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ا ميليون انسان را از داشتن مسکن و سرپناه، بھداشت و  سرمايه داری، شيوه و مناسبات توليدی ای که صدھ- وضع موجود 

درمان، مراکز تحصيل و آموزش، و ابتدايی ترين امکانات زندگی محروم ساخته، گرسنگی و سوء تغذيه را به بيش از يک 

ز لذت ميليارد انسان در سراسر جھان بويژه در ممالک موسوم به جنوب تحميل کرده، اکثريت ساکنين اين کرۀ خاکی را ا

  ھای يک زندگی انسانی بی بھره کرده،

دھھا ميليون انسان را بيکار نگاه داشته، ميليونھا کودک و نوجوان زير ھجده سال را در کشورھای رشد نيافته و تحت سلطه  

به دستفروشی و تکدی گری در شھرھای بزرگ واداشته يا آنھا را با نازل ترين دستمزدھا در کارگاھھای کوچک و بزرگ 

بکار گمارده، باز در آن جوامع زنان را بی ھيچ دستمزدی ناچار به کار کردن در خانه و مواظبت از کودکان و يا سالمندان 

پرت شده از جامعه نموده، بانی جنگ ھای جھانی يا خونريزيھای داخلی در نقاطی از دنيا شده، و بعSوۀ مصائب متعدد 

ست از وضع موجود از شمال تا جنوب تربيت کرده تا اگر اعتراضی روی ديگر پليس و نيروھای ضد شورش را برای حرا

    .دھد معترضين را کتک بزنند، بسويشان شليک کنند و صدايشان را در حلقوم خفه کنند

در حاليکه بوی گنديدگی و تعفن مواد خوراکی ذخيره شده در انبارھاى دول امپرياليستی آمريکا و اروپا ھمه جا را فراگرفته 

بنا به جديدترين آمار سازمان ملل متحد ھر ساله « . م کشورھای آفريقايی دسته دسته دارند از قحطى جان می سپارندمرد

طبق آمار رسمی در « . »ميليون ھا کودک زير پنج سال بعلت کمبود مواد مغذی و بھداشت بکام مرگ کشيده می شوند 

فاقد بيمه ھای در مانی اند، دھھا ميليون نفر زير خط فقر زندگی می اياdت متحده بيش از پنجاه ميليون نفر در اين کشور 

کنند و ھر روزه آمار بی سرپناھان که زمستان ھا و تابستان ھا برای فرار از سرما و گرما بدرون ايستگاھھای مترو پناه می 
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ح و ثنای نظم وارونۀ مسلط بر آن کس چشم خود را روی اين واقعيت ھا می بندد يا آن کس به مد. »برند افزايش می يابد 

  . ًجھان می پردازد اگر بورژوا نباشند حتما سر در آخور بورژوازی دارند

 سياسی ضد انسان، استثمارگر و ناقض حقوق طبقات فرودست جھان برای دستيابی به سود و ارزش -اين نظم اقتصادی

ًياجات بديھی آنان فروگذاری نمی کند و اصوd آنچه اضافۀ بيشترھيچگاه از يورش به سطح معيشت طبقۀ کارگر و تقليل احت

برايش اھميتی ھم نداشته و ندارد، تأمين زندگانی ای انسانی و مرفه برای ھمگان، تأمين امنيت شغلی و فراھم نمودن 

 بگير و اين سيستم بردگی مدرن زمينه ساز آن شده تا انسانھا به پرولتر و بورژوا، به مزد. ملزومات معنوی کارگران است

کاری کرده تا اکثريت نفوس جوامع بشری ناگزير از فروش نيروی يدی و فکرى خود . مزد بده، و به دارا و ندار تقسيم شوند

در ازای لقمه نانی بخور و نمير به اقليتى ثروتمند باشند که از شيرۀ جان طبقۀ کارگر و زحمتکش روز بروز بر مال و 

