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انترناسیونالیسم :کلیه جهان مقدم است!
اول ماه مه روز مبارزه متحدانه پرولتاریای سراسر جهان برای سرنگونی نظام سرمایهداری-
امپریالیستی و حکومتهای مرتجع دستنشاندهاش است!
ی
ی
کنون دهشتناک و در غلیان و جوش خروش است؛ ر
نارضایت و
بشیت ستمکش و استثمارشونده با
جهان
تغیی و تحول ناله و فغان یمکند.
مقاومت برای ر
ی
ی
عدالت و
کنون توسط بیماری کوید ۹۱-هزاران بار بدتر از " رشایط از قبل موجود" نابرابریها ،ن
جهان
ی
امییالیس یت(و جنگهای ی
نیابت دستنشاندگانشان) که منجر به آوارگ و
جنگهای تجاوزگرانه قدرتهای ر
ی
ی
یالیست
امی
مهاجرت ۰۷میلیون و تخریب شتابیابنده محیطزیست که توسط نظام جهان شمایهداری -ر
ی
به آن تحمیل و به اسارت بردگ آن درآمدهاست ،یمباشد.
ی
ی
ی
پاسخ مگر
جهان ویروس کرونا
گی
امییایسم جهان با رشوع بیماری همه ر
حاکمیت نظام شمایهداری -ر
ی
کشته شدن ،گرسنگ و بیکاری میلیونها نفر در شاش جهان نداشته و نخواهد داشت .هماکنون با رشوع
سالمت و جان ۸میلیارد نفر از جمعیت ر
ی
بشیت در جهان تحت حاکمیت روابط
بیماری جهانگ ری کووید-۹۱
ی
ی
تولیدی و اجتمایع نظام ضد ر
یالیست به یک بحران اقتصادی ،سیایس فرهنگ و
امی
بشی شمایهداری -ر
اجتمایع در شاش جهان تبدیل گشته است ،و خطر کشته شدن صدها هزار نفر و شاید بیش از یک
ی
جهان برای بازتولید و احیای اقتصاد و سیاست خویش به
میلیون نفر وجود دارد .آیا نظام شمایهداری
نظم نوین پساکروناویروس که نتیجهای مگر فقر بیشازپیش و تحمیل ماوراء استثمار کار مزدی و ستم کش
آلیناتیو و راهکاری مگر پایان دادن و ش ی
بشیت ندارد ،روی نخواهد آورد؟ و بنابراین آیا ی
کردن ر
نگون این
نظام در مقابل ر
بشیت ستمکش و استثمارشونده که به خطر انقراض خویش و نسلهای آینده فکر
ی
ی
سوسیالیست نوین قرار دارد!؟ چگونه یمتوان
کمونیست و ایجاد جامعۀ
یمکند در یک انقالب واقیع
یی
نهان کمونیسم رساند؟
انقالب را با موفقیت بهپیش برد و به شمیل مقصود برای دستیان به هدف ی
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ی
نخستی گام برای س ی ی
ری
کمونیست چیست و گامهای بعدی که ارتباط دیالکتیگ با آن دارد
اخی یک انقالب
چه هست؟

شمار زیادی از ستمدیدگان فرودست به فکر فرورفتهاند ،و از جنگوجنایت و ستم استثمار و نبود
ی
بهداشت اولیه برای ادامه زندگ به خشم آمده آمدهاند .متأسفانه ،دردناک این است که هدف بسیاری از
ی
ری
یالیست شمایهداری و ستمگران رژیمهای ارتجایع
می
دیدگاهها و رنیوها همیشه مبارزه با
حاکمی نظام ا ر
ی
دستنشاندهشان که به فکر منافع اسایس ر
سالمت و
بشیت ستمکش و استثمارشونده(ازجمله
ی
پشتیبان از بورژوازی
بهداشتشان در پرتو اپیدمیک کروناویروس) نیستند ،نیمباشد .بسیاری از دیدگاهها با
خودی بر آتش جنگ ی ی
بیین یمپاشند و ه ر ییمشکن جهنم قتل و کشتار وحشیانهای یمشوند که نظام
ی
یالیست بر تودههای فرودست ،تحمیل یمکند ازجمله طفره ی ی
رفی در
امی
منسوخ جنگطلب شمایهداری -ر
محکوم کردن تحریمهای اقتصادی دولت آمریکا بر مبنای منافع اسایس تودههای تحت ستم که بار اصیل
مرتجعی نظام شمایهداری جمهوری اسالیم .دیدگاه دیگری ر ی
ری
نی
چنان تحریمها ین را بر دوش یمکشند و نه
ی
