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پاسخی تاریخی جهانی به عصری با
اهمیت تاریخی جهانی
دربارۀ پیش نویس «مانیفست و برنامۀ انقالب کمونیستی در ایران»!

در عصری به سر میبریم که جامعۀ بشری زیر فشار ضرورت پشت
سر گذاشتن نظام طبقاتی و استقرار سازمان اجتماعی کمونیستی قرار
دارد .بیپاسخ ماندن این ضرورت ،رنجهای بیسابقه ،جنگهای ویرانگر
و بیانتها ،نابودی حریقوار محیط زیست را برای مردم ایران و جهان به
بار آورده است .در چنین شرایطی انقالب نکردن و تن به این وضعیت
دادن دیوانگی است .فقط یک راه نجات وجود دارد .هر چیز دیگر توهمی
بیش نیست .باید تما ِم نظا ِم سیاسی -ایدئولوژیک و اقتصادی-اجتماعی
حاکم بر ایران و جهان را نابود کرد و به جای آن جامعه و جهانی دیگر
بنا کرد .جهانی که در آن هرگونه پایه و اساس تولید فقیر و غنی ،ارباب
و برده ،حاکم و محکوم ،جنگهای ویرانگر محو شده باشد و به جای
آن انسانها برای نیکبختی اشتراکی در تعاون و همآهنگی کار کنند

II
نویس «مانیفست و برنامۀ انقالب
و جهان خود را بسازند .انتشار پیش
ِ
کمونیستی در ایران» دعوتی است تا صدها هزار نفر برای تحقق این
هدف تعهد سپرده و رهروان پایدار و ثابت قدم این راه شوند.
این سند ،جایگزین برنامۀ حزب کمونیست ایران (مارکسیست
لنینیست مائوئیست) میشود .انتظار و آرزوی ماست تا «پیش نویس»
ِ
طیف وسیعی از مبارزین ،از فعالین و دوستداران این
میان
سند ،در
ِ
حزب تا رفقای جنبش چپ و فعالین حرکتهای اجتماعی ،بحث و
بررسی شود .به ویژه ،فعالین حزب موظفاند تا آن را به میان جوانان
مبارزی که با خیزش دی ماه وارد صحنۀ سیاسی جامعه شدهاند ،ببرند
تا با افکار و واکنشها و احساسات آنها که سند را خوانده و بحث و
بررسی میکنند آشنا شویم ،بیاموزیم و مصالح بیشتری برای غنیتر و
صحیحتر کردن سند به دست آوریم.
«مانیفست و برنامۀ انقالب کمونیستی در ایران» خصلت نظام
طبقاتی حاکم در جهان و در بستر آن ،چهل سال حاکمیت جمهوری
اسالمی را نقد کرده و بدیل انقالب کمونیستی را به عنوان پاسخی به
چالش عصر کنونی و در خدمت به تحقق کمونیسم در جهان ،پیش
ِ
کاربست انضمامی کمونیسم نوین در شرایط
میگذارد .این سند ،بیان
خاص ایران است.

III
سی و ششمین سالروز قیام سربداران

«مانیفست و برنامه انقالب کمونیستی در ایران» را در سی و
ششمین سالروز قیام سربداران در آمل ،منتشر میکنیم .قصدمان این
است که بر هدف تحقق نیافتۀ قیام سربداران تاکیدی دوباره بگذاریم و
آن را در چارچوب پیشبرد نبرد برای استقرار «جمهوری سوسیالیستی
نوین ایران» قرار دهیم .قیام پنجم بهمن  ،١٣٦٠نقطۀ اوج مبارزۀ
مسلحانهای بود که اتحادیه کمونیستهای ایران (سازمان پیش حزبی
حزب کمونیست ایران مارکسیست لنینیست مائوئیست) با هدف
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی ،آغاز کرد .در فراخوان به مردم برای
پیوستن به قیام چنین نوشته شده بود:
ای مردم ایران!  ...جمهوری اسالمی ،خمینی و دارودسته اش چیزی
جز یک دستگاه فساد و زور و قلدری آخوندی نیست .خمینی دغلکار،
رژیم مطلقۀ سلطنتی را در شکل و شمایل مذهبی و بر تَلی از بدنهای
متالشی شده جوانان انقالبی ما ،بار دیگر احیاء کرده است ...ای رفیقان
کارگر و ای برادران و خواهران رنجبر در همۀ شهرها و روستاها! ...یک
دل و متحد به پا خیزید! از توپ و تشر توخالی و تیر و تفنگ پوشالی
مشتی اشرار و اوباش بی آبرو نهراسید .خیمه و بارگاه این خیره سران
را که هوای سلطنت به سرهای بیمغزشان زده است باید بیرحمانه به
آتش کشید...
اگر چه قیام پنجم بهمن ،در یورش اوباش تبهکار جمهوری اسالمی
شکست خورد اما کابوس آن ،هرگز دامان رژیم را رها نکرد .خمینی