  . مکنت خود می افزايند

پيشوايان کبير پرولتاريا، کارل مارکس و فردريک انگلس با آثار علمی و پربار خود ضمن اثبات اجتناب ناپذير  راه تغيير

بودن کمونيسم در نتيجۀ حرکت و روند تاريخ، بر مبارزه برای منھدم کردن سرمايه داری بدست پرولتاريای متشکل و متحد، 

 اجتماعى شايسته و انسانی تأکيد کردند و راه آنرا به بھترين وجه -دىو بر نياز کل اھالی جھان به تأسيس يک نظام اقتصا

مارکس و انگلس با نقد عميق سرمايه داری، جامعه اى را که بر کوشش و فعاليت ھای مملو از نوآوری و . نشان داده اند

ر آن انسان حرمت و منزلت خSقيت ھمۀ انسانھا جھت مرتفع کردن نيازمندی ھايشان استوار خواھد بود، جامعه ای را که د

دارد و ھويت اش سلب نمی گردد و به چشم فردی که حامل کاdيی با ارزش مبادله می باشد نگريسته نخواھد شد، جامعه اى 

را که در آن وسائل توليد و توزيع به تصاحب و مالکيت ھمگان در می آيند و ھمه چيز مال ھمه کس خواھد شد، جامعه اى 

ارمزدی، بدون تبعيضات ملی و مذھبی و جنسی، بدون پرچم و مرز و دولت، و بSخره جامعه ای برابر بدون طبقه، بدون ک

آری، مارکسيسم در کنار تعريف مختصات جامعۀ کمونيستی، برای خاتمه دادن به عمر . و آزاد را به تصوير درآوردند

انقSبی که بورژوازی را از . گری فرا خوانده استمناسبات ظالمانۀ توليدی اين عصر، پرولتاريا را به ايجاد انقSب کار

ًاريکۀ قدرت پائين می کشد و قدرت سياسی را برای پيشروی انقSب و دستيابی به کل اھداف سوسياليستی، تماما قبضه می 

امل وظيفۀ طبقۀ کارگر انقSبی درھم شکستن ک« : مارکس و انگلس بدنبال تجربۀ کمون پاريس در اين رابطه گفتند. کند

ًو لنين اين رھبر بزرگ پرولتاريا که کامS به برداشت مارکس از کمونيسم ھمانا . » دولتی است - ماشين بوروکراتيک نظامی

ماترياليسم پراتيک اعتقاد داشت، بدور از ولونتاريسم و نخبه گرايی عمل انقSبى برايش معنای اجتماعى و طبقاتى داشت، 

 انقSبی برقرار ساخت، بر امکان پذير بودن سوسياليسم انگشت گذاشت و مھمتر از اين رابطۀ شفافی ميان تئوری و پراتيک

   .»مسئلۀ اساسی ھر انقSب قدرت سياسی است « : برای تحقق آن کوشيد، در مورد انقSب نوشت

نگاه سازماندھی اما، ترديدی وجود ندارد بدون استنتاجات درست و عملی از اين آموزشھا جھت برپايی انقSب پرولتری و آ

اقتصاد سوسياليستى در راستای زير و رو کردن مناسبات اقتصادى حاضر و نيل به استراتژی نھايی يعنی گذار به کمونيسم 

 1917يا برپايی جامعۀ کمونيستی، ھر پيروزى ای دست آخر به شکست خواھد انجاميد زيرا تجربه نشان داد، با آنکه در 
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 رھبری خردمندانۀ لنين و حزب بلشويک بوقوع پيوست و آن انقSب توانست قدرت سياسى ميSدی يک انقSب پرولتری به

اگرچه در دورۀ حيات لنين تمامی تSش ھا و فعاليت ھای سياسى، فرھنگی و حتی . *را از چنگ بورژوازى روسيه درآورد

در آن کشور درسر داشتند به ناکامی نظامى طبقات سرنگون شدۀ روسيه و دول امپرياليستی که اعادۀ نظم سياسى کھنه را 