طبقان منبعث از روابط توليدی شمایهداری حاکم
با تقلیلگر یان و دوپ هلو گو ین نسبت به تمايزات
ی
ی
طبقان در چارچوب نظم حاکم برای تکمیل و
خواهان رفرم و برقراری تعادل(تعادلسازی) و سازش
بازسازی نظام انباشت شمایهداری بر مبنای استثمار کار مزدی و استمرار عمر آن نظام بهویژه در نظم
ی
یالیست مشغول رویاندن جوانههای آن
امی
پساکرونان نوین که از هماکنون حاکمان جهان شمایهداری ر
ی
هستند ،است .دنیای ی
بهی اینها ر ی
چیی مگر شمایهداری کالسیک با به وجود آوردن جامعه رفاه اجتمایع
ن
داشت برخوردار باشند نیست .همانگونه که در
که کارگران در آن از حق و حقوق کار کردن و درآمد
ی
کمونیست ایران بیان کردیم که:
تحلیل قبیل خود درباره واقعیت جنبش
تا آنجا که به جنبش کمونیست ایران ارتباط دارد ،حقیقت این است که ظرف چهار دهه
عمیق ناصحیح
گذشته یک انحراف جدی سختجان بر آن غالب گشته است .انحراف
ی ِ
احزاب بهاصطالح کمونیست که درواقع مش اکونومیست(کارگریست) را نمایندگ یمکنند را
فراگرفته و برخالف دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک(رویکرد و متدولوژی علیم) در تحلیل از
ن
ن
ماشت خود را
اوضاع جهان و تأثیش بر وضعیت داخیل پیش یمروند؛ و آنها درواقع دندهی
به عقب گذاشتهاند و شتابان به عقب ،به دوران قرن هیجدهم و تئوریهای ایجاد جامعهای
برای تساویگری در ثروت ایجاد شده جامعه ن
یعت سازش طبقان محض که توسط ژان ژاک
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روسو برای ایجاد جامعه رفاه اجتمایع در چارچوب نظام رسمایهداری تب ن
یت گشت ،یمرانند.
ن
آلیناتیو این گرایش انحراف این است که به یک معنای واقیع و مکانییک یمخواهند جهان را
آنچنان زیرو رو و وارونه کند که "طبقه کارگر" مورد نظرشان که در حال ن
حاض تحت استثمار
ن
است دیگر به همان طریق مورد استثمار قرار نگید ،و از تأثی و نفوذ حاکمان کنون جمهوری
برخ تغییات در ساختار اقتصادی دهد ،در ن
اسالیم جلوگیی کند ،ن
برخ از اشکال حکومت
معیت هم ن
ن
بعض از اشکال فرهنگ و ایدئولوژی را تغیی
سیایس تغییان ایجاد نماید و تا حد
ن
دهد ،اما تودههای مردم اساسا در فرایند دگرگون جامعه جذب نشوند و تأثیی در تصمیمان
که با فرجامشان ارتباط دارد نداشته باشند! این یک چشمانداز برای ایجاد جامعه
ا
ن
استالت
رویزیونیست است که قبل از طرف رهروان رسمایهداری در شوروی بعد از مرگ رفیق
ن
همچنت در ن
ن
چنت چشماندازی که
چت بعد از مرگ مائوتسه دون پیشگرفته شد و کارنامه
و
بهاصطالح بوجود آوردن یک جامعه رفاه اجتمایع که مردم در آن از حقوق کار کردن و درآمد
ن
ن
سنی
داشت برخوردار باشند را در دستور خویش قرار داده بودند برای کمونیستهای واقیع با
ن
ن
همت مورد مشخص از تاری خ جنبش کمونیست نموده ،روشن
نویت که رفیق باب آواکیان در
ن
چنت حکومت مردم در تصمیمگیی برای آینده خویش و نسلهای آینده و مهمتر
است؛ در
ن
ن
ساخت جامعه درزمینه ایدئولوژیک و فرهنگ ،اقتصادی ،سیایس و
در دگرگون و متحول
اجتمایع اساسا رسکت ندارند .این چشمانداز تفاون با آنچه در جامعه کالسیک رسمایهداری
در حال تکوین است ندارد .این گرایش غالب بر جنبش کمونیست چشماندازش در تحلیل
نهان بازتولید 4کلیت رسمایهداری است .روشن و ضی ح حقیقت را همانگونه که هست
ی
ر
