
 
 باید از ریشه براندازیم 

                           کهنه جهان جور و بند

                                                 وانگه نوین جهانی سازیم

ــان   ــيچ بودگــــ                                                                هــــ

  هرچيز گردند
  

  

  .یاستاول ماه مه روز جهانی پرولتار

  . پرچم سرخ پرولتاریا، پرچم رهائی بشریت است

  

در چنين روزی پيـام حـزب مـا    . اول ماه مه، روز جهانی کارگر، یک روز انقالبی و سرخ است 

پس، در صـف  . پرولتاریا باید در ميدان نبرد، رهائی خود را به کف آورد      : به کارگران این است   

ی ایـران قـرار گرفتـه و رهبـری مبـارزات            اول مبارزه بـرای سـرنگونی رژیـم جمهـوری اسـالم           

  . سياسی مردم را بدست گيرید

اول ماه مه امسال را در شرایطی برگزار می کنـيم کـه جهـان بسـوی تالطمـات سياسـی                     

آینده ی مردم و جامعه . تکان دهنده ای در حرکت است که نقطه تمرکزش ایران خواهد بود

گر با خط و بينش انقالبی وارد ميدان مبارزه ما به یقين وابسته به آن است که آیا طبقه کار      

  طبقاتی می شود یا خير؟

 و به قدرت رسيدن ضد انقالب، نظام ستم و استثمار طبقاتی، و دولت            ۵٧شکست انقالب   

جامعه ی ما بار دیگر در شرف ورود به یک دوره  تکانهای سياسی . آنرا کارآمدتر از قبل کرد    

ارگر به رهبر انقالبی مردم تبدیل نشود، اگر این بـار نيـز             اگر این بار نيز طبقه ک     . بزرگ است 

مهـار  ) یـا ترکيبـی از اینـان    (بجای طبقه کارگر و حزب پيشاهنگش، مرتجعين جدید یا قـدیم            

  رخ   ۵٧مبارزات مردم را در دست گيرنـد، فاجعـه ای بـه مراتـب دهشـتناکتر از ضـد انقـالب                      

راق می بينيم که ارتش های هار سـرمایه     فاجعه ای از نوع آنچه که امروز در ع        . خواهد داد 

. داری جهانی و نيروهای ارتجاعی بنيادگرای اسالمی صحنه گردانند و مردم قربانيـان آنـان              

در عراق، توده های مردم درگير جنگ اند اما نه جنگ خودشان بلکه بدون آنکه جبهه نبـرد،     



 برنامـه هـای نيروهـای       قربـانی عاجزانـه   آنـان   . حزب و ارتش انقالبی خود را داشته باشـند        

  .سياسی امپریاليستی و ارتجاعی اند

امروز، مهمترین و عاجلترین وظيفه طبقه کارگر، وظيفه سياسی او در قبال چنين اوضاعی              

. این وظيفه است که رابطه جنبش کمونيستی با جنبش کارگری را تعيين می کنـد              . است

نفی و اقتصـادی کـارگران      پيش شرط انجام این وظيفـه کمـک بـه سـازماندهی مبـارزات صـ               

نيست بلکه کمک به شکل گيـری قشـر کـوچکی از کـارگران انقالبـی کمونيسـت در بطـن                     

ایجــاد ایــن قشــر جایگــاه ایــن طبقــه را در صــحنه . طبقـه کــارگر چنــد ميليــونی ایــران اســت 

سياسی جامعه کامال دگرگون خواهد کرد و او را قادر به ایفای نقش تاریخساز اش خواهد                

  . کرد

ه مرکزی طبقه کارگر تحت رهبری حزب کمونيست سرنگونی نظـام و دولـت حـاکم و                 وظيف

در ایران شرایط عينی برای آغاز انقالب       . کسب قدرت سياسی از طریق قهر انقالبی است       

پرولتری موجود است، اما شرایط ذهنی یعنی آمادگی سياسی و تشکيالتی طبقه کـارگر              

در این زمينه ما هنوز عقبـيم و دشـمن          . تحت رهبری حزب کمونيست، بسيار ضعيف است      

