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درود به کارگران مبارز 
نيشکر ٧ تپه!

شرکت  کارگران  که  هفته است  دو  از  بيش 
حقوق  آوردن  به دست  برای  تپه   ٧ نيشکر 
ابتدائی و حقه ی خود مجددا دست به اعتصاب 
شهرشوش  دربرابرفرمان داری  تجمع  و 
درک  هرکودکی  را  خواستها  اين  زده اند. 
می باشد.  آنها  از  پشتيبانی  حاضربه  و  کرده 
بزرگ  نوکر  اسالمی  جمهوری  رژيم  اما 
طماع  صفت  دالل  تاجران  و  سرمايه داران 
مسلح  دستهای  َکر،  باگوشهای  حريص،  و 
کردن  جمع  با  و  خنجر  و  باتوم  و  تفنگ  به 
و  خرم آباد  و  اهواز  از  سرکوبگر  نيروهای 
کارگران  اعتراض  با  مقابله  برای  دزفول 
آخر  به کارشده است.  دست  هراسان  گرسنه، 
"يک  که  کسانی  برای  و  است  تنگ  وقت 
پول دارشدن  صدساله ی  ره  روزه می خواهند 
را بپيمايند" و با واردکردن شکر ميلياردها 
و  کارگر  هزار  هزاران  و  سودبرده  تومان 
و  کشانده  گرسنه گی  و  افالس  به  برزگررا 
شکرتوليد شده درداخل درانبارها را به خاک 
فرصت  کشانده اند،  برداشتن  نم  و   خوردن 
دست  بايد  پس  است.  نمانده  باقی  چندانی 
زيرا  بهتر!".  زودتر  و"هرچه  زد  اقدام  به 
اسالمی  جمهوری  نظام  و  سرمايه داران  که 
تنفر  مورد  که  شده اند  متوجه  آنان  مدافع 
اکثريت مردم ايران بوده و زنگ مرگ شان 

به صدا درآمده است.
بارها  تپه   ٧ نيشکر  مبارزشرکت  کارگران 
مزدهای  گرفتن  برای  ازجمله  بارها  و 
راه پيمائی  و  اعتصاب  به  دست  معوقه شان 
تحمل  صبرو  از  پس  نيز  بار  اين  زده اند. 
چندين ساله و شناخت ازماهيت ضدکارگری 
و  قول  رٌد  و  شرکت  کارفرمايان  و  رژيم 

نئوليبراليسم  افسارگسيخته ی  تاز  و  تاخت 
امپرياليستی به حقوق کارگران و زحمت کشان 
درکشورهای  ازجمله  جهان،  ملل  کليه ی  و 
متروپل سرمايه دردودهه ی اخيروپابه پای آن 
دست درازی گستاخانه ی نظام سرمايه داری 
حقوق  به  برايران  حاکم  اسالمی  جمهوری 
اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فردی کارگران 
و زحمت کشان، زنان و جوانان، دانش جويان 
نويسان،  روزنامه  و  نويسنده گان  معلمان،  و 
اقليتهای  و  ستم  تحت  مليتهای  و  هنرمندان 
نظری  جدال  تشديد  مادی  ريشه ی  مذهبی، 
و  استثمار  از  رهائی  چه گونه گی  درمورد 
و   امپرياليستی  درکشورهای  امپرياليسم  ستم 

پيرامونی را به دنبال داشته است.
به پای  پا  نظری  مبارزه ی  به طورکلی، 
نشيبهای اش  و  فراز  با  و  طبقاتی  مبارزه ی 

مبارزه ی  درتاريخ  و  داشته   ادامه  پيوسته 
صف بنديهای  صورت  به  کارگر  طبقه ی 
از  قبل  اگر  کرده است.  بروز  گوناگونی 
تدوين تئوری کمونيسم علمی توسط مارکس 
و انگلس، به دليل فقدان نظرات روشن متکی 
برپايه های محکم و استوار علمی، نيروهای 
آن  ماقبل  و  سرمايه داری  نظام  ضد  چپ 
هنوز دارای افکارتبلوريافته نبوده و نظراتی 
اهداف شان  درپيشبرد  تخيلی  و  التقاطی 
و  کارگری  جنبشهای  آن  متعاقب  و  داشتند 
همه گانی  جنبشهای  به صورت  دموکراتيک 
پيش می رفتند، اما با تدوين کمونيسم علمی، 
ترسيم  دقيقا  را  طبقاتی  صف بنديهای  که 
نموده و خصلت ديالکتيکی رشد يابنده دارد، 
کمونيستها تنها صف بندی در درون طبقه ی 

لنين ـ والديمير ايليچ اوليانف ـ رهبر انقالب 
اکتبر و بنيان گذار اتحاد جماهير سوسياليستی 
شهرک  در   ١٨٧٠ آپريل   ٢٢ در  شوروی  
" سيم بيرسک" در نزديکی مسکو  چشم به 

جهان گشود.
وی از مادری آلمانی تبار "ماريا الکساندرونا» 
و پدری روس «ايليا نيکواليانويچ اوليانف» 
ساالری  ديوان  کارمندان  از  پدرلنين  بود. 
از  خويش  مشاهدات  با  که  بوده  تزاری 
وضعيت جامعه فقر زده و عقب مانده تزاری 
زحمت کشان  مابين  عظيم  طبقاتی  تفاوت  و 
در  سعی  تزاريست،  انصار  و  اعوان  و 
برافروختن شعله ی عدالت خواهی در سينه ی 
فرزندانش داشت. او به ياری مادر آزادمنش 

جامعه  برابر  در  را  انتقادی  نگرش  خانواده 
عقب مانده روسيه برگزيده بود.

شدن  انقالبی  به  منجر  فرزانگی  اين  نتيجه 
خانواده  در  تلخی  های  تراژدی  و  فرزندان 
لنين،  تر  مسن  برادر  جمله  آن  از  شد، 
جان  عليه  بر  توطئه  جرم   به  آلکساندر 
آلکساندر سوم، تزار روس به اعدام محکوم 

و در سال ١٨٨٧ اعدام شد.
و  انتقادی  های  ديدگاه  از  ای  توشه  با  لنين 
که  سالی  همان  در  اجتماعی  فقر  از  خشم 
برادرش توسط رژيم سرا پا فاسد و فرتوت 
تزاری کشته شد دبيرستان را تمام کرد و به 

دانش گاه قازان وارد شد.
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٧ تپه.. بقيه از صفحه اول

گسترده باد مبارزات هم بسته ی کارگران ايران عليه نظام حاکم !

نتيجه  اين  به  آنان،  سالوسانه ی  قرارهای 
رسيده اند که "حق گرفتنی است و نه دادنی" 
معوقه  مزدهای  گرفتن  برای  مصممانه  و 
ماموران  درازی  دست  قطع  اخير،  ماه   ٣
کارگری  فعاالن  به  رژيم  پليس  و  اطالعاتی 
آن شرکت و ازجمله پرونده سازی و احضار 
فعاالن کارگری به دادگاه انقالب و باالخره 
برکناری مديرعامل و اعضای هيئت مديره ی 
که  شرکت  حراست  رئيس  برکناری  و  آن 
کارگران  به  فشار  و  تهديد  و  درسرکوب 
دست کمی از شکنجه گران رژيم ندارد، روی 

ادامه ی مبارزه پافشاری می کنند.
گرچه پشتيبانی کارگران تعدادی از شرکتها 
نيشکر٧  کارگران  اعتراضی  مبارزات  از 
اين  ضرورت  و  بوده  کننده  اميدوار  تپه 
قوا  تمام  با  رژيم  که  درشرايطی  پشتيبانی 
حتا  هرحرکت  سرکوب  به  نيرو  تجمع  وبا 
مسالمت آميز کارگران دست می زند، بيش از 
پيش آشکارشده است، اما اين پشتيبانی هنوز 
بزرگی  شرکتهای  کارگران  و  بوده  ضعيف 
دردفاع  مصممانه  نفت،  ملی  شرکت  نظير 
به پا  ٧تپه  در  خود  کارگر  رفقای  حقوق  از 

نخاسته اند.
فرياد اعتراضی چندهزارکارگر: "کارگر ٧ 
و  ظلم  بيان  گرسنه ايم"!،  گرسنه ايم   تپه ايم، 
کارگران  درحق  که  است  حقارتهائی  و  ستم 
درايران روا می شود که مو بربدن هرانسان 
حاکم  جالدان  می کند.  سيخ  را  آزاده ای 
برايران که بر روی دريائی از ثروت طبيعی 
و ثمره ی کار ميليونها انسان خوابيده و غلت 
هيچ  به  را  ُپرطنين  فرياد  اين  می خورند، 
می گيرند. ماهيت پليد ضدبشری آنها  عيان تر 

از آن است که به اين فريادها توجه  کنند. 
اين وضعيت مختص به ايران نيست. گرسنه گی 
که  به خودگرفته است  ابعادی  چنان  درجهان 
سرمايه داری  نظام  بين المللی  نهادهای  تمام 
درهراس از شورشی جهانی دربه در به دنبال 
راه حل "مسکن وار" می گردند تا نظام خود 

را تداوم بخشند!
از  مردم  ميليونی  توده های  ُمشکل  درايران 
انسانی  حقوق  به  تجاوز  و  گرسنه گی  ابعاد 
آنها فراتر رفته است. صدای طبلهای جنگی 
در  فراملی  سرمايه های  نوکر  ديوانه گان  که 
و  می کوبند،  برآنها  تل آويو  و  واشنگتون 
اين که  باگفتن  هم  اسالمی  رژيم  سردمداران 
"جنگ نعمتی الهی است" به آن صدا لبيک 
می گويند، چنان نزديک می شود که هيچ نوع 
تامينی را برای انسانهای گرسنه و بی سرپناه 

قربانيان  اولين  جزو  که  نمی گذارند  باقی 
جنگی احتمالی درايران خواهندبود.

آن  که  می گوئيم  بازهم  و  گفته ايم  بارها  ما 
درفکر  که  افرادی  و  مردم  از  دسته هائی 
درمقابل  ازآن  دفاع  کشورو  استقالل 
ديگر و  کشورهای  دخالت  تجاوزمسلحانه و 
بدانند  بايد  باشند،  می  امپرياليستها  مشخصا 
که هيچ جنگ دفاعی پيروزمند را نيروهای 
مسلح يک کشور به تنهائی  و بدون پشتيبانی 
ببرند.  پيش  نمی توانند  مردم،  توده های 
می  ُبن  شاخ،  بر  نشسته  رژيم  سردمداران 
کارگر  طبقه ی  روی  که  فشاری  با  و  ُبٌرند 
سرکوب  و  گذاشته  کش  زحمت  توده های  و 
مردم  پشتيبانی  به کارگرفته اند،  را  عريان 
نخواهند  به دست  جنگ  بروز  درصورت  را 
آورد. منافع خصوصی، استثمارگری، عطش 
سلطه و باالخره بی اعتمادی نسبت به مردم 
را رژيم تا بدان جا پيش برده که درهرحرکت 
دست  مردم،  آزادی خواهانه ی  و  طلبانه  حق 
طريق  ازاين  و  داده  قرار  بهانه  را  خارجی 
برسرحکم  دندان  و  چنگ  با  می خواهد 
به  محکوم  مبتذلی  ديدگاه  چنين  بماند.  باقی 
شکست است و ديگر زمان آن گذشته است 
که بتوان به بهانه ی دفاع از استقالل کشور، 
جمهوری  رژيم  پرداخت.  مردم  سرکوب  به 
اسالمی برقله ی آتشفشان خشم توده های مردم 
نشسته است و درميان شعله های بيش از پيش 
دست  يا  و  سوخت  خواهد  نهايتا  آن  سرکش 
نجات،  برای  امپرياليستها  سوی  به  التماس 

دراز خواهدکرد.
در  ايران  ازجمله  و  جهان  که  درشرايطی 
زير حکم نظامهای سرمايه داری درآشفته گی 
و هرج و مرج عجيبی به سربرده و کنترل 
اوضاع بيش از پيش از دست حاکمان بيرون 
دلخواه  به  "نئوليبرال"  سرمايه داران  و  رفته 
هرچه که تمايل داشته باشند، انجام می دهند 
و به هر رذالتی درسرکوب انسانهای کار و 
زحمت دست می زنند، هيچ وظيفه ای واالتر 
از آن نيست که اين نيروی عظيم تاريخ ساز 
را  خود  درايران  مشخصا  و  درهرکشور 
متشکل ساخته و به مقابله با دشمنان طبقاتی 
حاکم بپردازد. دراين راستا نيروهای پيشرو 
و  اصول  زير  درنگ  بی  بايد  کمونيست 
متحدشوند  کمونيستی،  عمل کردی  و  سياست 
و درپيشاپيش طبقه ی کارگر و زحمت کشان 
اسالمی،  جمهوری  رژيم  سرنگونی  برای 
مبارزه عليه امپرياليسم و نهايتا انجام انقالب 
طبقه ی  توسط  قدرت  کسب  و  سوسياليستی 
پيش  ومتحد  متشکل  صورتی  به  کارگررا 

برند. 

اوضاع خوب است، چون که طبقه ی جهانی 
از  بيش  اش  استثماری  نظام  و  سرمايه دار 
نشان  را  خود  جباريت  و  ناکارآمدی  پيش 
داده است. اوضاع بد است چون که در قرن 
کارگری  و  کمونيستی  جهانی  جنبش  گذشته 
نتوانسته اند  هنوز  که  خوردند  شکستی  چنان 
خود را به تمامی از زيربار شکست رهانيده 
و با تمام وجود به کاخ ستم گران حمله کنند. 
برای تبديل اين اوضاع بد به اوضاع خوب، 
خودمرکزبينی  و  فرقه گرائی  برای  جائی 
نيست. بايد زير پرچم تئوری کمونيسم علمی 
متحدشويم  پرولتری  تاکتيک  و  استراتژی  و 
سرمايه داری  جهانی  نظام  بربريت  جلو  تا 
را همراه با ميلياردها انسان مولد و گرسنه، 

بگيريم.

کارگرراتشکيل  دادند که با حرکت از مصالح 
مبارزه  کارگر،  طبقه ی  آنی  و  آتی  منافع  و 
تا به آخربا نظام سرمايه داری را با تکيه به 
بينش و متد اين تئوری انقالبی پرولتاريا در 

دستورکارخود قرارداده اند.
ازآن تاريخ به بعد ديگرجائی برای سوسياليسم 
و  خرده بورژوائی  بورژوائی،  فئودالی، 
تخيلی باقی نماند و تاريخ نشان داد که بينش 
سکتاريستی،  آنارشيستی،  طرزتفکرهای  و 
و  اپورتونيستی  رفرميستی،  دگماتيستی، 
رويزيونيستی با مارکسيسم بی گانه بوده، روح 
انقالبی آن را گرفته و نسبت به آموزشهای 
طبقاتی آن در درون طبقه ی کارگر بی تفاوت 
و  ظلم  از  رهائی  درخدمت  نه  که  می مانند 
ستم و استثماردرجوامع طبقاتی و مردساالر، 
نظامهای  اين  تداوم  و  حفظ   درخدمت  بلکه 

استثماری عمل می کنند.
طبقه ی  رهائی  شرايط  علم  کمونيسم 
کارگروکليه ی زحمت کشان از زير سلطه ی 
نظامهای استثماری و سرکوب گرو نهايتا کل 
ناشی  ازخودبيگانه گی  عوارض  از  بشريت 
و  توليد  بروسايل  خصوصی  مالکيت  از 
فردگرائی می باشد و به اين اعتبار نمی توان 
برخوردی سبک سرانه به آن داشت و احکام 
و آموزشهای آن را صاف و ساده و القيدانه 
تفسير  و  تعبير  مورد  شکسته  پا  و  دست  و 
قرارداد. احکام علمی جامد و متحجر نيستند، 
غيرقابل  اما  يابنده اند،  تکامل  و  ديالکتيکی 

انکارند. 
از زمانی که بشر توانست از طريق آزمايشهای 
مکرر و درخدمت ارتقاء سطح معيشت خود 

با استفاده از امکانات طبيعی دست به 

تشديد... بقيه از صفحه اول
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لبه ی  از  نظيراستفاده  بزند،  کشفياتی 
تيز سنگها برای بريدن، ايجاد جرقه از 
به هم زدن برخی سنگها(سنگ آتش زن) جهت 
برافروختن آتش، استفاده از نيزه جهت شکار 
و مقاومت دربرابر حيوانات وحشی گرفته تا 
اهلی کردن برخی حيوانات و اختراع چرخ 
به منظورحمل و نقل ساده تر وسائل و بهبود 
ارتباطات و باالبردن کيفيت زنده گی انسانی و 
کشفيات شگرف کنونی و تکامل ابزار توليد، 
هيچ کس به خود اجازه ند اده است که اختراع 
چاقوی سنگی و سنگ آتش زن را نفی کند، 
چرا که پيشرفته ترين ُبٌرنده ها و آتش زن های 
امروز چيزی جز تکامل آن ابزاراوليه نيستند 
که انسان به صورتی تجربی استفاده کرده و 

تدريجا نسبت به آنها آگاهی يافته بود.
گرچه علوم مربوط به جامعه ی انسانی بسيار 
رياضيات،  نظير  دقيق  علوم  از  بغرنج تر 
اما  باشند،  می  غيره  و  مکانيک  فيزيک، 
و  اجتماعی  علوم  به  مربوط  اساسی  نکات 
درجوامع  مبارزه  تاريخ  به  مربوط  مشخصا 
طبقاتی را که توسط کمونيسم علمی جمع بندی 
نمی توان  بودن شان  اعتبارعلمی  به  شده اند، 

خودسرانه نفی کرد. 
مطالب باال الفبای برخوردی علمی و جدی 
و  هزار  با  امروزه  اما  می باشند.  مسائل  به 
يک رنگ و لعاب، همين برخورد درست و 
درعين حال ساده وقابل فهم، به زيرعالمت 
سوآل برده می شود. نفی دستاوردهای نظری 
ابتدائی  به  کردن  ُپشت  پرولتاريا،  انقالبی 
ترين اصول علم اجتماعی و طبقاتی ُمد روز 
که  رفته  پيش  بدان جا  تا  امر  اين  شده است. 
اجتماعی  ازمسائل  بسياری  طبقاتی  ماهيت 
پيش و پس از کسب قدرت توسط پرولتاريا 
که  شوند  می  مخدوش  مختلفی  به عنوانهای 
طبقاتی  مبارزات  ازشدت  هستند  انعکاسی 
حفظ  برای  استثمارگرحاکم  طبقات  تالش  و 

سلطه ی خود. از آن جمله اند:
ادامه ی  و  پرولتاريا  ديکتاتوری  نفی   +
براندازی  تا  درسوسياليسم  طبقاتی  مبارزه 

کامل نظامهای طبقاتی درجهان؛
+ نفی خصلت طبقاتی دموکراسی و ادعای 
دموکراسی "ناب" تاريخا نا موجود. چراکه 
دموکراسی شکلی ازحاکميت طبقاتی است و 
تا زمانی که حاکميت انسانهائی بر انسانهای 
نيزُمهر  دموکراسی  باشد،  ديگرضروری 

طبقه ی حاکم را بر پيشانی خواهد داشت؛
طبقاتی،  درجامعه ی  که  واقعيت  اين   نفی   +
هرطبقه به سه بخش پيشرو، ميانی و عقب 
موجود  تجارب  طبق  می شود.  تقسيم  مانده 
هدايت  خود  سياسی  احزاب  توسط  طبقات 

خود  طبقه ی  با  فشرده  پيوندی  که  شوند  می 
کوشش  وعلی القاعده  دارند  آن  مبارزات  و 
می شود تا احزاب سياسی نيز توسط رهبران 
که  شوند  می  هدايت  باکيفيتی   و  اتوريته  با 
منافع آن طبقه را به بهترين وجهی شناخته و 
از آنها دفاع می کنند. اين ناموزونی در درون 
هرطبقه ای اساسا محصول وجود ناموزونی 
درعرصه ی اجتماعی و توليدی است و تنها 
بروسايل  خصوصی  مالکيت  بردن  ازبين  با 
و  استثمار  بردن  ازبين  و  مبادله  و  توليد 
استقرار جامعه ی کمونيستی است که به جز 
در محدوده ی ناشی ازمسائل طبيعی و تاحدی 
پراتيک فردی  متفاوت ، ناموزونی ها ازميان 

برداشته خواهندشد؛
+ نفی اين اصل که هدف کمونيسم علمی تنها 
کيفی  تغيير  اساسا  بلکه  نيست،  تفسيرجهان 
نيزتنها  اعتبارش  و  دارد  نظر  مٌد  را  جهان 
در توانائی اش درچنين تغييری معنا می يابد. 
و  تئوری  يا  و  تئوری  به خاطر  تئوری  لذا 
را  خود  صحت  که  پراتيک  از  جمع بندی 
ارزشی  هيچ  حامل  نداده باشد،  نشان  درعمل 

نمی باشد؛
معيارسنجش  پراتيک  که  حکم  اين  نفی   +
انتزاعی  اختراعات  نه  و  است  حقيقت 
و  عملی  پشتوانه ی  بدون  تئوريک  و 
و  کارگران  جنبش  درون  در  ايجاداغتشاش 

زحمت کشان؛
+ نفی اين اصل که شناخت از يک پديده ی 
بغرنج اجتماعی و تالش برای تغييرآن، بدون 
شناخت تضادهای اساسی آن، بدون شناخت 
ازاين که درهر ُبرهه ای از زمان کدام تضاد 
عمده شده و بايد ضرورتا به حل آن پرداخت 
تا بتوان نهايتا آن را تغيير داد، ممکن نيست. 
تئوری کمونيستی حاصل تالش پراتيک بشر 
مبارزه ی  به ويژه  و  گوناگون  درعرصه های 
تنظيم  ديالکتيکی  به صورتی  و  بوده  طبقاتی 
و  "نخبه"  افراد  ذهنی  تراوشات  و  شده 
پرمدعائی نيست که فقط به "ورزش" فکری 

می پردازند ؛
+ نفی اين واقعيت که تغييرجهان امری ذهنی 
نيست. نظرات تنها درصورتی به  تغييرعين 
خدمت می کنند که به پراتيک انقالبی توده ها در 
تغييرجهان مبدل شوند. پرولتاريا و توده های 
هستند.  تغيير  عمده ی  نيروی  زحمت کش 
تاريخ ساز،  عظيم  توده ی  اين  حال  درعين 
طبقاتی،  آگاهی  از   درجه ای  داشتن  بدون 
بدون تکيه به پشتوانه ی تئوريک و خطمشی 
انقالبی  رهبری  ايجاد  و  انقالبی  درست 
متحد، متمرکز و پيشرو درعمل، بدون ايجاد 
مستقيم  دخالت  وبدون  خود  مستقل  تشکلهای 

انقالب،  پيروزی  از  پس  سياسی  درقدرت 
مبارزاتش به هرز می رود و توسط نيروهای 
سوء  مورد  غيرپرولتری  طبقات  به  وابسته 

استفاده قرارمی گيرد؛
تئوری  که  ديالکتيکی  بينش  اين  نفی   +
کمونيسم علمی هم تنها با پياده شدن درعمل و 
هم راه پراتيک است که رشد و تکامل می يابد 
پراتيک،  به  تئوری  از  حرکت   "  : روند  و 
بردن  مجددا  و  تئوری"  به  پراتيک  از  و 
تئوری به عمل و جمع بندی عمل درسطحی 
به صورتی  شده،  حاصل  باالترازتغييرات 
تئوری  اين  استحکام  می يابد.  جريان  دائمی 
ازسطحی  فنری  و  صعودی  درحرکتی 
پائين تر به سطحی باالتر ميسر می گردد که 

خاصيت هرعلم ديگرنيز می باشد؛ 
+ و ...

مدافع  را  خود  که  ايران  چپ  درجنبش  اما 
سوسياليسم  و  مارکسيسم  و  کارگر  طبقه ی 
سخت  جدالهای  از  ناشی  کند،  می  معرفی 
و  سنتی  ارتجاعی  ايده های  نفوذ  طبقاتی، 
پايگاه وسيع خرده بورژوازی ازنظر طبقاتی 
اصول  به  که  تشکلهائی  نيستند  کم  متزلزل، 
حتا  و  مانده  اعتنا  بی  کال  يا  و  بخشا  فوق 
نقطه نظراتی ارائه می دهند که تشابه زيادی 
صد  اپورتونيستی  و  آنارشيستی  نظرات  با 
و اندی سال پيش دارند که تئوری کمونيسم 
عمل  و  داده  آنها  به  دقيق  رديه ای  علمی 
نادرستی  بر  ُمهرتاييد  نيز  پرولتاريا  انقالبی 

آن ايده ها زده است.
مشخصا، هرکسی که بخواهد با وجدانی علمی 
و بدون پيش قضاوتی آموزشهای مارکس و 
انگلس و لنين را در صد و اندی سال پيش 
پرولتاريا  پيش قراوالن  سازمان يابی  درمورد 
بررسی کند متوجه اين واقعيت می شود که 
لنين  هم  و  علمی  کمونيسم  گذاران  بنيان  هم 
دهنده ی  تکامل  حال  درعين  وفادارو  شاگرد 
نظرات آنها درشرايط جديد تاريخی و متکی 
بر پراتيک پرولتاريا، برروی ساختن حزب 
کمونيست تاکيد گذاشتند. بدون نقش برجسته ی 
درجنبش  بلشويک  حزب  پيش رو  رهبری 
دموکراتهای  سوسيال  روسيه،  کارگری 
کارگری روسيه قادرنمی شدند انقالب کبير 
اکتبر ١٩١٧ روسيه را به پيروزی برسانند. 
روسيه  پرولتاريای  انقالبی  مبارزات  تاريخ 
و  شد  هم آهنگ  و  عجين  بلشويسم  تاريخ  با 
نه با انواع نظرات و مبارزات ناپيگير چپ 
ترمزی  مثابه  به  که  سانتريستی  و  راست  و 
کارگر  طبقه ی  انقالبی  ازحرکت  درممانعت 

روسيه عمل کردند.
درهمان زمان کم نبودند رهبرانی از آن 
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حزب که به جای ايجاد ستاد رزمنده ی 
پرچم  برداشتن  با  پرولتاريا،  پيش رو 
"عضوگيری"  و  انتقاد"  "آزادی  از  دفاع 
ليبرالی  دربرابر لنين و ديگربلشويکها قرار 
گرفته و حزب جديد را به انشعاب کشاندند. 
نظرات  تحميل  به  قادر  که  درحالی  آنها 
بودند،  نشده  برنامه  در  خود  اپورتونيستی 
را  خود  اپورتونيسم  تشکيالتی  درعرصه ی 
واردکارزارنمودند و ازاين طريق آگاهانه و 
حزب  روی  درپيش  تا  کوشيدند  ناآگاهانه  يا 
مانع  روسيه  کارگری  دموکرات  سوسيال 
آنارشيسم  اين  درباره ی  لنين  کنند.  ايجاد 
روشن فکر مآبانه نوشت : آخرين خصوصيت 
مشخصه خط مشی "ايسکرا" ی نو درمسائل 
اشرافی  آنارشيسم  و  ژيرونديسم  با  سازمانی 
دفاع  خصوصيت  اين  دارد:  الينفکی  ارتباط 
جيغ  است.  مرکزيت  درمقابل  مختاريت  از 
حکومت  و  بوروکراتيسم  درباره ی  داد  و 
مطلقه، اظهارتاسف از "عدم توجه ناروا به 
ازمختاريت  درکنگره  (که  ايسکرائيها"  غير 
دفاع می کردند)،... همه و همه همين معنای 
داشته  اگرمعنائی  دارند(البته  را  اصولی 
باشند) (لنين ـ يک گام به پيش دوگام به پس ـ 

آثارمنتخب دريک جلد صص ٢٢٦ ـ ٢٢٧)
تاريخ نشان داد که بسياری از رهبران تراز 
پلخانوف،  نظيرکائوتسکی،  پرولتاريا  اول 
و  شووينيسم  سوسيال  به  غيره  و  مارتوف 
که  شدند  تبديل  امپرياليسم  سوسيال  نهايتا 
مارکسيسم  و  کارگر  طبقه ی  درظاهراز 
سياستها،  چنان  درعمل  و  کردند  می  دفاع 
سازمان دهی ها و سبک کاری اتخاذ نمودند که 
اين طبقه را درچارچوب نظام سرمايه داری 
با  مقابله  درعمل،  به عالوه  محصورمی کرد. 
تئوری پرولتاريای انقالبی، آنها را در جهت 

خدمت به بورژوازی سوق داد.
آخر  به  تا  که  ناپايداری  شخصيتهای  اين 
انقالبی نماندند و حتا اپورتونيستهای راست 
و چپی که دردرون حزب سوسيال دموکرات 
آن جا  تا  و  کنارآن  در  يا  و  روسيه  کارگری 
که درتوان داشتند به استحکام جناح انقالبی 
از  پس  حتا  و  نکرده  کمک  حزب  بلشويکی 
پيروزی به تضعيف آن همت گماشتند، نشان 
دادند که کمونيستها نه تنها بايد اصول انقالبی 
پرولتاريا را محکم دردست بگيرند و باحرکت 
از آن استراتژی و تاکتيکهای اساسی خود را 
دقيقا تعيين کنند، بلکه بايد درتقويت رهبری 
چه  باشند.  کوشا  حزب  مستحکم  و  انقالبی 
بدون آن، در متحد کردن کارگران و زحمت 
کشان به  گرد سياستهای حزب، ناتوان مانده و 
قادر به پيش بردن مبارزه ی طبقاتی به سود 
تا  انقالب  ادامه ی  و  کارگری  استقرارقدرت 

محو جوامع طبقاتی نخواهندشد.