بگوییم ،این احزاب سوسیالدمکرات در طول این چهار دهه که اکیشان با پیوی از نظرات
ضد مارکسیسیم منصور حکمت "حزب طبقه کارگر" نامیدهاند متأسفانه همچون رسمایه
ن
داران که در مراکز و بازار خریدوفروش سهام به رسمایهگذاری در سهام و امالک به امید سود
ن
با حدس و گمانهزن یمپردازند نهتنها همواره به اعضا خویش و هوادارانش ویل مهمتر به مردم
ن
ستمدیده و طبقه کارگر ایران همچون قماربازان قهار که بلوف ن
جیان
میند نضر غیقابل ر
ن
خروشچف و یا
روسون یا سوسیال-
زدهاند .هیچیک از این جریانات کارگریست(سوسیال-
ی
ی
انقالن تالیس نکردهاند( و
سوسیال-دنگ سیائوپنیک) برای جنبش کمونیست و ایجاد یک حزب
ر
نیمتوانند هم بکنند!) زیرا عالوه بر آنکه خود را "حزب طبقه کارگر" خواندهاند و منتظر تغیی
خودبهخودی رسایطاند که رویش قمار کنند ،درع ن
تحال با رویکرد غیعلیم(و ضد
مارکسیسیم) و جهتگیی ناصحیحشان کمونیسم را اجتنابناپذیر یمدانند و بر جنبشهای
خودبهخودی تکیه کردهاند .خیالشان را راحت کردهاند" :ما حزب طبقه کارگر هستیم"! ما
"کمونیسم کارگری" هستیم!"وظیفهمان را انجام دادهایم"! "حزب را بوجود آوردیم!"" ،برای
گون گذشته و حال به ما بپیوند...بازآید به کنعان غم مخور!" این
تکرار هرزهگو ین و بیهوده ی
انحراف آنقدر در ب ن
ت این جریانات ریشه دوانده است که با رسوع اعیاضات خودبهخودی
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مردم(جنبش خودبهخودی) نسبت به وضعیت ،بیکاری ،معیشت و رنعدالت به وجد آمده ،و
تصور یمکنند که به سمت ایجاد جامعه "سوسیالیست" در حال پیشوی هستند و بدین
انقالن تالش نیمکنند( و نیمتوانند هم بهجز آنچه تاکنون
دلیل برای ایجاد یک حزب
ر
حزن را هم که تشکیل دادهاند تنها یک نام است و از یک پایه و
کردهاند انجام دهند!) و حت ر
تشکیالت منسجم(از افراد پراکنده این جریانات صحبت نیمکنیم بلکه منظور هستههای
تشکیالن که با مردم پیوند سیایس قوی خوردهاند ،و برای ارتقاء سطح آگایهشان با آنها در
یک فرایند دیالکتیک وحدت،مبارزه ،وحدت ،تالیس نکرده و نیمکنند .پس لطفا به ما نگویید
که "ما افرادی در ایران داریم"! دقیقا میدانیم و بر منکرش لعنت که حاشا کند!) در داخل
ن
کشور و در ب ن
ساخت یک جنبش کمونیست واقیع برخوردار نیست! منظور از
ت تودهها برای
پایه و تشکیالت منسجم ،هستههای رسخ کمونیست است که تودهها را برای اعتصابات
ن
ن
انقالن نظام رسمایهداری در ایران متشکل و
سیایس رسارسی ،تظاهرات میلیون برای رسنگون
ر
آماده کنند! لن ن
انقالن نیمتوان
انقالن(مرکز غی رت) مسلح به تئوری
ت گفت :بدون یک حزب
ر
ر
ن
انقالن به ما آموخت که " :کلیه تالشهای ما
همچنت در رابطه با ایجاد حزب
انقالب کرد .او
ر
ن
چی بروی تشکیالت متمرکز شود .تا زمانیکه ما فاقد
باید عمدتا و مقدم بر هر
ا
منتخت از مردم را برای
انقالن کامل منسجیم که بتوانند گروههای
هستههای(سازمانهای)
ر
ر
هدایت همهجانبه تظاهرات جمع کنند نداشته باشیم ،همواره با عدم موفقیت روبرو
ن
خواهیم بود .اما چنانچه چن ن
ت سازمان تشکیل شود و در جریان عمل بهوسیله تجربیات
مکرر خود را استحکام بخشد ،در این صورت این سازمان(و فقط این سازمان) خواهد
توانست این مسئله را که چه وقت و چطور باید از اسلحه استفاده نمود ،حل نماید....