کشيده شد، اما بعدھا در سالھای آخر نيمۀ دوم دھۀ بيست و پس از مرگ لنين، امر اشتراکى کردن وسائل کار و توليد و مبدل 

نمودن آنھا به مايملک جمعى شھروندان به فراموشی سپرده شد و بدين شکل آن اقتصاد سرمايه داری دولتی ای که تنھا بديل 

بقۀ بورژوازى براى جان بخشيدن دوباره به مناسبات کاپيتاليستی در آن مقطع تاريخی بشمار ميرفت، سبب تحکيم شکل ط

ديگری از روابط توليدی قديم گرديد که پی آمد عينی آن برابر با باز پس گيری پيروزى سياسى طبقه کارگر شوروی و تبديل 

  . ک بوروکراسى متمرکز دولتى بر آن کشور بودحکومت انقSبى و کارگرى زمان حيات لنين به ي

شکست و پايان نوع (غرض از اشاره به اين رخداد تاريخی بواقع يادآوری اين موضوع بود که يکچنين تجربۀ ذی قيمتی 

، به اضافۀ تجربيات گران بھاء ) تجربه شده ای از سوسياليسم بورژوايى و مدل سرمايه دارى دولتى در اروپای شرقی

که طی قرن ھای نوزدھم و بيستم ميSدی در کشمکش با طبقات باdدست در اطراف و اکناف دنيا حاصل شده اند، ديگری 

آن تجربيات ارزشمند، کمونيست . حاوی درسھای بزرگی برای پيشروان راديکال پرولتاريا و کمونيست ھای جھان می باشند

ر کشوری برای تحقق و تثبيت انقSب کارگری، و رسيدن به ھا را با در نظر داشتن شرايط و توازون قوای موجود در ھ

اھداف استراتژيک طبقاتی، آنھم در اين مقطع حساس از تاريخ ياری می رسانند که نه فقط ناکارآمدی اين نظام توليدی در 

ن طبقۀ کارگر و ًفراھم کردن رفاه و آسايش برای بشريت مجددا ثابت شد، بلکه نشانه ھای ميل به تغيير و دگرگونی در ميا

فرودستان کليۀ جوامع بشری پس از دو دھه گرد و خاک بپا کردن، رجزخوانی و نعره ھای گوش خراش بورژوازی جھانی 

  . مبنی بر تفوق ابدی سرمايه داری و بازار آزاد بر تمامی ايده ھا و پايان تاريخ، کمابيش آشکار گرديده است

  اھميت آموزش

از اينروی مارکسيسم، اين علم . يست ھا پيوند زدن کارگران با مبارزات کمونيستی استيکی از مھمترين وظايف کمون 

رسالت . شرايط رھايی طبقۀ کارگر و استثمار شوندگان بايستی پيگيرانه تر از قبل به توده ھای کارگر آموزش داده شود

رگر گسترش دھند و چنان بستری را مھيا کمونيستھا اينست که مارکسيسم يا ديدگاه و رويکرد کمونيستى را درون طبقۀ کا

سازند تا اين دانش، اين تئوری اجتماعی و اين رويکرد انتقادی و حقيقت جو که يک تبيين ژرف، ريشه ای و پر محتوی از 

 سياسی حاکم بر -جامعۀ سرمايه دارى بدست می دھد، از جانب توده ھای کارگر جھت از ميان برداشتن سيستم اقتصادی

  . صر و خSصی از ستم و استثمار، بکار گرفته شوددنيای معا

قيب طبقات له شده بايستی توأم با درک ضرورت اتحاد و ھمبستگی طبقاتی، بيآموزند اين نظام توليدی فقط و فقط در تع

افزايش ھميشگی بارآورى کار و نرخ ارزش اضافه از گردۀ طبقۀ کارگر و به قيمت تحميل فقر و گرسنگی مضاعفی است 