مطلب  اين  درک  با  امپرياليستی  بورژوازی 
تا  کاربست  به  را  خود  نيروی  تمام  که  بود 
انواع  ايجاد  و  رو  در  رو  درمبارزه ای  يا 
سوسياليسم  فشارها و تحميل جنگها و غيره 
نوپا را به زانو درآورد و يا با نفوذ در درون 
و  تفرقه  ايجاد  درسطح  چه  کارگر(  طبقه ی 
تمايزگزاری نظير کشاندن کارگران يقه سفيد 
کادرهای  کردن  آلوده  چه  و  خود  سوی  به 
و  طبقاتی  آميز  مسالمت  پراتيک  در  حزبی 
ازجمله امتيازاتی که به آنها در پارلمانها و 
اينان  از  می داد  غيره  و  دولتی  دستگاههای 
به صورت  گرگان درلباس ميش جهت زدن 
زيرآب تئوری کمونيسم علمی و زيرعالمت 
آن  انقالبی  اصول  تحريف  و  بردن  سوآل 
از  دژ  تسخير  به  باالخره  نمود)،  استفاده 

درون پرداخت.
دوم  انترناسيونال  که  بود  ترتيب  بدين 
درجنبش  توجهی  قابل  نفوذ  که  کارگری 
مشخصا  و  رفته  پيش  کشورهای  کارگری 
جا  رويزيونيستهای  کمک  به  داشت  اروپا 
سوسيال  احزاب  رهبری  در  خوش کرده 
شووينيسم  سوسيال  و  به رفرميسم  دموکرات 
و  شد  کشانده  امپرياليسم  سوسيال  سپس  و 
انترناسيونال  درون  در  آنارشيسم  که  کاری 
و  مارکس  وجود  برکت  به  کارگری  اول 
شکافی  و  داده  انجام  بود  نتوانسته  انگلس 
به وجودآورد،  کارگری  جنبش  در  جدی 
دوم  انترناسيونال  رويزيونيستهای  توسط 

تحقق يافت.
آيا درجنبش چپ ايران به قدرکافی حساسيت 
هست تا از خود سوآل کنند چرا کائوتسکی 
کارگر  طبقه ی  حزب  را  خود  که  امثالهم  و 
می ناميدند به بودجه های جنگی امپرياليستها 
آنها  چرا  دادند؟  رای  خودی  پارلمانهای  در 
طبقه ی کارگر را به راه انحرافی رفرميستی 
دررسيدن به حقوق پای مال شده  اش، تشويق 
اکتبر  انقالب  تخطئه ی  به  آنها  چرا  نمودند؟ 
پرداختند و مشخصا درآلمان در به شکست 
رهبران  کشتن  و  کارگری  قيام  کشاندن 
(کارل  انقالبی  پرولتاريای  برجسته ی 
مستقيما  لوکزامبورگ)  روزا  و  ليبکنشت 

شرکت کردند؟.
تحت  پرولتاريا  طبقاتی  مبارزه ی  تاريخ 
رهبری کمونيستها و سوسيال دموکراتها پس 
نشان  کمونيست"  حزب  تدوين "مانيفست  از 
داد که اگر درابتدای تدوين "مانيفست" هنوز 
حزب سازی پيش روان پرولتری چندان رمقی 
نداشته و شفاف نبود و ماهيت طبقاتی  احزاب 
مختلف موجود وابسته به طبقه ی کارگرهنوز 
به دقت تبلور نيافته بود، اما پس از نزديک به 
سه ربع قرن، روشن شد که حزب کمونيستها 
تنها حزب مبارز راستين پرولتاريا است که 

خط  به  شدن  مسلح  درصورت  است  مصمم 
طبقه  مبارزات  رهبری  انقالبی،  درست 
درعين  بگيرد.  به دست  محکم  را  کارگر 
حال پراتيک نشان داد که درصورت عدول 
انقالبی  خط  از  کمونيستی  هرحزب  رهبری 
پيرو  کمونيستهای  مهم  وظيفه ی  پرولتاريا، 
نظرات  طرد  و  نقد  انقالبی  کمونيسم  تئوری 
نادرست آن حزب است و نه زيرسوآل بردن 
تئوری کمونيسم علمی درامر حزب سازی و 
علت شکست را در اصل  حزبيت پرولتری 
دانستن و به دنبال آدرس نادرست دويدن!   

در  تشتت  و  تفرقه  سال  دهها  از  پس  اکنون 
مشخصا  و  کارگرجهانی  طبقه ی  صفوف 
اساسا  مختلف  تشکلهای  ناکارآمدی  درايران 
خارج از طبقه، که خود را کمونيست و مدافع 
واحد  درصف  و  دانند  می  کارگر  ی  طبقه 
طبقه ی کارگر تفرقه می اندازند، در رهبری 
مبارزات کارگران و خطر روزافزون نفوذ 
پيش  از  بيش  کارگری،  درجنبش  رفرميسم 
حقانيت ضرورت ايجاد حزب واحد کمونيست 
برای هدايت جنبش کارگری و درآوردن اين 
شده  عيان  پراکنده کاری  و  تفرقه   از  جنبش 
که  اين  جای  به  شرايطی،  چنين  در  است. 
علمی  کمونيسم  آموزش  طبق  چپ  تشکلهای 
انقالبی  تئوری  گرفتن  دست  به  محکم  با  و 
طبقه ی کارگر، تلفيق آن با شرايط مشخص 
ايران و وحدت براساس نکات اساسی برنامه 
درمسير  را  کارگری  جنبش  تاکتيک،  و 
"تمرينهای  به  کنند،  هدايت  انقالبی  درست 
به  ويا  عملی"  جوئی  "مصلحت  و  فکری" 
اشرافی  آنارشيسم  به"مختاريت،  لنين  قول 
يا روشن فکرانه، دنباله روی و ژيرونديسم" 
ديالکتيک  جانبه،  يک  بانقدهای  و  پرداخته 
موردحمله  را  علمی  کمونيسم  تئوری  تيز 
درعرصه ی  چه  که  اين  بدون  قرارمی دهند، 
درون  طبقاتی  مبارزات  در  چه  و  جهانی 
کشور، حتا يک پراتيک موفق کمونيستی بر 
درستی نظرات آنها ُمهرتاييديه ای زده باشد! 
عرصه های  کليه ی  فکری"  "تمرينات  اين 

نظری و عملی را شامل می شود:
ازجمله رهبری "راه کارگر" در لفافه ی دفاع 
کامال  تصوير  سوسياليسم  و  مارکسيسم  از 
 ، دهد  می  ارائه  مارکسيسم  از  مغشوشی 
ايجاد  می کند،  نفی  را  پرولتاريا  ديکتاتوری 
می خواند،  گرائی  فرقه  را  کمونيست  حزب 
می نمايد،  تبليغ  را  تشکيالتی  پلوراليبسم 
قيد  بدون  آزاديهای  و  اقتصادی  دموکراسی 
بدون  می ستايد،  را  درسوسياليسم  شرط   و 
موجودباشد  زمينه ها  دراين  تجربه ای  اين که 
از  آنها  دهد!  نشان  را  آنها  نظر  صحت  که 

می  را  کردن  نفی  فقط  نقدکردن 
فهمند!
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صحبتی  طی  شالگونی  محمدرضا 
شماره  کارگر"،  "راه  نشريه  ی  با 
به    ،١٣٨٧ ارديبهشت   ١٩ ٣٣٢ـ 
مارکس  تولد  سال گرد  مين   ١٩٠ مناسبت 
به  نگاهی  عنوان  تحت  ـ   ١٨١٨ مه   ٥ ـ 
"مارکسيسم   : می گويد  مارکس  نظرات 
تاکيداش اينست که آن نظامی که در دوره 
گذاراز سرمايه داری متولد می شود باقدرت 
دربعدا  که  نظامی  آن  با  پرولتاريا،  گرفتن 
و  برکند  را  سرمايه داری  وقتی  برمی نشيند 
درداخل روابط طبقاتی تغييراتی ساختاری 
ايجادشد و طبقات منحل و محوشدند، فرق 
دارد. پس بنابراين نکته دوم اش اينست که 
سوسياليسم يک چيز درحال شدن هست و 
که  آنجا  تا  اول  از  اينکه  روی  مخصوصا 
ـ  پيدامی کند  تغييراتی  چه  پيدامی کند  بلوغ 
چون تغييرات بسيار هستند و مهم هستند ـ 

تاکيد می کند.
عبارت  است  مهم  خيلی  که  ديگری  نکته 
سرمايه داری  مثل  که  است  اين  از 
نيست(منظورسوسياليسم است ـ ن) که يک 
برکل  کارگران  بار  اين  حاال  و  گروهی 
جامعه حکومت کنند؟ نه چنين نيست و يک 
نظام دموکراتيکی حاکم است که درآن منافع 
نه تنها اکثريت عظيم و بلکه کل بشريت و 
حتا منافع فردفرد افراد رانمايندگی می کند. 
درواقع منافع همه افراد درآنجا بايد برآورده 
شود". و" اين حرف معروف "مانيفست"  که 
انگلس هميشه روی آن بعدها تاکيد می کرده 
و می گفته که اگر بخواهيم يک جمله برای 
 " که  است  اين  بگوئيم  سوسياليستی  افق 
نظامی که شرط شکوفائی هرفرد، شکوفائی 
همگان باشد". اين نظام نه تنها دموکراتيک 
هست ـ نه به معنای دموکراسی بورژوائی 
فرد  شکوفائی  و  فردی  آزاديهای  بلکه  ـ 
بشکلی  و  پيداکرده  گسترش  بشدت  درآنجا 
غيرقابل مقايسه با دوره های قبل، تا آنجا که 

به جامعه کمونيستی می رسد".
تعريف سوسياليسم دربحث شالگونی دوپهلو 
و کامال مغشوش است. نه تنها سوسياليسم 
بودن اش  مادی  حکم  به  هرپديده ای  بلکه 
"درحال شدن" است. ماده ی بدون حرکت 
زبان  از  سو  يک  از  وی  نيست.  موجود 
ميان  به  صحبت  ازجامعه ای  مارکسيسم 
می آورد که دوران گذار گفته می شود که 
پرولتاريا قدرت را به دست می گيرد، بدون 
گذار  دوره ی  اين  که  سازد  مشخص  اين که 
ماهيت  و  است  تاريخی  کامل  دوران  يک 
قدرت  در اين دوران ديکتاتوری پرولتاريا 
نمی سازد  مشخص  باالخره  و  است 
تا  دهد  انجام  بايد  پرولتاريا  که  فعاليتهائی 
به محوطبقات برسد. از سوی ديگر مدعی 

است که درسوسياليسم "يک نظام دموکراتيکی 
اکثريت  تنها  نه  منافع  درآن  که  است  حاکم 
عظيم و بلکه کل بشريت و حتا منافع فردفرد 
افراد را نمايندگی می کند" و اين عبارت را به 
طرح افق سوسياليستی انگلس ربط می دهد که 
است  کمونيستی  جامعه ی  فازعالی  به  مربوط 
"گذاراز  تاريخی  مرحله ی  دو  بين  تفاوت  و 
سرمايه داری" (سوسياليسم) و"تحقق مناسبات 
کمونيستی" را مخدوش کرده و خواننده اش را 

سردرگم می کند.
درحالی که مارکس با صراحت تمام می گويد 
جامعه ی  و  سرمايه داری  جامعه ی  "بين   :
کمونيستی دوران گذارانقالبی اولی به دومی 
قرار دارد. منطبق با اين دوران، يک دوران 
آن،  دولت  که  دارد  وجود  نيز  گذارسياسی 
پرولتاريا  انقالبی  ديکتاتوری  جز  چيزی 
نمی تواند باشد". (برنامه گوتا ـ ص ٣٢ ـ ٣٣، 
 ،١٣٥٨ ـ  پژواک  انتشارات  ـ  ع.م.  ترجمه 
بازتکثير توسط مرکز فرهنگی و نشر آلفابت 

ماکزيما ـ سوئد)
درمراحل  البته   "  : کند  می  اضافه  مارکس 
اوليه جامعه ی کمونيستی، يعنی درآن موقعی 
طوالنی  دردهای  از  پس  جامعه  اين  که 
بيرون  جامعه سرمايه داری  ازبطن  زايمان 
نابرابر  توزيع  کمبودها(منظور  اين  می آيد 
ن.)  ـ  است  توانش"  اندازه ی  به  هرکس  "به 
اجتناب ناپذيرخواهدبود. حق هيچ گاه نمی تواند 
درمرحله ای باالتر از ساخت اقتصادی جامعه 
 ) قرارگيرد".  آن  تابع  فرهنگی  تحوالت  و 

همان جا ـ ص ٢٢ـ تکيه از ن.)
البته ايجاد اغتشاش از ابتکارات نظريه پردازان 
"راه کارگر" نيست. آن چه که به اينان مربوط 
بودن"  "طبقاتی  صريح  طرح  عدم  می شود، 
دوران گذار است که درآن ديکتاتوری پرولتاريا 
حاکم است و تنها فرقی که اين ديکتاتوری با 
است  اين  دارد  استثمارگر  طبقات  ديکتاتوری 
که در سوسياليسم ديکتاتوری اکثريت کارگر 
اعمال  استثمارگر  اقليت  بر  کش  زحمت  و 
می شود و اين اکثريت از دموکراسی پرولتری 
برخوردار است و با پيشرفت سوسياليسم در 
شيوه ی  به  آن  شدن  غالب  و  جهانی  سطحی 
هم  ديکتاتوری،  هم  برتردرجهان،  توليد 
رو  دولت  اولی  طريق  به  هم  و  دموکراسی 
به زوال می گذارند، زيرا که فلسفه ی وجودی 
خود را ازدست می دهند. مالکيت اجتماعی می 
شود. کارمزدی ازبين می رود و ديگر منافعی 
درميان نيست که گروهی از اهالی گروه ديگر 
سرکوب  قهريه  قوه  با  منافع اش  خاطر  به  را 
کرده و وادار به اطاعت نمايد و برآنها حکم 
نه  سرمايه داری  درنظام  که  درحالی  براند. 
براکثريت  سرمايه دار  اقليت  ديکتاتوری  تنها 
توليد کننده گان نعمات مادی و معنوی جامعه 

اعمال می شود و دموکراسی اساسا درخدمت 
نظام  چون  بلکه  سرمايه داراست،  اقليت 
هرچه  شدن است"  نيز "درحال  سرمايه داری 
تمرکز سرمايه بيشتر می شود، قدرت حاکمه 
ازسطحی کشوری به سطحی جهانی ارتقاء 
"يا  انتخاب  دربرابر  را  بشريت  و  می يابد 
هم  که  قرارمی دهد  بربريت"  يا  سوسياليسم، 

اکنون شاهد آن هستيم.
کمونيسم  اول  فاز  بين  التقاط  ابتکاراين 
فازعالی  يا  دوم  وفاز  (سوسياليسم) 
وشبه  تروتسکيستها  به  مربوط  کمونيسم 
رشد  نفی  خاطر  به  که  تروتسکيستهاست 
انقالب  پيروزی  نفی  انقالب،  ناموزون 
ساختمان  جهت  در  حرکت  و  سوسياليستی 
درمراحل  هرچند  کشورـ  دريک  سوسياليسم 
اوليه اش ـ به تعبير و تفسيرهائی پرداختند تا 
به قول معروف پا را قطع کنند تا در کفش 
تنگ "تئوريکی" که درست کرده بودند، جا 

دهند!
گوتا"  برنامه  نقد  پيشگفتار"  در  م.رازی 
آن  "ويرايش"  به  مترجم  نام  ذکر  بدون  که 
پرداخته و اسم مترجم را نيز ازکتاب حذف 
نموده که درفوق به آن اشاره شد، می نويسد 
: " از ديدگاه مارکس، هيچ تفاوت کيفی ميان 
دومقوله سوسياليزم و کمونيزم وجود نداشت. 
کمونيسم  نخست  مرحله  صرفا  سوسياليسم 
درسوسياليسم طبقات و دولت ازميان  است. 
درجامعه  هرفرد  به  و  زمانی؟)  رفته(چه 
به اندازه سهمش درتوليد اجتماعی ازمحصول 
آن تعلق می گيرد. سپس در مرحله کمونيسم ـ 
با رشد کيفی نيروهای مولده درسطح جهانی 
و وفوراقتصادیـ  به هرکس به اندازه نيازش 
تعلق می گيرد. اما قبل از رسيدن به جامعه 
کمونيستی، جامعه وارد يک مرحله مشخص 
سرمايه  از  گذار  مرحله  می شود:  تکامل  از 

داری به سوسياليسم".
جالب است. مارکس از "دوران گذارانقالبی 
می زند  حرف  کمونيسم"  به  سرمايه داری  از 
سوسياليسم  اين که "بين  ادعای  با  م.رازی  و 
وجودندارد"!!  کيفی  تفاوت  هيچ  کمونيسم  و 
"دوران  از  است؟)  َمٌدنظر  کيفيت  (کدام 
سخن  سوسياليسم"  به  سرمايه داری  گذاراز 
می گويد! اگر اين ادعا درست است، پس بايد 
وسواس  با  که  را  پرولتاريا  آموزگاربزرگ 
بی نظيری درنقد برنامه ی گوتا به نادقتی آن 
 ! قرارداد  مواخذه  مورد  می پردازد،  برنامه 
آيا مارکس نمی توانست يکی از اين ايسمها 
و  تنهائی  به  سوساليسم  از  و  کند  حذف  را 
که  چون  نام ببرد،  تنهائی  به  ازکمونيسم  يا 
کيفی  تفاوتی  "هيچ  م.رازی  ادعای  طبق 

اغتشاش  تا  نيست"،  موجود  آنها  بين 
ادعای  اين  به وجودنياورد؟!  فکری 



صفحه ٦ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

مقابله راستين با تجاوزامپرياليستی، با احترام به حقوق کارگران و زحمت کشان، ممکن است!

است  همان قدرنادرست  تروتسکيستی 
رشد  مختلف  مراحل  بين  بگوئيم  که 
سرمايه داری از دوره ی مانوفاکتور تا دوره ی 
انحصارات فراملی نئوليبراليستی "هيچ تفاوت 
ماترياليسم  و  ندارد"  وجود  آنها  بين  کيفی 
نقشی در اين پديده ی "درحال شدن" و تمرکز 
عالی،  سطحی  به  بدوی  سطحی  از  سرمايه 
که  است  گرا  ناب  "شاهکار"  اين  با  ندارد! 
پرولتاريا  رهبری  به  دموکراتيک  انقالبات 
نيز نفی می شود. پس انقالب اکتبر هم انقالب 
سوسياليستی نبود چون که مربوط به دوران 
گذار و گرفتن قدرت توسط پرولتاريا است و 

نه انقالب جهت تحقق سوسياليسم!!
 ٢٨ تا   ١٨ در  ببل  به  انگلس  که  درنامه ای 
مارس١٨٧٥نوشت و در پايان نقدبرنامه گوتا 
پرولتاريا  که  "تازمانی  نويسد:  می  او  آمده، 
آن  هدف  می کند،  استفاده  دولت  از  کماکان 
سرکوب  درجهت  بلکه  آزادی  درخدمت  نه 
گفتن  سخن  زمانی که  دقيقا  و  است،  دشمنان 
روزقرارگيرد،  دردستور  دولت  آزادی  از 
ديگروجودخارجی  زمان  درآن  دولت 

نخواهدداشت".(همان جا ـ ص ٤٥)
مارکس درجمع بندی از دست آوردهای کمون 
پاريس(١٨٧١) نوشت : "کمون درست نقطه 
معين"  شکل  بود"."کمون  امپراتوری  مقابل 
نه  بايست  می  که  بود  جمهوری  چنان  "آن 
تنها شکل پادشاهی سيادت طبقاتی بلکه خود 
لنين  و  براندازد"...  نيز  را  طبقاتی  سيادت 
جمهوری  "معين"  شکل  اين  می کند  اضافه 
چه  از  عبارت  سوسياليستی  پرولتاری، 
بود؟...(دولت و انقالب ـ آثارمنتخب دريک 

جلد، ص ٥٣١) 
اگر رهبری "راه کارگر" اين مواضع صريح 
مارکس و انگلس را قبول دارد که پرولتاريا 
پس  بگيرد،  دست  به  را  دولتی  قدرت  بايد 
حذف ديکتاتوری پرولتاريا از برنامه ها چه 

معنائی دارد؟
جو  و  ُجست  مارکس  نوشته های  در  چرا 
از  چندبار  مارکس  پيداکنند  تا  می کنند 
برآن  و  نام ُبرده است  پرولتاريا  ديکتاتوری 
اساس دفعات ذکر اين نکته، آن را کم اهميت 
جلوه داده و به نفی آن بپردازند که درعمق 
آن نفی جامعه ی طبقاتی نهفته است که درآن 

ديکتاتوری طبقه ی حاکم برقرارمی باشد؟
"چپ  کودکانه  "بيماری  کتاب  در  نيز  لنين 
از  اوليه  تجربه  با  و  درکمونيسم"  روی" 
دوران به قدرت رسيدن پرولتاريا در روسيه 
نوشت : " ديکتاتوری پرولتاريا بی دريغ ترين 
و بی امان ترين جنگ طبقه ی جديد عليه دشمن 
مقتدرتر يعنی بورژوازی است که مقاومتش 

ده  کشور)  دريک  (ولو  سرنگونی  از  پس 
بار فزون تر گرديده و اقتدارش تنها ناشی از 
نيروی سرمايه بين المللی و نيرو و استواری 
بلکه  نبوده،  بورژوازی  بين المللی  روابط 
ناشی از نيروی عادت و نيروی توليد کوچک 
نيزهست. زيرا توليد کوچک متاسفانه هنوز 
درجهان زياد و بسيارهم زياد است و همين 
روزه،  همه  همواره  که  است  کوچک  توليد 
مقياس  به  و  بخودی  خود  بطور  هرساعت، 
پديد  را  بورژوازی  و  سرمايه داری  وسيع، 
ص  ـ  جلد  يک  در  (آثارمنتخب  می آورد. 

 (٧٣٦
عدم تعهد به آموزشهای کمونيسم علمی توسط 

برخی از تشکلهای چپ را پی می گيريم.
"مانيفست  که  دارند  قبول  کمونيستها  همه ی 
تشکل  برنامه ی  اولين  کمونيست"  حزب 
هرکسی  و  بود  کمونيستی"  "اتحاديه ی 
درمورد  انگلس  و  مارکس  پيش گفتارهای 
اثر  اين  درمقدمه ی  را  آن  نوشتن  علت 
اذعان  واقعيت  اين  به  کند  مطالعه  تاريخی 

خواهدکرد.
آلمانی  چاپ  درمقدمه ی  انگلس  و  مارکس 
 ١٨٧٢ درسال  کمونيست"  حزب  "مانيفست 
يک  کمونيستی،  اتحاديه   "  : نوشتند  چنين 
انجمن بين المللی کارگران که طبعا درشرايط 
آن زمان تنها می توانست به صورت سازمانی 
خود  درکنگره  وجودداشته باشد،  مخفی 
امضاء  ما  به  درشهرلندن   ١٨٤٧ درنوامبر 
تئوريک  برنامه  داد  وظيفه  زير  کننده گان 
کنيم".  تهيه  درجزئياتش  را  حزب  عملی  و 

(تاکيد از ما است)
آنها ١٠ سال بعد و در پيش گفتار چاپ روسی  
"مانيفست" درسال ١٨٨٢ بازهم تکرار کردند 
حزب  "مانيفست  روسی  چاپ  نخستين   :
سالهای  درآغاز  باکونين  ترجمه  کمونيست" 
درآن  تاچه اندازه  که  اين  انتشاريافت...   ٦٠
عرصه ی   (١٨٤٧ دسامبر  در  (يعنی  هنگام 
است،  محدودبوده  پرولتاريا  جنبش  شيوع 
موضوعی است که بهتر ازهمه آخرين فصل 
"مانيفست" تحت عنوان مناسبات کمونيستها 
مختلف  احزاب  با  مختلف  درکشورهای 
از  آخری  (تاکيد  می دهد."  نشان  اپوزيسيون 

ما است).
و باالخره انگلس، پس از درگذشت مارکس، 
بازهم درمقدمه ی چاپ انگليسی سال ١٨٨٨ 
برنامه ی  عنوان  به  "مانيفست"   : نوشت 
"اتحاديه کمونيستی" يا سازمان کارگری که 
به يک  سپس  و  بود  آلمانی  منحصرا  درآغاز 
سازمان بين المللی تبديل شد... منتشرگرديد" 

(تاکيد از ما است)
به  را  "مانيفست"  انگلس  و  مارکس  پس 

مثابه برنامه برای حزب کمونيست نوشتند و 
مناسبات حزب کمونيستها را باديگر احزاب 
به  ساختند.  معين  نيز  اپوزيسيون  مختلف 
عالوه، پس از تجربه ی ناموفق بين الملل اول 
کارگری و انحالل آن، در زمينه ی سازمانيابی 
پرولتاريا، آنها بيش از پيش توجه خود را به 
حزب  يعنی  پيشروـ  کارگری  احزاب  ايجاد 
باديگراحزاب  اش  فرق  که  ـ  کمونيستها 
مدافع  حزب  اين  که  است  درآن  کارگری 
منافع عام جنبش کارگری هست ومنافع عام 
جنبش کارگری هم چيزی جز براندازی نظام 
محو  و  توليد  بروسايل  خصوصی  مالکيت 
کردن  داغان  طريق  از  استثمارکارمزدی 
انقالب  کمک  به  بورژوائی  دولتی  ماشين 
پرولتاريائی  استقرارحاکميت  و  پرولتاريائی 
متشکل نيست، معطوف نمودند که نقد برنامه 
ضرورت  درتوضيح  است  نمونه ای  گوتا 
که  احزابی  توسط  دقيق  برنامه ای  ارائه ی 
ظاهرا به سوسياليسم و کمونيسم معتقد بودند 
و درعين حال تصحيح ديدگاههای رفرميستی 

و دگماتيستی اين احزاب.
عمدا  "راه کارگر"  کادرهای  و  رهبری  اما 
حزب  "مانيفست  گفتن  از  که  اصراردارند 
اين  چون  و  ورزند  امتناع  کمونيست" 
اثرجاودانه را نمی توانند انکارکنند تنها درحد 
حتا  و  می کنند  صحبت  آن  از  "مانيفست" 
که  اين  به  اعتقاد  که  می روند  پيش  تابدان جا 
طبقه ی  پيشرو  حزب  تنها  کمونيست  حزب 
می دانند.  گرائی"  عين "فرقه  کارگراست،را 
تئوری  به  تعهدآنها  عدم  نشانه ی  اين  آيا 

کمونيسم علمی نيست؟
ازجمله يوسف آبخون درشماره ٣٣١ نشريه 
درمورد  درستی  بحث  ضمن  کارگر  راه 
تشکلهای  با  کمونيستها  پيوند  ضرورت 
گروههای  نظرات  رد  و  کارگر  طبقه ی 
و  دانسته  عالم  مرکز  را  خود  که  سياسی 
نسخه  درمبارزاتش  کارگر  طبقه ی  برای 
ما،  چپهای  "درديدگاه  گويد:  می  می نويسند، 
اين جنبشها و سازمانها و رهبران واقعی و 
بطور  که  کارگری اند  اتحاديه های  رزمنده 
بالقوه ارتجاعی محسوب می شوند. مگرآنکه 
اعتبار انقالبی خود را به شرط وابستگی و 
يا تسليم به نظرات و سياستهای من درآوردی 
مراکزغيبی چند نفره از به اصطالح انقالبيون 
ارتباطی  که  درحالی  کنند،  کسب  حرفه ای 
ندارند"..."اين  کارگر  طبقه ی  با  واقعی 
حرکت مادی طبقه است که تعيين کننده است 
نه ذهنيت مدافعين آن"... "به بيان ديگر اين 
هر  ن.)  ـ  توطئه گر  نيروی  نيرو(منظور 

اندازه گسترده و يا با طرح و برنامه 
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هراندازه درست، سازمان سياسی و يا 
حزب انقالبی نيست که می تواند نظام 
با  هدف  اين  بلکه  بربياندازد،  را  کارمزدی 
نيروی طبقاتی کارگران و گامهای عملی آنها 
درمبارزه با نظام سرمايه داری است که تامين 
می شود" و باالخره به مارکس متوسل شده و 
از"فصل آخر مانيفست" نقل قول می کند که 
"کمونيستها هيچ حزب خاصی دربرابر ديگر 

احزاب کارگری نيستند..."
مختلف  نظرات  بين  مار  مثل  آبخون  يوسف 
ناسخ و منسوخ يک ديگرمی پيچد تا درنهايت 
کارگر  طبقه  واحد  کمونيست  حزب  نفی  به 

برسد.
اوال ما درباال نشان داديم که مانيفست برنامه 
زيبا  حرفهای  نه  و  است  کمونيستی  تشکل 
برای خود يا برای کمونيستهای غيرمتشکل!. 
به عالوه طبقه ی کارگر ضمن اين که نيروی 
اصلی در سرنگونی نظام سرمايه داری است 
و  انقالبی  تئوری  به  بودن  مسلح  بدون  ولی 
انجام  به  قادر  آن  رهبری  تحت  داشتن  قرار 
هم  اروپا  کارگران  نمونه ی  و  نيست  انقالب 
 ١٥٠ از  بيش  که  دارد  قرار  ما  چشم  جلو 
خودی  تشکلهای  صاحب  که  است  سال 
از  خود  درآوردن  برای  اکنون  بوده اند، 
زير بار رهبری رفرميستی و سنديکاليستی 
تالش می کنند، که دستيار نظام سرمايه داری 
امپرياليستی در کسب فوق سود شده اند. پس 
تحليل  درآخرين  طبقه  کننده ی  تعيين  نقش 
است و نه پيوسته و در هر برهه ای از زمان. 
چراکه اگر چنين باشد، بايد تئوری کمونيسم 
از  روی  دنباله  به  و  کنارگذاشت  را  علمی 
دويد!  کارگر  طبقه  خودبه خودی  جريانات 

امری که راه کارگر مشغول آن است!
درکارنباشد،  مرضی  و  غرض  اگر  ثانيا 
صحبت مارکس درمورد اين است که حزب 
کمونيستها نمی تواند جدا از طبقه باشد، بلکه 
آن  پيشرو  بخش  اما  است،  طبقه  از  جزئی 
هرکشوراين  شرايط  به  نسبت  که  اين  است. 
به  ربطی  مخفی،  يا  باشد  علنی  بايد  حزب 
اصل قضيه يعنی ضرورت حزب کمونيستها 
که  باورندارد  جدی  مارکسيست  هيچ  ندارد. 
از  درخارج  را  کمونيست  حزب  می توان 
اين  و  فکران  روشن  با  مثال  ساخت،  طبقه 
پيشروپرولتاريا  نظرات  از  می تواند  حزب 
نماينده گی کند، بدون اين که پيوند با پرولتاريا 

و جنبش آن داشته باشد؟!
ثالثا اگر طرح و برنامه ی يک حزب تا به 
آن اندازه درست باشد که مبين منافع عام و 
مشخص جنبش کارگری باشد، چنين حزبی 
به  قادر  طبقه،  با  فشرده  پيوند  داشتن  بدون 
که  چون  نمی شود  برنامه ای  چنين  تدوين 
شوند  نمی  نازل  آسمان  از  درست  ايده های 

اصول،  برمی خيزند.  درست  پراتيک  از  و 
با  فرقه ای  اساسنامه ی  و  تاکيک  و  برنامه 
اساسنامه ی  و  تاکتيک  و  برنامه  اصول، 
فاصله  آسمان  تا  زمين  از  کمونيست  حزب 
دارد که يک نمود آن اين است که بسياری از 
تشکلهای چپ خود را تنها حزب کمونيست 
ايران می دانند، بدون اين که ملزومات حزب 
کمونيست شدن را چه درسطح نظری و عملی 
ديالکتيکی  ماترياليسم  بينش  ازنظر  چه  و 

فراهم کرده باشند!.
من  سياسی  "نظرات  که  فرقه هائی  آن  رابعا 
"ازجنمی  شاملو  قول  به  دارند،  درآوردی" 
و  خرده بورژوائی  نظرات  يعنی  ديگرند". 
کمونيستی  نظرات  به جای  را  بورژوائی 
علت  همين  به  و  می دهند  ديگران  به خورد 
هم تبديل به نيروی بااتوريته دردرون جنبش 

کارگری نمی شوند.
را  کار  همين  شما  مگرخودسازمان  خامسا 
جنبش  با  پيوند  کدام  براساس  شما  کند؟  نمی 
کارگری و براساس کدام رهبری خردمندانه 
درجنبش کارگری، ديکتاتوری پرولتاريا را 
را  طبقاتی  فوق  دموکراسی  کرده ايد،  حذف 
تبليغ می کنيد و حزب پيشرو طبقه ی کارگر 
را که درعمل ١٠٠ سال اخير پرولتاريا نشان 
پيشروی  در  جدی  تاثير  چه  که  است  داده 
قول  به  می کنيد؟  نفی  دارد،  کارگری  جنبش 
و  بزنيد  خود  به  سوزن  يک  "اول  معروف 
دردرجه  و  ديگران  به  جوالدوز  يک  سپس 
به  سپس  و  علمی  کمونيسم  تئوری  به  اول 