ن
درست به علت اینکه قدیم مثل انتقال به جنگ مسلحانه خیابان مسئلهای دشوار است ،و
چون این مسئله «دیر یا زود اجتنابناپذیر یمباشد» ،یمتواند و باید فقط توسط یک سازمان
انقالن نیومند که جنبش را مستقیما هدایت کند ،انجام شود( ”.مجموعه آثار ن
لنت جلد )۶
ر
ن
بنابراین تا زمان که این انحراف دنبالهروی از جنبش خودبهخودی تودههای مردم تحت ستم
که بزرگترین ضعف تئوریک و تشکیالن غالب بر چنان احزاب سوسیالدمکرات است هیچ
ن
ن
لنت این
رهیی حزب کمونیست [یا بقول
جنبش سازمانیافته میلیون تودهای که تحت ر
سازمان(و فقط این سازمان) ] باشد که بتواند منجر به انقالب کمونیست و ایجاد جامعه
سوسیالیست شود اتفاق نخواهد افتاد .پس روشن است نیمتوان و نباید به این جنبشهای
رهیی حزب کمونیست) در میان
خودبهخودی بدون اینکه هستههای رسخ
انقالن( تحت ر
ر
گروههای منتخب مردم بهطور وسیع و فزاینده پایه گرفته باشد بسنده باید کرد و تاری خ را
نیمتوان و نباید هدفمند(خودکاری هدفمندانه!) و کمونیسم را اجتنابناپذیر دانست!
رسمایهداری یمتواند تا ابد ادامه پیدا کند بدو ِن اینکه خودبهخود(خودکار) به کمونیسم ختم
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شود و این دایره ستم و استثمار رسمایهداری در هر چرخش خویش بر ن
مت بحرانها ین که
گریبان گیش یمشود تنگتر و تنگتر یمشود ویل هرگز بسته نخواهد شد و خود را بازتولید
خواهد نمود .احزاب و سازمانها و افرادی که به اجتنابناپذیر بودن کمونیسم در چارچوب
نظم رسمایهداری معتقدند ،آلیناتیو و چشماندازشان برای ایجاد جامعه یک جامعه
رها ینبخش سوسیالیست نیست ،بلکه بازتولید رسمایهداری است .با اتکا بر اجتنابناپذیری
کمونیسم و اینکه وقوع انقالب کمونیست اجتنابناپذیر است(که نیست!) نیمتوان منتظر
بوجود آمدن خودبهخودی کمونیسم ماند و باید با اتکا بر روش علیم کمونیسم نوین و ایجاد
انقالن با ایجاد هستههای رسخ کمونیست این مهم را عمیل کرد)۱(.
حزب کمونیست
ر

زمان است که بتوانیم جایگاه خویش را در مبارزه برای ش ی
روز اول مه به یک مفهوم واقیع ی
نگون طبقات
تعیی و برریس کنیم )۲(.آنچه ما نیاز داریم دنیان است که منافع ر
حاکم استثمارگر ر ی
بشیت فرودست را
ی
ی
ری
طبقان قرار دارد،
تأمی کند و نه جستجوی نحدوحرص سود و انباشت شمایه مایل که در مرکز جوامع
ی
گمنامان که برای فرجام آینده خود بهحساب نیمآیند نیستند ،بهعنوان برده بارکش
جان که تودهها دیگر
ی
ی
شمایه محسوب نیمشوند و از هرگونه امکان در استفاده از انرژی و پتانسیل خالق خود برای متحول
نمودن آگاهانه جهان و خود و بوجود آوردن رشایط نوین برای نسلهای آینده ،بهرهمند هستند.

تودهها نیاز به یک چشمانداز روشن علم کمونیسم دارند تا آنها را در مبارزاتشان هدایت کند .آنها به
ی
یک ستاد رهیی ر
کمونیست مسلح به یک مانیفست نوین کمونیسم برای کمک و سازماندیه امواج
پیشو
ی
جهان در برابر نظام شمایهداری نیاز میم دارند .در
مختلف انقالن و سازماندیه شورشهای برحق
ی
کنون تحت حاکمیت
رهان از رشایط دهشتناک
جایجای جهان تودههای تحت ستم و استثمار برای ی
ی
ری
همچنی در آبان  ۹۹۱۸فرودستان ایران
یالیست ناله و شیون یمکنند .در دیماه  ۹۹۱۱و
امی
قدرتهای ر
خیابانها را تسخی کردند و زنگ ش ی
نگون نظام کهن حاکمان جمهوری اسالیم را با شعار "اصالحطلب،
ر
اصولگرا ،دیگر تمومه ماجرا" و مرگ بر جمهوری اسالیم به صدا درآوردند! اینجاست که یکبار دیگر
مفهوم واقیع "شیون اعمال زیادی که باید انجام شود و نشده است درآمده است" مائوتسهدون پژواک
ری
طنیافکن برجستهاش در گوش ما کمونیستهای انقالن تدایع یمکند.