ھمان شروطی که بواقع جنبه ھای حياتی برای ممانعت از سقوط . (که خودشان با گوشت و استخوانشان آنرا لمس کرده اند

طبقات استثمار شونده درحين .) داوم بر حجم سرمايه ثابت افزوده می شودًنرخ عمومى سود دقيقا در شرايطى اند که بطور م
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مبارزات روزانۀ خود بر ضد اعمال ستم ھا و بی حقوقی ھا از طرف کارفرمايان و دولت ھای آنھا، ميبايد توسط رھبران 

که ... ھبود در توليد وآگاه خويش و کمونيست ھای واقعی مطلع شوند که پيشرفت ھای تکنولوژيک در حوزه ھای متنوع، ب

بورژواھا به حساب مناسبات و روابط توليدی سرمايه داری می گذارند، به خود انسانھا برميگردد که ھمواره در طول تاريخ 

اين واقعيت را دريابند که ھرچند نظام سرمايه داری . بدنبال تحصيل دانش و بھتر کردن کيفيت زندگى اشان بوده اند

ای علمی و تحقيقی را گسترش داده، ھرچند دگرگونی ھای درخور توجه و خيره کننده اى را به لحاظ ابتکارات و فعاليت ھ

علمی و فنی موجب گشته، اما اين سيستم کوشش ھای ذاتى انسانھا را که منشاء اصلی ھمۀ اين پيشرفت ھای علمی و 

سودآورى و تسھيل کسب سود، انباشت ھرچه ( ی تکنولوژيک بوده و خواھد بود، تنھا برای کارکرد بھتر اقتصاد کاپيتاليست

بدانند تمام مايحتاج . به خدمت درآورده است) بيشتر سرمايه و بدين نحو تثبيت اقتدار اقتصادی و سياسی صاحبان ابزار توليد

 باز ساخته می روزانه ای که توليد می شوند، و تمام امکانات شگرفی که در ھمۀ زمينه ھا تا به حال در دنيا ساخته شده اند و

شوند، در جھت تأمين اين اھداف طبقاتی اند و دريابند حتی توليد دارو و وسائل مدرن پزشکی که در وحلۀ نخست برای 

درمان طبقات فوقانی است، باز در خدمت ھمين مقصود قرار گرفته اند و امروزه کارخانه ھای دارو سازی، مراکز درمانی 

و مؤسسه ھای تحقيقاتی در امور پزشکی بيش از ھر چيز برای پول ساختن و ) ا کلينيک ھا و بيمارستانھ( خصوصی 

سرانجام متوجه شوند که . سودآوری دائر می شوند تا ارائۀ خدمات به انسانھای ناتوان و درمانده يا مقابله با بيماريھای مھلک

  .ه به مقاصدش برسددر بين انسانھا توانست" رقابت و حس منفعت طلبی"سرمايه داری با برانگيختن 

مضاف بر اين دادن سيمايی واضح از کمونيسم مارکس و نيز ارائۀ مفھومی روشن از اھداف سوسياليستی بسيار الزامی 

قدر به يقين سوسياليسم زمانی برای پرولتاريا . است و بايد حجم عظيم تری از کار کمونيست ھا را به خود اختصاص دھد

ً بينيم خواھد داشت، و می تواند نيروى اين طبقه را برای تغييرات ريشه ای تماما بکار ًکشش زيادتری از آنچه فعS می

اندازد که کمونيست ھا ھمزمان با انتقاد از نابرابريھا و تبعيضات نظام سرمايه داری و دخالت بيش از پيش در پيکارھای 

ًسخن کمونيست ھا وظيفه دارند مکررا به تعريف به ديگر . جاری، با زبانی ساده آرمانھاى سوسياليستی را تشريح نمايند

مشخصات و تفاوت ھای جامعۀ مورد تعقيب با جامعۀ فعلی در ميان توده ھای کارگران، و ممکن بودن تأسيس اين جامعه که 