فرقه هائی که شما با آنها هم نظر نيستيد!
تقی  کارگر،  راه  نشريه  شماره  درهمان 
زده ی  زنگ  حربه ی  همان  با  نيز  روزبه 
يوسف آبخون و امثالهم وارد ميدان می شود 
کارگری"  چالشهای  از  رفت  برون  "راه  تا 
سوآل  ازشما  نمی توان  آيا  دهد!  نشان  را 
کرد که شما به چه حقی "راه برون رفت از 
چالشها" را به طبقه ی کارگر نشان می دهيد؟ 
مگر کارگران صغيرند؟ پس اگر چنين کاری 
در  را  خود  که  معنااست  بدان  اين  می کنيد، 
زمره ی کارگران پيشرو و فهيم می دانيد؟ پس 

نعل وارو زدن شما چه علتی دارد؟ 
وی نيز از يک سو به درستی تاکيد می کند که 
"هدف فوری کمونيستها، هدفی بی برو برگرد 
سازمانيابی  برای  مبارزه  درهرشرايطی  و 
بی  است.  طبقه  يک  صورت  به  پرولتاريا 
شک چنين کارکردی مطلقا دربرابر کارکرد 
شان  تيپيک  عملکرد  که  دارد  گرائی  فرقه 
پرولتاريا  شدن  تبديل  دربرابر  افکنی  تفرقه 
سوی  از  و  است  خود"  برای  طبقه  يک  به 
ديگر می نويسد : " نگاه کمونيستها به طبقه 
کارگر به مثابه... يک طبقه بزرگ و متکثر 
و پلوراليستی است. درنظرگرفتن اصل تعدد 

گرائی  تماميت  از  کشيدن  دست  و  تشکلها 
"مارکسيستی"  ادعای  درپشت  سنگرگرفته 
يکی  واحد،  تشکل  يک  و  واحد  حزب  يک 
از نتايج نگرش دموکراتيک و غير تماميت 
مارکسيسم  به  ايدئولوژيک  غير  و  خواهانه 

است".
علمی  ديدگاه  به  نسبت  اعتقادی  بی  بازهم  
پرولتاريا و پيش بردن خط اپورتونيستی در 
ازنوشته ی  بخش  دراين  تشکيالتی  عرصه ی 

ايشان نيز موج می زند.
برگرد  برو  بی  کمونيستها  فوری  هدف  اگر 
سازمانيابی  برای  مبارزه  درهرشرايطی  و 
پرولتاريا به صورت يک طبقه است، پس :

علی القاعده  واحد،  هدف  داشتن  با  اوال 
تا  شوند  جمع  تشکل  دريک  بايد  کمونيستها 
هدفی  که  ببرند  پيش  به  بهتر  را  هدف  اين 
بی صدا  دست  يک  که  چون  است.  درست 
جمع  واحدی  درتشکل  اگرآنها  است. 
نمی شوند. پس عقل سليم حکم می کند که بايد 
به ُجست و جوی عامل مخرب گشت که همانا 
و  بورژوائی  خرده  گرائی  فرقه  ديدگاههای 
تفرقه افکنی بورژوائی است و فرار از نظم 

پذيری پرولتری.
و  بزرگ  طبقه  يک  کارگر  اگرطبقه  ثانيا 
هربخشی  که  است  پلوراليستی  و  متکثر 
چه گونه  پس  دارد،  ويژه ای  منافع  آن  از 
يک  صورت  "به  را  طبقه  اين  کل  می توان 
طبقه برای خود" و با منافع مختلف سازمان 
کارگران  که  نداد  نشان  تاريخ  مگر  داد!؟ 
در  لميده  دموکراتهای  سوسيال  سفيد،  يقه 
صندليهای پارلمان و برخوردار از امکاناتی 
که بورژوازی ازطريق ابرسود به دست آمده 
تحت  جهان  غارت  و  کارگران  استثمار  از 
به  و  کرده  پشت  کارگران  به  انقياد،  و  ستم 
خدمت گذار امپرياليسم تبديل شده و درتشويق 
کارگران به رفرميسم و سازش طبقاتی نقش 
بازی  کارگر  طبقه ی  صف  در  را  مخربی 
در  بورژوازی  فرستاده گان  اين  يا  و  کردند 
درون طبقه ی کارگر بودند که دنبال فرصت 
را  کارگری  قدرت  تا  می گشتند  مناسب 
تنها  خود"  "برای  طبقه  پس  کنند؟  سرنگون 
و  می گردد  ميسر  آن  پيشرو  حزب  ايجاد  با 
نه با متشکل شدن طبقه کارگر در تشکلهای 
موضع  ديگر  صورتی  به  خود!  مطالباتی 
يک  دروابسته گی  داشتن  پرولتری  طبقاتی 
کارگر به آرمان رهائی بخش اش مهم است و 

نه صرفا استثمارشدن اش!
تجارب  طبق  که  است  اين  نه  مگر  ثالثا 
تاريخی کارگران تنها تحت رهبری احزاب 
عمال  و  کردند  انقالب  راستين،  کمونيست 
نمودند  افشا  خود  درصف  را  بورژوازی 

آنارشيستها،  از  پيروی  با  نه  و 
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و...!  رويزيونيستها  اپورتونيستها، 
دردرون  مختلف  نظرات  وجود  پس 
طبقه   اين  که  دهد  می  نشان  کارگر  طبقه ی 
خط  که  خواهدشد  خود  برای  موقعی  تنها 
انقالبی درستی داشته و صاحب چنان تشکل 
کلی  منافع  راستين  مدافع  که  گردد  پيشروی 
و مشخص طبقه ی کارگرباشد. حتا به فرض 
يا  تشکل  در  کارگر  طبقه  تمامی  که  اين 
بدون  باشد،  شده  متشکل  کارگری  تشکلهای 
برای  طبقه ای  هنوز  بازهم  پيشرو،  رهبری 

خودنيست!
رابعا ادعای تماميت خواهی دادن به نظريه ای 
که  است  آن  معنای  به  است  مارکسيستی  که 
خواهی  تماميت  به  متهم  مارکسيسم  خود 
مارکسيسم  زيرآب  زدن  يعنی  اين  است. 
درلفافه ی دفاع از طبقه کارگر! ازنظرايشان 
بيان  اين  است.  مارکسيسم  عين  تکثرگرائی 
است  بورژوازی  خرده  ايدئولوژی  فشرده ی 
که به شدت پراکنده است. اگر دراواخردهه ی 
١٣٤٠، آنارشيسم درانجام انقالب در جنبش 
داد،  نشان  را  خود  توده ها  از  جدا  چريکی 
امروز آنارشيسم درمتشکل نمودن کارگران 
پيشرو درلجن پراکنی عليه حزب کمونيست 

طبقه کارگر وارد کارزارشده است!
تماميت  غير  و  دموکراتيک  "نگرش  خامسا 
خواهانه و غير ايده ئولوژيک به مارکسيسم" 
هيچ  بدون  روزبه،  تقی  فوق  ادعاهای  در 
پرده پوشی تحليلی به غايت ناپسند از نگرش 
بيشتر از ارائه ی  ارزشی  کمونيستی بوده و 
سرمايه  کارُکشته  يک  توسط  تقلبی  جنس 
می توان  مگر  به عالوه  ندارد!  بازاری  دار 
پيشروان طبقه ی کارگر را از داشتن اعتقاد 
به ماترياليسم ديالکتيکی و ماترياليسم تاريخی 
بدون  طبقه،  بدون  جهانی  تابناک  آينده ی  و 
هچل هفی  از  و  داشت  باز  ستم،  و  استثمار 
يا  ايدئولوژيک"  غير  "مارکسيسم  نام  به 
پرنسيپ  و  اصل  بدون  بازاری  مارکسيسم 

دفاع نمود؟
شما به درستی از "تکه تکه شدن طبقه کارگر" 
اما  هستيد.  ناراحت  نظری  بهانه های  تحت 
تکه تکه شدن طبقه کارگر را خودکارگران 
توطئه ی  از  نظر  صرف  بلکه  نمی کنند. 
و  متکثر  نظرات  ارائه ی  سرمايه داران، 
پلوراليستی امثال شما هست که از درون آن 
کائوتسکی ها، خروشچفها، دن سيائو پن ها 
و غيره بيرون می آيند و جنبش عظيم طبقه ی 
آيا  کشانند.  می  تفرقه  به  را  جهانی  کارگر 
اين مارکس و انگلس بودند که انترناسيونال 
اول را به شکست کشاندند يا امثال باکونين 
آنارشيست؟ آيا لنين و حزب بلشويک بود که 
انترناسيونال دوم را به سازش با امپرياليسم 
کشاند و يا امثال کائوتسکی و رويزيونيستهای 

تمام  با  را  سوسياليستی  کشورهای  آيا  کهن؟ 
کمبودهائی که داشتند استالين و مائو دو دستی 
رويزيونيستهای  يا  کردند  امپرياليسم  تقديم 

مدرن و سه جهانی؟
در  درجهان  موجود  تجربه های  همه  اين  با 
پيروزی يا به شکست کشاندن مبارزه طبقاتی 
پرولتاريا، ادعای کنونی رهبری راه کارگر 
کمونيست،  احزاب  خواهی  تماميت  درمورد 
ی  طبقه  انداختن  و  دادن  نشان  راهه  بی 
کارگر به دامن فرقه گرائی و تشتت جديد و 
رويزونيسمی ُپست مدرنيستی است که عزم 
برآن دارد تا طبقه ی کارگر هرگز به قدرت 
نرسد و از داشتن خط درست استراتژيکی ـ 
تاکتيکی محروم گردد و درعمل به فرقه های 
تکه  تکه  کارگرحق  طبقه ی  درون  مختلف 
اکنون  هم  که  کاری  کند.  توصيه  را  شدن 
آن  شاهد  عينی  به  کارگر  طبقه ی  درايران 
مذهبی  ديدگاهی  کمونيست  حزب  از  است! 
نمی توان داشت. تاريخ نشان داد که کم نبودند 
بورژوازی  دامن  به  که  کمونيستی  رهبران 
درغلتيدند، اما بيان اشتباهات و تصحيح خط 
دادن  نسبت  با  کمونيست،  حزب  روش  و 
کمونيست،  به حزب  خواهی  تماميت  ترهات 
که  باشند  می  هم  متضاد  بکلی  مقوله ی  دو 
و  دارد  را  اصالح  برای  نقد  ی  جنبه  اولی 

دومی نقد برای تخريب!
اما "راه کارگر" تنها مبتکر اين تفرقه اندازی 
پلوراليستی (منتها از موضع راست) درميان 
طبقه کارگر نيست. جريان شبه تروتسکيستی 
از  بود  آن  سردسته ی  منصورحکمت  که 
حزبيت  از  دفاع  درلفافه ی  و  چپ  موضع 
همين سياست تفرقه افکنی را پيش برد. آنها 
برنامه  کمونيست"  "مبارزان  عنوان  تحت 
١٣٦١بيرون  درسال  له  کومه  با  مشترکی 
دادند. درسال ١٣٦٢ کنگره گذاشتند و خود 
مدعی  سپس  و  ناميدند  کمونيست  حزب  را 
شدند که هرتشکل چپی برنامه ی آنها را قبول 
نکند کمونيست نيست، وابسته به بورژوازی 
است. سپس تا توانستند زيرکانه و به برکت 
نفوذ کومه له، درداغان کردن ديگر تشکلهای 
اين که  از  بعد  و  کردند  عمل  فعاالنه  چپ 
کمونيست  "حزب  دررهبری  موقعيتشان 
ايران" تثبيت شد به ناگاه تشخيص دادند که 
کومه له دچار ملی گرائی است و با انشعاب 
حزب   ١٣٦٠ دهه ی  دراواخر  "متمدنانه" 
کمونيسم کارگری را درست کردند و دراين 
آن  مکرراز  انشعابات  "ناب"،  جديد  حزب 
تاريخ به بعد صورت گرفت. چون که هدف 
تکه تکه کردن صف مبارزاتی کارگران بود. 
اما خط تفرقه افکنانه ی منصورحکمت بسيار 
ظريفانه تر از خط راه کارگرواردصحنه شد. 

توجه کنيد :

که  خواهدپذيرفت  جامعه  تدريج  به  "اما 
از  وسيعی  طيف  از  متشکل  حزب... 
که  است  فکر  صاحب  و  مستقل  انسانهای 
يک  به  بيانشان،  و  لحن  گوناگونی  همه  با 
جنبش واحدتعلق دارند. گرايش تک تک ما 
درکنار وحدت سياسی مان برسميت شناخته 
ديگر  طبقات  جنبشهای  که  کاری  خواهدشد. 
به  عقبيم..."(  آن  از  ما  هنوز  ولی  کرده اند 
نقل از نشريه "يک دنيای بهتر"ـ شماره ٤٩ 
، ارديبهشت ١٣٨٧ ـ ص ٨ ـ ارگان حزب 

اتحادکمونيسم کارگری).
اوال هيچ گاه رهبران تراز اول پرولتاريا ادعا 
نکرده اند که درحزب همه بايد مثل عروسک 
و  لحن  يک  با  و  بزنند  حرف  يک  سخن گو 
بيان!  مبارزه ی ايدئولوژيک دائما در احزاب 
هزار  دهها  و  است  داشته  جريان  کمونيست 
صفحه نوشته دراين مورد موجود بود، قبل 
از آن که منصورحکمت و حتا جٌد وی زاده 
حزب  به  حزبی  درون  باشند!("مبارزه  شده 
نيرو و حيات می بخشد" ـ از نامه السال به 

مارکس ـ ٢٤ ژوئن ١٨٥٢)
ثانيا وحدت سياسی اگر با وحدت تشکيالتی 
پرولتری  حزبيت  اجبارا  نباشد،  راه  هم 
تا  جهان  تغيير  می رود.  سوآل  عالمت  زير 
سياسی  وحدت  اگر  که  است  مهم  بدان حد 
اصول  چنان چه  نباشد،  موجود  درحزب 
حزب زيرپاگذاشته نشود، ازطريق مبارزه ی 
اقليت،  نظر  به  احترام  و  ايده ئولوژيک 
را  مبارزه  تصميمات اش،  براساس  اکثريت 
بايد سازمان دهد و نه به محض به وجودآمدن 
کوچک ترين اختالف، هرکسی راه خودش را 
درپيش گرفته و "متمدنانه" و "خودخواهانه" 
سياسی  سازمان  که  گوئی  جداشوند.  هم  از 
پيشرو پرولتاريا تا بدان حد بی ارزش است 
که می توان به دل خواه آن را ترک کرد و يا 
اخراج شد، بدون اين که فرصت کافی برای 
مبارزه ی ايده ئولوژيک و تشخيص درست از 

نادرست داده شود.
ثالثا وقتی که حزب پيشرو پرولتاريا معتقد به 
علی االصول  که  است  پرولتری  دموکراسی 
هرحزب  در  رايج  دموکراسی  از  بهتر  بايد 
منافع  براساس  که  باشد  بورژوائی  سياسی 
فردی و گروهی ساخته و پرداخته می شود، 
ديگر  طبقات  جنبش  از  بايد  کمونيستها  چرا 
دموکراسی  مگر  بگيرند؟  ياد  زمينه  دراين 
و  نيست؟  بورژوازی  درخدمت  بورژوائی 
بايد  کمونيستها  چه گونه  پس  است  چنين  اگر 
برای  بياموزند  را  بورژوائی  دموکراسی 

خدمت به پرولتاريا؟!
رابعا وقتی که بورژوازی برای اتميزه کردن 

حتا  و  کمونيستی  و  کارگری  جنبش 
سياست  مردم،  درميان  تفرقه  ايجاد 
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"تفرقه بيانداز و حکومت بکن!" را 
پيش می برد، اگر قرار است آموزشی 
ازعمل کرد طبقات ديگر گرفت اين است که 
ضد آنها عمل کرد و دراجرای شيوه ی کار 
عميقا دموکراتيک پرولتاريا مصمم و متعهد 

عمل نمود.
براين  دال  دادن  عوضی  آدرس  اين  خامسا 
نيست که ما بايد مثل بورژوازی عمل کنيم 
که هدفش نه وحدت بلکه افتراق درصفوف 

مردم است؟!
وجود  ضرورت  که  تشکلهائی  طيف  در 
حزب کمونيست را نفی نمی کنند، برخوردی 
به صورتی  که  وجوددارد  نيز  سانتريستی 
التقاطی از تالش برای اتحاد عمل نيروهای 
چنين  و  می کند  صحبت  کمونيست  و  چپ 
آنها  درنزديکی  ساز  چاره  را  اتحادی 

به يک ديگر قلمداد می نمايد.
عنوان  تحت  احمديان  هلمت 
سياسی  دراوضاع  "راهکارسوسياليستی 
امروز  جهان  ـ  امکانات"  و  کنونی"موانع 
 ١٣٨٧ ارديبهشت  دوم  نيمه  ـ   ٢٠٧ شماره 
معتقداست : "اتحادعمل و همگرائی درپرتو 
داشتن يک استراتژی مشترک و درپاسخ به 
در  و  درايران  اجتماعی  جنبشهای  نيازهای 
راس آنها جنبش کارگری مسير و امکاناتی 
است که درشرايط کنونی می تواند نيروهای 
کند".  دور  هم  از  يا  نزديک  بهم  را  سياسی 
قراردادن  شرط  که  داده است  نشان  "تجربه 
همکاری  برای  مشترک  پالتفرم  و  برنامه 
کارائی  نمی تواند  نيروها  اين  بين  مشترک 
و  نيرو  هيچ  که  چرا  باشد،  داشته  چندانی 
و  ندارد  کم  پالتفرم  و  برنامه  از  جريانی 
شده است  گفته  بارها  درگذشته  همچنانکه 
می توان برنامه موجود هريک از احزاب و 
مبنائی  تغيير،  بااندکی  را  موجود  گروههای 

برای برنامه مشترک برای همه ديد."
"همچنين و همانگونه که درعمل هم تجربه 
وحدت  و  نيروها  فيزيکی  جمع  کرده ايم 
تشکيالتی اين نيروها هم راه حلی موثرنبوده و 
نيست. چراکه دربهترين حالت و درشرايطی 
هم  جديد  شکل  اين  به  نيروها  اين  همه  که 
متعهدباشند، تنها به تشکيالتی مقداری قوی تر 
و بزرگتر از تشکيالتهای فعلی منجر ميشود. 
درحالی که همانگونه که درعمل هم ديده ايم 
اين نوع تشکل، برای همه نيروهای تشکيل 
خواهدبود."(علتش  دوم  تشکيالت  دهنده اش 

چيست؟! ـ ن)
اصلی  محورهای  می تواند  اصلی  "دوعامل 
همگرائی و وحدت بين گرايشات سوسياليستی 
گردد. اول افق و استراتژی سوسياليستی و 
جنبشهای  درون  در  روند  اين  عملی  تقويت 
واقعی  نيازهای  به  پاسخ  دوم  و  اجتماعی 

آنها  درراس  و  ايران  درداخل  جنبشها  اين 
اين  بطورواقعی  چراکه  کارگری،  جنبش 
هستند  رئاليستی ای  و  عينی  بسترهای  دو، 
به  را  کشيها  خط  و  مرزها  و  ديوارها  که 
کناری می نهند و فضا برای همکاری و بهم 
نزديک شدن طيفهای مختلف نيروهای چپ 

و کمونيست را فراهم می سازند".
شيوه ی پراگماتيستی رفيق هلمت، ممکن است 
کارگران  مطالباتی  درجنبش  فعاليت  به درد 
جنبش  تاريخ  که  هرچند  بخورد،  تاحدی 
درتدوين  حتا  و  درايران  ازجمله  کارگری 
داده  نشان  هماهنگی"  "کميته  اساسنامه ی 
است که دراين جنبش نيز جناحهای مختلفی 
خرده بورژوائی  بورژوائی،  ديدگاههای  با 
و  قرارمی گيرند  دربرابرهم  پرولتاريائی  و 

ازهم جدا می شوند. و اما :
حزب  را  خود  که  شما  حزب  برای  اوال 
را  سازی  حزب  روند  و  می داند  کمونيست 
پايان يافته تلقی می کند، مسئله ای جدی درمورد 
ايجاد حزب وجود ندارد. شما فکرمی کنيد که 
متحد  درحزبتان  را  کارگر  طبقه  پيشروان 
با  اتحادعمل  دنبال  به  بيشتر  لذا  کرده ايد. 
نيروهای چپ هستيد که در مصوبات گذشته 
حزبتان نيز انعکاس داشته اند. طبعا وحدت با 
شما زمانی مطرح می شود که اين نيروهای 
به قول شما چپ به حزب شما نزديک شده  و 
به هرحال،  کرده باشند.  قبول  را  شما  برنامه 
ماهيت  نفی  کمونيستها  اتحادعمل  قبول 
کمونيستی آنهاست. کمونيستها به دليل وحدت 
استراتژيکی، وحدت درجهان بينی و وحدت 
ديدگاهشان نسبت به تاريخ، نمی توانند متحد 
به  اين  متحدنشوند،  اگر  و  نشوند  يکی  و 
معنای اخالل ايده آلهای طبقات ديگر درميان 

آنها است!. 
حزب  يا  و  کمونيستی  درهرجنبش  ثانيا 
به  طبقاتی  تضادهای  واقعی،  کمونيست 
و  استراتژيها  تعيين  در  شکلی،  شديدترين 
انعکاس  کارحزبی  سبک  حتا  و  تاکتيکها 
کمونيست  درحزب  که  چرا  می يابند. 
بستانهای  بده  برای  جائی  علی القاعده 
علم  نيست.  بورژوائی  خرده  و  بورژوائی 
"من  با  که  نمی کند  حکم  طبقاتی  مبارزه ی 
حل  را  مسائل  می توان  بميری"  تو  و  بميرم 
که  است  دراين  کمونيستها  صداقت  کرد. 
دريک مبارزه ی اصولی، ولی رفيقانه، برای 
جدل  و  بحث  به  باهم  تمرکزافکاردرست 
بنشينند و درنهايت تصميم بگيرند تا باتوجه 
به درکشان بهترين نظر را انتخاب کنند و نه 
اين که به سنت منصورحکمت درديگرتشکلها 
انشعاب  به وجودبياورند و "آدم به خود جلب 

کنند"!.
خواسته های  در  که  است  درست  اين  ثالثا 

وحدت  عام  مسائل  برخی  و  مشخص 
تشکلهای  پالتفرم  يا  و  برنامه  در  نظرهائی 
اين گونه  ضرورتا  ولی  دارد،  وجود  مختلف 
نيست که بامقداری تغيير می توان به هريک 
کما  پيوست.  پالتفرمها  و  ها  برنامه  آن  از 
اين که خود شما هم چنين نمی کنيد و بر روی 
نظرات خود شديدا پافشاری می نمائيد و برای 
اگر  و  هستيد  قائل  حقانيت  خودتان  نظرات 
برنامه  کدام  با  کنيد  اعالم  است،  غيرازاين 
که  شود  معلوم  تا  موافقيد  پالتفرمی  يا  و 
وحدت  است!  حرفها  اين  از  بغرنج تر  قضيه 
تاکتيکهای  و  برنامه  روی  تنها  کمونيستها 
عالوه  به  کمونيستها  وحدت  نيست.  اساسی 
عمل  ی  شيوه  و  تئوريکی  اصول  براساس 

نيز هست.
وحدت  به  شما  مکانيکی  برخورد  رابعا 
گروهها هم نشان از بی اهميت دانستن امر 
کمونيست  حزب  است.  کمونيستها  وحدت 
بدون اساسنامه ای دقيق مفهومی جدی ندارد. 
عدول از آن و فراکسيون بازی در داخل يک 
حزب نشان از آن دارد که افرادی و يا تشکلی 
وحدتشان  ولی  متحدشده،  ديگر  تشکل  با  که 
جنبه ی تاکتيکی و نه استراتژيکی داشته باشد، 
جا  وبه آن  است  قالبی  وحدتی  چنين  طبعا 
منجر می شود که مثل آب خوردن افراد و 
فراکسيونها خود را مرکز دانسته و اتوريته ی 
حزب و حزبيت را زيرپا می گذارند و خود 
رهبر  بوديد که هم  شاهد آن  درحزبتان  شما 
پايه گذار  و  رهبر  هم  و  شما  ايده ئولوژيکی 
کومه له، چنين کردند!. اين عمل کردها ربطی 
به وحدت حزبی پرولتاريائی ندارند. ادعای 
اين که با افزايش چند نفر هم به يک تشکلی 
چيزی عوض نمی شود، ديدگاهی شديدا کوته 
نظرانه است و ناديده گرفتن تبديل کميت به 
انقالبی  مثبت  نمونه ی  و  سو  يک  از  کيفيت 
ارائه دادن به جنبشهای اجتماعی و مشخصا 

جنبش طبقه ی کارگر از سوی ديگر.
جنبش  وحدت  برای  درتالش  خامسا 
معيارهای  براساس  نمی توان  کمونيستی 
را  دقت  نهايت  بايد  کرد.  عمل  پراگماتيستی 
مقوالت  به  علمی  برخوردی  و  کاربرد  به 
مبارزات طبقاتی نمود. همان طورکه درباال 
سوسياليستی"  ديديم ظاهرا بسياری از "افق 
هرکدام  اما  می زنند،  حرف  "کمونيستی"  و 
ديگری  افق  و  دارند  ازآن  را  خود  برداشت 
را نمی پذيرند. پس دل خوش کردن به اين که 
جنبش  رشد  به  کمک  حول  عمل  اتحاد  در 
کارگری و غيره، می توان به وحدت رسيد، 
افراد  تشکلها و  را می دهد که  معنا  اين  فقط 
نظرات  به  اعتقادی  چپ  جنبش  در  موجود 
که  است  درعمل  تنها  و  ندارند  اصولی شان 

و  ساخت  به  و  می کنند  اعتماد  به هم 



صفحه ١٠ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

گرسنه گی درجهان جلوه ای است از حاکميت سرمايه داران!

پاخت نظری می رسند!. البته نزديک 
شدن به هم درعمل شرطی است الزم 
و اما به شدت ناکافی و تاريخ نشان داده که 
وحدتها نه ضرورتا براساس فعاليتهای عملی 
ايده ئولوژيک  درمبارزه ی  بلکه  مشترک، 
عملی  فعاليتهای  وحول  نظری  اصول  حول 
باشد،  اين  غيراز  اگر  گرفته اند.  نيزشکل 
مبارزات  روی  قرمزی  قلم  بايد  آن وقت 
جنبش  ساله ی   ١٦٠ درتاريخ  ايده  ئولوژيک 
مبارزات  حتا  اگر  کشيد.  جهانی  کمونيستی 
درجنبش  ازجمله  تاکنونی،  ايده ئولوژيک 
به  گذشته  دردهه های  ايران،  کمونيستی 
نادرست  نه  علتش  نرسيده،  درخشانی  نتايج 
و  نظرات  اخالل  بلکه  مبارزات،  اين  بودن 
ايده ئولوژی طبقات غيرپرولتری درميان اين 
گروه گرائی  و  فردگرائی  بوده است.  نيروها 
و  غيرپرولتری  ديدگاههای  از  برخاسته 
شديدا  ميان  دراين  خرده بورژوائی  مشخصا 

اخالل کرده و می کنند.
ازمارکسيستهای  چندنفر  اخيرا  باالخره  و 
منفرد به تاريخ ٢٠ مه ١٣٨٧ طی فراخوانی 

اعالم کردند که :
کشور  از  خارج  و  درداخل  ما  "امروزه 
که  مواجهيم  سياسی  منفردين  عظيم  باخيل 
ازجريانهای گوناگون و با تجربه های متفاوت 
و بعضا مشترک چند نسل مبارزاتی آمده اند... 
سازمانهای سياسی موجود امکان سازمانيابی 
افرادحول خواسته های فوق(اعتقاد به انقالب 
هرگونه  رفع  توليدکاالئی،  لغو  اجتماعی، 
و  مرد...  و  زن  ميان  اجتماعی  نابرابری 
دريک کالم رهائی بشريت) را فراهم نکرده 
باسياستهای  که  اند  داده  نشان  امروز  تابه  و 
خود  هرمی  تشکيالتی  فرم  و  فرقه گرايانه 
جنبش  فعالين  از  بسياری  انفعال  باعث 
قسمی  به  شده اند.  لغوکارمزدی  سوسياليستی 
کمونيستی  جنبش  مابايک  گفت:  می توان  که 
عالوه  روبروهستيم.  غيرمتشکل  و  پراکنده 
دليل  ما  زعم  به  ونظری  سياسی  برعلل 
سازمانهای  و  احزاب  موفقيت  عدم  ديگر 
گوناگون سياسی تاکنون شناخته شده، ساختار 
تشکيالتی... است که فرق چندانی با احزاب 
اين  چراکه  نمی کند.  بورژوائی  سياسی 
ساختارهرمی دارای سلسله مراتب ازباال به 
پائين و غيردموکراتيک با محدودکردن آزادی 
فردی، مقدس نمودن رهبری ديوان ساالری، 
رابطه ی نامتقارن قدرت ـ سلطه درچارچوب 
تشکيالت مشروعيت می بخشد". "اين امرکه 
سازمايابی ما مارکسيستها چه شکل مشخصی 
بايد داشته باشد و بررسی اشکال سازمانيابی 
وسيع منفردين درخارج ازکشور و ارائه راه 

حل و کاربست خردجمعی و مشارکت همگان 
را به بحث می گذاريم... ازطريق ايجاد يک 
مارکسيستی  نشريه  يک  انتشار  و  فوروم 

الکترونيکی..."
از  سياسی  منفردين  عظيم  خيل  وجود  اوال 
تشکلهای گوناگون چپ، حکايت از آن دارد 
مبارزات ايده ئولوژيک درميان اين نيروها به 
درستی پيش برده نشده و رهبری اين تشکلها 
درون  در  اصولی  وحدتی  ايجاد  قادربه 
ضعف  از  حکايت  که  نشده اند  خودی  تشکل 
سبک  و  تشکيالتی  ـ  سياسی  ـ  ايده ئولوژيک 
کاری رهبری  آنان دارد. اين انتقادی درست 

و اصولی است.
ثانيا اين خيل عظيم منفردين بايد ازخود سوآل 
مارکسيستی  معيارهای  روی  حد  تاچه  کنند 
سازمانی  درون  ايده ئولوژيک  مبارزه ی  در 
پافشاری کرده و نتيجه نگرفته اند و انحراف 
رهبری شان از معيارهای مارکسيستی، باعث 
کناربروند.  تشکلها  اين  از  آنها  تا  است  شده 
بوده اند؟  حزبيت  اجرای  در  نمونه   آياخود  و 
نبودم"  من  بود،  کی  بود  "کی  ديد  پيرو  يا 

می باشند.
ثالثا اگر اينان مخالف فرقه گرائی هستند، چرا 
قدم  تابه حال  تجربه  صاحب  عظيم  خيل  اين 
پيش نگذاشته و خود تشکلی به وجودنياورده اند 
که بانفی فرقه گرائی نمونه ای مثبت درجنبش 
جنبش  اين  وحدت  برای  و  داده  ارائه  چپ 

تالش کنند؟
حالت  دربهترين  هرمی  تشکيالت  نفی  رابعا 
معنائی جز به راه انداختن سيستم همه باهم و 
يا فورومی ندارد که درعمل به جز دربرخی 
می تواند  معنائی  چه  ندارد،  کاربردی  موارد 
داشته باشد؟ آيا احزاب کمونيست و رهبران 
تراز اول جنبش کمونيستی نظير مارکس و 
انگلس و لنين و مائو و غيره نادرست عمل 
کرده اند و می بايستی خط قرمز روی حزب 

سازی می کشيدند؟
آيا هرکارگر ساده که به معيارهای ذکر شده ی 
شما درباال اعتقاد داشته باشد، الزاما کيفيت 
هدايت مبارزه ی طبقاتی پرولتاريا را دارد؟ و 
اگر چنين است وجود تشکل برای چيست؟ اما 
برخالف نظرشما، توده های کارگر موجودند 
انواع  شاهد  طبقاتی  درمبارزه ی  روز  هر  و 
خود  اما  هستند،  سرمايه داری  نظام  جنايات 
برقرار  هم  را  کمونيسم  و  نکرده  انقالب 

نساخته اند؟ 
نادرستی  و  ناموفق  تجربه ی  براساس  شما 
دقيق  قوانين  توانيد  نمی  خودداشته ايد،  که 
انگ  و  گرفته  ناديده  را  طبقاتی  مبارزه ی 
يک سان بودن احزاب کمونيستی با احزاب 

برخالف  اتفاقا  بکشيد.  پيش  را  بورژوائی 
نظرات شما در احزاب بورژوائی نه آگاهی، 
اصول  به  تعهد  نه  و  تشکيالتی  انضباط  نه 
افسارگسيخته ای  ليبراليسم  بلکه  حزبی، 
يا  اين  اين که  نسبت  به  افراد  و  است  حاکم 
آن حزب تاچه اندازه ازنظر مادی به نفع آنها 
است، دراين احزاب عضو می شوند. البته در 
دارد  وجود  پائين  و  باال  بورژوائی  احزاب 
و اين هم همان طورکه درباال اشاره کرديم 
است  درجامعه  موجود  ناموزونی  از  ناشی 
و تا زمانی که مالکيت خصوصی بروسايل 
توليد و مبادله برقرار باشد، افراد  هم سطح 
نخواهند شد و اگر بشوند، اين بدان معنا است 
که بورژوازی نظام عادالنه ای برقرارنموده 

است؟!
وجود  به  "توتاليتر"  گرايش  اتالق  خامسا 
معنای  به  کمونيست  دراحزاب  رهبری 
هنوز  احزاب  اين  رهبری  يا  که  است  اين 
بورژوائی  خودمرکزبينی  ايده ئولوژی  از 
را  علمی  کمونيسم  آموزشهای  و  نبريده اند 
به کارنمی برند ويا اين که خود اعضای حزب 
می کنند  حرکت  رهبری  درپشت  گوسفندوار 
و دربرابر نادرستی ها قد علم نمی نمايند و يا 
شما اين مقوله را از زبان مدافعان بورژوازی 
شنيده و پسنديده ايد! به هرحال سياه نشان دادن 
احزاب کمونيستی تحت هرعنوانی خدمت به 
تبليغاتی  برطبل  کوبيدن  و  است  بورژوازی 
موجوديت  نفی  معنای  به  عيبها  اصالح  آن. 