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غی پویا باشد .باید زنده و پویا همچون یک ابزار
مانند تمام علوم ،علم کمونیسم نیمتواند ایستا ،نحرکت ر
ی
تاریخ برسد) که
توسعه یابنده(که مدام مانند هر علیم یضوری است که رشد و تکامل پیدا کند و به بلوغ
بتواند رشایط و سؤاالت مشخص جدید را با رویکرد و متدولوژی علیم تجزیهوتحلیل کند .علم کمونیسم
بر ی
بسی یک فرایند متالطم پیچیده توسعه و ر
پیشفت یمنماید .درکهای نوین باید بهجای درکهای
ی
نیامدن) گذشته ر ی
پرهی کند و
غیعلیم گذشته بنشیند و از تکرار و نفوذ راههای ناکارآمد(به کار
ناصحیح و ر
ری
همچنی
برای نگاه ژرفتر کردن به همهی پدیدهای مادی غلبه کنند و دیدگاه و ایدههای صحیح و
نادرست باید از هم تفکیک داده شود و شه از ناشه جدا گردد .نیاز میم علم کمونیسم این است
ی
مختلف تجربه ر
بیشی مورد آزمایش
تغیی جهان
هان که از حوزههای
بشی حاصل یمشود ،در جریان ر
ِ
ایده ی
گیند .کلیه این فرآیند توسط کمونیستها بهعنوان آنچه مبارزه دو خط هست ،مشخص و
قرار ر
هدایتشده و خواهد شد.
شورشیان و رویاگرایان( -visionaryمنظور اشاره به رهی یان که ایدههای روشن در مورد آنچه در آینده
تغیی دهند.
باید رخ دهد یا انجام شود ،دارند ).گذشته با فداکاری بهشدت تالش کردهاند تا جامعه را ر
مارکس و انگلس یک درک علیم از ماهیت نظام شمایهداری را ایجاد نمودند و تکامل دادند .در مانیفست
ی
کمونیست ،مارکس خواستار گسست از روابط مالکیت ی
مبتت بر آنچنان روابط
سنت ،روابط اجتمایع
مالکیت و ایدهها و نهادهای(مؤسسات) ی
سنت که این روابط اجتمایع را در کل جهان تقویت یمکند ،شد.
ی
لنی و مائوتسهدون این علم را توسعه و ر
این همان کمونیسم است .ر ی
بیشیی دادند .رفیق باب
پیشفت

آواکیان ن
نویت از کل تاری خ جنبش کمونیست ن
سنی ن
ن
همچنت از دستاوردهای سیگش
یعت از کمبودها و
بر پایه همان رویکرد علیم مارکس و انگلس ارائه داد .او در تدوین کمونیسم نوین علم کمونیسم را بر
پایهای علیمتر و یکپارچه تری قرار دارد.
ی
رپیوزیهای بزرگ در طول کمون پاریس ،انقالب اکتی در روسیه و ر ی
سوسیالیست توسط مائو با
چی
ی
انقالب فرهنگ پرولتاریای بزرگ در اوج خود در دهههای  ۹۱۱۷و  ۹۱۰۷به دست آمد .این انقالبات
ی
طبقان و ایدهها و مؤسسات ی
ری
سنت
سنگی هزاران سال استثمار
توسط رنیوهای ارتجایع بهطورکیل و وزنه
6
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که به آنها خدمت کرده و تقویتشان یمکند ،خرد شدند ،و شکست خوردند .اما رنیوهای کمونیست
واقیع در شاش جهان از پای ننشستند و علل کودتای  ۹۱۰۱در ر ی
چی که پایان موج اول انقالبات
ی
کمونیست را رقم زد را با رویکرد علیم مورد تجزیهوتحلیل قراردادند .این کاری بود که رفیق آواکیان ظرف
چهل سال گذشته نمود.