توليد برای تأمين نيازمنديھای واقعی سازماندھی می شود، خدمات رفاھی و درمانی و آموزشی بطور مساوی و رايگان به 

را می گيرد، و در متن حرکت روبه ) خصوصی(کل شھروندان ارائه می گردد، مالکيت اشتراکی جای مالکيت بورژوايی 

بيان اين موضوع . پيش خود اندک اندک يک نظام اقتصادی بری از پول و بری از کارمزدی راه اندازی می شود، بپردازند

" فقر فلسفه"د، نبايد از خاطر رود و اين گفتۀ مارکس را که در کتاب که در آن جامعه دولت ھم راه زوال خود را خواھد پيمو

طبقۀ کارگر در جريان تکامل، بجای جامعۀ کھنۀ بورژوايی آنچنان اجتماعی بنياد خواھد کرد که وجود « : نوشته است

اشت، زيرا ھمانا ديگر ھيچگونه قدرت حاکمۀ سياسی خاصی وجود نخواھد د. طبقات و تقابل طبقات را غير ممکن ميسازد

: يا اين سخن لنين را که در اين باره گفته است» . قدرت حاکمۀ سياسی مظھر تقابل رسمی در درون جامعۀ بورژوايی است

  ) لنين- دولت و انقSب. (برجسته کنند» ... بنا به گفتۀ مارکس، پرولتاريا فقط دولتی dزم دارد که زوال يابنده باشد،« 
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قاتی و رشد آن که به مبدل شدن کارگران از طبقه ای درخود به طبقه ای برای خود می انجامد و توده مسئلۀ انتقال آگاھی طب

ھمپای . ھای کارگر را برای انقSب کارگری تجھيز می کند، از اھميت زيادی در جنبش کمونيستی جھان برخوردار است

ی ھمه گير شدن موضوع تحزب در ميان طبقۀ اين فعاليت ھای نظری، تبليغی و شرکت در جنبش ھا بايد بر تSش برا

متشکل شدن کارگران در حزب کمونيستی . کارگرھمچون يکی از شروط پيشرفت مبارزۀ طبقاتی عليه طبقات حاکم، افزود

 دولتی بورژوازی و -که ستاد رھبری کنندۀ مبارزات سياسی و ايدئولوژيک طبقه جھت انھدام ماشين بوروکراتيک نظامی

درت سياسی است، يک ضرورت عاجل است که ماديت يافتن اين امر ھم بسته به ميزان فعاليت در ارتقای سطح دستيابی به ق

  . آگاھی طبقاتی دارد

اين آموزش و فراگيری آن ديوار محکمی در برابر انديشه ھای کسانی ايجاد می کند که تحت لوای مارکسيسم ميخواھند 

اجازه نمی دھد تا رويزيونيسم و رفرميسم که از ابزارھای . کارگر بدھندتحريفات تئوريک مضرشان را به خورد طبقۀ 

مبارزۀ بورژوازی برضد پرولتارياست، بوسيلۀ روشنفکران خرده بورژوا که زير نقاب مارکسيسم مخفی شده اند کماکان 

تر که زير نام کمونيسم و مانع از آن ميگردد تا گرايشات بظاھر سوسياليستى طبقات غير پرول. بجای کمونيسم معرفی گردند

راه را بر کسانی که . سوسياليسم کارگران را در حصار تريديونيونيسم محصور کرده اند، منبعد کاری از پيش ببرند

سوسيال (رياکارانه و با دوروئی سنگ اين طبقه را به سينه ميزنند و کارگران را به دنباله روی از جناح چپ طبقات حاکم 

 مبارزات و جانفشانی ھای کارگران و زيردستان جوامع بشری  ی کنند، ببندد و نگذارد بيش از اينھاترغيب م) دموکرات ھا

 لنينيسم و آموزه ھای ارزشمند آن به - و خSصه اينکه کارگران را با پرچم مارکسيسم. را از مسير اصلی اشان خارج کنند