برای فائق آمدن بر این عقب ماندگی نيـاز بـه یـک             . از این عقب ماندگی ما سود می جوید       

  .برنامه عمل و اراده انقالبی و انجام فداکاری های بزرگ است

طبقه کارگر، بدون حزب پيشاهنگ خود قادر به در هم شکسـتن ماشـين دولتـی و کسـب                   

حزب کمونيست، ستاد فرماندهی انقـالب سياسـی طبقـه کـارگر            . تقدرت سياسی نيس  

کارگران پيشرو باید به حزب بپيوندنـد تـا   . است نه ستاد فرماندهی مبارزات صنفی کارگران   

طبقـه کـارگر    . بطور فشرده و نقشه مند به رسالت تاریخی پرولتاریا جامـه عمـل بپوشـانند              

هقانان فقيـر و بـی زمـين و زحمتکشـان           د(برای پيشبرد وظایف خود باید سایر زحمتکشان        

را با ارائه برنامه و سياست      ) بخصوص زنان و ملل تحت ستم     (و همه ستمدیدگان    ) شهری

بدون این اتحـاد، سـرنگونی دسـتگاه مخـوف و           . رهائی بخش و نقشه مبارزاتی، متحد کند      

  .ستمگر دولتی، ممکن نيست

تادگی در مقابـل ایـدئولوژی مـذهبی        یکی از ضروریات به ثمر رساندن انقالب پرولتری، ایس        

زیرا مـذهب، ماهيـت سـتمگرانه روابـط اقتصـادی و اجتمـاعی موجـود را پوشـانده و                    . است

مالکيت خصوصی و مالکيت مرد بر زن و خانواده را مقدس می شمارد؛ روحيه شورشـگری                

مـانع  را در ميان ستمدیدگان نابود کرده و بجای آن روحيه اطاعت و تسليم را مـی پرورانـد؛                   

طبقـه کـارگر بایـد در       . وحدت ميان زحمتکشان شده و بين ستمگر و ستمدیده پل می زنـد            

مقابل این ایـدئولوژی بایسـتد و بـا جسـارت ایـدئولوژی علمـی و نگـرش علمـی بـه دنيـا و                         

هستی، ایدئولوژی شورش عليه افکار و ارزشـها و آئـين هـای کهـن را در ميـان مـردم رواج             



ت و شکاف طبقاتی که مذهب تقویت کننده آن است، ایدئولوژی بجای ایدئولوژی رقاب. دهد

مبارزه برای یک جامعه کمونيستی که در آن انسان ها بطـور برابـر بـا یکـدیگر وارد تعـاون و                      

  . همکاری می شوند را تبليغ کند

سندیکاليسم جزئـی   . ایدئولوژی سندیکاليستی دام دیگری در مقابل کارگران پيشرو است        

دئولوژیک و سياسـی سـرمایه داری اسـت؛ چـرا کـه کـامال منطبـق بـر روابـط                     از زرادخانه ای  

تجربه طبقه کارگر جهانی    . توليدی سرمایه داری بوده و در حيطه و چارچوب آن کارکرد دارد           

سندیکاليسم منجر به تکميل نظام سرمایه داری و رفـع          : بروشنی در مقابل چشم ماست    

سـه  "ندیکائی بـه بهتـرین وجـه در اصـل         ایـدئولوژی سـ   . بحران های سياسی آن می شود     

" نماینده کارفرمـا  "و  " نماینده دولت "و  " نماینده کارگران "یعنی همکاری ميان    " جانبه گرائی 

بـه نفـع چـه طبقـه ای و  چـه نظـام       " همکـاری "سوال اینجاسـت کـه ایـن       . بازتاب می یابد  

  اقتصادی اجتماعی تمام می شود؟ 

حقـوق صـنفی، یـک مدرسـه جنـگ بـرای آمـادگی              مبارزه عليه سرمایه داران برای کسـب        

اما بـرای اینکـه ایـن مبـارزه واقعـا یـک مدرسـه جنـگ         . طبقه کارگر برای جنگ واقعی است     