ی
گسیده در داخل و خارج از صفوف کمونیستهای واقیع در مورد
گفتگوها و بحث و مبارزهای
ی
حیان که امروزه همچنان ر ی
بی انقالبیون کمونیست مطرح است ،مانند جمعبندی از تجربیات
موضوعات
ی
دیکتاتوری پرولتاریا(در شوروی و چ ر ی
یالیست
امی
ی) ،درک پویا و زنده از کارکرد و سوختوساز نظام ر
ی
ر
آناریس شکل عمدهی حرکت تضاد اسایس شمایهداری است و نه تضاد ر ی
بی
جهان(اینکه رنیوی محرکهی
طبقه پرولتاریا و شمایهدار ،).تجزیهوتحلیل تحوالت اجتمایع و اقتصادی که در کشورهای مختلف
صورت یمگید و درک از ی
ی
کمونیست و سایر مسائل مهم دیگر در جریان است .کمونیسم
اسیاتژی انقالن
ر
نوین رفیق آواکیان یک قطب شاخص علیم در مقابل دیگر دیدگاها که قطب مخالف را تشکیل میدهد و
نهان در حیطه
با رویکرد ر
غیعلیم( و ضد علم کمونیسم) به نتایج ناصحیح و بنابراین در تجزیهوتحلیل ی
پراتیکشان به بازتولید و احیای نظام شمایهداری و دیکتاتوری بورژوازی یمرسند ،هست.
ی
ر
امید
رهان است .اما این ِ
در حال حاض کمونیسم همچنان تنها امید بشیت ستمدیده فرودست برای ی
بزرگ تنها یمتواند از طریق مبارزه ،مبارزهای بسیار سخت در هر حوزه به دست آید .جنبش ر ی
بیالملیل
ی
کمونیست برای اینکه مهر خود را بر مبارزات ستمکشان شورشگر بزند ،نیاز دارد که خود را با تهور
ی
روزافزون زیر ذره ر ی
بی نرحمانه قرار دهد تا که علم کمونیسم همچنان پویا ،زنده و پرجنبوجوش باق بماند
ی
ً
ی
ی
پیچیدگ ی
طبقان
انسان و مبارزه
غت جامعه
و بر این مبنا قادر شود درک کامال همهجانبه و عمیقتری از
یی
آموخی و دستیان به اتحاد با میلیونها نفر درحایلکه با آنان برای متحول کردنشان
به دست آورد تا برای
بهشدت مبارزه یمشود(و با دیدگاه و افکار ناصحیح غ ریعلیمشان باید مبارزه اصویل و دلسوزانه مدام
رهان فتح کند .و این کاری است که رفیق باب آواکیان کرد.
شود) ،قلب آنان را برای ی
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ی
یی
کمونیست از یک
ساخی یک جنبش برای انقالب
ما همچنان بیشاز هر زمان دیگری نیاز داریم که برای
نوع نوین تالش و ر
پیشفت مداویم نماییم و با تمام رنیوهای کمونیست واقیع(و نه رویزیونیستها و
کمونیستهای قالن سوسیالدمکرات) در این فرایند در شاش جهان متحد شویم و دست مدد و اتحاد
با فعاالن انقالن که هنوز به حقیقت علم کمونیسم واقف نشدهاند ،بدهیم.

هماکنون سؤال اسایس پیشاروی کمونیستهای انقالن بهویژه معتقدین به ی ی
سنی نوین این است:
ن
ن
درک علیم واقعیت ن
تاریخ پرولتاریا ،و دگرگون جامعه و جهان چیست؟
عیت ،مأموریت
ً
ی
صورن که ما دوست داریم باشد ،دقیقا
بر اساس واقعیت موجود به همان طری یق که است؛ و نه به آن
درک این نکته توسط پرولتاریای انقالن یضوری است که:
تنها در قلمرو روبنا است که تضاد ر ی
بی تولید اجتمایعشده و مالکیت خصویص را یمتوان حلوفصل نمود.
تنها از طریق مبارزهی آگاهانه ،انقالب ساخته یمشود و شکست قاطعانهی بورژوازی(و تمام طبقات
بی بردن دستگاه ی
استثمارگر حاکم) و از ر ی
کنیل و شکوبش فراهم یمشود .تنها از طریق مبارزهی آگاهانه
ی
جهان هست تأسیس
است که یک قدرت دولت انقالن نوین که یک منطقهی پایگایه برای انقالب
یمشود و بر این اساس ایجاد یک اقتصاد سوسیا ی
لیست نوین که با توجه به دینامیک و اصول متفاوت در
ی
ی
سوسیالیست فرماندیه
مقایسه با آنچه شمایهداری (که قانون ارزش اضاق دیگر در چنان جامعهی نوین
تغیی جامعه و افکار مردم
نیمکند) انجام یمدهد و پیشید آن حول یک مبارزهی همهجانبه برای
ر
امکانپذیر است.