حزبی و حزبيت نيست. 

که  اکنون  شود  می  مالحظه  ترتيب،  بدين 
ايران،  جامعه  در  طبقاتی  تضادهای  تشديد 
ضرورت وحدت طبقه ی کارگر درتشکلهای 
ی  طبقه  پيشروان  وحدت  ازجمله  و  خود 
هرزمان  از  بيش  را  خود  درحزب  کارگر 
بورژوازی  و  است  ساخته  عيان  ديگری 
از  ترس  و  مسئله  اين  شدن  روشن  دربرابر 
آن، دست به سرکوب کمونيستها و پيشروان 
جنبش  زنان،  جنبش  کارگری،  جنبش 
پراکنی  لجن  به  و  زده  غيره  و  دانش جويان 
مردم  توده های  و  کارگر  طبقه ی  ميان  در 
پرداخته و اکثريت عظيم افراد کار و زحمت 
را به گرسنه گی و فقر و فالکت کشانده  است، 
کمونيسم  تئوری  به  الاباليگرانه  برخورد 
علمی و يا تحريف اصول آن، تبليغ پلوراليسم 
از  توتاليتر  چهره ای  ارائه ی  تشکيالتی، 
درجنبش  ايجادترديد  و  کمونيست   احزاب 
حربه های  به  نسبت  کمونيستی  و  کارگری 

تيز و ُبٌرای خود، خواسته يا ناخواسته 
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به  کوتاه  مروری 
مقوالت  برخی 
تاريخی، سياسی

کمونيسم  ديدگاه  از   
علمی (٨)

تا ککککککککککککوووووووتاهک یییییییییییییی 
ممقو  
سسسسسسسسسسيييييييييييييييييييييييييييااااااااسسس ييييييييييييييييييييييييييييييييخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخی،

برايران  حاکم  بورژوازی  نفع  به 
کسانی  راستين،  کمونيستهای  است. 
آگاهانه ی  ساله ی   ١٦٠ جنبش  از  عميقا  که 
آموزشهای  موظف اند  می آموزند،  کارگری 
درامر  وقت  فوت  بدون  را  علمی  کمونيسم 
حزب سازی به اجرا درآورند و در چاله ای 
ايورتونيسم،  دگماتيسم،  رويزيونيسم،  که 
سکتاريسم و آنارشيسم درجلوپای آنها کنده اند، 
نيافتند. "بدون تئوری انقالبی جنبش انقالبی 

ممکن نيست".
ـ  ک.ابراهيم      ١٣٨٧/٢/٣٠

ران
یانی
ه ی
های
مر
ه ای
سم،
ند،
البی

دمکراسی

دمکراسی شکلی از قدرت سياسی است که ظاهرا 
تبعيت اقليت از اراده اکثريت و به رسميت شناختن 
آزادی و مساوات ميان افراد (شهروندان) را بيان 
تاريخ  در  ُپرطمطراق  ادعای  اين  اما  کند.  می 
جوامع طبقاتی هيچ گاه تحقق نيافته است ، زيراکه 
پيوسته  جوامع،  دراين  اکثريت  بر  اقليت  اراده ی 
خود  تعريف  در  بورژوازی  شده است.  اعمال 
تعريف  اين  ظاهری  جنبه  به  فقط  دمکراسی  از 
دمکراسی  مفهوم  و  کند  می  بسنده  دمکراسی  از 
را به شکل مجرد و جدا از شرايط اقتصادی – 
اجتماعی و اوضاع مشخص جامعه در نظر می 
گيرد. بنابراين به ناچار دست به ايجاد مفاهيمی 
مثل « دمکراسی خالص » و غيره می زند که 
اين مفاهيم از طرف رفرميست ها و اپورتونيست 
از  خود  تعريف  در  لنين  شود.  می  تبليغ  نيز  ها 
دمکراسی به عنوان يک سازمان سياسی جامعه، 
که درنهايت، درخدمت توليد قراردارد و درنهايت 
معين  جامعه  هر  در  توليدی  روابط  وسيله ی  به 
می گردد ، می گويد : " دموکراتهای خرده بورژوا 
برادران  و  ما  منشويکهای  و  اس ارها  قماش  از 
و  شووينيستها  ـ  سوسيال  همه ی  پعنی  آنها  تنی 
اپورتونيستهای اروپای باختری، از حق انتخابات 
همگانی همانا "بيش از اين ها" انتظاردارند. آنها 
خود دراين انديشه  دروغين که گويا حق انتخابات 
همگانی، "باوجود دولت کنونی" می تواند اراده ی 
و  آشکارسازد  واقعا  را  زحمت کشان  اکثريت 
اجرای آن را تضمين نمايد ـ باور دارند و آن را 
به مردم نيز تلقين می کنند" (١). بنابراين الزم و 
اساسی است که دمکراسی را نه به عنوان يک 
تعريف، بلکه به عنوان پديده ای تاريخی در نظر 
گرفت و چگونگی تکامل آن را در طول تاريخ 
و وابستگی اين تکامل را به دگرگونی نظام های 
اجتماعی و روند و حدت مبارزات  اقتصادی – 

طبقاتی، مطالعه کرد.
از  شکلی  دمکراسی  طبقاتی،  جوامع  کليه  در 
مسلط  طبقه  يک  وسيله  به  که  است  ديکتاتوری 
اعمال می گردد و بنابراين دارای خصلت طبقاتی 
اعضای  برای  فقط  دمکراسی  حقيقت،  در  است. 
طبقه  اين  کل  و  دارد  وجود  جامعه  مسلط  طبقه 

اعمال  ديکتاتوری  جامعه  طبقات  بقيه  به  نسبت 
جامعه  داری  برده  دمکراسی  در  مثال  کند.  می 
ميان  در  فقط  دمکراسی  باستان،  عهد  در  آتن 
برده داران متعلق به طبقه حاکم وجود داشت در 
ترين  خشن  دار  برده  حاکم  طبقه  همين  حالی که 
اعمال  بردگان  طبقه  به  نسبت  را  ديکتاتوريها 
طبقه  نيز  بورژوائی  جامعه  يک  در  نمود.  می 
عنوان  به  آن  نهادهای  و  دمکراسی  از  بورژا 
می  استفاده  خود  سياسی  حاکميت  برای  ابزاری 
می  درست  اساسی  قانون  يک  بورژوازی  کند. 
می  وجود  به  ديگر  سازمانهای  و  پارلمان  کند، 
انتخابات  خلق،  توده های  فشار  تحت  و  آورد 
می  را  ظاهری  سياسی  آزاديهای  و  عمومی 
استفاده  برای  خلق  توده های  امکانات  اما  پذيرد. 
از کليه اين حقوق دمکراتيک در هر زمينه ای 
را کامال محدود می سازد. دستگاه دمکراتيک يک 
و  يافته  سازمان  نحوی  به  بورژوازی  جمهوری 
طرح ريزی شده است که بتواند کليه فعاليت های 
سياسی طبقه کارگر و ساير زحمت کشان را فلج 
فعاليت  حيطه ی  از  خارج  در  را  اينان  و  نموده 
شرايطی  که  گاه  هر  و  دارد.  نگه  سياسی  های 
فراهم آيد تا توده ها منافع بورژوازی را به خطر 
اندازند، بورژوازی حتی به نهادها و معيارهای 
به  وسايل  کليه ی  با  و  ماند  نمی  پای بند  نيز  خود 
سرکوب طبقه کارگر و ساير توده های خلق می 
و  اجراء  برای  حتی  ديگر،  عبارت  به  پردازد. 
تحقق همين حقوق ظاهرًا دمکراتيک، هيچ گونه 
تضمين جدی و واقعی برای توده های خلق وجود 

ندارد.
واقعی  و  ترين  عالی  سوسياليستی  دمکراسی  اما 
زيرا  است  تاريخ  طول  در  دمکراسی  ترين 
آزاديهای دمکراتيک واقعی را برای اکثريت عظيم 
توده های  و  کارگر  طبقه ی  يعنی  جامعه  ساکنين 
زحمت کش  به طرزی واقعی و نه صوری فراهم 
می آورد. دمکراسی سوسياليستی در حقيقت همان 
ديکتاتوری دمکراتيک پرولتاريا است. يعنی در 
يک جامعه سوسياليستی که پرولتاريا بورژوازی 
کرده  تصرف  را  سياسی  قدرت  و  سرنگون  را 
است، شرايط و امکانات الزم را برای استقرار 
جامعه  افراد  عظيم  اکثريت  برای  دمکراسی 
و  آورد  می  فراهم  زحمت کشان)  و  (کارگران 
استثمارگر  ارتجاعی  طبقه  به  نسبت  مقابل،  در 
واژگون شده يعنی بورژوازی، ديکتاتوری اعمال 

شکست  استثمارگر  طبقات  تالش  از  و  کند  می 
سوسياليستی  ی  جامعه  برگرداندن  در  خورده 
جلوگيری  سرمايه  ستم گر  و  استثماری  نظام  به 

می نمايد.
ساير  مثل  نيز  سوسياليستی  دمکراسی  بنابراين، 
دمکراسی های سياسی در جوامع طبقاتی تاريخ، 
يک دمکراسی طبقاتی است اما محتوی و ماهيت 
آن کامال متفاوت است زيرا بر خالف ساير جوامع 
طبقاتی، که در آنها ديکتاتوری اقليت بر اکثريت 
اقليت  برای  فقط  دمکراسی  و  گرديد  می  اعمال 
کوچکی از جامعه يعنی طبقات حاکم صادق بود، 
در دوران سوسياليسم اين اکثريت عظيم (طبقه ی 
کارگر وتوده زحمت کشان در رهبری آن) است 
که ديکتاتوری خود را بر يک اقليت استثمارگر، 
سرنگون  استثمارگر  طبقات  و  بورژوازی  يعنی 
در  را  واقعی  دمکراسی  و  کند  می  اعمال  شده، 

ميان اکثريت عظيم مردم مستقر می گرداند.
سوسياليستی  دمکراسی   ، سوسياليسم  دوران  در 
از  را  زحمت  و  کار  افراد  دمکراتيک  حقوق 
طريق وسايل و تدابير مشخص تضمين می نمايد. 
و شرايط مادی الزم برای تحقق دمکراسی واقعی 
طريق  از  را  افراد  برابراين  اجتماعی  حقوق  و 
درآمدها  توزيع  و  توليد  وسايل  کردن  اشتراکی 
براساس " کار برای همه و به هرکس به اندازه ی 
و  بحران  نابودی  و  اقتصاد  شکوفايی  توانش"، 
بيکاری، حق انتخاب نماينده به شيوه ای شورائی،  
تامين آزادی عقيده بيان و اجتماع و تظاهر، فراهم 
کليه  سوسياليستی،  جامعه  يک  در  آورد.  می 
باشند  که  نژادی  يا  مليت  جنسيت،  هر  از  افراد 
از نظر برخورداری از حقوق سياسی، فرهنگی 
اما  قراردارند.  يکسان  شرايط  در  اقتصادی  و 
که  را  هرتوطئه ای  جلو  پرولتاريا  ديکتاتوری 
استقرار  و  کارگری  قدرت  براندازی  قصد 
برای  طبعا  می گيرد.  باشد،  سرمايه داری  روابط 
جلوگيری از هرگونه برخورد نادرست به آزادی 
موقعيت  از  استفاده  سوء  يا  و  انسانها  حقوق  و 
توده ای  ارگانهای  وظيفه ی  اين  درقدرت،  فردی 
منتخب  نماينده گان  و  ها  توده  مستقيم  دخالت  و 
آنهاست که نماينده گان بورژوازی را که با استفاده 
و  توطئه  به  پرولتری،  دموکراسی  امکانات  از 
پردازند،  می  مردم  اذهان  تشويش  يا  و  تخريب 
طبق قوانين دولت پرولتری و نظام سوسياليستی 

به مجازات برسانند.
و  کشور  در  سوسياليستی  مناسبات  رشد  با 
درجهان، با باالرفتن توليد و ثروت جامعه برای 
با  شهروندان،  برای  شايسته ای  زندگی  تضمين 
باالرفتن دانش و درک انسانها از مسائل موجود 
درجامعه ی بشری و ريشه کن شدن آداب و رسوم 
تضادهای  رفتن  بين  از   ، خرافاتی  و  ارتجاعی 
طبقاتی موجود و ازجمله تضاد بين کارفکری و 
به  گذار  برای  شرايط  مردساالری،  و  کاريدی، 
بين  و  انسانها  بين  عالی تر  مناسبات  با  جامعه ای 
انسانها با طبيعت فراهم خواهدشد. وقتی که ديگر 
و  سلطه گری  و  زور  براساس  نه  افراد  مناسبات 
طبقاتی  درجامعه ی  انسان(که  از  انسان  استثمار 
آن را پيوسته ناشی از "ذات" بشری تبليغ کرده 

ومی کنند)، بلکه براساس احترام متقابل و 
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کوشش متقابل در باالبردن کيفيت زندگی 
دموکراسی  ديگر  استوارگرديد،  انسانها 
زيرا   ، داد  خواهد  ازدست  را  خود  ضرورت 
ديکتاتوری و دولت طبقاتی که محصول جامعه ی 
دراين  انگلس  يافت.  خواهد  زوال  بود،  طبقاتی 

باره می نويسد:
"از هنگامی که ديگر هيچ طبقه ی اجتماعی باقی 
نماند که سرکوبش الزم باشد؛ از هنگامی که همراه 
سيادت طبقاتی،، همراه مبارزه در راه بقاء فردی 
که معلول هرج و مرج درتوليد است، تصادمات 
است،  مبارزه  اين  از  ناشی  که  هم  وافراطهائی 
رخت بربندد ـ از آن هنگام ديگر نه چيزی برای 
نيروی  به  احتياجی  نه  و  می ماند  باقی  سرکوب 
خاص برای سرکوب، يعنی به دولت خواهد بود. 
نخستين اقدامی که دولت واقعا به عنوان نماينده ی 
ضبط  يعنی  ـ  می زند  دست  به آن  جامعه  تمام 
آخرين  حال  درعين  ـ  جامعه  به نام  توليد  وسائل 
درآن  است.  دولت  عنوان  به  وی  مستقل  اقدام 
هنگام ديگر دخالت قدرت دولتی درشئون مختلف 
مناسبات اجتماعی، يکی پس از ديگری زائد شده 
و به خودی خود به خواب می رود. جای حکومت 
برافراد را دراداره ی اموراشياء و رهبری جريان 
توليد می گيرد. دولت "ملغی" نمی شود بلکه زوال 

می يابد."(٢)
١ ـ لنين : دولت و انقالب ـ آثارمنتخب در يک 

جلد ـ ص ٥٢٢)
٢ـ  انگلس : همان جا .

حقوق

حاکم  طبقه  اراده  جز  چيزی  واقع  در  حقوق 
نيست که به صورت قانون بيان می شود. حقوق 
مجموعه قوانين و مقرراتی است که اعمال افراد 
را آن گونه که تحت اجبار قدرت دولتی حاکم و 
به وسيله آن تعريف و تصديق عملی می شوند، 
خدمت  در  مهم  ابزار  يک  اين  کند.  می  تعيين 
روابط  تکامل  و  تحکيم   ، دفاع  برای  حاکم  طبقه 
اجتماعی متناسب با منافع خود و برای اعمال يک 

ديکتاتوری طبقاتی است.
حقوق نيز مثل دولت محصول و بيان تضادهای 
طبقاتی آشتی ناپذير است. حقوق به وسيله طبقه 
مبارزه  جريان  و  وی  منافع  با  متناسب  و  حاکم 
شوند.  می  حذف  يا  و  تصحيح  تعيين،  طبقاتی، 
و  آشکارترين  به  حقوق  که  است  دليل  همين  به 
بيان  را  حاکم  طبقه  منافع  شکلی  ترين  مستقيم 
حزب  در «مانيفست  انگلس  و  مارکس  کند.  می 
حقوق  طبقاتی  ماهيت  افشای  در   ، کمونيست» 

بورژوائی چنين می گويند:
نيست  شما  طبقه  اراده  جز  چيزی  شما  «حقوق 
که به صورت قانون درآمده است. اراده ای که 
محتوی آن به وسيله شرايط مادی موجوديت طبقه 

شما تعيين می شود.» (١)
و  است  اجتماعی  روبنای  مهم  بخش  يک  حقوق 
به وسيله يک زيربنای اقتصادی معين تعيين می 
شود و به نوبه خود در خدمت آن قرار می گيرد. 
حقوق در آخرين تحليل روابط اقتصادی موجود 

تسلط  تا  کند  می  تحکيم  و  حفظ  را  جامعه  در 
ثابت،  قدرت  سر  بر  طبقه ی  سياسی  و  اقتصادی 

موٌجه و قانونی باقی بماند.
تفاوت ماهيت دولت سوسياليستی و دولت طبقات 
کامال  ماهيت  با  حقوقی  شکل  دو  استثمارگر، 
استثمارگر  متفاوت ايجاد می کند: حقوق طبقات 
کليه  حقوق  پرولتاريا.  سوسياليستی  حقوق  و 
طبقات استثمارگر مثل برده داران، فئودال ها و 
سرمايه داران بيان اراده آنها و وسيله ای برای 
سرکوب  و  آنان  سياسی  و  اقتصادی  منافع  حفظ 
خرد  و  نابودی  بدون  است.  زحمت کش  توده 
کردن قاطعانه ی دستگاه دولتی متعلق به طبقات 
دولت  وسيله  به  آن  جای گزينی  و  استثمارگر 
بتوان  که  است  غيرممکن  پرولتاريا،  ديکتاتوری 
سيستم قضائی و حقوقی آن دولت را به طرزی 
ريشه ای نابود کرد. حقوق سوسياليستی پرولتاريا 
بيان اراده ی مجموع انسانهای مولد و زحمت کش 
است که به وسيله طبقه کارگر رهبری می شود. 
از  دفاع  برای  مهمی  ابزار  سوسياليستی  حقوق 
انقالب و ساختمان سوسياليسم و تحکيم ديکتاتوری 

پرولتاريا است.

حزب  مانيفست   »: انگلس  و  مارکس  ١ـ 
کمونيست »

دين

دين شکلی از ايدئولوژی موجود درجوامع بوده 
و عبارت است از بازتاب تخيلی و مسخ شده ی 
می  انگلس  انسانها.  مغز  در  جامعه  و  طبيعت 

گويد:
از  ای  گونه  رؤيا  بازتاب  جز  مذاهب  همه ی   »
نيروهای خارجی که حضور خود را بر زندگی 
روزمره ی انسان تحميل می نمايند در مغز انسان 
نمی باشند، تصوراتی که درآنها نيروهای زمينی 
به شکل نيروهای فوق زمينی ظاهر می شوند.» 

(١)
انسانها  که  شد  ناشی  آن جا  از  ابتدا  دين  پيدايش 
تغييرات  و  پيچيده  های  پديده  تفسير  و  درک  در 
دائمی پديده های جهان طبيعی، اندک بوده و در 
نبودند.  ايستادگی  به  قادر  طبيعی  مصائب  برابر 
نيروهای  که  رسيدند  نتيجه  اين  به  آنها  بنابراين، 
حکم  جهان  بر  نيرومند  و  آسا  غول  زمينی  فوق 
می رانند و به صورتی ذهنی، خدايان متعددی که 
معرف آب، آتش، رعد و برق،عشق و خشم و... 

بودند را درنظر مجسم ساخت. 
به دنبال آن، با پيدايش و تکامل جوامع طبقاتی، 
هم انسانهائی که فاقد شناخت درست از بدبختی 
ستم  و  استثمار  از  ناشی  های  مصيبت  و  ها 
اين  از  فرار  برای  راهی  هيچ  و  بودند  طبقاتی 
رنج ها در مقابل خود نمی ديدند، دست استمداد و 
کمک خواهی به سوی خدايان و ارواح درازمی 
کردند و به تظلم خواهی می پرداختند و هم طبقات 
استثمارگر که در طول تاريخ يکی پس از ديگری 
بر اريکه ی قدرت نشسته بودند، همواره از مذاهب 
حمايت  منافع شان  حفظ  خاطر  به  نو  ويا  کهنه 
کرده، وضعيت عينی موجود را ناشی از خواست 
آسمانی قلمداد می نمودند. اينان توده های کار و 

حواله  آسمان  به  معضالتشان  درحل  را  زحمت 
می دادند تا هم خود را از زير ضربه ی انسانهای 
استثمارشده و ستم ديده درامان نگهدارند و هم آن 
نيروهای روحانی، آنان را مجاز و مختار نمايند 
که سلطه خويش را بر انسانهای تحت استثمار و 
را  خويش  استثماری  نظام  و  بخشيده  تداوم  ستم 

تداوم بخشند. 
اينجاست که می بينيم در جوامع طبقاتی، درعين 
تئوری  در  را  خويش  ريشه  اديان  پيدايش  آنکه 
شناخت دوران خويش دارند، ولی به ويژه از يک 
تکامل  و  پيدايش  برخوردارند.  نيز  طبقاتی  منشأ 
محصول  آنها  که  دهد  می  نشان  مذاهب  و  اديان 

مصائب طبيعی، استثمار و ستم طبقاتی هستند.
است  شده  ديده  مواردی  تاريخ  طول  در  چه  اگر 
برای  مذهبی  يا  دين  از  زحمت کش  مردم  که 
منظور  به  خود  نيروهای  تکامل  و  سازماندهی 
مبارزه عليه طبقات حاکم ارتجاعی استفاده کرده 
طبقاتی،  جوامع  تاريخ  درطول  در  معهذا  اند، 
مسلط  طبقات  خدمت  در  اساسا  مذاهب  و  اديان 

قرار گرفته اند.
ازجمله از آن جا که فرودستی زن درجوامع درطول 
تاريخ ناشی ازتداوم مردساالری و استثمار بوده، 
در  زنان  فرودست  موقعيت  نيز  مذاهب  و  اديان 
جامعه را پيوسته تأييد کرده اند، چون که آنان را 
به صورت مايملک مرد می شناسند. اديان مخالف 
حضورفعال  مقابل  بوده، در  زن و مرد  برابری 
و برابر زنان با مردان در اجتماع سد ايجاد می 
کنند و تالش دارند تا آنجا که منافع طبقاتی نظام 
استثماری اجازه می دهد، نقش زن را به ذخيره ای 
برای نيروی کار ارزان درسطح جامعه و خانه 

داری و توليد مثل تنزل دهند.
انسانهای  بين  را  خرافی  تفکرات  مذهب  و  دين 
مولد و فاقد وسائل توليد رواج داده، چنين تبليغ 
شرايط  بر  بايد  فعلی  زندگی  در  که  کنند  می 
يا  خدا  به  و  باشند  قانع  و  کرده  تمکين  موجود 
خود  پاداش  تا   ، برند  پناه  ايده آليستی  باورهای 
ضرب  رواج  کنند.  دريافت  آينده  زندگی  در  را 
المثلهائی که "سرنوشت انسان از ابتدا بر پيشانی 
شعر  يا  است"  خدا  دست  در  و  شده  نوشته  او 
معروف حافظ "چون به خلوت می روند آن کار 
ديگر می کنند" نشان دهنده ی نقش اغواگری است 
باورها  اين  به  آنها  مدافعان  هم  و  اديان  هم  که 
کمال  با  مردم  های  توده  تا  شوند  می  متوسل 
ميل، ستم و استثمار طبقات حاکم را بپذيرند، از 
زندگی برده وار موجود راضی باشند به عصيان 
نوپا  استثمارگر  طبقات  درتاريخ  البته  نپردازند. 
و حتا برای پيشبردن رقابت بين صاحبان وسائل 
توليد و مبادله ، بعضا برخی از آنها برای استفاده 
از باورهای مذهبی مردم و جلب پشتيبانی آنها به 
تا  شده اند  متوسل  مذهب  حربه ی  به  خود،  سوی 
وضعيت موجود را به نفع خويش تغيير دهند. به 
همين علت هيچ دين يا مذهبی را نمی توان يافت 

که درآن فرقه های مختلف به وجودنيامده باشد. 
چنين است که باورمذهبی با مسموم ساختن اذهان 
توده ها، عمال به کمک طبقات ارتجاعی شتافته 
دوران  در  نمايد.  می  تقويت  را  آنان  سلطه  و 

بورژوازی  برای  مذهب  امپرياليسم، 
انحصارطلب هر کشور نه تنها به صورت 
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توده  آوردن  در  خدمت  به  برای  ابزاری 
های مردم اين کشورها به کار می رود، 
بلکه وسيله ای است برای آرام سازی خشم توده ها 
به  امروز  افروزی.  جنگ  و  تجاوز  درمقابل 
های  جنبش  انقالبی  روند  در  تخريب  خصوص 
مذهب  و  دين  کمک  به  دمکراتيک  و  کارگری 
سرمايه داری  فراملی  انحصارات  برای  حدی  به 
است  مدعی  هم  بوش  که  است  يافته  ضرورت 
غيب  عالم  از  طلبانه اش  جنگ  درحرکتهای  که 
الهام می گيرد و حاکمان جمهوری اسالمی مردم 
"مهدی  ظهور  انتظار  به  را  ايران  رنج ديده ی 
می  حواله  درجهان  عدل  ايجاد  برای  موعود" 
دهند. مارکس درجمع بندی از نقش دين درطول 
تاريخ گفته است:«دين افيون توده ها است»(٢). 
اين جمله مارکس جوهر ارتجاعی دين را عميقًا 

برمال می سازد.
لذا  و  علمی  درک  ناپذير  آشتی  دشمن  دين 
پديده های  توضيح  و  وشناخت  ماترياليستی 
شناختی  چنين  زيرا  است.  جهان  ناشناخته ی 
موقعيت ممتاز آن را در اذهان و باورهای مردم 
ايده آليستهای  علت  همين  به  می اندازد.  خطر  به 
داشته اند  درتوان  که  جا  آن  تا  ايران  در  مذهبی 
سعی کرده اند فلسفه ی ايده آليستی را حتا از معتقدان 
به ديدگاههای غيراسالمی به خدمت گيرند و به 
ـ   ماترياليستم  بينی  جهان  نفوذ  و  رشد  با  مبارزه 
مذهب  يا  و  دين  که  ازآنجا  برخيزند.  ديالکتيکی 
دارند،  ازجهان  آليستی  ايده  درک  خود  ذات  در 
لذا جهان خيالی غيرمادی را برجهان مادی، ذهن 
را برعين و تاريک انديشی را بر ديدگاه علمی 

ارجح می پندارند. 
فلسفه  اروپا،  وسطای  قرون  دوران  تمام  در 
«اسکوالستيک» در خدمت تئوريهای کاتوليکها 
بود. فلسفه های متعدد ايده آليستی جديد و معاصر 
شکل  به  و  بوده  خدا  دارای  پايه،  عنوان  به  نيز 
تئوريک سعی در مدلل ساختن آن می کنند. مذهب 
پيشرفت  راه  سر  بر  مانعی  آليستی  ايده  فلسفه  و 
جامعه و تکامل علمی هستند و هر گونه تکاملی 
در علوم ، ضربه محکم جديدی بر آنها وارد می 
آورد. فلسفه ايده آليستی شکل و ابزار مهمی در 

دفاع از دين و مذهب است.
دين و مذهب نيز گرچه به دليل حاکميت طبقات 
استثمارگر درتاريخ عمری طوالنی يافته، اما به 
هيچ وجه يک پديده ابدی نيست. قوانين مخصوص 
دارد.  زوال  و  تکامل  پيدايش،  در  را  خود  به 
کمونيسم  دوران  وارد  انسانی  جوامع  که  زمانی 
گردند، طبقات استثمارگر و نفوذ آنها، کامال محو 
به  علوم  و  فرهنگ  مادی،  توليد  و  شد  خواهند 
سطح بسيار تکامل يافته ای خواهند رسيد. در آن 
هنگام باالخره بشريت می تواند از پيشداوريهای 
مذهب خالصی يافته و به تدريج ضرورتًا مذهب 
نيز راه زوال درپيش خواهدگرفت. اما در دوران 
ای  صبورانه  آموزش  بايد   ، سوسياليسم  تاريخی 
در قبال خرافات مذهبی که نزد بخشی از مردم 
باالبردن  در  سعی  نموده،  اتخاذ  شود،  می  يافت 
موجود  باورهای  درمورد  آنان  وهشياری  آگاهی 
هيچ  به  زمينه  اين  در  نمود.  انسانی  درجوامع 
وجه نبايد به روشهای جبری متوسل شد. بالعکس 

در برابر دشمنان طبقاتی که از خرافات مذهبی 
ساختمان  و  انقالب  روند  تخريب  منظور  به 
سوسياليسم استفاده می کنند، بايد هشياری فراوان 
داشت و اعمال آنان را شديدًا افشا نموده و عليه 
که  زيرا  برد.  پيش  را  منطقی  ای  مبارزه  آنها 
قادرنيستند  زحمت  و  کار  انسانهای  از  بسياری 
به آسانی اعتقادات مذهبی خود را کناربگذارند و 
ضمن احترام به اصل آزادی عقايد، بايد به آنها 

اثبات شود که اين باورها ازبنياد نادرستند.
آزادی  از  مردم  سوسياليستی  حکومت  يک  در 
وجه  دو  شامل  آزادی  اين  برخوردارند.  عقيده 
می شود: آزادی اعتقاد مذهبی و همچنين آزادی 
المذهبی.  آزادی  يعنی  مذهب،  به  نداشتن  اعتقاد 
افراد  خصوصی  امر  مذهب  حکومتی  چنين  در 
خواهد بود و اجازه دخالت در آموزش و پرورش 
را نخواهد داشت و اعتقاد يا عدم اعتقاد به مذاهب 

هيچ امتيازی را برای افراد ايجاد نمی کند.