   .جنگ تمامی گرايشات مذکور ببرد

رشد اکسترميست و بنيادگرايی مذھبی، سردرآوردن دوبارۀ ( تألم بار حاکم بر جھان از بين بردن وضعيت خطرناک و

پديد آمدن مجدد بحران ھای متوالی * فاشيسم و راسيسم، ميليتاريسم و لشکرکشی امپرياليست ھا، آغاز پايان دولت ھای رفاه، 

ازگشت به بربريت، روبيدن تمامی اشکال ، جلوگيری از روند ب.)سرمايه داری و معضSت بی شمار ديگری که پيشتر آمد

ستمگری، رھايی و در يک کSم ساختن دنيايی نوين، با ھمت طبقۀ کارگری صورت واقعيت پيدا می کند که مارکسيسم را 

کمونيسم و سوسياليسم علمی بعنوان يک افق بالقوه و تھديد کنندۀ کارگرى که در قالب تأليفات و . چراغ راه خود کرده باشد

 بی بديل مارکس، انگلس و لنين در تقابل عميق با سوسياليسم و کمونيسم تخيلی، خرده بورژوايی و بورژوايی قرار آثار

دارند، سSح کارگران جھان است که اگر کوشيد تا بدقت آموخته شوند، آن آگاھی سوسياليستی ای که dزمۀ درک منافع 

ًآمدن از مبارزات صرفا اقتصاديست، dزمۀ تشکيل حزب سياسی خود، طبقاتی و بدين سان اتحاد طبقاتی است، dزمۀ بيرون 

dزمۀ انديشۀ حرکت بسمت انقSب و برپايی دولت کارگری به قصد مضمحل کردن سيادت تام و تمام بورژوازيست، در 

  . ابعاد جھانی جوانه خواھد زد و به ثمر خواھد نشست

  باد انقSب کارگریزنده     زنده باد کمونيسم                     

                                                        01/12/2009   
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ٔمدت کوتاھی پس از پيروزی انقSب اکتبر، شوروی درگير يک جنگ داخلی شد و مورد حمله ارتشھای تجاوزگر  •

ن شرايطی، در حالی که کشور تحت چني.  کشور، از جمله آمريکا، بريتانيا، کانادا، فرانسه و ژاپن قرار گرفت14

از کمبود مواد غذايی و صنعتی رنج ميبرد، نظام نه چندان خوشايند اخذ مازاد توليد از دھقانان در دستور کار قرار 

پس از پيروزی ارتش سرخ در . گرفت و دستمزدھا يکسان شد، که از آن با نام سياست کمونيسم جنگی ياد ميکنند

ظرفيت توليدی کشور به . جاوزان خارجی از کشور، اقتصاد شوروی ويران شدجنگ داخلی و بيرون راندن مت

ضرورت مبرمی .  ھم پائين تر بود1914شدت کاھش يافته بود و توليد کشاورزی حتی از سطح توليد پيش از سال 

" پن" لنين سياست اقتصادی نوين 1921در سال . شد به گردآوری سرمايه و رشد سريع نيروھای مولد احساس می

که به بيان لنين به علت شرايط ناگزير دوران جنگ . را به جای اقدامھای شديد دوران کمونيسم جنگی معرفی کرد

  ) حبيب مھرزاد:  برگردان - نشريۀ کانادايی سپارک. (به کشور تحميل شده بود

ًرى اند و اساسا ھمۀ بحرانھا و آشفتگی ھای اقتصادی با عواقب ويرانگر و رکودھاى حادشان ذاتى سرمايه دا*  •

رجوع به نظريات (دول بورژوايی ھر بار به منظور کنترل دامنه و گسترۀ اين بحران ھا با دخالت در اقتصاد 

  .و اجرای جرح و تعديSتی در قوانين حاکم بر بازار به فکر نجات اين مناسبات توليدی ميافتند) کينز

 