باشد، در این مبارزه باید همگی با دقت راه خود را از سندیکاليسم و افق سندیکاليسـتی                 

نی گرائـی   امروزه، یکـی از وجـوه مشخصـه سندیکاليسـم علنـی گرائـی و قـانو                . جدا کنيم 

این سياست، کـارگران را  . هدف، درست کردن تشکيالت قانونی به هر قيمت است  . است

حتی از مهمترین اهرم مبارزه صنفی شان که اعتصاب و کشـاندن مبـارزه بـه خيابـان هـا و         

هـدف سندیکاليسـم،    . فلج کردن کارکرد روزمره دسـتگاه دولتـی اسـت، محـروم مـی کنـد               

ن در چارچوب قـوانين جمهـوری اسـالمی و قـوانين بـورژوازی              پيشبرد مبارزات صنفی کارگرا   

در مقابل این سياست، کارگران پيشرو باید در همه جا محافل مخفی و . بين المللی است

نيمه مخفی کارگری را سازمان دهند که دور از چشم جمهوری اسالمی و دور از دسترس                

هر چه دشـمن ضـعيف      . ندسرمایه داری جهانی، بيکدیگر متصل باش     " کارگری"شاخکهای  

تر می شود، تعداد این هسته ها و محافل را باید بـا جسـارت بيشـتری گسـترش داد و بـا                    

اگر امروزه به این نوع سازمان یابی نپـردازیم، فـردا      . جسارت بيشتری به یکدیگر متصل کرد     

 این نوع سازمانيابی به بهترین وجه می تواند علنـی تـرین مبـارزات تـوده               . خيلی دیر است  

  . ای را سازمان داده و راه اندازی کند

بدون درک صحيح از مسائل سياسی کالن مانند تضادهای جمهوری  اسـالمی و آمریکـا و                 

سياست های آمریکا در قبال ایـران؛ بـدون درک مسـائل کـالن برنامـه ای ماننـد ایـدئولوژی              

لـی طبقـه    کمونيستی و مختصات انقالب آینده و جامعه سوسياليستی و تجـارب بـين المل             

کارگر و جنبش کمونيستی بين المللی، خطر جهت گـم کردگـی در صـحنه پيچيـده مبـارزه                   



رفرميســـتها و اکونوميســـتها و . طبقـــاتی، بـــرای همـــه مـــا، در کمـــين نشســـته اســـت 

سندیکاليستها با کشيدن این مباحـث درون جنـبش کـارگری و کمونيسـتی مخالفـت مـی                  

دردهـای طبقـه کـارگر را       "و  " اما مفيد نيست  حرفهای خوبی است    "کنند و می گویند اینها      

در حالی که تنها راه نجات طبقه کارگر و بقيه زحمتکشـان، درک صـحيح               ". درمان نمی کند  

  .همين مسائل و  عمل کردن بر مبنای آنهاست

طبقه کارگر تا زمانی که  به  ایدئولوژی انقالبی و به تفکر سياسی انقالبـی مجهـز نشـود                    

بنا بر این باید در مقابـل       . ه کن کردن سرمایه داری نمی تواند بردارد       هيچ گامی در راه ریش    

چرا . کسانی که طبقه کارگر را بی نياز به تغيير فکر و مسير حرکت خود می بينند، ایستاد                

که اینان طبقه کارگر را از آگـاهی و فرهنـگ پرولتـری بـه عنـوان کليـدی تـرین ابـزار رهـائی                         

برای رسيدن به مقام  واسطه و دالل ميان کارگر و           " پرستیکارگر  "محروم کرده و زیر لوای      

  .  سرمایه دار، تدارک می بينند

امروزه، ماهيت شنيع و ضـد انسـانی نظـام سـرمایه داری در سـطح جهـان آشـکارتر از آن                      

لشـکر روشـنفکران    . است که بتوان آن را با وعده هـای توخـالی اربابـان سـرمایه، پوشـاند                

امـا بـار دیگـر      . راسی را اوج دستاورد بشـری قلمـداد مـی کردنـد           سرمایه داری، نظام دموک   