١ـ انگلس :« آنتی دورينگ »
٢ـ مارکس :« نقد بر فلسفه حقوق هگل »

اخالق

اخالق يکی از اشکال ايدئولوژيک جامعه است. 
در هر دوره ی مشخص از تاريخ جوامع، اخالق 
زندگی  که  است  قراردادهائی  و  قواعد  مجموعه 
عمومی انسانها را هدايت و تنظيم می نمايد. اين 
قراردادها در يک جامعه ی معين و يک طبقه ی 
و  ديد  حسب  بر  مردم  اعمال  تنظيم  برای  معين 
شوند.  می  پيش گذاشته  معين  طبقه ی  آن  منافع 
قوانين  تحقق  با  اخالقی،  قراردادهای  اين  تحقق 
فرق می کند: اخالق بر خالف قانون نه با تکيه 
بر نيروی سرکوب عينی جامعه، بلکه بر مقوالت 
ذهنی (خوبی و بدی، صحيح و ناصحيح و غيره) 
بر  عمومی،  اعتقادات  همچنين  می شود.  اعمال 
عادت  نيروی  بر  حتی  انسانها و  فردی  معتقدات 
تکيه کرده و بدين طريق اعمال انسانها را مورد 
ارزيابی قرارداده، بر آنها تأثير گذارده و آنها را 

محدود می سازد.
روبنائی  است،  اجتماعی  هستی  بازتاب  اخالق 
مقوله  و  معين،  اقتصادی  زيربنای  يک  از  است 
اخالق  طبقاتی،  جوامع  در  تاريخی.  است  ای 
استثمارگر  طبقات  است.  طبقاتی  خصلت  دارای 
کدام  هر  مورد  اين  در  استثمارشونده  طبقات  و 
طبقات  اخالق  هستند.  دارا  را  خود  خاص  بينش 
و  اعمال  برای  آنها  ايدئولوژيک  ابزار  مسلط 
برای  بورژوازی  است.  آنها  ديکتاتوری  تحکيم 
فريب توده ها همواره خصلت طبقاتی و تاريخی 
اخالق را پرده پوشی کرده است تا آن را نه مدافع 
منافع استثمارگرانه خود بلکه مدافع همه بشريت 
را  خود  اخالق  کند  می  سعی  وی  کند.  قلمداد 
«جاودانی» ، «برتر» و «خلل ناپذير» وانمود 
دزدی  طبقاتی  درجامعه ی  مثال  به عنوان  سازد. 
دزد  چراکه  می آيد،  شمار  به  اخالقی  غير  امری 
نيست.  او  زحمت  نتيجه ی  که  دزديده  را  چيزی 
ديگران  کار  ثمره ی  دزدی  جامعه  درهمين  اما 
مثابه  به  بلکه  شده،  شناخته  رسميت  به  تنها  نه 

انسانی صاحب اعتبار مورد احترام واقع می شود! 
. به قول ميرزاده عشقی : "دزد قانون دزدی از 

مجرای قانون می کند"!
هرقاعده ی  که  آموزد  می  ما  به  علمی  کمونيسم 
اخالقی ُمهر تاريخی خود را با خويش حمل نموده 
و  نشده  يافت  انسانی  جوامع  فوق  اخالق  هيچ  و 
همه قابل تغييرند و اخالق مافوق طبقاتی موجود 
نيست. اخالق بر اساس يک پايه اقتصادی معين 
به وجود می آيد و طبيعتًا به آن نيز خدمت می 
تغيير  نظر  مورد  اقتصادی  پايه  که  زمانی  کند. 
موضوعی  عنوان  به  ضرورتًا  نيز  اخالق  يابد 
روبنائی، تغيير می يابد و جای خود را به اخالق 
ديگری می دهد که پايه اقتصادی جديد را بازتاب 

نمايد.
کنونی  درشرايط  (و  طبقاتی  اخالق  جوهر 
و  تزوير  و  بوده  خودخواهی  بورژوائی)  اخالق 
ريا خصلت اساسی آن را تشکيل می دهد. لکن 
جوهر اخالق پرولتاريائی در خدمت جمع بودن 
است. اخالق پرولتاريائی خواهان سرنگونی نظام 
است  ای  اسلحه  است.  انسان  از  انسان  استثمار 
توده  تمامی  آن  کمک  به  تا  پرولتاريا  دست  در 
و  ستم  عليه  و  نموده  متحد  را  زحمت کش  های 
و  استثمارگر  طبقات  کليه  و  بورژوازی  استثمار 
برای رهايی به پيکار بسيج کند. اخالق پرولتری، 
از  که  خواهد  می  انسانها  از  کمونيستی،  اخالق 
زحمت  و  کارگران  به  ورزيدن  عشق  روحيه 
به  هم بسته گی  حال  عين  در  و  خود  ميهن  کشان 
کارگران و زحمت کشان جهان (انترناسيوناليسم) 
داشته  دوست  را  توليدی  کار  باشند،  برخوردار 
باشند، از صميم قلب به انسانهای کار و زحمت 
جهان  های  خلق  تمام  رهايی  برای  کنند،  خدمت 
نمايند،  کوشش  طبقاتی  ستم  و  استثمار  زير  از 
را  خود  انقالبی  روحيه  نهراسند،  مشکالت  از 
حفظ کنند و از دنباله روی و اطاعت کورکورانه 

بپرهيزند. انگلس می گويد:
سرانجام  تاکنون،  اخالقی  تئوريهای  تمام   ...  »
نتيجه شرايط اجتماعی – اقتصادی همان مرحله 
بر  امروز  به  تا  جامعه  طورکه  همان  و  است. 
اساس تضاد طبقاتی در حرکت بوده، همان طور 
و  تسلط  يا  که  بوده  طبقاتی  اخالقی  اخالق،  هم 
يا  و  کرده  توجيه  را  حاکم  طبقه  طبقاتی  منافع 
اين که هنگامی که طبقه تحت ستم به اندازه کافی 
قوی بوده، نارضايتی عليه اين تسلط و منافع آينده 
زحمت کشان را نمايندگی نموده است. اين که در 
شناخت  های  بخش  ديگر  نظير  اخالق،  مورد 
انسانی، پيشرفتی صورت پذيرفته، به هيچ وجه 
مورد شک و ترديد نيست. ولی ما هنوز از اخالق 
طبقاتی فراتر نرفته ايم. اخالقی که ورای تضاد 
طبقاتی و ورای خاطره ی اين تضاد باشد، اخالقی 
واقعًا انسانی، فقط در آن مرحله اجتماعی ميسر 
است که نه تنها تضاد طبقاتی مرتفع شود، بلکه 
فراموش  زندگی  عملکرد  در  تضاد  اين  همچنين 

شده باشد.» (١)

١ـ انگلس :« آنتی دورينگ »
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 بجز نوشته هايی که با 
امضای تحريريه منتشر 

می گردد و بيانگر نظرات 
حزب رنجبران ايران می 
باشد، ديگر نوشته های 
مندرج در نشريه رنجبر 

به امضا های فردی 
است و مسئوليت آنها با 
نويسندگانشان می باشد.

دانش گاه های آن دوران مراکز فعاليت های 
نظری و سازماندهی بر عليه وضعيت موجود 
دانش جوی  توده  به  لنين  پيوستن  و  بودند 
مسائل  از  عالی  درکی  تيز،  باديدگاه  قازان 
و قاطعيت و مصمم بودنش درعمل، موجب 

رشد شگرف جنبش دانش جوئی گرديد.
او با انتخاب رشته حقوق از همان ابتدا دست 
به فعاليت سياسی و مطالعه زده و در تشکل 
کمونيستی  گرايشات  با  سياسی  مخفی  های 
اين  به  تزاری  سياسی  پليس  کرد،  شرکت 
اولين  برای  وی  و  شده  مشکوک  ها  فعاليت 
بار در سن هفده سالگی به جرم فعاليت های 
اين  شد.  زندان  روانه  و  دستگير  سياسی 
دانش گاه  از  وی  اخراج  موجب  دستگيری 
قازان گرديد، پس از چندين ماه وی با استفاده 
از قانونی توانست دوباره به دانش گاه برگشته 

و به تحصيالت خود ادامه دهد.
بزرگترين  از  روشنگری  به  وی  دلبستگی 
ابعاد شخصيتی لنين بود. وی همواره از اين 
بدون  روشنگری  که  کرد  می  عزيمت  نقطه 
همان  از  و  بوده  ممکن  نا  نظری  شفافيت 
دوران اوليه فعاليت های سياسی با پی گيری 
و پا فشاری بر اهميت آموزش سياسی خود 
را برای اهداف و وظايف بزرگتر آماده می 

کرد.
با  دائما  وی  گرافی  بيو  در  دليل  همين  به 
برخورد  تواما  عملی  و  نظری  های  فعاليت 
جلسات  در  وی  فعاالنه  شرکت  کنيم.  می 
آموزشی مارکسيستی در دوران دانش جوئی، 
نگارش  و  مطلب  تهيه  برای  وی  داوطلبی 
مقاالت، عالقه وی برای فراگيری زبانهای 
متون  وتدوين  ترجمه  برای  به ويژه  خارجی 
کالسيک و پر ارزش مارکسيستی از ديگر 

برجستگی های وی بود.
رشد و گسترش ايده های چپ- مارکسيستی 
در مرزهای غربی امپراتوری روسيه و اوج 
در  دانش جوئی  و  کارگری  مبارزات  گرفتن 
های  دروازه  پتکی  چون  غربی،  کشورهای 
آهنين بزرگترين کشوراستبدادی اروپا را می 

کوبيد.
ارتباط  در  شرايط   اين  تاثير  تحت  نيز  لنين 
نيز  آنان  که  روسی  های  مارکسيست  با 
تحت تاثير «پلخانف»ـ مارکسيست برجسته 
گرفت  قرار  بودند،  دوران  آن  در  ـ  روس 
حرکت  ضرورت  به  عميق  اعتقاد  به دليل  و 
آگاهانه درمبارزات طبقاتی ، دفاع از تئوری 
انقالبی پرولتاريا، چند وجهی بودن  و توانائی 
اثر  ترجمه  در  که  بود  کسانی  جزو  هايش، 
جاويدان مارکس و انگلس «مانيفست حزب 

کمونيست» شرکت داشت.

حزب  «مانيفست  مطالعه  و  ترجمه  با 
کمونيست» و مرز بندی با اشکاالت نظری 
اشکال  و  پرولتری  غير  های  سوسياليست 
سوسياليسم  وازجمله  سوسياليستی،  ابتدائی 
تخيلی در سال ، ١٨٩۴ کتاب «دوستان خلق 
در  ها  دموکرات  سوسيال  با  چرا  و  کيانند 

جنگند؟» را نوشت.
وی در اين کتاب همچنان تحت تاثير نظرات 
انقالبی پلخانف قرار داشت که نوشته بود»اين 
که  کردند  می  تصور  ها  نارودنيک  آقايان 
است  اتفاقی  نمود  يک  روسيه  در  کاپيتاليسم 
نمی  تطبيق  کاپيتاليسم  با  روسيه  ماهيت  و 
کند و از اين رو پرولتاريا در روسيه رشد 
خواب  در  آقايان  اين  کرد.  نخواهد  نمو  و 
را  سوسياليسم  که  کردند  می  تصور  خويش 
بدون پرولتاريا به دست خواهند آورد. زيرا 
آنها خيال می کردند که طبقه ی دهقان تحت 
انقالبی  نيروی  تنها  روشنفکران  رهبری 
مؤثر را به وجود می آورد و محيط کوچک 
دِه روسی به عنوان پايه و اساس سوسياليسم 

بکار خواهد رفت.»
لنين با درک صحيح از آموزش های مارکس 
آثار  در  مکررا  و  کتاب  اين  در  انگلس  و 
که  ورزد  می  تاکيد  نکته  اين  به  اش  بعدی 
طبقه ی کارگر پيوسته، پيگيرترين و رزمنده 
ترين طبقه انقالبی بوده و تنها اين طبقه است 
که از نيرويی قاطع در ايجاد تحوالت انقالبی 
برای نجات کل بشريت برخوردارمی باشد. 

لنين در همين سال با «کروپسکايا» همسرش 
ازدواج  به  منجر  رابطه  اين  که  شده  آشنا 
می  آنان  طوالنی  همرزمی  و   (1897)

گردد.
سفر لنين به اروپا و آشنائی وی با کارگران 
کمونيست اروپائی و کمونيست های تبعيدی 
روس و جمع بندی اين سفر تشکيالت "اتحاد 
در  را  کارگر"  طبقه  رهائی  برای  مبارزه  ـ 
روسيه بنياد نهاد که بعدا به "حزب سوسيال 

دمکرات  کارگران روسيه" تبديل شد.
و  ها  انجمن  به  تزاری  پليس  هجوم  از  پس 
تشکل های ضد تزاری، لنين نيز در رابطه با 
تالش برای انتشار مجله کارگری و تحريکات 
عليه حکومت تزاری، دستگير و به ١۴ ماه 

حبس محکوم گرديد.
وی در مدت زندان نيز دست از مطالعه و 
آن  موازات  به  و  نکشيده  بررسی  و  تحقيق 
خويش  تشکيالتی  و  سياسی  های  فعاليت  به 

ادامه داد.
های  به خاطرفعاليت  وی   ١٨٩٧ سال  در 
کمونيستی و ضد حکومتی به سه سال تبعيد 
در مناطق سردسير و طاقت فرسای سيبری 

محکوم شد.
با  دوباره  وی  سيبری  به  وی  ورود  از  پس 

هم  با  و  کرده  ديدار  سيبری  در  کروپسکايا 
ازدواج نمودند.

کتاب  «توسعه سرمايه داری در روسيه» از 
نوشته های اقتصادی وی در همين سال ها 
است که نتيجه جمع آوری و تحقيق گسترده 
وی در اقتصاد سرمايه داری روسيه تزاری 

است.
شناسی وی مانند يک  شناخت  روش کار و 
و  ديالکتيک  ماترياليسم  به  وفادار  شاگرد 
شناخت  اساس  بر  و  تاريخی  ماترياليسم 
شناسی انقالبی مارکس شکل گرفته به همين 
علت نيز از ابتدا دست به ريشه ها برده و 
به بررسی زير بنای اقتصادی روسيه، تعيين 
ازنظررشدمناسبات  جامعه  حرکت  سمت 
سرمايه داری و بازنگری وظايف کمونيست 

های روسيه پرداخت.
« … جمع کردن مسايل اقتصادی و سياسی، 
در  دموکراتيک،  و  سوسياليستی  فعاليت  يا 
يک واحد کل و در يک مبارزهٴ واحد طبقاتی 
دموکراتيک  جنبش  ضعف  باعث  پرولتاريا، 
باعث  بلکه  شود،  نمی  سياسی  مبارزهٴ  يا 
را  آن  که  معنی  بدين  گردد،  می  آن  تقويت 
به منافع واقعی توده های مردم نزديک می 
اطاق  "تنگنای  از  را  سياسی  مسايل  کند، 
کارگران  محيط  و  خيابان  به  روشنفکران"، 
جای  به  کشاند،  می  زحمت کش  طبقات  و 
سياسی،  ستمگری  دربارهٴ  مجرد  های  ايده 
نمودارهای واقعی اين ستمگری را، که بيش 
از همه پرولتاريا از آن رنج می کشد و زمينهٴ 
تمام تبليغات سوسيال دموکراسی است، قرار 
می دهد و بدين طريق اين مبارزه را تقويت 
تصور  اغلب  روس  راديکال  نمايد.  می 
جای  به  دموکرات،  سوسيال  وقتی  کند  می 
اين که کارگران پيشرو را علنًا و مستقيمًا به 
توسعه  وظيفهٴ  کند،  دعوت  سياسی  مبارزهٴ 

متشکل  و  کارگری  نهضت  دادن 
را  پرولتاريا  طبقاتی  مبارزهٴ  کردن 

ازلنين  ... بقيه از صفحه اول
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سوسيال  اين  نمايد،  می  خاطرنشان 
دموکرات بدين طريق از دموکراتيسم 
خود عقب نشينی می نمايد و مبارزهٴ سياسی 
را به عقب می کشد. ولی اگر هم اينجا عقب 
نشينی باشد، نظير آن چيزی است که ضرب 
المثل فرانسوی می گويد: "بايد عقب رفت تا 

بهتر جهيد". 
نظری  عرصه ی  در  لنين  گسترده  تالش 
وی  افشاگرانه  مقاالت  و  نماند  متوقف 
از  آن دسته  و  ها  اکونوميست  با  رابطه  در 
کمونيست هائی که مبارزه و پيوند انقالبی را 
محدود به مبارزات اکونوميستی و روزمره 
گرايش  توانست  کارگرمی کردند،  طبقه 
انقالبی و صحيح را ميان سوسيال دمکرات 

های کارگری روسيه جا بياندازد.
بود  گرايانه  کل  و  مرکب  نگاهی  لنين  نگاه 
سرمايه  نظام  خود،  سياسی  مبارزات  در  و 
تمامی  در  که  روسيه،  در  تنها  نه  را  داری 
آن  کل  در  بلکه  آن  اجزای  در  نه  و  جهان 

نشانه می رفت.
تنها  که  داشت  اعتقاد  نکته  اين  بر  او 
انقالبی  عمل  با  می تواند  که  پرولتارياست 
رسوخ  اجتماعی  واقعيتهای  درون  به  خود 
کند و کليت آن را دگرگون سازد. و اين عمل 
پرولتاريا  عناصرآگاه  تشکل  ازمجرای  تنها 
جنبشهای  با  پيوند  در  و  واحد  درحزبی 
درستی  به طرز  دموکراتيک،  و  کارگری 

می تواند پيش برود.
کارگری  دمکرات  سوسيال  حزب  تشکيل 
روسيه در سال ١٨٩٨ در مينسک از سوی 
بودن  دور  گرفت.  قرار  استقبال  مورد  لنين 
لنين از تمايالت فرقه ای و قرار دادن تمامی 
نهائی  هدف  خدمت  در  نيرويش  و  توان 
خود  و  سکتاريسم  از  را  وی  انقالبی،  و 
محوری دور می کرد و خشنودی او را از 
و  کارگری  دمکرات  سوسيال  حزب  تشکيل 
اعالم آمادگی برای تبديل اين تشکل به يک 
چنين  توان  می  تنها  را  سراسری  سازمان 
و  نظراصولی  وحدت  ايجاد  اما  کرد.  درک 
به  نياز  روسيه،  انقالبی  پرولتاريای  اهداف 
که  بود  اساسنامه ای  و  برنامه  روی  وحدت 

مبين حرکت آگاهانه ی پرولتاريا باشد.
درکشوراستبدادی  که  داد  تشخيص  لنين 
تزاری رسيدن به وحدت گروههای مختلف و 
پراکنده ی کارگری، ازطريق سازماندهی يک 
تالش  لذا   . است  ممکن  سراسری  روزنامه 
بعدی لنين مصروف به ايجاد يک روزنامه 
يک  ايجاد  راستای  در  روسيه  در  سراسری 

حزب سراسری پيشروکارگری شد.
تالش های متعدد قبلی برای ايجاد چنين حزبی 
سراسری در روسيه به موفقيت منجر نشده 
عريان  استبداد  و  سرکوب  سوئی  از  و  بود 

پليس تزاری مانع رشد تشکل ها و ايجاد يک 
روزنامه سراسری سوسياليستی شده بود.

در  مونيخ  در  "ايسکرا"  روزنامه  انتشار 
سال ١٩٠٠ سرآغاز سمت گيری جديدی در 
سمت  اين  بود.  روسيه  دمکراسی  سوسيال 
گيری با انتشار "چه بايد کرد؟" به کمال رسيد 
انقالبی  بعدی  های  گام  لنين  که  داد  نشان  و 
تشکيالت  يک  ديد.  می  سازماندهی  در  را 
زبده ی مخفی در شرق اروپا و روزنامه ای 
به  کردن  خطر  و  فداکاری  با  که  سراسری 
داخل کشور ارسال می شد و طرح ايجاد يک 
حزب پرولتری از ويژه گی های برجسته اين 

حرکت نوين بود.
فرياد و ضجه مخالفان حزب سراسری طبقه 
و  ها  سنديکاليست  رسيد.  آسمان  به  کارگر 
اکونوميست ها مارکسيستهای علنی در برابر 
و  پرداخته  مخالفت  به  انقالبی  نوشته  اين 
تجارب  و  تاريخی  ماترياليسم  های  آموزش 
جهانی  عرصه  در  را  پرولتاريا  مبارزات 

مورد حمله قرار دادند.
درمورد  اکتبر  انقالب  پيروزی  از  پس  لنين 
کننده ی  رهبری  پيشرو  حزب  ضرورت 
آشفته فکری  رد  و  پرولتاريا   مبارزات 
فروشان،  عالج ناپذير فضل  بسيارعجيب و 

نوشت :
تقسيم  طبقات  به  توده ها  که  می دانند  همه   "
می شوند؛ که توده ها و طبقات را تنها وقتی 
قرارداد  يک ديگر  مقابل  درنقطه  می توان 
بدون  را  عظيمی  اکثريت  به طورکلی  که 
توليد  اجتماعی  درنظام  مقام  برحسب  اين که 
قطعه قطعه شده باشد، درمقابل کاتگوريهائی 
درنظام  را  مخصوصی  مقام  که  قراردهيم 
که  احرازمی نمايند؛  توليد  اجتماعی 
الاقل  موارد،  دراکثر  و  معموال  را  طبقات 
درکشورهای متمدن معاصر احزاب سياسی 
طبق  سياسی  احزاب  که  می نمايند؛  رهبری 
ثابتی  بيش  و  کم  گروههای  توسط  معمول 
مجرب ترين  و  متنفذترين  بااتوريته ترين،  از 
مقامات  پرمسئووليت ترين  برای  که  افرادی 
می شوند،  ناميده  پيشوا  و  می گردند  انتخاب 
است."  الفباء  اينها  همه ی  می گردند.  اداره 
ـ  درکمونيسم  "چپ روی"  کودکی  (بيماری 

آوريل ـ مه  ١٩٢٠)
از  لنين  سازی  حزب  تئوری  "ضرورت 

طبيعت مبارزه طبقه کارگر برآمده است.
اين  در  لنينی"  "حزبی  واقعی  جوهر 
مبارزات  درون  از  که  است  نهفته  نکته 
صنفی،سياسی و ايده ئولوژيک طبقه کارگر 
بخشی از کارگران پيشروشکل می گيرد که 
به مبارزه برای تغيير نظام سرمايه داری در 
تئوری  از  عميق  بادرک  و  پرداخته  کليتش 
و پراتيک انقالبی پرولتاريا در راس جنبش 

سرمايه داری  نظام  برچيدن  برای  کارگری 
قرار گرفته و طبقه کارگر را درمبارزاتش 
می کند.  هدايت  پيش  به  انقالبی  خط  روی 
کارگری  جنبش  حزبی  حضورچنين  بدون 
راه  کج  به  مبارزاتش  و  باقی مانده  درتفرقه 

کشيده می شوند
جمع بندی لنين در اين اثر پر ارزش، بررسی 
جامعه استبداد زده روسيه (رشد سرمايه داری 
در روسيه ١٨٩٨) و ارزيابی وضعيت طبقه 
کارگر اين کشور و ارائه آلترناتيو کارگری 
و  رفرميستی  گرايشات  برابرانواع  در 
او  باشد.  می  آنارشيستی  و  خرده بورژوائی 
به مشکل سازماندهی طبقه کارگر و آگاهی 
کارگران  سازماندهی  بر  و  پرداخته  طبقاتی 

در حزب خود تاکيد می ورزد.
سياسی  تشکل  بدون  طبقاتی  آگاهی  افسانه 
مبارزات  در  طبقاتی  آگاهی  صرف  وکسب 
روزمره و کوتاه مدت را به خاک می سپارد 
می  تکيه  انقالبی  و  پرولتری  حزبيت  بر  و 

کند.
چالش ديگر در برابر لنين مبارزه با گرايشات 
طبقه  درون  طلبانه  تسليم  و  پرولتری  غير 
کارگری  دمکرات  سوسيال  حزب  و  کارگر 

روسيه بود.
حزبی  درون  ايدئولوژيک  مبارزه  از  لنين 
و  پااليش  برای  همواره  و  نُجسته  دوری 
افشای نظرات خرده بورژوائی و بورژوائی 
احساس  بود.  قدم  پيش  حزب  داخل  در 
راستای  در  وی  مندی  هدف  و  مسئوليت 
انقالب پرولتری و سرنگونی سرمايه داری 
با  مماشات  و  سازش  به  که  بود  آن  از  مانع 
بپردازد.  طلبی  تسليم  و  طلبی  نظر  تجديد 
عليه  بر  وی  متعدد  های  جزوه  و  مقاالت 
گرايشات داخلی اکونوميستی، انحالل طلبانه 
و منشويکی حزب سوسيال دمکرات روسيه 
مويد آن است که از چالش های ايده ئولوژيک 
ـ سياسی شانه خالی نمی کرد و برای وحدتی 
قائل  ارزش  پشيزی  طلبانه  تسليم  و  پوشالی 

نمی شد.
و  ها   (بلشويک  اقليت  و  اکثريت  انشعاب 
سوسيال  حزب  دوم  درکنگره  ها)  منشويک 
پا  که  داد  نشان  روسيه  کارگری  دموکرات 
انقالبی  و  پرولتری  مواضع  بر  وی  فشاری 
آموزه های مارکس تا چه حد صحيح بود و 
پيش،  به  گام  "يک  کتاب  در  به طورمفصل 
دوگام به پس" (فوريه ـ مه ١٩٠٤) توضيح 

داده شده اند.
 ١٩٠۵ سال  در  انقالبی  های  جنبش  رشد 
روسيه  به  لنين  دوباره  بازگشت  موجب 
دهقانی  های  شورش  گسترش  عليرغم  شد، 
روی  اپورتونيستها  کارگری،  واعتصابات 

تاکيد  علنی  سازماندهی  و  اعتصابات 
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بر  انديشی  دور  با  لنين  می کردند، 
آميز  قهر  وسرنگونی  انقالب  تدارک 
تزاريسم پافشاری می کرد. لنين با درک عميق 
از ماهيت انقالب دموکراتيک در روسيه که 
سرنگونی مناسبات حاکم فئودالی و نماينده ی 
آن تزاريسم را مدنظرداشت، معتقدبود که اين 
انقالب هم به نفع پرولتاريا است و هم به نفع 
بورژوازی. پرولتاريا دراين انقالب شرکت 
کرده و می کوشد تا رهبری توده ها را به دست 
بياورد، تا بتواند انقالب را ادامه داده و نظام 
براندازد  را  کارمزدی  بر  مبتنی  استثماری 
بزند، و يا نسبت به  برانقالب  وُمهرخود را 
آن پاسيو مانده و يا همدست بورژوازی گردد 
سوسيال  بماند.(دوتاکتيک  ناتمام  انقالب  و 
ژوئن  ـ  دموکراتيک  درانقالب  دموکراسی 

ژوئيه ١٩٠٥)
حکومت  توسط  ها  قيام  سرکوب  از  پس 
امنيتی  پليسی  حلقه  شدن  تر  تنگ  و  تزاری 
در اطراف لنين، وی با گذرنامه جعلی سنت 

پترزبورگ را به مقصد فنالند ترک کرد.
وی پس از خروج از روسيه به جمع بندی 
قيام پرداخت و تالش خود را متوجه مبارزه 
با گرايش بورژوائی - منشويکی درون حزب 

کرد.
"سخنرانی  به  توان  می  دوره  اين  آثار  از 
قيام  های  ١٩٠۵"،"درس  انقالب  درباره 
مسکو"» و "درس های انقالب" اشاره کرد.