تغیی جهان است که تضاد
این کار تنها از طریق انقالب آگاهانه و بر اساس یک رویکرد علیم برای درک و ر
بورژوان را یمتوان حلوفصل نمود ،قابل حصول است.
اسایس عرص
ی
کمونیست به ی
ی
معت اخص کلمه بهخودیخود به وقوع نیمپیوندد .بوجود آوردن جامعه نوین
انقالب
ی
ی
تسخی قدرت سیایس توسط پرولتاریا بر مبنای منافع کوتاه
کمونیست برای امکان
سوسیالیست و انقالب
ر
ی
یالیست
امی
و درازمدت پرولتاریا اجتنابناپذیر نیست .به این مفهوم که نظم حاکم شمایهداری -ر
بهخودیخود و بهطور اتوماتیک بهسوی ایجاد سوسیالیسم نخواهد رفت .برخالف تصور دیدگایه که
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غیعلیم هست ،تاری خ از قبل نوشتهنشده است .برای
رویکردش به علم کمونیسم ماتریالیسم مکانیگ و ر
ی
ی
سخت را با رویکرد علیم علیه شمایهداری بهپیش برد.
سوسیالیست نوین باید جنگ
ایجاد جامعه
ی
سوسیالیست و گذار سوسیالیسم به جهان کمونیسم و محو 4کلیت تحت
به وجود آوردن جامعه
ی
تاریخ عظیم مارکس بهعنوان یک یضورت پیشاروی پرولتاریای آگاه
دیکتاتوری پرولتاریا مطابق کشف
ی
انقالن باید صورت پذیرد .این کار تنها با اتحاد پرولتاریای انقالن در حزن ر
کمونیست حول یک
پیشو
ی
ی
کمونیست ،امکانپذیر است.
اسیاتژی
تبییکننده ی ی
بقول رفیق باب آواکیان ابداع و ر ی
سنی نوین کمونیسم:
زنجی درآورده است ،ربیون
«حاال بیایید تصور کنیم ،بیایید از این دنیا که ما را به غلو ر
بیایم .بیایید تصور کنیم که آینده چه ر ی
چیی یمتواند باشد و چه خواهد بود.
ی
نهان کمونیسم دستیافتیم ،روابط بسیار رایج استثمار و
وقتکه ما درنهایت به هدف ی
ً
ستمگرانه که امروزه در جامعه مرسوم است و دائما به ما گفته یمشود که این تنها نظم
طبییع و ابدی است که باید باشد ،وجود نخواهد داشت .همانطور که کارل مارکس اشاره
کمونیست منجر به آنچه مائوئیستها آن را "4کلیت" نامیدهاند  -ی
ی
یعت لغو
کرد ،انقالب
ی
طبقان میان مردم؛ لغو یا پایان دادن به تمام روابط تولیدی یا اقتصادی که
همه تمایزات
ی
طبقان را در ر ی
بی مردم نهادینه یمکند ،پایان دادن به کلیه
به این تمایزات و اختالفات
روابط اجتمایع که منطبق بر این روابط اقتصادی یا تولیدی است .روابط شکوبگرانه ر ی
بی
ِ
بی ملیتهای مختلف ،ر ی
مردان و زنان ،ر ی
بی مردم مناطق مختلف جهان ،همه اینها به پایان
خواهدرسید و فراتر از آن خواهد رفت .و درنهایت ،کلیه ایدهها ،کل نظام شمایهداری و
تغیی اسایس خواهد نمود .و جای
تمام این روابط اجتمایع که با آن همراه و مطابقت دارد ر
آنرا اصول هدایتکننده در جامعه توسط مردم آگاهانه و بهطور داوطلبانه خواهد
ی
صورن آگاهانه و داوطلبانه بهعنوان
گرفت ...اما به آنها تحمیل نخواهد شد ،بلکه به
مبنان برای از ر ی
بی بردن استثمار ،ظلم و نابرابری است .در عوض ،اصول کار
ی
ی
مشیک و در ر ی
عیحال در درون آن فرد و
جمیع(کلکتیو) و همکاری متقابل برای هدف
9
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فردیت شکوفا خواهد شد بهطوریکه هرگز قبل از آن متصور نبوده است( ».به نقل از
"انقالب :چرا یضوری است ،چرا این امکان وجود دارد ،و درباره چیست و چگونه دست ی
یافتت است".