هيوالی جنگ های امپریاليستی از بطن آن زاده شد و رشد حکومت های فاشيستی حتـا             

در چنـين  . در جوامع سرمایه داری غربی، موجودیت دموکراسی بورژوائی را تهدید می کند           

چه در مقياس جهـانی، بـار دیگـر چشـمها بسـوی سوسياليسـم       شرایطی، چه در ایران و  

حتـا جنـاح هـائی از بـورژوازی در          . بعنوان آلترناتيوی در مقابل سرمایه داری، برگشته است       

مـدعی سوسياليسـم شـده انـد و بـا زدن مهـر              )  مثل چاوز در ونـزوئال    (کشورهای مختلف   

ــو    ــه عضـ ــر بـ ــود را مفتخـ ــورژوائی، خـ ــای بـ ــه هـ ــر برنامـ ــم بـ ــگاه سوسياليسـ یت در باشـ

  . می کنند" سوسياليسم"

طبقه کارگر بدون آرمان، بدون دورنما، بدون نقشه سياسی برای ایجاد جامعه ای نوین، به   

همـه احـزاب و سـازمان هـا را بـدقت      " سوسياليسـم "بایـد   . هيچ چيز دست نخواهد یافـت     

 کمونيسـم و    موشکافی کرد و نباید به ادعاهای احزاب در مورد خود یا ابـراز لطفـی کـه بـه                  

بخصوص در شرایطی کـه مبـارزه طبقـاتی در ایـران بـه              . سوسياليسم می کنند، اکتفا کرد    

ــزاری از       ــه و اب ــد اســتفاده عاميان ــک مــی شــود، نبای ــک نزدی جــای بســيار حســاس و باری

اگر برنامه ی احزاب چپ و کمونيست ایـران را از           . سوسياليسم و کمونيسم را تحمل کنيم     

و الگــو، دو چشــم انــداز و برنامــه ی کــامال متفــاوت در مــورد       نظــر بگــذرانيم، متوجــه د  

  .سوسياليسم می شویم



ایـن الگـو، فقـط زر ورق     . اسـت ) سوسياليسم دروغـين  (یکی از اینها، الگوی رویزیونيستی      

که در آن برخی تغييرات اقتصادی و سياسی صورت گرفته اما اساسا . سوسياليستی دارد

در این الگو، سوسياليسم عمدتا از زاویـه     . هنه است همان سازمان اقتصادی و اجتماعی ک     

اقتصادی نگریسته می شود، آنهم در تنگ نظرانه ترین و محدودترین شکل، یعنی از زاویـه                

بـودن آن را از وعـده       " سوسياليسـتی "مـدافعين ایـن نـوع سوسياليسـم،         ". رفاه اقتصادی "

کـاری و درمـانی و حـق        هائی که در زمينه های خدمات رفاهی، ضمانت اشـتغال، بيمـه بي            

فرق ميان این نوع سوسياليسم با سرمایه       . تشکل به کارگران می دهد، نتيجه می گيرند       

داری همان اندازه است که فرق ميان احزاب سوسياليست حاکم در اروپا با احـزاب دسـت     

در سوسياليسم رویزیونيستی، توده هـای مـردم همـان موقعيـت           . راستی در این کشورها   

یعنی توليد کنندگان ثـروت انـد بـدون آنکـه نقشـی در اداره دولـت، تصـميم                   : ندسابق را دار  

گيری های اقتصادی و سياسی و اجتماعی و امور بين المللی داشته باشند؛ بدون اینکـه                

اینها حيطه های تخصصی عـده      . وقت پرداختن به کار فکری، هنری و علمی داشته باشند         

ی، زنان کماکان همـان موقعيـت سـابق را در       در سوسياليسم رویزیونيست  . ی قليلی است  

سلسله مراتب اجتماعی دارند شاید با این تفاوت که برای بردگی خانگی مزد هم دریافت               

  ! کنند

جامعــه . امــا سوسياليســم واقعــی، کــامال از ایــن نــوع سوسياليســم متفــاوت اســت        