و   ١٩٠٧ ـ   ١٩٠٥ انقالب  شکست  از  پس 
 (١٩١٠ ـ   ١٩٠٧) تزاری  ارتجاع  پيروزی 
شکسته  درهم  اپوزيسيون  و  انقالبی  احزاب 
آموزشهای  تحريف  که  درحالی  و  شدند 
محتوای  از  آن  کردن  تهی  و  مارکسيسم 
انقالبی و طبقاتی اش دامن زده می شد لنين 
ـ  ماترياليسم  بينش  و  مارکسيسم  از  دفاع  به 
رويزيونيستی  انحرافات  دربرابر  ديالکتيکی 
و ايده آليستی پرداخت. انحالل طلبی و فرار 
از مبارزه ی متشکل و انشعاب گری ُمد روز 
شده بود، تحت رهبری لنين بلشويکها دست به 
عقب نشينی منظمی زدند و با تلفيق کارمخفی 
عناصرعبارت  کردن  بيرون  و  علنی  و 
وحدت  توانستند  حزب،  از  منشويک  پرداز 
که  ضربه هائی  عالرغم  را  خود  تشکيالتی 
دوره  ازاين  پس  کنند.  حفظ  بودند،  خورده 
تدريجا درفاصله ی سالهای ١٩١٠ ـ ١٩١٤ 
و  کارگری  جنبش  اعتالی  دوران  بارديگر 
دموکراتيک شروع شد. و حزب لنين بيشتر 
مبارزه  ابتکارعمل،  با  ديگر  تشکل  هر  از 

عليه تزاريسم را پيش برد
از مهمترين مراحل زندگی سياسی لنين می 
توان مخالفت انقالبی و انترناسيوناليستی وی 
آلترناتيو  ارائه  و  اول  امپرياليستی  جنگ  با 
امپرياليستی  شووينيسم  با  مبارزه  پرولتری، 

درجنگ و صلحی دمکراتيک را نام برد.
بر  عملی  و  نظری  مبارزه  به  تنها  نه  لنين 
بلکه  پرداخت  طلبانه  تسليم  گرايشات  عليه 
در سال های جنگ نظرات معتبری پيرامون 
رشد سرمايه داری جهانی را جمع بندی و به 
رشته تحرير درآورد که در کتاب معروف او 
تحت عنوان "امپرياليسم، به مثابه عالی ترين 
شد  فرموله  سرمايه داری"  رشد  مرحله 
منتشر   ١٩١۶ سال  در  بار  اولين  برای  که 
گرديد. جان بالمی فوستر در مقاله " كشف 
و بازگشايي امپرياليسم"با درايت خاصی به 
بررسی اين کتاب پرداخته و می نويسد:هدف 
که  بود  آن  اثر،  اين  نوشتن  از  لنين  اصلی 
بزرگ  قدرت های  ميان  موجود  رقابت های 
امپرياليستی را که به جنگ جهانی اول منجر 
جريان  در  لنين  اما  دهد.  توضيح  بود،  شده 
را  امپرياليسم  خود،  نظرات  توسعه  و  بسط 
به سرمايه داری انحصاری ربط داده و چنين 
شکل،  خالصه ترين  "در  که:  نمود  استدالل 
انحصاری  مرحله  می توان  را  امپرياليسم 
همين  در  او  کرد".  تعريف  سرمايه داری  
را  اقتصادی  فاکتورهای  سلسله  يک  راستا، 
مورد مداقه  قرار داد که خيلی گسترده تر و 
و  درآمد"  ناقص  "توزيع  مساله  از  عميق تر 
يا وجود "اهداف و انگيزه های سودجويانه ی 
مشخص"،  انحصاری  موسسات  يکسری 
بر  در  را  فراتر  اين  از  موضوعاتی  و  بود 
سرمايه داری  لنين،  می گرفت. از نقطه نظر 
نظر  در  نوينی  مرحله  مثابه  به  انحصاری 
و  رقابتی  سرمايه داری  از  که  می شد  گرفته 
فراتر  آزاد،   رقابت  عصر  از  اصطالح  به 
می رفت؛ مرحله ی نوينی که در آن سرمايه ی 
مالی- که حاصل ادغام موسسات صنعتی و 
سرمايه بانکی است- هم عرصه ی اقتصاد و 
هم عرصه ی سياست؛ يعنی دولت را به تسلط 
خود در می آورد. نيز آن که در اين مرحله، 
شکل  به  عمدتًا  اما  نمی رود  بين  از  رقابت 
موسسات  از  معدودی  شمار  ميان  رقابت 
عظيم اقتصادی که قادرند بخش های بزرگی 
از اقتصاد ملی و بين الملل را به کنترل خود 
تداوم می يابد.  کرده و  بروز پيدا  آورند،  در 
از  انحصاری  سرمايه داری  زوايه،  اين  از 
رقابت های امپرياليستی- که عمومًا به صورت 
مبارزه برای دستيابی  به کنترل  بر بازارهای 
جهانی متبلور می گردند- جدايی ناپذير بوده و 

غير قابل تفکيک می با شد.
سوسيال  عليه  بر  وی  گير  نفس  مبارزه 
 - غربی(سوسيال  اروپای  های  دمکرات 
روسی  جويان  مماشات  و  ها)  شوونيست 
(سانتريست ها) از معتبر ترين اسناد جنبش 
کمونيستی و نشان دهنده گرايش آشکار وی 
بر  تاکيد وی  پرولتری و  انترناسيوناليسم  به 

مبارزه ای بين المللی بود.
سرمايه  دولتهای  که  جنگی  گوئيم:  می  "ما 
با انقالب  فقط  اند،  انداخته  راه  به  داری 
کارگران به پايان خواهد رسيد. کسانی که به 
بيانيه  بايد  عالقه مندند،  سوسياليستی  جنبش 
١٩١٢ بال را که يک دل و يک زبان، مورد 
قرار  دنيا  سوسياليست  همه احزاب  تصويب 
روزنامه  در  که  ای  بيانيه  بخوانند،  گرفته 
نمی  حاال  که  ای  بيانيه  شد،  چاپ  ما پراودا 
توان در هيچ يک از کشورهای متخاصم، نه 
بريتانيای «آزاد» و نه فرانسه جمهوريخواه، 
از  را پيش  جنگ  حقيقت  زيرا  کرد  چاپش 
جنگ بيان کرد و گفت که در نتيجه رقابت 
کاپيتاليستی، ميان بريتانيا و آلمان جنگ به پا 
خواهد شد. گفت که آن قدر باروت انبار شده 
که تفنگ ها خود به خود به شليک خواهند 
چيست،  جنگ  علت  که  گفت  ما  به  افتاد. 
ختم  پرولتری  به انقالب  جنگ  که  گفت  و 
خواهد شد. از اين رو، ما به سوسياليستهايی 
که اين بيانيه را امضا کردند و سپس در کنار 
دولتهای سرمايه داری شان جای گرفتند، می 
ميان  اند.  کرده  خيانت  سوسياليسم  به  گوئيم 
شکاف افتاده  دنيا  سراسر  سوسياليستهای 
است. بعضی وارد کابينه ها شده اند و عده 

ای در زندانند» (جنگ و انقالب)
لنين با مخالفت خويش  با جنگ امپرياليستی 
و دفاع از منافع پرولتاريا و توده های زحمت 
کش، دفاع از «حق ملل درتعيين سرنوشت 
خويش»، مخالفت با الحاق طلبی، مبارزه با 
اپورتونيسم احزاب انترناسيونال دوم و تالش 
پيگيربرای متحدکردن احزاب و سازمانهای 
بورژوازی  با  هم کاری  وعدم  اروپائی  چپ 
که  داد  نشان  جنگ،  درجريان  امپرياليستی 
های  انديشه  نفوذ  ژرف انديشانه  حد  تاچه 
سوسيال  احزاب  درون  در  بورژوازی 
دمکراسی را خطرناک دانسته و اين نظرات 
تا چه حدی می توانند خيانت بار باشند. لنين 
نام های بزرگی مانند پلخانف، کائوتسکی را 
که به دليل درک غلط از اوضاع و ضعف شان 
در تلفيق تئوری مارکسيسم با شرايط مشخص 
با  سوئی  هم  و  همکاری  به  جهان،  اوضاع 
سياست های امپرياليستی و شووينيستی کشانده 
شدند و نظرات افرادی نظير تروتسکی را، 
و  گرفته  ظاهرچپ  به  موضع  درتئوری  که 
درعمل بين دوصندلی نشسته، به آشفته فکری 
می کرد،  همکاری  منشويکها  با  و  زده  دامن 

افشا می نمود .

روسيه  کارگری  دموکرات  سوسيال  حزب 
اعتبارنظری  چنان  از  لنين  رهبری  تحت 

توانست  که  بود  برخوردار  عملی  و 
اول،  جهانی  جنگ  درسالهای 
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درمبارزه با اپورتونيسم انترناسيونال 
طلبی  جنگ  با  مخالفت  و  دوم 
جهانی  جنبش  راس  در  امپرياليستی، 
از  قاطعانه  دفاع  قرارگيرد.  کمونيستی 
مارکسيسم ، تبحر در به کارگيری تاکتيکهای 
درست ونرمش پذيردرعمل و جلب کارگران 
و دهقانان و روشن فکران انقالبی روسيه به 
عليه  حاد  طبقاتی  مبارزه ی  در  خود  سوی 
ليبرال  بورژوازی  امپرياليسم،  تزاريسم، 
آن؛  متزلزل  بورژوازی  خرده  و  روسيه 
تحليل از تضادهای جهان درعصرامپرياليسم 
در  ضعيف  حلقه های  به وجودآمدن  و 
اين که  و  امپرياليستی  اسارت  زنجيرجهانی 
بی سابقه ی  حدت  باعث  امپرياليستی  جنگ 
مبارزه ی طبقاتی پرولتاريا برضد بورژوازی 
می گردد، انجام انقالب پيروزمند پرولتاريائی 
مارس  ـ  فوريه  انقالب  با  دانست.  ممکن  را 
١٩١٧ روسيه و سرنگونی تزاريسم ، قدرت 
و  ليبرال  بورژوائی  احزاب  دست  به  دولتی 
جديد  موقت  دولت  افتاد.  بورژوائی  خرده 
پايان  قادربه  طبقاتی اش  منافع  براساس 
به  دادن  پايان  امپرياليستی،  جنگ  به  دادن 
توده های  خواست  به  جواب  و  فئودالی  نظام 
که  نبود  سربازان  و  دهقان  کارگر،  وسيع 
نمی خواستند گوشت دم توپ بورژوازی تازه 
به قدرت رسيده شوند. لنين در٥نامه نخست 
(نامه هائی از دور ـ ٧ (٢٠) مارس ١٩١٧) 
فرستاده  پراودا  روزنامه  به  ازسوئيس   که 
را  انقالب  مرحله ی  نخستين  پايان  بود، 
يادآوری کرده و پس از ورود به روسيه( ٣ 
آوريل ١٩١٧ ) در پتروگراد ، طی اجالسی 
به  عنوان «راجع  تحت  آوريل   (  ١٧) در٤ 
به  که  حاضر»  درانقالب  پرولتاريا  وظايف 
تزهای آوريل معروف است، تدارک تعرض 
روسيه(مرحله ی  بورژوازی  به  پرولتاريا 
استقرار  و  قدرت  کسب  برای  انقالب)  دوم 

حکومت شوراها را مطرح ساخت.
و  دهقانان  و  کارگران  شوراهای  گرچه 
پس  دوگانه ای  قدرت  مثابه  به  سربازان 
از   ١٩١٧ مارس  ـ  فوريه   انقالب  از 
اتوريته ی زيادی برخورداربودند، اما دولت 
و  منشويکها  کمک  با  بورژوائی  موقت 
سوسياليستهای انقالبی که به ترتيب درميان 
شوراهای کارگری و شوراهای دهقانی نفوذ 
انتخابات  انجام  با  که  بود  درصدد  داشتند، 
مجلس موسسان بتواند چنان قانون و دولتی 
را برسر کار بياورد که مدافع نظام سرمايه 
کشوری  کنگره  درهفتمين  لنين  باشد.  داری 
روسيه  دموکرات(بلشويک)  سوسيال  حزب 
درآوريل و سپس درنخستين کنگره کشوری 
و  مه  ماه  در  روسيه  دهقانان  نماينده گان 
شوراهای  کشوری  کنگره  درنخستين  سپس 

در  روسيه  سربازان  و  کارگران  نماينده گان 
ن  کارگرا  سرکوب  آغاز  و   ١٩١٧ ژوئن 
توسط دولت موقت، مواضع حزب بلشويک 
و  ملی  مسئله  ارضی،  مسئله  درمورد  را 
ماهيت طبقاتی دولت موقت و ادعای پيروی 
پوشی  پرده  و  انقالبی  دموکراسی  از  آن 
نقش  و  سازشکار  شوراهای  طبقاتی  ترکيب 
آنها درانقالب، روشن نمود و تاکيد کرد که 
دموکراسی انقالبی درگرو به قدرت رسيدن 
به پا  بورژوازی  عليه  که  است  شوراهائی 

خيزند.
صلح  برقراری  درعدم  موقت  دولت  ماهيت 
سرکوب  و  قحطی  و  فالکت  و  فقر  وبروز 
بلشويکها، از يک سوباعث شد تا ماهيت آن 
و  شود  روشن  بيشتر  هرچه  توده ها  درميان 
از سوی ديگربا رشد نفوذ بلشويکها درميان 
دولت  آن  سرنگونی  برای  زمينه  ها  توده 

فراهم شد. 
انجام  برای  تشکيالتی  و  سياسی  تدارکات 
قيام سريعا صورت گرفت و در ٢٤ اکتبر(٦ 
نوامبر) ١٩١٧ با تسخير کاخ زمستانی تزار 
قدرت  کسب  برای  شرايط  پترزبورگ،  در 
مقاومت  اما  شد.  فراهم  پرولتاريا  توسط 
نيروهای ارتجاعی، جنگ داخلی را به ميان 
آورد که همراه با ويرانيهای ناشی از جنگ 
بين المللی اول امپرياليستی ، درهم شکسته شدن 
انقالب توسط ارتش درنده ی آلمان و تحميل 
قرارداد صلح کامال شاقی و قبول اجباری آن 
برای حفظ دولت پرولتاريا، کمک ضدانقالب 
محاصره ی  و  سفيد  ارتشهای  به  جهانی 
ثروتمند  کوالکها(دهقانان  مقاومت  شوروی، 
قحطی  ادامه ی  ده)،  بورژوازی  به  معروف 
خورده  شکست  بورژوازی  کارشکنی  و 
در  مناسبات  کردن  سوسياليستی  درامر 
مبادله  و  توليد  بروسايل  مالکيت  عرصه ی 
اقتصادی  رشد  ازنظر  که  درکشوری  و... 
فاجعه ای  بود،  مانده  عقب  بسيار  هنوز 
که  کرد  مطرح  پرولتری  دولت  دربرابر 
در  را  روسيه  (بلشويک)  کمونيست  حزب 
سوسياليسم  ساختمان  تجربه ی  فقدان  شرايط 
تکيه  ساخت.  روبه رو  عظيمی  مشکالت  با 
(شنبه های  کمونيستی  داوطلبانه ی  کار  بر 
ازمناسبات  موقت  استفاده ی  کمونيستی)، 
بوروکراتيک(سياست  سرمايه داری 
تاحدی  نپ)و  به  معروف  نوين  اقتصادی 
حال  درعين  تقاضا،  و  بازارعرضه  بقای 
ايجاد کنترل کارگری، ازبين بردن تدريجی 
امتيازات بورژوائی و ... مجموعه تالشهای 
بغرنج  تضادهای  حل  برای  که  بود  عظيمی 
لنين  رهبری  تحت  شوروی  جوان  جامعه ی 

صورت گرفت.
باتوجه به خصلت جهانی انقالب پرولتاريائی، 

امپرياليستی  جنگ  که  اميدبود  براين  لنين 
در  انقالب  ادامه ی  برای  را  زمينه  اول 
اروپا مساعدخواهدکرد. اما همکاری مستقيم 
سوسيال دموکراسی با امپرياليستها در جريان 
جنگ و شکست قيامهای کارگری درآلمان و 
مجارستان، بيش ار پيش لنين را متقاعدنمود 
درروسيه  سوسياليستی  انقالب  پيشبردن  که 
مهمی  معضالت  با  سوسياليسم  ساختمان  و 

روبه رو خواهدشد.
"دولت  نظير  پايه ای  کتابهای  نوشتن  با  لنين 
کائوتسکی  و  پرولتری  "انقالب  انقالب"،  و 
کودکانه  مرض  روی  "چپ  مرتد"، 
کهن  رويزيونيسم  طرد  درکمونيسم"، 
و  سو،  يک  از  کائوتسکی.و..  ـ  برنشتاين 
ايجاد انترناسيونال سوم (کمونيستی) و نالش 
برای حفظ وحدت اصولی درحزب از طريق 
مرکزيت  روی  تکيه  و  فراکسيونيسم  طرد 
دموکراتيک، و جمع بندی قدم به قدم تجارب 
از  دفاع  سوسياليسم،  ساختمان  درزمينه ی 
ضدامپرياليستی  ـ  ضدفئودالی  انقالبات 
بزرگ  گنجينه ای  سلطه،  تحت  درکشورهای 
برای آموزش کمونيستها و پرولتاريای جهانی 
فراهم ساخت. اما بروز نظرات اپورتونيستی 
راست و چپ که درشرايط قبل از کسب قدرت 
کسب  از  پس  نداشتند،  ويران گر  صدمات 
قدرت با کارشکنيهائی که صورت می دادند، 
کمک  درون  از  سوسياليسم  دژ  تخريب  به 
موثری نمودند که موجوديت قدرت پرولتاريا 
مقاومت  خطرمی انداخت.  به  شديدا  را 
هم  داخلی،  بورژوازی  خرده  و  بورژوازی 
يک  از  بين المللی  بورژوازی  فشار  با  راه 
و  اپورتونيستی  ديدگاههای  مبارزه ی  و  سو 
ِويژه  به  و  حزب  درون  در  رويزيونيستی 
درسطح رهبری، مغز انقالب را از انديشيدن 
و رهبری درست باز داشته و انقالب تدريجا 

به جاده ی انحطاط  افتاد
گرچه  ايران،  کمونيستی  درجنبش  امروز 
پيروان  را  خود  تشکلها  از  بسياری 
لنين  مشخصا  و  علمی  کمونيسم  انديشه های 
پيشاهنگان  وحدت  نه  اما  می کنند،  ذکر 
نه  و  می پذيرند  را  واحد  درحزب  پرولتاريا 
برای آن تالش می کنند، بلکه خود را مرکز 
از  درستی  درک  نه  می نمايند؛  تصور  عالم 
معضالت انقالب درکشورهای عقب مانده و 
نه  دارند،؛  امپرياليسم  جهان خواری  ماهيت 
حقوق دموکراتيک ملل تحت ستم رادرتعيين 
به  قادر  نه  می پذيرند؛  خويش  سرنوشت 
و  کارگر  طبقه ی  با  فشرده  پيوندی  ايجاد 
توده ها هستند؛ نه به تحريف کننده گان تئوری 
انقالبی پرولتاريا حساسيت نشان می دهند؛ نه 
پيرامونی  درکشورهای  انقالب  تجربه ی  به 

تحت رهبری پرولتاريا ذره ای ارزش 
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ويرانگری... بقيه از صفحه آخر

قائلند و...
و  کمونيستی  درجنبش  درنتيجه 
و  نظری  تشتت  تداوم  در   ، ايران  کارگری 
باشند.  می  سهيم  شدت  به  سازمانی  تفرقه ی 
علمی  کمونيسم  مکتب  شاگردان  که  باشد 
آموزشهای لنين را که جمع بندی از پراتيک 
دقت  با  است،  جهان  و  روسيه  پرولتاريای 
طورخالصه  به  که  کارببرند  به  و  آموخته 

عبارت است از: 
از  انقالب،  تئوری  گرفتن  دست  به  محکم 
طريق دفاع قاطعانه از آن، تلفيق آن با شرايط 
مشخص از طريق ايجاد حزب واحد پيشرو 
دموکراتيک،  مرکزيت  بر  متکی  پرولتاريا 
قرارگرفتن درصف اول مبارزه، ايجاد پيوند 
کش  زحمت  و  کارگر  توده های  با  فشرده 
قدم  به  قدم  بندی  جمع  توده ای،  جنبشهای  و 
کاربستن  به  و  خود  و  پرولتاريا  پراتيک  از 
انتقاد وانتقاد ازخود جهت تصحيح نارسائی ها 

و.... 

مجيد ابراهيمی ـ ١٩ آوريل ٢٠٠٨ 

بوميان و ساکنين اصلی استراليا، زالند جديد، 
تا سمانی و ...) را در مستعمرات خود مجاز 

می دانستند. 
در اياالت متحده ی  آمريکا ، قتل عام و نسل 
اواسط  در  که  آمريکائی  سرخ پوستان  ُکشی 
اوج  به  نوزدهم  قرن  اوايل  و  هيجدهم  قرن 
خود رسيد، تعداد جمعيت آنان را بيش از ده 
ميليون تقليل داد. به علت قتل عام سرخ پوستان 
نظام  هايشان،  مقاومت  سرکوب  طی  يا  و 
به  آفريقائی  پوستان  سياه  داری  برده  ننگين 
داری  سرمايه  در  ناپذير  اجتناب  ضرورتی 
مرکانتاليستی تبديل شد تا جهت کار درمناطق 
حاصلخيزآمريکای شمالی، جای گزين بوميان 
ترديدی  کس  هيچ  امروز  شوند.  سرخ پوست 
حوادث  اين  تمام  واقعی  های  انگيزه  در 
وحشتناک ندارد و هيچ کس ( شايد به استثنای 
تعدادی از نژاد پرستان که وقوع نسل ُکشی 
سرخ پوستان و ماهيت و خصلت ننگين برده 
داری سياهان را هنوزهم  انکار و يا توجيه 
می کنند ) نيست که به رابطه ی تنگاتنگ چنين 
فجايعی با گسترش سرمايه داری تجاری آگاه 
آن  اروپائيان  از  عظيمی  اکثريت  اما  نباشد. 
قبول  را  اروپا  در  رايج  کشتارهای  دوران، 
مناطق  ديگر  در  را  فجايعی  چنين  و  داشتند 

جهان مجاز و ضروری دانسته و يا با کمی 
تعديل مورد توجيه قرار می دادند. 

ويرانگری ها و فجايع دوران مرکانتاليستی 
و  پيدايش  به  منجر  باالخره  داری  سرمايه 
فعاليت های آزادی طلبی شد که دراين وقايع 
دانستند.  می  محکوم  را  آنها  و  کرده  ترديد 
انقالب آمريکا (جنگ های استقالل طلبانه ی 
آمريکا ١٧٧٦-١٧٨٧ ميالدی ) که اين همه 
مورد  فرانسه   ١٧٨٩ انقالبيون  سوی  از 
نظام  ضد  و  مترقی  و  قرارگرفت  تمجيد 
جهانی، يک انقالب سياسی محدودی بود که 
نشينان  مستعمره  نداشت.  اجتماعی  برد  هيچ 
،مريلند  (ويرجينيا   „ اوليه  „مستعمره  سيزده 
عليه  خود  قيام  در    (... و  ،ماساچوست 
دستگاه سلطنتی- امپراطوری انگليس به هيچ 
اقتصادی  روابط  ساختن  متحول  قصد  وجه 
و اجتماعی را نداشتند و تنها می خو استند 
که دستاوردهای پرمنفعت خود را که عموما 
از تاراج و غارت زندگی بوميان آمريکائی 
کسب کرده بودند ، برای خودشان نگهدارند 
تا ازآن پس مجبور نباشند که بخشی از آنها 
خود  اجدادی  سرزمين  در  حاکم  طبقه  با  را 
(عمد تا انگلستان ) سهيم باشند . هدف آنها 
بعد از يازده سال جنگ در سال ١٧٨٧به آن 
رسيدند، پيش از هر چيز تصاحب  سرزمين  
متصرفاتشان بطرف  های بيشتر و گسترش 
و  داکوتا   ، ويسکانسين   ، ميشيگان   ) غرب 
مثل   ) کبير  اقيانوس  ساحلی  نواحی   ،  (...
و  کاليفرنيا   ، اوريگان   ، واشنگتن  ايالت 
...) و جنوب غربی ( تکزاس ، اوکالهما و 
آريزونا و ...) آمريکای پهناور بود . چنين 
آمريکا  نشينان  مستعمره   ، هدفی  و  برنامه 
را (که بعد از نزديک به صد سال به هسته 
اصلی امپرياليسم آمريکا تبديل ساخت ) ملتزم 
می ساخت تا در پروسه مستعمره گشائی خود 
نسل سرخپوستان را که نزديک به ٣٠ هزار 
سال پيش  با عبور از تنگه برينگ ( که آن 
 ( نبود  عبور  قابل  بندان  يخ  به خاطر  زمان 
از تپه های آسيا ی شمالی وارد قاره آمريکا 
شده بودند ، بوسيله نسل ُکشی و قتل عام های 
داری  برده  رواج   . سازند  منقرض  متنوع 
سياه  ها  ميليون  اسارت  و  ربودن  طريق  از 
ساحلی  مناطق  از  به ويژه  آفريقائی  پوست 
اقيانوس اطلس (غرب آفريقا ) و تثبيت نظام 
برده داری نيز در چهار چوب اين مستعمره 

سازی تنظيم و پياده گشت. 
موسس”)  معنوی („پدران  پدران  و  رهبران 
انقالب و استقالل آمريکا خود صاحبان برده 
بودند و در بينش و داوری های شان در اين 
زمينه هيچ گونه تزلزلی به خود راه نمی دادند 
کنگره  در  خود  تاريخی  نشست  در  آنها   .
اعالم  القول  متفق   ١٧٨٧ سال  در  فيالدلفيا 

کردند که در آمريکای „مستقل” کسی واجد 
کردن  انتخاب  و  شدن  انتخاب  برای  شرايط 
به مقامات دولتی است که „مرد سفيد پوست 
برده دار” باشد . تقريبا يک قرن ديگر می 
بايستی سپری می شد تا نظام برده داری از 
طرف بورژوازی تجاری و کالن فئودالهای 
جنگ  پايان  از  (بعد   ١٨٦٥ سال  در  حاکم 
گردد  ملغی   (١٨٦١-١٨٦٥ آمريکا  داخلی 
سياه  تا  بود  الزم  ديگر  قرن  يک  هم  باز   .
و  گسترده  مبارزات  از  بعد  آمريکا  پوستان 
حداقل  به  قربانی  هزاران  دادن  و  ای  توده 
 ١٩٦٤ سالهای  در  خود  شهروندی  حقوق 
دوره  آن  در  اينکه  با   . يابند  دست  و١٩٦٥ 
غلتيدن  در  به خاطر  آمريکا  حاکمه  هيئت 
موقعيت  کاهش  و  ويتنام  جنگ  باتالق  در 
که  شد  حاضر  خود  امپرياليستی  پرستيژ  و 
مدنی  حقوق  و  ابتدائی  امتيازات  سری  يک 
را به سياه پوستان „اعطاء” کند ولی در نژاد 
روی  انشقاقی  حاکم  فرهنگ  عميق  پرستی 
گذشت  از  بعد  امروز  به طوری که   . نداد 
دوران  آن  از  سال  پنج  و  چهل  از  متجاوز 
سوسياليست  محقق  وست  کرنول  قول  به   ،
„طبقه  اينکه  با   ، آمريکائی  شناس  جامعه  و 
„مسئله  هم  هنوز  وليکن  است”  کننده  تعيين 

نژاد مطرح است. « 
نيز  اسپانيائی  طلبانه  استقالل  انقالبهای 
دارای  دقيقا  جنوبی  آمريکای  درکشورهای 
همان ويژگی هائی بود که انقالب آمريکائی 
اخالف  و  فرزندان   . متحده  اياالت  در 
اسپانيائی ها ، فرانسوی ها و پرتغالی های 
آريستوکراتهای  از  غالبا  که  نشين  مستعمره 
سفيد پوست بوده و در مستعمرات بدنيا آمده 
اسپانيا  امپراطوری  سلطنتی  نظام  از  بودند، 
جنوبی  و  مرکزی  آمريکای  کشورهای  در 
سياق  به  مستقل  به طور  تا  کردند  يد  خلع 
استثمار  به  متحده  اياالت  نشينان  مستعمره 
 . دهند  ادامه  پوست  سرخ  بوميان  تاراج  و 
بنابراين باز هم می بايست يک قرن بگذرد 
سيمون   ، کوبا  در  مارتی  حوزه  انقالب  تا 
بوليوار در کلمبيا و ونزوئال در نيمه دوم قرن 
نوزدهم و انقالب مکزيک در ١٩١١ تحت 
رهبری اميليانو زاپاتا و سپس در ادامه آن نيم 
قرن بعد با انقالب کوبا (١٩٥٩) کشورهای 
آمريکای التين خروج و عبور واقعی را از 
برده  از  آميخته  (نظام   ”١٤٩٢ „نظام  جهنم 
داری وفئوداليسم و سرمايه داری تجاری که 
بعد از فتح و غارت آمريکا توسط کريستف 
کلمب و اخالفش در قاره امريکا شکل گرفت 
خود  موجوديت  به  سال   ٤٥٠ به  نزديک  و 

ادامه داد) آغاز کند. 
عصر  در  ويرانگری  های  ويژگی 

صنعتی و انحصاری 
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ويرانگريهای  دوم  فاز  و  مرحله 
سرمايه داری در جهان بعد از وقوع 
انقالب صنعتی و بر اساس „گشايش بازار” 
قرن  دوم  نيمه  در  مستعمره  درکشورهای 
هيجدهم آغازگشت . در اين فاز فرمانبردار 
 ، آفريقائی   ، آسيائی  مستعمرات  ساختن 
 ( آمريکا  کارائيب(درقاره  دريای  جزاير 
در  اقيانوسيه  قاره  ومتنوع  متعدد  وجزاير 
انباشت  ازدياد  برای  بازار  „گشايش”  جهت 
استعمار  ومشخص  معين  هدف  به  سرمايه 
به طور  بازار-  گشايش   . گشت  تبديل  گران 
در  ترياک  مصرف  ساختن  اجباری  نمونه 
بعداز  انگليسی  استعمارگران  توسط  چين 
کشور  عليه  ساله  بيست  های  جنگ  اعمال 
ـ  ها  قاره  آن  طبيعی  منابع  تصاحب  و  چين 
انگيزه های واقعی سرمايه داران صنعتی را 
تشکيل می دادند . ولی يکبار ديگر ما شاهد 
اين امر هستيم که اذهان روشن فکری و فعال 
اروپائی در اين سالها (١٧٨٠-١٨٠٠) حتی 
بخشی از جنبش کارگری درون انترناسيونال 
دوم ، چنين واقعيات ويرانگری را نديدند و 
داری  سرمايه  دوره  اروپائيان  مثل  دوباره 
مرکانتاليستی ، گفتمان قانونگذار سرمايه را 
گفتمان  اصلی  مضمون  بار  اين  شدند.  پذيرا 
در  بورژوازی   „ ساز  تمدن  „ماموريت 
مناطق „نيمه متمدن „ و „نيمه وحشی „ غير 
اروپائی و”غير غربی „ بود . سريل رودز 
عنوان  به  دوران  اين  استعمارگران  ديگر  و 
وفادارترين و با اعتماد ترين نگهبانان نظام 
از  اجتناب  خاطر  به  صنعتی  داری  سرمايه 
انقالب اجتماعی در انگلستان برای فتح بيشتر 
درآسيا  اروپائی  غير  مستعمرات  کامل   و 
ـ  جنوبی  آفريقا  فعلی  های  کشور   ) وآفريقا 
سرزمين آزانيا – ناميبيا ) بعداز فتح وتاراج 
کشورهای زامبيا و زيمبابوی آنهاراتحت نام 
„رودزيا „ تا سالهای ١٩٦٤ و ١٩٧٩ جزو 
ساخت  انگلستان  امپراطوری  مستعمرات 
و  آمد  به دنيا   ١٨٥٣ ژوئيه  در  که  رودز   .
درمارس ١٩٠٢ بدرود زندگی گفت ، شعار 
در  کار  همه  اين  تحقق   „ بود  اين  معروفش 
زمانی کوتاه«                                                                                    
زمان  مدت  اين  در  که  است  توجه  شايان 
انگلستان  امپراطوری   (  ١٩٠٢  -١٨٥٣)
از شمال آفريقا ( از مصر ، سودان و....) 
گرفته تا دماغه کاپ درجنوب آن قاره (آفريقا 
جنوبی ، سوازيلند و......) را به مستعمرات 
خود تبديل ساخت . به طوريکه يک فرد که 
می توانست  بود  انگليسی  پاسپورت  دارای 
ترين  (شمالی  قاهره  شهر  از  رواديد  بدون 
شهر آفريقا ) تا شهر و بندر ژوهانسبورگ ( 

جنوبی ترين شهر آفريقا ) سفرکند. 
عليه  معترض  صداهای  دوره  اين  در  البته 

از  امپرياليسم  و  داری  سرمايه  ويرانگری 
ظهور  تا  گرفته   (١٨٧١) پاريس  کمون 
بلشويک ها (١٩٠٣) بلند می شد که انعکاس 
چندانی تا وقوع انقالب بلشويکی در ١٩١٧ 
نداشت. اين دوره از ويرانگريها سر منشاء 
مسائلی مبرم و حياتی شد که بشريت هرگز 
با آن روبرو نگشته بود : رابطه نا برابر بين 
بخش  دو  به  جهان  تقسيم  و  جهان  مردمان 
توسعه يافته و توسعه نيافته . شکاف عظيمی 
که نابرابری بين مردمان جهان را از يک به 
دو حداکثردر سال ١٨٠٠، به رابطه يک به 