IV
به پیروانش وصیت کرد که آمل را فراموش نکنند و خطر اتحادیه
کمونیستها را دست کم نگیرند.
 ٣٦سال پس از شکست قیام سربداران ،رنگ چهرههای رزمندگان
کمونیست و صدای فریادهایشان در جنگل و شهر ،در خاطرۀ مردم
استوار است و آموزههای آن قیام هنوز پر تپش و پر طنین این حقیقت
را تکرار میکند که راه رهایی تنها در گروی سرنگونی تمامیت رژیم
جمهوری اسالمی و استقرار یک قدرت سیاسی و دولت بنیادا ً متفاوت و
نوین است .دولتی که بر ویرانههای دولت طبقۀ سرمایهداران و کارگزاران
آنها بنا شده و راه ریشهکن کردن تمامی انواع و اشکال ستم و تبعیض و
جهان کمونیسم را هموارمیکند.
بهرهکشی و در مسیر حرکت به سوی
ِ
بدون کسب قدرت سیاسی ،حل تضادها و معضالت اجتماعی موجود،
ناممکن است و «مانیفست و برنامۀ انقالب کمونیستی در ایران» ،اصول
و نقشۀ راه تحقق انقالب و بنای دولت جمهوری سوسیالیستی نوین در
ایران است .طی کردن چنین طریقی بدون رهبری یک حزب انقالبی
کمونیست و متکی بر سنتز نوین کمونیسم ،امکانپذیر نیست .در تداوم
خیزش دی ماه  ،١٣٩٦یا با هزاران کمونیست و انقالبی و مبارز دیگر،
جنبشی برای چنین انقالبی بر پا کرده و جامعه را به آن سو میبریم ،و
یا هم چون انقالب شکست خوردۀ بهمن  ،٥٧نیروهای سیاسی طبقات
ِ
سمت فاجعهای دیگر هدایت خواهند کرد.
مرتجع آن را به
بر آنیم تا بار دیگر در مسیر گامی که حزب ما برای به راه انداختن
جنبشی برای انقالب کمونیستی بر میدارد ،خشم تودههای مردم

V
به ویژه کارگران و زحمتکشان ،زنان و جوانان شورشی و جنبش
فرودستان را در مدار این انقالب و افق رهاییبخش آن قرار داده و تا
رسیدن به رهایی ،دست از جنگ و مبارزه با مرتجعین و ستمگران بر
نداشته و مردم را برای چنین انقالبی سازماندهی کنیم.
در این نبرد ،دوش به دوش تودههای مردم و جنبش فرودستان،
هیچ چیز برای از دست دادن نداریم و جز امید برای انقالب و پیکار برای
رهایی به هیچ چیز دیگر نمیاندیشیم .رهایی ممکن است اگر تحت
پرچم کمونیسم نوین و حزب آن در ایران یعنی حزب کمونیست ایران
(مارکسیست لنینیست مائوئیست) متحد شویم و به انقالب بپیوندیم.
راه پر پیچ و خم اما درخشان است!
پیش به سوی سرنگونی جمهوری اسالمی و نبرد برای جمهوری
سوسیالیستی نوین ایران
کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)
بهمن ١٣٩٦
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مانیفست وبرنامۀ انقالب کمونیستی در ایران
فصل اول
انقالب کمونیستی