و سوسياليســتی، جامعــه ایســت کــه واقعــا بــه لحــاظ اقتصــادی، سياســی، ایــدئولوژیک    

فرهنگی برتر از سرمایه داری است  و تفاوت آن با سرمایه داری بسيار عميق تـر از تـامين          

در جامعه سوسياليستی، یک تغيير و تحـول رادیکـال          . نان شب مردم و بيمه بيکاری است      

توليد اجتماعی بر اساس مالکيت     . در روابط کهن مالکيت و ایده های کهن صورت می گيرد          

ابــط اجتمــاعی نــوین ميــان انســانها، ميــان زن و مــرد، ميــان ملــل اجتمــاعی، بــر اســاس رو

. گوناگون، ميان بزرگ و کوچـک؛ در چـارچوب روابـط بـين المللـی نـوین، سـازمان مـی یابـد                      

تقسيم کار ستمگرانه ميان کار یدی و فکری دچار تحولی اساسی شـده کـه بازتـاب آن را                   

ن در امـور دولتـی، برنامـه ریـزی     می توان در درگيری توده های وسيع کارگران و زحمتکشـا       

  . اقتصادی، توليد آثار هنری، و اختراعات و غيره دید

جامعه سوسياليستی توسط حزب کمونيست رهبـری مـی شـود امـا تـوده هـای کـارگر و                    

شـوراها یـا کميتـه هـای انقالبـی یـا            (دهقان و دیگر زحمتکشان، در تشکالت انقالبی خود         

ی و اجتمـاعی و هنـری و سياسـی دخـالتگری مـی              در همه امـور کـالن اقتصـاد       ) کمون ها 

سازمان سياسی جامعه به گونـه ایسـت کـه تـوده هـا در سـطح ميليـونی در مـورد                      . کنند

چگونگی مصرف ثروت های توليـد شـده، از بـين بـردن شـکاف هـای اجتمـاعی، کمـک بـه                       



پيشروی انقالب جهانی، پيشبرد امور بـين المللـی بـا کشـورهای سـرمایه داری، مسـائل                  

ایـن جامعـه ایسـت کـه تـوده          . ری و غيره درگير بحث و جدل و تصميم گيری می شـوند            هن

های مردم نه تنها نگران تامين معاش و سر پناه خود نيستند بلکه فعاالنـه و بـا اشـتياق و                     

هـم  : با داشتن وقت کافی درگير مسائل مربوط بـه همـه حيطـه هـای جامعـه مـی شـوند               

آن جهش تـاریخی جهـانی اسـت کـه طبقـه کـارگر              این  . درگيری فکری و هم تصميم گيری     

برای اولين بار با پيروزی انقالب اکتبر روسيه در آن گـام نهـاد و در انقـالب چـين و بخصـوص                       

هـر چنـد ایـن تـالش هـای          . انقالب کبير فرهنگـی پرولتاریـائی، آن را بـه اوج نـوینی رسـاند              

اسـت و بایـد پـی گرفتـه         تاریخی طبقه ی جهانی ما بقاء نيافت  اما این جهش  آغاز شده               

اگر ما برای برقراری چنين جامعه ای، انقالب نکنيم، مطمئنا برای هميشه در گرداب              . شود

ــورد      ــواهيم خ ــه خ ــائب آن غوط ــام مص ــرمایه داری و تم ــه س ــه   . جامع ــارگر و بقي ــه ک طبق

زحمتکشان ایران و جهان ظرفيت و تـوان بـالقوه و  عظيمـی بـرای ایجـاد چنـين جامعـه ای                       

يفه کمونيستها تالش برای بالفعل کـردن ایـن ظرفيـت اسـت و نـه دنبالـه روی از                    وظ. دارند

  . وضعيت و سطح فعلی جنبش طبقه کارگر

در روزهـای   . برای تحقق این امر، باید به وظایف سياسی روز پاسـخ عملـی و انقالبـی داد                