شصت در نيمه قرن بيستم رساند. 
با ورود سرمايه داری به عصر انحصارات 
مالی امپرياليستی رابطه نابرابر بين مردمان 
نيافته گی  توسعه  و  يافته  بيشتری  تعميق 
کشورهای پيرامونی در هم آميخته گشت . در 
اين دوره که هنوز هم ادامه دارد ، جمعيت 
متروپل  های  کشور   ) نظام  ذينفع  مراکز 
سرمايه داری ) تنها شامل ٢٠٪ مردم جهان 
داری  سرمايه  شگرف  های  پيشرفت   . شد 
منازعات  موجب  حال  درعين  دوره  اين  در 
خشونت بار بی سابقه ( جنگ اول جهانی ، 
قدرتهای  خود  بين  و....)  جهانی  دوم  جنگ 
نابرابريهای  تعميق   . گشت  امپرياليستی 
جنگهای  اشتعال  و  سو  يک  از  ويرانگر 
شرايط  ديگر  سوی  از  امپريالستی  جهانی 
روسيه  در  سوسياليستی  انقالب  برای  را 
آزاديبخش  های  جنبش  اوجگيری  و  وچين 
نيمه  و  مستعمراتی   ) بند  در  کشورهای  در 
انقالبات  اين   . ساخت  فراهم   ( مستعمراتی 
و جنبش ها به ويژه بعد از جنگ جهانی دوم 
ودادن  نشينی،  عقب  قرن  نيم  به  نزديک   ،
امپرياليستی  های  کشور  به  را  امتيازات 
از  پذيری  نرمش  اين  ولی   . کردند  تحميل 
از  يکی  که  امپريالستی  کشورهای  طرف 
 ، است  داری  سرمايه  اساسی  های  ويژگی 
سرانجام  که  شد  توهم  اين  تشويق  موجب 
سرمايه داری „راه مدارا „ در پيش گرفته و 
يافته  دست  به „تمدن”  نظام   „ چون „عقالی 
مسالمت  همزيستی  شرايطی  تحت  پس  اند 
امکان  قربانيانش  و  جهانی  نظام  بين  آميز 
دارد . ولی تاريخ دوباره نشان داد که منطق 
و  امپريالستی  گسترش  که  سرمايه  حرکت 
پروسه جهانی شدن را به نظام ديکته کرده 
نيروهايی  دوباره   ، می سازد  ضروری  و 
انقالبات  عليه  را  آنها  که  آورد  وجود  به  را 
ملی  آزاديبخش  های  وجنبش  سوسياليستی 

سازمان داد و به کار بست. 
بايد اذعان کرد که هم انقالب اکتبر ١٩١٧ 
اجرای  چين   ١٩٤٧ انقالب  هم  و  روسيه 
وظايفی ( که باالخره منجر به ُگسست کامل 
از نظام سرمايه شده و گذار ازشرايط سرمايه 

داری را متحقق ساخت ) را متقبل گشتند که 
الجرم   . نيامدند  بر  ها  آن  عهده  از  درواقع 
انقالب روسيه ، بعد از فرازو نشيب هايش 
سرانجام منجر به فروپاشی وتجزيه شوروی 
منجربه  منوال  همين  به  نيز  چين  انقالب  و 
چين  در  داری  سرمايه  وبازسازی  احياء 
گشت . بااين وجود پيشرفت هائی که دراين 
انقالبات تحقق يافت ، نماد زنده برای آيندگان  
انسانها  برابری  آرمان  بذر  آنها  زيرا  گشت 
خود  از  بيگانگی (والغای  خود  از  آزادی  و 
بيگانگی ناشی از نظام جهانی سرمايه ) را 
درقلب طرح های شان کاشته بودند که جوانه 
های زودرس آنها را در دست آوردهای آن 
همين  به   . کرد  می توان  مشاهده  انقالبات 
منوال ، با اينکه جنبش های آزاديبخش ملی 
در کشورهای سه قاره بعداز نزديک به نيم 
قرن مبارزه فروپاشيده واز بين رفتند ولی در 
جهانی  نظام  خودعليه  های  مقاومت  جريان 
آنها  ذکر  که  يافتند  دست  هائی  موقعيت  به 
حائزاهميت است . جنبش های آزاديبخش در 
فردای پايان جنگ جهانی دوم استقالل سياسی 
ملت ـ دولت های آسيائی و آفريقائی به چنگ 
کهن  استعمار  نظام  به  تنها  نه  .آنها  آوردند 
خاتمه دادند بلکه به گسترش سرمايه داری و 
امپريالستی اروپای آتالنتيک نيزکه درتاريخ 
کريستف  توسط  آمريکا  قاره  فتح  با   ١٤٩٢
کلمب آغازگشته و نزديک به چهارصد سال 
دوام آورده بود ، پايان دادند . درست است 
که فروپاشی „نظام اروپائی١٤٩٢” (استعمار 
هيجدهم  قرن  اواخر  در  مطمئنا   ( کهن 
(١٧٧٦-١٧٨٧) با استقالل آمريکا آغاز شده 
بود ، ولی چنين موردی صرفا جنبه ظاهری 
و کمی داشت . زيرا استقالل آمريکا توسط 
اروپائيان  وتاراج  هجوم  مورد  که  بوميان 
اين   . بود  نيافته  تحقق   ، بودند  گرفته  قرار 
استقالل توسط مستعمره سازان و مهاجرينی 
به منصه ظهور رسيده بود که خواستشان (که 
به مقدار قابل مالحطه ای در آمريکا شمالی 
= ممالک متحده و کانادا= به تحقق پيوست 
)  تبديل قاره آمريکا به يک اروپای سرمايه 
دار واستعمار گر ديگری بود ، ولی استقاللی 
که مردم آفريقا وآسيا در سالهای بعداز جنگ 
جهانی دوم بدست آوردند، به شيوه ای ديگر 
بوده ومفهوم کامال متفاوتی داشت .هئيت های 
حاکمه کشورهای استعمارگر اروپا سرانجام 
دريافتند که به راستی فصل جديدی در تاريخ 
 . است  شده  گشوده  آنها  استعماری  گسترش 
آنها دريافتند که بايد از بينش سنتی خود که 
گرو  در  را  داخلی  سرمايه  پيشرفت  هميشه 
گسترش استعماری خود می ديدند ، صرفنظر 
تغيير  در  اصلی  عامل  دو  حداقل   . کنند 

(انگلستان  کهن  استعمارگران  بينش 
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در  و...)  بلژيک   ، هلند   ، فرانسه   ،
دوره بعد از پايان جنگ جهانی دوم 
جنبش  گيری  اوج  اول  عامل   . داشتند  نقش 
و  آسيا  کشورهای  در  ملی  آزاديبخش  های 
آفريقا بود که از حمايت افکار عمومی حتی 
برخوردار بوده و  مردمان کشورهای اروپا 
از نظر مالی و نظامی نيز توسط کشورهای 
ای  توده  چين  و  شوروی  جماهير  اتحاد 
پشتيبانی می شدند . عامل دوم ظهور و رشد 
صحنه  در  نوخاسته  امپرياليستی  کشورهای 
بين المللی (آمريکا ، ژاپن و آلمان) بود که 
ضرورتا با شيوه های استعمارگران کهن در 
بر  و  نداشتند  موافقتی  چندان  آسيا  و  آفريقا 
آن بودند که  انباشت ثروت و حرکت سريع 
تر سرمايه می تواند به نحو بهتری از طريق 
گسترش  و  استعماری  نوع  های  سياست 
و  گشته  تامين  نئوليبراليستی  آزاد”  „بازار 

تحقق يابد.  
در واقع افول و کاهش قدرقدرتی استعمارگران 
کهن و عقب نشينی آنها از استراتژيک ترين 
کشورهای مناطق ژئوپوليتيکی جهان (به طور 
نمونه خروج امپرطوری انگلستان از ايران و 
سپس از کشورهای عربی خاورميانه ،خروج 
وفرانسه  کنگو  از  بلژيک  ازاندونزی،  هلند 
ازالجزاير وديگر کشورهای آفريقای شمالی) 
شرايط  گذشته،  قرن  ٦٠و٧٠  های  دردهه 
رابرای عروج ابر قدرت آمريکا به قله نظام 

جهانی سرمايه دردهه١٩٨٠ آماده ساخت. 
ويژگی های ويرانگری نظام درعصرتشديد 

روند جهانی شدن سرمايه 
جديد  موج  گسترش  شاهد  ما  امروز 
سطح  در  سرمايه  نظام  توسط  ويرانگری 
ناشی  ترديد  بدون  موج  .اين  هستيم  جهانی 
از فروپاشی وتجزيه شوروی و افت جنبش 
های آزاديبخش ملی در کشورهای سه قاره 
است  بوده  بيستم  قرن  ٨٠و٩٠  دردهه های 
با  مقايسه  در  حاکم  جهانی   نظام  اهداف   .
است  همان  نظام  سابق  ويرانگريهای  امواج 
،غارت  بازارها  گسترش  کنترل   : بود  که 
منابع جهان با کمک „همدستان „و „شرکای 
„خود وبهره برداری بی حدوحصر ازنيروی 
کار در مناطق پيرامونی –حاشيه ای جهان 
تشديد  با  تجاوز(همراه  و  مداخله  طريق  از 
پروسه کمپرادوريزه ساختن نخبگان وبخشی 
 .  ( مناطق  آن  کشورهای  ازروشن فکران 
شرايط  در  اهدافی  چنين  که  ذکراست  شايان 
متفاوتی  های  گفتمان  طرح  وبا  ای  تازه 
پيگيری می شود که با ويژگی های دوره های 
انحصاری  حتی  و  صنعتی   ، مرکانتاليستی 
متفاوت  (١٩١٤-١٩٩١)کامال  سالهای  مالی 
های  امروزگفتمان  نمونه،  .به طور  است 
های  ايدئولوگ  ازطرف  که  ايدئولوژيکی 

اذهان  ساختن  متقاعد  برای  جهانی  نظام  
وافکار عمومی به ويژه در کشورهای متروپل 
سرمايه داری، تبليغ ميسيونرها و بهانه هائی 
و   „ وظيفه  انجام  عنوان  به  „مداخله  چون 
از”حق   دفاع  در  دموکراسی”را  „صدور 
„حقوق  وگسترش   „ ملی  سرنوشت  تعيين 
ماموريت  وسيله  وبدين  ساخته  بشر”مطرح 
های „بشر دوستانه „نظام را در عصر „پايان 

تاريخ” مورد توجيه قرار می دهند. 
چنين  ساختن  ونهادينه   اگرابزارسازی 
آسيا  مردم  برای  وگفتمانهائی  ها  روايت 
(که  التين  وآمريکای  اقيانوسيه   ، آفريقا   ،
امپرياليسم  ويرانگريهای  اصلی  قربانيان 
نظر  به  )روشن  هستند  گذشته  صدسال  در 
عينی  واقعيات  با  اندازه  چه  تا  که  می رسند 
اشتعال    ، وثروت  فقر  بين  شکاف  (تعميق 
جنگهای خانمانسوز، گسترش ناامنی وهرج 
ومرج و...) تناقص دارند ، ولی با اين حال 
افکار عمومی مردم اروپا و به ويژه آمريکا 
و  ها  گفتمان  ازاين  خرسندی  با  هنوزهم   ،
که  طوری  همان  می کنند  استقبال  ها  روايت 
دردوران های گذشته نظام، بسياری پذيرای 
 . بودند  نظام  حاکم  ايدئولوژيکی  گفتمان 
بخشی ازاين گفتمان های ايدئولوژيکی نظام 
به ويژه بعد از انتشار تزهای „تالقی تمدن ها” 
و”پايان تاريخ „ به قدری مورد پذيرش بخشی 
در  مارکسيست  چپ  حتی  ازروشن فکران 
اروپا قرارگرفت که آنها دربست، تز „بازار 
آزاد” نئوليبراليسم را پذيرفته ودرادبيات خود 
به کلی ازاستفاده از پديده امپرياليسم ومضامين 
متعلق به آن پرهيز کرده وعموما به تفسير 
وتاويل گلوباليزاسيون سرمايه وموهبت های 
„ بازارآزاد  „ ، پرداختند . بيش از به بيست 
بخشی  که  کشيد  (١٩٨٦-٢٠٠٧)طول  سال 
دموکرات  ـ  سوسيال   روشن فکران  اين  از 
شعار  به  نسبت  خود  ازتوهم  دوباره  وچپ 
    There is no «مارگريت تاچر : « تينا
    alternativeبيرون آيند.                              

بدون ترديد ، تهاجم برتری جويانه واشنگتن 
جنگهای   ، شوروی  فروپاشی  درفردای 
وتجزيه  انهدام  فارس،  خليج  متناوب 
يوگسالوی وسپس حمله نظامی به افغانستان 
امروز  که  شد  موجب  عراق  به  تر  وسپس 
مطرح  آن  وتبعات  امپرياليسم  مساله  دوباره 

گردد.
امروزدرباره  که  است  واقعيتی  يک  اين 
اداره جهانی سازی سرمايه براساس اقتصاد 
نظامی  اداره  منوال  همين  وبه  نئوليبرال 
يک  براساس  داری  سرمايه  نظام  وسياسی 
„نظم نوين جهانی „ دولت های „مراکز” سه 
گانه يعنی اياالت متحده ، „اتحاديه „اروپا و 
ژاپن ، جبهه ظاهرا متشکل ومنسجمی ايجاد 

کرده اند و در نمايندگی واشنگتن به عنوان 
راس آن اختالف نظری باهم ندارند. 

سرمايه  نظام  گذشته  های  دوران  در 
:١٥٠٠-١٨٠٠،مرحله  تجاری  (مرحله 
دوره  در  وحتی  صنعتی:١٨٠٠-١٩٠٠) 
گسترش  و  حرکت  مالی  انحصار  اول 
جمعی  به شکل  همواره  ويرانگرسرمايه 
تا  ها  امپرياليسيت   . می کرد  عمل  وجناحی 
خشونت  رقابت  در  دوم  جهانی  جنگ  پايان 
که  جائی  وتا  يکديگربودند  با  دائمی  بار 
همواره  آنها  نيابتی  های  وتالقی  منازعات 
مرکز حوادث تاريخی راتشکيل می داد. ولی 
امروز روز امپرياليسم درجناح ها ی متعدد 
عمل نمی کند بلکه قطعا به پيکانی سه سره 
و منسجم تبديل شده است . پرسشی که قابل 
تالش  ها  ازمارکسيست  وخيلی  است  تعمق 
می کنند که به آن پاسخ بدهند اين است که آيا 
تحوالت هيجده سال گذشته (از١٩٩١تا کنون 
عمر  در  وپردوام  کيفی  تحولی  ترجمان   (
نظام  جهانی سرمايه است ؟ ويا اينکه نه ، 
چنين اتحاديه يک پارچه ومنسجم امپرياليسيم 
(شکل فعلی سه  گانه=             ) موضعی 
و موقتی بوده و به موقعيت فعلی اقتصادی 
وسياسی کشورها ی اروپائی بستگی دارد ؟

فعلی  وشمايل  شکل  نگارنده  نظر  به 
سه  جمعی  دسته  –امپرياليسم  امپرياليسم 
گانه – نيز مثل گذشته تغيير يافته وعمر آن 
طويل المدت نخواهد بود . مسئله ای که می 
تواند به عنوان يک مثال مهم اين نطرگاه را 
اروپای  بين  اقتصادی  منازعات   ، کند  تاييد 
آتالنتيک واياالت متحده است . اين منازعات 
به ويژه در حيطه کشاورزی وگستره تجاری 
، عليرغم جهانی شدن نئوليبراليستی سرمايه 
وپذيرش قوانين حاکم از جانب طرفين ،َ در 
که  اين  با   . است  يافته  تشديد  اخير  سالهای 
آمريکای نومحافظه کاران به خاطر پيشبرد 
سازی  جهانی  وسياست  آمريکا”  امر”پاکس 
وايجاد  گسترش  جهت  مونرو”(در  „دکترين 
تسلط  تحت  خاکی  کره  وسعت  به  بازارآزاد 
بال منازع آمريکا) تالش می کند که با تقويت 
„ اروپای سرمايه „ اعضای „اتحاديه اروپا 
„ را تحت نام „شرکاء” و”متحدين” به طور 
ولی  آورده   در  خود  قيموميت  تحت  کامل 
می  يورو  (که  اروپا  مالی  استقالل  پتانسيل 
تواند در آينده شکل نمادين آن باشد ) واستقالل 
„ناتو”)  در  کامل  ادغام  عدم  (مساله  نظامی 
واختالفات سياسی برسر خاورميانه „بزرگ 
„ و „ جديد „ از هم اکنون شکاف هايی بين 
آمريکا و   „ اتحاديه اروپا „ بوجود آورده 
که حکايت از عدم طويل المدت بودن دوره 

امپرياليسم دسته جمعی می کند.  
بيستم  قرن  سناريوی   ، کالم  يک  به 
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جايگاه ميليتاريسم... بقيه از صفحه آخر

سرمايه  جهانی  نظام  صورت بندی  و  ساختار  از 
روشن  پيش  از  بيش   ، دهيم  قرار  مداقه  مورد 
نظاميگريهای  اين  ابعاد  و  تعداد  که  گشت  خواهد 
ويرانساز و مداخله گريهای ماجراجويانه با گذشت 
زمان بيشتر و عميق تر گشته و در حال حاضر 
و  ُبعد  از  آنها  گسترش  و  شيوع  که  دارد  امکان 
وسعت  به  سپس  و  ای  منطقه  به  محلی  گستره ی 

جهانی با ُبعد هسته ای برسد .
 انديشه ی استفاده از جنگ و نظاميگری در عصر 
و  استعمارگری  گسترش  از  بعد  به ويژه   ) جديد 
در  ابزار  عنوان  به   ( امپرياليسم  پديده ی  ظهور 
جهت برون رفت و حل مسائل سياسی را بخش قابل 
مالحظه ای از مورخين سياسی به کارل کالسويتز 
افسر  يک  عنوان  به  سالها  که   (١٨٣١-١٧٨٠)
مدرسه  مدير   ، پروس  ارتش  در  متنفذ  عاليرتبه 
نظامی برلين بود ، نسبت می دهند . کالسوتيز در 
کتاب معروف خود " درباره جنگ " که دو سال 
بعد از مرگ او در سال ١٨٣٣ انتشار يافت ، يک 
تعريف کالسيک از رابطه بين جنگ و سياست را 
ارائه داد که هنوز هم بعد از گذشت ١٧۵ سال ، از 
آن به عنوان يک تعريف جامع و مناسب، به ويژه 
در انطباق با اوضاع فعلی ، نقل قول می کنند . به 
عقيده کالسوتيز ، " جنگ ادامه سياست با وسايل 
ديگر است " . اگر تعريف مشهور کالسوتيز برای 
ها  جنگ  از  خيلی  وقوع  با  اواخر  اين  تا  مدتها 
همخوانی پيدا نمی کرد ، امروز در زمان ما در 
پرتو جنگ های ساخت آمريکا کامًال يک تعريف 

مناسب و همه جانبه گشته است .
 برخالف گذشته ، امروز آمريکا به عنوان مدير 
به  جنگ  از  اين که  به جای  جهانی  نظام  عامل 

عنوان يک " برون رفت " و يا " راه حل نهائی 
مسائل  حل  برای  ابزار  تنها  آنرا   ، کند  استفاده   "
سياسی ، اقتصادی و اجتماعی قرار داده است . 
علل اينکه چرا جنگ و ديگر تبعات ميليتاريسم به 
تنها آلترناتيو و برون رفت در پياده ساختن پروژه 
جهانی آمريکا تبديل شده است را نبايد در ويژه گی 
حتی  چرخش  يا  و  تاکتيکی  و  مقطعی  سياستهای 
استراتژيکی اين جناح و يا آن جناح حاکم در کاخ 
سفيد جستجو کرد . ميليتاريسم و جنگ های ناشی 
از آن علل ريشه ای در متابوليسم ( سوخت و ساز 
در  سرمايه  جهانی  نظام  اقتصادی  و  اجتماعی   (
مورد  اگر  که  دارند  آن  تاريخی  تکامل  فعلی  فاز 
مداقه قرار نگرفته و به چالش جدی و ريشه کن 
در  را  بشريت  که  دارد  احتمال   ، نشوند  طلبيده 
سراشيب پروسه ويرانگری و بربريت قرار دهند. 
پيچيده گی های اختالفات فاحش طبقاتی و مبارزات 
ناشی از آنها در جوامع بشری ويا مبارزات مردم 
در کشورهای گوناگون جهان برای کسب امنيت ، 
استقالل ، آزادی ، دمکراسی و حق تعيين سرنوشت 
مسائل بغرنج و پرپيچ وخم سياسی و ايده ئولوژيکی 
هستند که راه حل های سياسی و ايده ئولوژيکی را 
اگر  نظاميگری  و  جنگ  و  طلبند  می  بشريت  از 
عقالنی  غير  امروز   ، بودند  پاسخ گو  گذشته  در 
، نامناسب و بی مورد می باشند . زيرا امروزه 
جنگهای قرن بيست و يکم که احتمال وقوع آنها در 
فاز گلوباليزاسيون لجام گسيخته امپرياليسم بيش از 
قابل  غير  تنها "  نه   ، است  کرده  پيدا  تشديد  پيش 
ُبرد و پيروزی " هستند، بلکه بدتر از آن  کاميابی 
است.   " وصول  قابل  غير  اصل   " يک  آنها  در 
ساخت  های  جنگ  که  هم چنان   ، ديگر  کالمی  به 
و  و...  سومالی   ، عراق   ، افغانستان  در  آمريکا 
" جنگ های نيابتی " در اقصا نقاط جهان نشان 
ها  جنگ  اين  در  پيروزی  که  اينست  دهند،  می 
برخالف ادعای نومحافظه کاران کاخ سفيد، اساسًا 
در  را  ناکامی  عمده تًا  و  بوده  وصول  قابل  غير 
آخر به بار می آورند. الجرم ادامه اين جنگ های 
ناشی  نظاميگريهای  ديگر  و  پايان  بی  و  طوالنی 
گذشته  های  دوره  برخالف   ، درعصرما  آنها  از 
حداقل درجه عقالنيت را نداشته و در نهايت جهان 
را به سوی ويرانی برده و بشريت را در سراشيب 
بربريت قرار خواهند داد. برای روشن شدن اين 
مطلب که چرا پديد ه جنگ و ديگر تبعات ناشی از 
نظاميگری برخالف گذشته ، هيچ نوع عقالنيت و 
مناسبتی را در جهان کنونی درخود نهفته ندارد، 
بهتر است فاز جديد امپرياليسم ( جهانی تر شدن 
مورد  را   ( سرمايه  گسيخته  لجام  حرکت  پروسه 

بررسی قرار دهيم. 
به نظر خيلی از مارکسيست ها ، بشريت از زمان 
بحران ساختاری نظام جهانی سرمايه در آغاز دهه 
نئوليبراليستی  های  سياست  اشاعه  با  که   ١٩٧٠
شدن  جهانی  تشديد  و   " آزاد  بازار   " بر  حاکم 
ازتاريخ  جديدی  فاز  وارد  خورد،  ورق  سرمايه 
امپرياليسم ( نظام جهانی سرمايه ) شد که در آن 
آمريکا مقام يک قدرت متفوق و بالمنازع نظامی 
را کسب کرد . اين فاز جديد را برخی به نام " فاز 
جهانی"  طلب  هژمونی  امپرياليسم  تاريخی  نوين 
ساختاری  بحران  آغاز  زمان  تا  ند.  ا  خوانده 
سرمايه، خيلی از متنفذين ضد امپرياليسم نظام و 
بودند  برآن   ، ها  مارکسيست  از  بعضی  ازجمله 

که امپرياليسم آمريکا برخالف امپرياليسم انگليس 
امپرياليستی  پديده ی  يک  و.....  آلمان   ، فرانسه   ،
"غير ارضی – محور" است و در پروسه گسترش 
کشورهای  نظامی  و  فيزيکی  اشغال  به  تسلط  و 
دربند متوسل نمی شود. به عبارت ديگر، انگلستان 
، فرانسه و... در پروسه تسلط امپرياليستی خود 
می  کشورها  ارضی  و  نظامی  تسخير  به  متوسل 
 " های  امپرياليست  عمده تًا  جهت  بدين  و  شدند 
ارضی – محور" به حساب می آمدند . ولی تاريخ 
 ١٩۵٣ ايران  از  آمريکا  امپرياليستی  گسترش 
که  دهد  می  نشان  ميالدی   ١٩٧٣ شيلی  تا  گرفته 
هئيت حاکمه آمريکا عمده تًا تسلط آمريکا را نه با 
توسل به تسخير فيزيکی و ارضی کشورها، بلکه 
از طريق کودتاها ، پروسه های کمپرادورسازی 
نخبگان کشورهای دربند و.... اعمال می ساخت . 
بدين جهت بعضی از تحليلگران، نوع امپرياليسم 
 – ارضی  غير   " امپرياليسم  نام  به  را  آمريکا 
تامين   ) استراتژی  اين  ولی  اند.  خوانده  محور" 
ضرورتًا  بدون  کشورها  بر  امپرياليستی  تسلط 
هئيت  توسط   ( نظامی  اشغال  و  جنگ  به  توسل 
حاکمه آمريکا بعد از پايان دورۀ " جنگ سرد " 
تغيير يافت. امروز بعد از گذشت ١٨ سال از پايان 
دوره ی " جنگ سرد "، مردم بيش از پيش دريافته 
عمرسه  پايان  واقع  در  دوره،  اين   پايان  که  اند 
های  جنبش  شوروی،  سوويتيسم  بزرگ –  چالش 
رهائی بخش ملی و جنبش کارگری اروپا – عليه 
و  شيوع  آغاز  و  سو  يک  از  آمريکا  قدرقدرتی 
گسترش بی امان سياست های نئوليبراليسم " بازار 
آزاد " تحت حمايت ميليتاريسم و تبعات ناشی از 
توسعه  و  نظامی  اشغال  و  تجاوز   ، جنگ   ) آن 
توسط   ( جهان  سراسر  در  نظامی  های  پايگاه 
نسبتا  دورۀ  در  اگر  بود.  ديگر  سوی  از  آمريکا 
آمريکا  سرد"(١٩٩١-١٩۴٧)  جنگ   " طوالنی 
تهاجمات  و  ماجراجويانه  های  نظاميگری  روی 
جنگ طلبانه ی خود سرپوش گذاشته و آنها را از ا 
نظار عمومی جهانی پنهان نگه می داشت ، امروز 
در دوره ی " مرگبارترين فاز بالقوه امپرياليسم " 
هئيت حاکمه آمريکا به طوررسمی، جنگ و اشغال 
ارضی کشورهای دربند را ( از گرانادا و پاناما 
گرفته تا افغانستان ، عراق ، سومالی و.... ) بخشی 

عمده از سياست دولتی خود اعالم کرده است. 
به نظر نگارنده ، نبايد تصور کرد که اعالم بسيار 
طرف  از  نظاميگرا  استراتژيکی  دکترين  روشن 
تهديد   " ژستی  يا  و  حرکتی  کاران،  نومحافظه 
آميز" و بلوف عليه به اصطالح کشورهای " محور 
نبايد  حداقل  است.   ،" گردنکش   " و   " شرارت 
فراموش کرد که اين آمريکا بود که ۶٣ سال پيش 
از بمب اتمی کشتارجمعی عليه مردم هيروشيما و 
ناکازاکی استفاده کرد. ما زمانی که اين چرخش و 
 – آمريکا  سياست  در  را  استراتژيکی  دگرديسی 
توسل به جنگ به عنوان تنها وسيله " برون رفت 
مورد  را   – ايدئولوژيکی  و  سياسی  مسائل  از   "
بررسی قرار می دهيم و متوجه ُبعد فاجعه بار و 
از  استفاده  به  توسل  احتمال   ) چرخش  اين  نهائی 
بمب هسته ای حتی به صورت يک بلوف ( بلک 
خود  امر  اين  به  نبايد  آن وقت   ، شويم  می   ( ميل 

جهت  در  چرخش  اين  که  سازيم  قانع  را 
پايان  بی   " و  طوالنی  های  جنگ  رواج 

ناپذير  خدشه  اصول  بر  مبنی  ويکم 
اش  نتيجه  که  سرمايه  جهانی  نظام 
آشوب  با  حدوحصرهمراه  بی  ويرانگريهای 
وهرج ومرج درسراسر جهان است ، برای 
های  ملت  و  مردمان  ويژه  به  جهان  مردم 
کشورهای پيرامونی –حاشيه ای ، قابل تحمل 
نيست . از طرف ديگر هيچ تضمينی وجود 
با  اروپا  عضواتحاديه  ی  کشورها  که  ندارد 
گسترش هار و بی قيدوشرط ممالک متحده 
تضاد پيدا نکنند . به همين علت و از اين نقطه 
نظر ، منازعات بين کشورها ی اروپائی ، 
آمريکا و ديگران (چين ، روسيه، هندوستان 
، برزيل و.....) و مبارزات مردم کشورها 
بيدادگريها  عليه  ای  –حاشيه  پيرامونی  ی 
ونابرابريها ی نظام جهانی ، عمر امپرياليسم 

دسته جمعی را نيز کوتاه خواهد ساخت
 .