ی
سخی یان رفیق باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقالب آمریکا در
گزیدهای رونوییس شده از فیلم
روزنامه انقالب شماره  ۹۹ ،۹۰۱سپتامی .۹۷۷۱

ن
انقالن واقیع در سالگرد روز جهان طبقه پرولتاریا اعالم یمکنند:
کمونیستهای
ر
ن
رسنگون نظام رسمایهداری تحت حاکمیت جمهوری اسالیم هم الزم ،هم ممکن وهم نضوری است!
انقالب کمونیست و نه ن
چیی کمی!
ما بردهداری در هر شکل را در شاش جهان محکوم و رد یمکنیم!
مبارزه با قدرت سیایس حاکم و دگرگون کردن ر
بشیت ستمکش ،برای انقالب!
برای یک انقالب واقیع سازماندیه کنید
برای ش ی
نگون این نظام آماده شوید
و یک جهان نوین ی
بهی را به وجود آورید
مخق به وجود آورید و آنرا آماده کنید ،ی
ی
بسی و
حزب پیشتاز را در ایران از طریق ایجاد هسته های شخ
ی
زمینه مبارزه را آماده کنید ،مردم ستمکش را آماده کنید :و برای زمان که با رهیی میلیونها نفر برای یک
انقالب ،همه ر ی
چی ،با یک شانس واقیع برای رپیوز شدن ،آماده شوید.

گروه کمونیستهای انقالبی سنتز نوین کمونیسم نوین در ایران
 ۲۱اردیبهشت (اول ماه مه) ۲۹۱۱
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پانویسها:
 -۱برای خواندن کلیه این تحلیل به ییک از دو لینک زیر مراجعه کنید:
https://t.me/New_Communism/1953
و
در سایت آزادی بیان
http://www.azadi-b.com/J/2020/04/post_347.html

 -۲شعار "جشن کارگران جهان" در اول ماه مه توهیم است که سال  ۹۹۳۸و اوایل دهه  ۱۷از طرف
ی
کمونیست(همچون سازمان پیکار و سازمان فدائیان اقلیت و
بسیاری از سازمانهای منتسب به جنبش
بهطورکیل سازمانهای موسوم به خط سه) دامن زده یمشد .هیچیک از آن سازمانها به مفهوم واقیع
نهتنها برنامه ی
تسخی قدرت سیایس و
اسیاتژیک برای پایان دادن به " ۴کلیت" نداشتند بلکه به فکر
ر
ی
ی
کمونیست نبودند.
سوسیالیست نوین از طریق یک انقالب
بوجود آوردن جامعه
ی
جهان طبقه کارگر بر مبنای آنچه تاریخا در شیکاگو گذشت مبارزه علیه نظام شمایهداری
مفهوم روز
ی
ی
ی
یالیست!
امی
جهان است و نه جشن استثمارشان تحت حاکمیت نظام جهان شمایهداری -ر
مناسبت اول مه به عنوان روز کارگر به این لحاظ بوده است که در چهارم ماه مه سال  ،۹۸۸۱و در
ری
آمریکان در شهر شیکاگو ،پلیس به روی آنان آتش گشود که
چهارمی روز اعتصاب و تجمع کارگران
ی
ً
بعدا چهار تن ر ی
نی اعدام شدند .کارگران اعتصان خواستار تعدیل رشایط
شماری کشته ،عدهای مجروح و
کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به  ۸ساعت بودند .قرار بود که اول ماه مه  ۹۸۸۱در
آمریکا(ایاالتمتحده) ،کاهش ساعات کار به هشت ساعت در روز ،به اجرا درآید که ر ی
چنی نشد و
درنتیجه ،کارگران در گوشه و کنار این کشور دست به تظاهرات زدند و در یکهزار و دویست کارخانه و
کارگاه ،اعتصاب صورت گرفت .شمار کارگران ی
معیض شهر شیکاگو بیش از سایر شهرها و حدود  ۱۷هزار
ری
چهارمی روز تظاهرات شیکاگو ،کارگران اعتصان و هوادارانشان در «میدان بیده =
تن بود .در
 »Haymarketجمع شده و ازاینجا برای مبارزه با شمایه به حرکت درآمده بودند.
با توجه به این تاریخچه مخترص چرا باید گفت که اول ماه مه جشن طبقه کارگر است!؟
ی
آیا امروزه رسایط زندگ و معیشت طبقه کارگر بهی از اول ماه مه  ۱۸۸۶هست که باید جشن آن را
بگیند؟
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