بحرانی که در پيش اسـت، طبقـه کـارگر چگونـه بـه صـحنه خواهـد آمـد؟ در شـرایطی کـه                    

ت نظــامی آمریکــا محتمــل اســت؛ در شــرایطی کــه جمهــوری اســالمی تحــت لــوای حمــال

توده های کارگر را به سـازش طبقـاتی فـرا مـی خوانـد؛ طبقـه                 " مقابله با دشمن خارجی   "

کارگر باید همه زحمتکشان و ستمدیدگان جامعه را بزیر پرچم انقالبی خود فراخوانده و بـه                

. می و  مقابله با جنایت آمریکا قد علـم کنـد           عنوان مدعی و رهبر سرنگونی جمهوری اسال      

در غير اینصورت . تمام مسئله این است که ما به اراده و طبق نقشه خود طی مسير کنيم              

صحنه سياسی کامال به انحصار طبقات استثمارگر و قـدرتهای بـزرگ در آمـده و آنـان تـوده                    

  . دل خواهند کردهای مردم، منجمله کارگران را، به دنبالچه ی برنامه های خود ب

ایـن رونـد    . یک دوره جنگ و انقالب در سطح جهان و بخصوص خاورميانه شروع شده است             

امپریاليستها برای اینکـه نظـام سـرمایه        . ادامه یافته و ایران را به گرداب خود خواهد کشيد         

داری جهــانی را از بحــران در آورنــد مــی خواهنــد بــا جنــگ و خــونریزی ســاختار اقتصــادی و 

این توفان در حالی فرا می رسد که تار و          . آن را در مقياس جهانی بازسازی کنند      سياسی  

اوضاع تکامـل یابنـده کنـونی       . پود رژیم جمهوری اسالمی پيشاپيش از هم گسسته است        

موضـع  . موجب شکل گيـری خـالء قـدرت سياسـی در نقـاط مهمـی از کشـور خواهـد شـد             

دم آن است که در چنين حالتی باید هـم          صحيح و منطبق بر منافع طبقه کارگر و اکثریت مر         

برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی مبارزه کرد و هم به مقابلـه بـا امپریاليسـم آمریکـا                  



انقالبيون کمونيست از هر فرصتی برای آغاز جنـگ خلـق و ایجـاد ارتـش خلـق و            . برخاست

 ایـن روحيـه و      این خط و  . مناطق آزاد شده و برقراری قدرت نوین خلق استفاده خواهند کرد          

بـدون  . این چشـم انـداز  را بایـد در ميـان کـارگران، در ميـان همـه سـتمدیدگان تـرویج کـرد                        

داشتن این خط سياسی، و این جهـت گيـری عملـی، ایـران صـحنه تاخـت و تـاز نيروهـای                       

نظامی و یا شبه نظـامی امپریاليسـتی، بانـدهای نظـامی قـومی و انـواع و اقسـام جنـگ                      

شـد، بـدون آنکـه طبقـه کـارگر و کمونيسـتها و نيروهـای مترقـی                  ساالران اسالمی خواهد    

  .جامعه قدرت و نيروئی برای تعيين سرنوشت خود داشته باشند

ما بر آنيم که این مسير را خود ترسيم کنيم و قفل دروازه های آینده را بـا دسـت خـود بـاز                        

ان انقالبی را ما همه رفقای کارگر و همه ستمدیدگان و همه دانشجویان و روشنفکر. کنيم

که با این آرمان و این وظایف عاجل احساس نزدیکی و هم نظری می کنند فرا می خوانيم              

که با حزب ما متحد شوند تا همدوش یکدیگر کشتی انقالب پرولتری را از ميان صخره های 

خطرناک گذرانده و فرصـتهای انقالبـی را ربـوده و ایـن بـار انقـالب را بـه سـر منـزل مقصـود                          

اما باید عزم کنيم کـه مـا   . همه ی ما فرا رسيدن تغييرات عظيم را حس می کنيم   . رسانيم

ایـن اسـت وظيفـه      . تعيين کننده ی جهت این تغييرات باشيم و نه امپریاليستها و مرتجعين           

  .عاجل مقابل کمونيستها و طبقه کارگر
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