ن.ناظمی ـ ارديبهشت ١٣٨٧ 
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" و شيوه ی نظاميگری های ماجراجويانه 
يک دوره ی مقطعی، محدود، کوتاه و گذرا 
از تاريخ امپرياليسم بوده و با تغيير کابينه 
سرمايه   " لنين  قول  به  برکناری  و  بوش  جورج 
داران درنده خو " به پايان عمر خود خواهد رسيد. 
نظاميگری و جنگ های ناشی از آن را نمی توان 
به  سرنيزه  فروکردن   " يا  و   ،  " دلخواه  طبق   "
زمين " و يا " سازش " و " اراده ی" اين جناح 
خاتمه  آمريکا  حاکمه  هئيت  درون  جناح  آن  يا  و 
داد . نيروهای ضد نظام بايد اين چرخش را در 
چهارچوب رشد ساختاری و متابوليسم اجتماعی – 
اقتصادی نظام سرمايه مورد مداقه قرار دهند. فاز 
جديد تاريخی امپرياليسم (گرايش به هژمونی طلبی 
جهانی )را نمی توان فقط و به سادگی با بررسی 
موقعيت و طبيعت " درنده خو" و " شرور" اين 
در  حاکم  داران  سرمايه  از  جناح  آن  يا  و  جناح 
آمريکا و يا با بررسی آرايش و نيروبنديهای جديد 
احتمالی بين کشورهای مقتدر ديگر( که در آينده 
ای نزديک ممکن است جهان را از شرايط " تک 
قطبی" درآورده و به حيطه های " دو قطبی " و " 
چند قطبی " سوق دهند) ، مورد شناسائی قرارداده 
و به چالش جدی طلبيد. زيرا اگر حتی آن احتماالت 
يعنی تغيير کابينه رژيم در آمريکا و يا ظهور و 
رشد جهان " دو قطبی" و يا " چند قطبی" توسط 
 ، چين   ، روسيه  مثل  نيرومندی  نسبتا  کشورهای 
فرانسه ، آلمان و... به وقوع بپيوندند ، باز هم علل 
ريشه ای و تعيين کننده ی متابوليسم سرمايه جهانی 
که در حال حاضر با رشد خود ، بشريت را در 
سراشيب بربريت قرار داده است ، دست نخورده 
آمريکا  درحالی که   ، مضافًا   . ماند  خواهند  باقی 
مطمئنًا در فازجديد در رَاس نظام هژمونی طلب 
جهانی قرار گرفته است، کشورهای امپرياليستی 
( آلمان ، ژاپن و...) به طورکلی به نظرمی رسد 
که قبول کرده اند که از " دامن " آمريکا " آويزان 
موتلف  و  متحد  شرکای"   " عنوان  به  و  گشته   "
ضرورتًا  وضع  اين  البته  کنند.  عمل  نظام،  رَاس 
ابدی نخواهد بود. امروزه در پرتو آشفتگی ها و 
آشوب های فراگير، جهانيان شاهد وقوع درگيری 
نيروهای  ديگر  و  آمريکا  بين  ها  دشمنی  و  ها 
نسبتًا بزرگ هستند. اما اين درگيری ها و بروز 
اختالفات که طبيعتًا شرايط مقدماتی را برای بروز 
جهان دو قطبی و يا چند قطبی آماده می سازند ، 
بدهندکه  ارائه  را  بديلی  و  کار  راه  توانند  می  آيا 
بشريت با جامه ی عمل پوشاندن به آن، خود را از 

زنجيرهای اسارت باراين نظام رهائی بخشد ؟
اشاره  کليدی  بسيار  نکتۀ  يک  به  بايد  اين جا  در   
و  قطعيت  برپايه  سرمايه  حرکت  منطق  کرد. 
ضرورت تسلط قوی بر ضعيف استواراست. حتی 
زمانی که پديده ی رقابت به عنوان "مثبت ترين" 
جنبه ی ويژه نظام ( که عامل رشد و گسترش بازار 
سرمايه است ) مورد بررسی قرار می گيرد، ما 
متوجه می شويم که مکمل و همدست ضروری و 
مونوپولی  به سوی  کشش  همانا  آن  ناپذير  اجتناب 
نهاد  آن  سير  در  که  ای  پروسه  يعنی   : است 
مونوپولی منحصربه فرد رقبای خود را يا اسارت 
و يا به انهدام می کشد. امپرياليسم به نوبه ی خود، 
نتيجه ی ضروری و اجتناب ناپذيرکشش بی وقفه 
است.  جهانی  درسطح  مونوپولی  به سوی  سرمايه 
است  کشش  دراين  ولع  و  حرص  شديد  اندازه ی 

که جهان را به سوی جنگ ونظاميگری سوق می 
دهد. در مورد فاز کنونی امپرياليسم توجه به دو 
است.  حائزاهميت  مونوپولی  به سوی  کشش  جنبه 
يکم اين که تمايل و کشش نهائی مادی – اقتصادی 
سرمايه به سوی ايجاد انتگراسيون جهانی ( جهانی 
يک پارچه و درهم تنيده ) از طريق تشديد پروسه 
جهانی شدن سرمايه است. ولی نظام و مديرعامل 
گستره ی  و  سطح  در  که  نيستند  قادر  آمريکا  آن 
سياسی ( مديريت دولتی ) به آن دست يابند. اين 
امرعمده تًا به اين خاطر است که جهان کنونی در 
حيطه های متنوع و در پروسه رشد تاريخی ملت 
که  ناموزون  و  مستقل  ناهمگون،  های  دولت   –
عمده تًا در تضادهای آشتی پذير و گاهًا خونين باهم 
است.  کرده  طی  را  خود  تاريخی  تکامل  بودند، 
به همين جهت، حتی قهرآميزترين و خونبارترين 
اند  نتوانسته  گذشته  در  امپرياليستی  های  تالقی 
موفق به ايجاد يک امپراطوری جهانی سرمايه که 
از نظر سياسی يک پارچه و همگون باشد ، گردند 
. دومين جنبه فاز کنونی نظام جهانی که در واقع 
روی ديگر همان سکه است ، اين است که عليرغم 
و  نظاميگری  به  توسل  ازجمله  و  ها  تالش  تمام 
جنگهای طوالنی و " بی پايان " در جهت جهانی 
تر شدن سرمايه، آمريکا در ايجاد يک نهاد جهانی 
است  نتوانسته  نيز  اقتصادی  مديريت  زمينه  در 
تمام  بررسی  ديگر،  عبارت  به  باشد.  کامياب 
شواهد و اسناد مربوط به سياست های آمريکا در 
دوره ی بعد از پايان "جنگ سرد" ، نشان می دهد 
که اين ابرقدرت " بالمنازع " و " مستثنی " نه تنها 
در حيطه اجتماعی و سياسی، بلکه درگستره های 
گشته  روبه رو  ناکامی  با  نيز  تجاری  و  اقتصادی 
و موفق به ايجاد يک نهاد جهانی که کوچکترين 
داشته   " جهانی  ملت   – دولت   " يک  به  شباهتی 
باشد، نگشته است. چون نظام قادر به حل مسائل 
سياسی، اقتصادی و اجتماعی که خود در ايجاد و 
گسترش آنها نقش داشته، نيست. درنتيجه به تنها 
"راه حل" باقيمانده يعنی ميليتاريسم لجام گسيخته 
که به شدت "غيرعقالنی" است، متوسل می شود. 
اگردرگذشته بازيگران اصلی نظام درجهت کسب 
از  مواقع  خيلی  که  بودند  قادر  مونوپولی  بيشتر 
ديگر  و  نظامی  و  "درباری"  کودتاهای  طريق 
مداخالت درامور کشورهای جهان موفق گردند، 
ميليتاريسم  درنتيجه  و  نيستند  قادر  ديگر  امروز 
 " و  های"طوالنی"  جنگ  ازجمله  و  آن  تبعات  و 
نظام  کشش  خدمت  در  ضرورتی  به  پايان"،  بی 
حاضر  درحال  اند.  قرارگرفته  مونوپولی  به سوی 
می شود گفت که کشش به سوی مونوپولی به قدری 
در وجود و جوهر سرمايه مالی غير قابل مهار و 
لجام گسيخته گشته است که نظام به هر قيمتی می 
خواهد به هر وسيله ای و ازجمله تخريب محيط 
زيست و ديگر ساخت وسازهای جامعه که برای 

بقای بشريت ضروری هستند ، متوسل گردد .
 پديده ی ميليتاريسم و عروج آن را در شرايط کنونی 
نبايد صرفًا در ماجراجوئی ها و يا سياست های 
تسليحاتی و نظاميگرايانه گروه های فشار، رقابت 
يا  و  حاکمه  هيئت  درون  متفاوت  های  جناح  بين 
فراملی های نظامی – صنعتی خالصه کرد. زيرا 
که اگر اين چنين بود در آن صورت می شد که 
آن ماجراجوئی ها، سياستها و رقابتها را با تغيير 
تنظيماتی  لوايح  تصويب  با  يا  و   ، دولتی  کابينه 

سرراه  از  نظامی   – سياسی  مسائل  به  مربوط 
ساخت  قله  به  ميليتاريسم  عروج  علل  برداشت. 
و ساز صورت بندی اجتماعی – اقتصادی نظام 
ريشه ای تر و عميق تر از آن است که با تغييرات 
کنگره  در  اليحه  تصويب  يابا  و  دولت  سطح  در 
اصولی  تغييرات  بدون  آمد.  فايق  آن  بر  آمريکا 
سرمايه  حرکت  درابعاد  اساسی  های  دگرديسی  و 
و زيرساخت سرمايه داری، نمی توان از تبعات 
فالکت بار ميليتاريسم حاکم بر سياست خارجی – 
به  کنترل  شيوه ی  عنوان  به  که   ) آمريکا  جهانی 
اقتصادی   – اجتماعی  متابوليسم  از  مهمی  بخش 
بيرونی  و  درونی  روابط  در  و  گشته  تبديل  نظام 
ايده ئولوژيکی  و  سياسی  فرهنگی،  های  گستره 
سياست  بررسی  يافت.  رهائی  است)  کرده  نفوذ 
دهد  نشان می  آمريکا به خوبی  جهانی  خارجی – 
که چگونه پديده ی ميليتاريسم اين پروسه تاريخی 
را در نيم قرن اخير به ويژه بعد از بروز و رشد 
بحران ساختاری سرمايه از ١٩٧٣ به اين طرف 

طی کرده است .
 تفوق قوانين حاکم درميليتاريسم بر امور سياسی 
دوره  پايان  از  بعد  آمريکا  خارجی  سياست  در 
محرز  سرد" بيش از پيش تقويت يافته و  "جنگ 
گشت. نگاهی اجمالی به سياست های امپرياليستی 
آمريکا در بخشی از دوره جنگ سرد ( از کودتای 
سپتامبر   ١١ کودتای  تا   ١٩۵٣ سال  مرداد   ٢٨
سال ١٩٧٣ در شيلی ) نشان می دهد که آمريکا 
 (  ١٩٧٣  –  ١٩۵٣  ) ساله  بيست  دورهء  آن  در 
نظامی  کودتاهای  طريق  از  بتدريج  که  شد  موفق 
رقبای  کمپرادورسازی  های  تهديدوپروسه   ،
شريک و متحد خود را از مناطق سوق الجيشی 
و ژئوپوليتکی کليدی اخراج ساخته و تسلط خود 
را بر کشورهای واقع در اين مناطق بدون توسل 
 ( مستقيم  نظامی  اشغال  و  حمله   ) ميليتاريسم  به 
اعمال سازد . در اين سالهاست که ما شاهد خروج 
کشورهای امپرياليستی کهن – انگلستان ، فرانسه ، 
هلند ، بلژيک – از ايران و خليج فارس در١٩۵٣ 
، از مصر و کانال سوئز در ١٩۵۶ ، از کنگو 
در ١٩۶٠ ، از اندونزی در ١٩۶۵ از يک سو و 
امپرياليستی  قدرت  يک  عنوان  به  آمريکا  عروج 
نوخاسته از سوی ديگر در اين کشورها می شويم 
. البته جنگ های کره و ويتنام می توانند موارد 
نيز  ها  جنگ  آن  ولی   . گردند  محسوب  استثنائی 
در لفافه جنگ سرد و کمک به يک طرف ( کره 
جنوبی و ويتنام جنوبی ) و بر عليه طرف ديگر 
( کره شمالی و ويتنام شمالی ) به پيش برده شد 
و در واقع مداخالتی همه جانبه منجمله نظامی در 
جنگ های داخلی آن کشورها محسوب می شدند . 
ولی بعد از آغاز بحران ساختاری سرمايه جهانی 
در نيمه دوم دهه ١٩٧٠ و تهاجم نئوليبراليستی در 
دهه ١٩٨٠ ، ميليتاريسم و قوانين حاکم بر آن بر 
اصول سياست ، ديپلماسی و غيره حاکميت يافت 
نظامی  اشغال  و  تجاوزات  چگونگی  بررسی   .
نظامی  های  پايگاه  گسترش  و  اتخاذ  و  کشورها 
 " کنترل  برای  ريزی  برنامه  و  جهان  اکناف  در 
ابدی " آنها توسط آمريکا به خوبی نشان می دهد 
ساز  و  ساخت  تاروپودو  با  ميليتاريسم  پديده ی  که 
( متابوليسم ) بدنه نظام عجين گشته و هم اکنون 

اجتماعی،  کنترل  عمده  نحوه ی  يک  به 
نظام  درزندگی  ايدئولوژيکی  و  فرهنگی 
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امپراطوری  تمام  مثل   . است  شده  تبديل 
جهانی  امپراطوری  نظام  تاريخ،  در  ها 
تحت  نيست  حاضر  نيز   ( (امپرياليسم  سرمايه 
داده  خودراازدست  قدرقدرتی  شرايطی  هيچ 
والجرم از خواست هژمونيک خود صرفنظر کند. 
زمانی  عمدتًا  کهن  واستعمارگران  امپراطوريها 
بحران  با  واقتصادی  فرهنگی  ازنظرسياسی،  که 
روبه روگشتند به تدريج موقعيت منطقه ای وجهانی 
خود را ازدست داده يا با انهدام و تجزيه روبه رو 
نيروی  يک  وحمايت  عبوديت  قبول  با  ويا  گشتند 
عنوان  خودبه  بقای  به  نوظهورونوخاسته  بزرگ 
يک "شريک" ويا "موتلف" نظام تن دردادند. ولی 
آمريکا در رَاس نظام جهانی با اين که آن موقعيت 
مختلف  کشورهای  در  زمانی  که  را  وپرستيژی 
به مقدارقابل  را  داشته  دراروپا  به ويژه  جهان 
فرهنگی  سياسی،  نظر  واز  داده  ازدست  توجهی 
ولی  است،  گشته  روبه رو  بحران  با  واقتصادی 
به  دست  گذشته  امپراطوريهای  مثل  حاضرنيست 
عقب نشينی زده وعدم کاميابی ها و ناکامی های 
امپراطوريهای  برخالف  که  چرا  بپذيرد.  را  خود 
به  آمريکا  نظامی  زيرساخت  و  نيروها  گذشته، 
کليت  وساز  ساخت  و  تاروپود  از  اليتّجزا  بخشی 
پديده ی  در  آن  توضيح  که  است  آمده  در  نظام 

ميليتاريسم نهفته است .
نظامی  پايگاههای  گسترش  و  تُاسيس  بررسی 
آمريکا در جهان می تواند به خوبی نشان دهد که 
تری  اساسی  و  مهمتر  نقش  آمريکائی  ميليتاريسم 
را در تاروپود نظام و متابوليسم امپرياليسم ايفاء 
می کند. اين بررسی روشن می کند که به محض 
اين که آمريکا به اتخاذ يک پايگاه نظامی نايل می 
و  درآمده  نظام  الينفک  جزء  به  پايگاه  آن  گردد، 
ايجاد  و  اخذ  جهت  در  پرشی"  "سکوی  به  عمًال 
تبديل  ديگر  کشوری  در  جديد  نظامی  پايگاه  يک 
ميليتاريسم  سرد،  جنگ  پايان  زمان  تا  شود.  می 
عمده تًا درخدمت حفظ و حراست منافع اقتصادی و 
صنعتی آمريکا بود. ولی درفاز جديد امپرياليسم، 
نظاميگری به عنوان مکمل صنعت به نيمه شبکه 
سال  تا  است.  شده  تبديل  نظام  صنعتی  نظامی -  
١٩٩٠ ( آخرين سال دوره چهل وسه ساله جنگ 
سرد )، آمريکا ٧٩۴ پايگاه نظامی در کشورهای 
مختلف جهان داشت ( رجوع کنيد به : " پايگاههای 
جهان " ، به قلم  در  آمريکا  متحده  ممالک  نظامی 
جميز بيکر، نيويورک ، ١٩٩٠). بعد ازسقوط و 
فروپاشی شوروی، بنا بر مالحظات ژئوپوليتيکی 
/ جغرافيائی – نظامی ، اين تعداد از پايگاهها به 
که  جهانی  نظام  برای  ضعيف  نکته  يک  عنوان 
هدفش تسلط برجهان است، اعالم گشت. در پرتو 
گسترش "بازار آزاد"  نئوليبراليسم و تشديد جهانی 
گسترش  شاهد  پس  آن  از  جهانيان  سرمايه،  شدن 
سريع پايگاه های نظامی آمريکا در سراسر جهان 
واروپای  مرکزی  آسيای  های  کشور  در  ازجمله 
شرقی گشتند. پروژه گسترش پايگاه های نظامی 
آمريکا به مناطق جديد – مثل لهستان و جمهوری 
چک دراروپای شرقی و ازبکستان، تا جيکستان 
هدف  فقط    – مرکزی  آسيای  در  قيرقزستان  و 
درپيش  که  همان طور  بلکه  ندارد.  نظاميگری 
ذکرگرديد، نظاميگری بخشی از کليت شبکه نظامی 
–  صنعتی را در بر می گيرد و نتيجتًا همان طور که 
دسترسی به و کنترل بر نفت و ديگر منابع طبيعی 

به تاَُمين و بقای پايگاه های نظامی کمک می کند، 
به همان نسبت نظاميگری و جنگ نيز در خدمت 
اخذ اهداف سياسی و اقتصادی نظام قرارمی گيرد. 
به طورمثال، فراملی ها و دولت آمريکا سالهاست 
که تالش می کنند که يک ُکريدور امنی را برای 
عبور و صدور نفت و گاز طبيعی ازکرانه های 
دريای خزر در آسيای مرکزی ازطريق افغانستان 
و پاکستان به دريای عربی و اقيانوس هند بسازند. 
درافغانستان  پايان"  و"بی   " طوالنی   " جنگ 
آسيای  درکشورهای  نظامی  های  پايگاه  ايحاد  و 
(ايجاد  هدف  آن  به  وصول  تنهاراه  مرکزی 
حاکمين  طرف  از  طبيعی)  گاز  و  ُکريدورنفت 
معماراصلی  است.  شده  داده  تشخيص  سفيد  کاخ 
اين   که  است  يونيکال  فراملی  کمپانی  پروژه  اين 
پروژه را "راه ابريشم جديد" می نامد. در هم تنيده 
شدن و عجين گشتن کمپانی يونيکال و کمپانی ها 
ی فراملی سالح های پيشرفته نظامی دقيقًا نشان 
می دهد که چه گونه "شبکه نظامی –  صنعتی" و 
تبعات و مشتقات آنها به بخش عمده و الينفک از 
به  اند.  گشته  تبديل  سرمايه  جهانی  نظام  ساختار 
عبارت ديگر هدف کنترل ا نحصاری و بالمنازع 
برنفت و گاز طبيعی  در آسيای مرکزی از يک 
منطقه  آن  در  نظامی  های  پايگاه  گسترش  و  سو 
از سوی ديگر الزم و ملزوم هم گشته و دو روی 
يک سکه (هژمونی بر خاورميانه "جديد") را در 
پروژه جهانی آمريکا تشکيل می دهند . همان طور 
که حرص و ولع سرمايه لجام گسيخته در تالش 
کسب کنترل بر نفت و گاز طبيعی آسيای مرکزی 
نيروهای نظامی را در خدمت خود قرارداده است، 
ولع  و  حرص  و  افغانستان  جنگ  نسبت  به همان 
و  نفت  فراملی  های  کمپانی  سرمايه،  ميليتاريسم 
نحصاری  ا  گسترش  خدمت  در  را  صنايع  ديگر 
قرارداده  آمريکا  نظامی  های  پايگاه  منازع  بال  و 
است. امروزه، اهداف اقتصادی و تجاری آمريکا 
و اهداف ميليتاريستی و جنگی آمريکا دو لبه تيز 
يک " خنجردو سره" را در زندگی نظام جهانی 

بازی می کنند.
بررسی شرايط زندگی در درون پايگاه های نظامی 
آمريکا در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد 
با  ها  پايگاه  اين  در  حاکم  مقررات  و  قوانين  که 
مقررات و قوانين جاری در آمريکا و در کشو های 
"مهمان" به کلی متفاوت بوده و شيوه ی مشخص و 
روند متمايز خودرا دارا می باشند. در روند زندگی 
د اين پايگاه ها ما شاهد روابطی بين انسانها می 
گرديم که با نوع روابط مردم در خود آمريکا از 
يک سو و با روابط جاری در کشورهای "مهمان" 
و  وجود  نتيجتًا  ندارند.  ديگرهم خوانی  سوی  از 
توسعه اين پايگاه ها هميشه منجر به در گيريهای 
شديد بين مردم محل وسربازان وکارمندان ساکن 
اين پايگاه ها می گردد. وجود پايگاه های نظامی 
آمريکا درفيليپين ورفتار و شيوۀ زندگی سربازان 
و ملوانان آمريکائی در اين پايگاه ها به قدری برای 
مردم طاقت فرسا است که عمومًا اذهان عمومی 
براين باورند که فيليپين هيچ وقت استقالل رسمی 
خود را کسب نکرده و هنوز هم مستعمره رسمی 
از  يکی  که  گاپو  اولون  قديمی  شهر  آمريکاست. 
پايگاه های نظامی بحری آمريکا در کنار آن قرار 
دارد ، عمًال به "استراحت گاه" و جايگاه "لهو و 

درسال  است.  آمده  در  آمريکائی  سربازان  لعب" 
١٩٩٢، بيشتر از پنجاه هزار فاحشه دراين شهر 
درخدمت سربازان آمريکائی قرارداشتند ( رجوع 
کنيد به : مجله  " مانتلی ريويو " ، مارس٢٠٠٢) 
اوکيناوا  جزيره  جانسون  چالمرز  گزارش  طبق   .
ژاپن  در  پنتاگون  نظامی  مستعمره ی  يک  اصوال 
کاله  و  ملوانان  سربازان،  آن جا   در  که  است 
دست  حرکاتی  و  رفتار  به  آمريکائی  سبزهای 
می زنند که در خود آمريکا جراَُت نخواهند کرد که 
دست بزنند. وجود پايگاه نظامی آمريکا در اوکيناوا 
قدرقدرتی بالمنازع آمريکا را در شرق آسيا (در 
گسترش  و  بقاء  بزرگ  استراتژی  پيشبرد  جهت 
گذارد.  می  نمايش  به  نطام)  هژمونيک  قدرت 
مارس  ماه  اوايل  در  چنين  هم  و   ١٩٩۵ سال  در 
اعتراضات  و  تظاهرات  به  اوکيناوا  ٢٠٠٧مردم 
عليه سربازان آمريکائی که به دختران زير سن ( 
دوازده تا  پانزده ساله ) تعرض جنسی می کنند، 
سربازان  اين  جنايات  و  رفتار  آيا  زدند.  دست 
روزنامه  گزارش  طبق  ؟  هستند  استثنائی  اموری 
١٩٧٢تا  ازسال  آمريکائی  سربازان  ژاپنی،  های 
در  جنايات  و  جرم  فقره   ۴٧١۶ مرتکب   ،١٩٩۴
جزيره اوکيناوا گشته اند. معاهده ی نظامی آمريکا 
که  دهد  نمی  اجازه  ژاپنی  های  دادگاه  به  ژاپن  و 
ها  دادگاه  آن  در  ژاپن  قوانين  طبق  مجرمين  اين 
محاکمه شوند. در نتيجه اکثر اين مجرمين نه تنها 
بازگشت  بعداز  عمومًا  بلکه  شوند  نمی  محاکمه 
به پايگاه حتی مورد توبيخ نظامی نيز قرار نمی 
گيرند. اگر به اين نکته توجه کنيم  که اين وضع 
در پايگاهی اتفاق می افتد که کشور ميزبان آن ( 
ژاپن ) يکی از پايه های مّهم نظام جهانی سرمايه 
( امپرياليسم دسته جمعی) و "شريک" مطمئن و 
آمريکا   ) نطام  رَاس  پرقدرت  اقتصادی  نظر  از 
) است، آن وقت به ُبعد فجايع و بی عدالتی ها و 
ويرانی هائی که هر روز در پايگاه های نظامی 
آمريکا در کشورهای پيرامونی و نيمه پيرامونی 

جهان اتفاق می افتند، پی خواهيم ُبرد .
امروز  که  سياسی  و  اجتماعی  نيروهای 
جاری  جنايات  و  فجايع  عليه  درسراسرجهان 
درزندا نهای گوانتانامو ، ابو غريب و.....مبارزه 
شکل  در  تغيير  و  نظام  به  نسبت  نبايد  کنند  می 

حکومتی و اداری آن در توّهم باشند . 
متابوليسم  از  الينفکی  بخش  ميليتاريسم  زيرا 
اجتماعی نظام جهانی است. گسترش جهانی قدرت 
نظامی و تاََُسيس پايگاه های نظامی در پنج قاره ی 
است.  سرمايه  شدن  جهانی  الينفک  بخش  جهان 
مبارزه جدی عليه ميليتاريسم و تبعات آن – (جنگ 
پايگاه  گسترش  و  پايان"  "بی  و  "طوالنی"  های 
عليه  مبارزه  بدون  تواند  نمی  و....)  نظامی  های 
وجود  ونفس   ( امپرياليسم   ) سرمايه  جهانی  نظام 

سرمايه داری به کاميابی برسد . 
بدون  و  سرمايه  نظام  جهانی  ندازی  برا  بدون 
انتقال تاريخی و جهانی نمی توان ازجنگ های " 
طوالنی " و "بی پايان " " ساخت آمريکا " رهائی 
و  دموکراتيک  صلح  به يک"  را  بشريت  و  يافته 

غير تحميلی" رهنمون شد .         
  ن.ناظمی ـ ارديبهشت ١٣٨٧
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آدرس ُپست الکترونيکی نشريه رنجبر :                     
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آدرس ُغرفه حزب در اينترنت:         
        WWW.ranjbaran.org

          آدرس ُپستی حزب رنجبران ايران:
                                         Ranjbar     

  P.O.Box 5910         
Washigton DC
20016
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آدرس ُپست الکترونيکی حزب رنجبران ايران :                     
ranjbaran@ranjbaran.org
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داران  سرمايه  بار  شرارت  اراده  مولود  جنگ   "
درنده خو نيست ، گرچه بدون ترديد اين فقط به نفع 
آنها انجام می گيرد و فقط بر ثروت آنها می افزايد 
جهانی  سرمايه  قرنی  نيم  تکامل  مولود  جنگ   .
بدون   . است  آن  ارتباطات  و  رشته  ميلياردها  و 
قدرت  انتقال  بدون  و  سرمايه  قدرت  برانداختن 
رهائی  امپرياليستی  ازجنگ  توان  نمی  دولتی.... 
يافت و نمی توان به يک صلح دمکراتيک و غير 
تحميلی نائل آمد " لنين " آثار منتخب دريک جلد " 

، صفحه ۴۶١
حادثه مرموز يازده سپتامبر ٢٠٠١ که به عنوان " 
باران رحمت " به نومحافظه کاران حاکم در کاخ 
سفيد فرصت داد که قدم های اوّليه پروژه جهانی 
خود را در جهت هژمونی ( سيطره ) بر جهان با 
وارد ساختن " ضربه اول " خود در" خاورميانه 
که  داد  نشان  جهان  مردم  به   ، بردارند   " بزرگ 
چگونه جنگ بار ديگر، منتهی اين بار به طور باز 

و شفاف، به عنوان تنها ابزار سياسی در خدمت 
گرفته  قرار  سرمايه  جهانی  نظام  اصلی  مديران 
است . البته تاريخ استفاده از جنگ به عنوان تنها 
ابزار سياسی برای حل مسائل سياسی ، اقتصادی 
و غيره به دهه های آخر قرن نوزدهم و پيدايش 
 . رسد  می  امپرياليسم  نوظهور  پديدۀ  آثار  اولين 
امرشد  اين  شاهد  بشريت   ، قرن  آن  آخر  ربع  در 
تنها  و...  بلژيک   ، هلند   ، فرانسه   ، انگلستان  که 
از  عظيمی  برمناطق  که  نبودند  استعمارگرانی 
متحده  ممالک  بلکه  بودند،  کرده  پيدا  تسلط  جهان 
نيز در آن دوره بعد از جنگ با اسپانيا و تسخير 
بخشی از مستعمرات آن امپراطوری در آمريکای 
التين ( کوبا ، پرتوريکو و...) و در آسيا ( فيليپين 
) و سپس با سرکوب خونين جنبش استقالل طلبانه 
مردم فيليپين در آغاز قرن بيستم ، به يک کشور 
نبايد  همچنين   . بود  گشته  تبديل  نوين  استعمارگر 
فراموش کرد که در آن دوره شيوع انديشه های 

نظامی  نخبگان  ميان  در  امپرياليستی  طلبانه  جاه 
پروس تحت رهبری بيسمارک ( اولين صدراعظم 
قيصری  آلمان  شده  متولد  تازه  کشور   " آهنين   "
) و پيروی از آن انديشه ها توسط اخالف او نه 
کشيد،  اّول  جهانی  جنگ  به سوی  را  جهان  تنها 
بلکه تبعات فالکت بار ناشی از آن بشريت را با 
عروج آلمان هيتلری به قله ی ديکتاتوری فاشيستی 

و جنگ جهانی دّوم مواجه ساخت .
پديده  ی  تاريخ  بررسی  پرتو  در   ، ترديد  بدون   
ميليتاريسم ، خطرات و تُالمات ناشی از امر استفاده 
 ، اقتصادی  مسائل  فصل  و  حل  برای  جنگ  از 
سياسی و اجتماعی امروز به طور کافی آشکارشده 
است و ظهور و رشد امواج خروشان جنبش های 
ضد جنگ در اکناف جهان گواه بر اين مدعا است 
. آنچه که اينجا شايان توجه است اين است که اگر 
ما روند تاريخی پديده ی نظاميگری و تبعات ناشی 
از آن وازجمله جنگ را، به عنوان بخشی الينفک 

ويرانگری همراه با هرج و مرج و آشوب که 
امروز بشريت در اقصی نقاط جهان منجمله 
آنست  شاهد  و....   افغانستان   ، عراق  در 
سرمايه  تکامل  تاريخ  در  جديد  پديده  يک   ،
اين  تاريخ  اجمالی  بررسی   . نيست  داری 
ويرانگری  پروسه ی  که  می دهد  نشان  نظام 
سرمايه  بار  خشونت  های  سياست  با  همراه 
از آغاز شکل گيری و توسعه نظام يکی از 
ويژگی های شاخص آن بوده است . منتهی 
 ، تاريخی  مختلف  مراحل  در  ويژگی  اين 
مشخص  عواقب  و  ابعاد  و  شمايل  و  شکل 
و متفاوتی داشته است که بررسی آن برای 
و  ويرانگری  ماهيت  از  ما  عميقتر  شناخت 
در  سرمايه  نظام  امروز  که  مرجی  و  هرج 
جهان بوجود آورده ، کمک فراوان می کند.  
در اين نوشته پروسه شکل گيری و گسترش 
سه  در  را  داری  سرمايه  ويرانگری  پديده 
مرحله بزرگ –  دوره مرکانتاليستی ، دوره 
صنعتی ، و دوره انحصاری (که شامل دوره 
تشديد روند جهانی شدن سرمايه از ١٩٩١ تا 
کنون) می باشد  – مورد بررسی قرار داده 
و سپس يک نظر اجمالی به سرنوشت شکل 

سه  فراملی  امپرياليسم   – کنونی  امپرياليسم 
سره ـ  می اندازيم. 

عصر  در  ويرانگری  های  ويژه گی 
مرکانتاليستی

اين  گسترش  و  سرمايه  حرکت  فاز  نخستين 
قاره  مختلف  مناطق  فتح  پيرامون  نظام، 
آمريکا (آمريکای شمالی ، آمريکای مرکزی 
، آمريکای جنوبی و جزاير دريای کارائيب) 
تجاری  داری  سرمايه  نظام  چهارچوب  در 
آتالنتيک  اروپای  توسط  (مرکانتاليستی) 
(کشورهای اسپانيا ، پرتغال ، هلند ، انگلستان 
و فرانسه) در دوره ( ١٤٩٢-١٧٧٥) شکل 
گرفته و سازمان يافت . در اين مرحله ، نظام  
های  تمدن  های  ويرانه  بر  داری  سرمايه 
متنوع بومی بنيانگذاری شده و در بعضی از 
مستعمرات خود مرتکب نسل ُکشی نيز گشت 
. شکل گيری و رشد کشورهای اياالت متحده 
آمريکا (در قاره آمريکا) ، استراليا ، زالند 
نو و....(در قاره اقيانوسيه) اساسا از طريق 
نوع  پروتستان  مسيحيت  رواج   ، ُکشی  نسل 

انگلوساکسونی تحقق يافت. 
در مستعمرات آمريکای التين ، آفريقا و آسيا 

، استعمارگران کهن اسپانيا و پرتغال سياست 
متفاوتی را در پروسه ی استعمارسازی اتخاذ 
بررسی  و  پژوهش  تاريخ  در  که  کردند 
مرکانتاليسم  ويرانگر  عصر  های  ويژگی 
حائز اهميت است . اسپانيائی ها و پرتغالی 
کاتوليک  مسيحيت  به  که  استعمارگر  های 
تعلق داشتند و از طرف پاپ های عظام مورد 
عنايت و حمايت قرار می گرفتند ، در رقابت 
های  آموزه  تحت  همديگر  عليه  خونين  های 
مذهب کاتوليک بر آن بودند که تمام اقوام و 
ملت های استعمارشده و مغلوب در آمريکای 
التين (از مکزيک و السالوادورگرفته تا پرو 
صحرای  آفريقا(از  در   ، و....)  برزيل  و 
موزامبيک و....)  آنگوال ،  گرفته تا  مغرب 
بندر   ، شرقی  تيمور   ، فيليپين   ) آسيا  در  و 
ماکائو در چين و ... ) را به دين و مذهب 
زبان  پرتقالی  و  اسپانيائی  و  آورده  در  خود 
و  انگلستان  کهن  استعمارگران  ولی  سازند. 
انگلوساکسون  مذهبی  نهادهای  به  که  هلند 
داشتند،  تعلق  غربی  اروپای  پروتستان  های 
به تعبير و تاويل خاص خود از انجيل، قتل 
 ، آمريکائی  سرخ پوستان   )„ کافران   „ عام 