عصر ما ،عصر انقالب کمونیستی است .عصر گذار جامعۀ بشری به
ورای جامعۀ چند هزار سالۀ طبقاتی .عصر سازمان دادن اجتماع بشر
بر اساس محو تمایزات طبقاتی ،نابود کردن کلیۀ روابط تولیدی که
این تمایزات را به وجود میآورند ،نابود کردن کلیۀ روابط اجتماعی
ستمگرانه که از این روابط تولیدی استثمارگرانه بر میخیزند و رهایی از
کلیۀ افکار کهنۀ مربوط به جامعۀ طبقاتی .این عصر ،عصر انقالبی است
که به این ضرورت پاسخ میدهد.
سندی که پیش رو دارید ،ادعانامۀ حزب کمونیست ایران
ِ
کلیت نظام سیاسی-ایدئولوژیک
(مارکسیست لنینست مائوئیست) علیه
و اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسالمی و برنامه و نقشۀ راه آن برای
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تغییر بنیادین وضع موجود است .ما مسئولیت انقالب کمونیستی و
استقرار یک دولت سوسیالیستی در ایران را بر دوش گرفتهایم .انقالبی در
خدمت تحقق یک جامعۀ جهانی کمونیستی .زیرا این امر ضروریترین
و عاجلترین مسالۀ جامعۀ ما و جهان کنونی است .رنجها و مصائب هر
روزۀ اکثریت مردم تحت نظام سرمایهداری و حاکمیت دینی ،دلیل
کافی برای اثبات این اضطرار است .دولت جمهوری اسالمی ،مردم ما را
گران بهره کشی و فقر و بیکاری ،ستم بر زنان و ستمگری ملی
زیر بار
ِ
علیه ملل غیرفارس خُ رد کرده ،زندگی و آیندۀ جوانان را لگدمال کرده
و سوءاستفادۀ تبهکارانه از کار و جسم کودکان را به امری رایج تبدیل
کرده است .حاکمان ایران تحت عنوان «توسعه اقتصادی» ،در را به روی
سرمایهداران بینالمللی باز کردهاند تا در استثمار هرچه بیشتر کارگران
و دیگر قشرهای کار ُکن جامعه و غارت مضاعف منابع طبیعی ایران،
شریک جمهوری اسالمی باشند .جمهوری اسالمی برای حفظِ ارکان
نظامش ،با مشارکت در جنگها و آشوبهای منطقهای و جهانی ،زندگی
مردم ایران و کشورهای دیگر منطقه را در نزاعی ارتجاعی با قدرتهای
امپریالیستی و سایر دولتهای مرتجع منطقه ،به خطر انداخته است .در
ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی از یک طرف با استبداد و خفقان
ِ
سیاسی ،ستم دینی و مذهبی ،سرکوب اندیشههای مترقی و جهانبینی
علمی ،ممنوعیت آفرینش هنری و فرهنگ نوین مواجهیم و از سوی
دیگر ،شاهد اشاعۀ سازمان یافتۀ جهل دینی و خرافات مذهبی هستیم.
سرنگونی و نابودی دولت جمهوری اسالمی و رهایی جامعه از این شرایط
و نبرد برای بنیانگذاری یک نظا ِم نوین سوسیالیستی ،ضرورتی عاجل
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است .دیرکرد در تحقق این ضرورت ،هر ثانیه بر فالکت و رنج اکثریت
قاطع مردم میافزاید.
مبارزه امروز ما برای رهایی جامعه ایران از استثمار و ستم ،بخشی
از مبارزه برای رها کردن کل جهان از ستم و استثمار بوده و با این
هدف پیش میرود .چرا که رنجهای مردم در سراسر جهان ،ریشه در
نظام اقتصادی-اجتماعی سرمایهداری دارد .فقر و بیحقوقی هر کارگر
کارخانه و معدن و مزرعه ،هر دستفروش و کولبر و جاشوی لنج ،هر
مهاجر و پناهجویی که در دریا غرق میشود ،هر بمبی که دولتهای
ارتجاعی منطقه یا ارتشهای امپریالیستی روسیه و آمریکا و ناتو ،بر سر
مردم خاورمیانه میریزند ،عروج نیروهای مرتجع اسالمگرا که مردم
را به اسارت میکشند ،هر کودک فلسطینی که به دست سربازان
ارتش اشغالگر اسرائیل به خاک میافتد ،خشونت و تحقیر مداومی
که بر زنان در سراسر جهان اعمال میشود ،سرکوب ال.جی.بی.تی ها،
بحران هراسناک آب و نابودی محیط زیست ،فساد بیپایان در میان
حاکمان ،رقابتهای تجاری که الجرم به جنگهای جهانی ویرانگر
منتهی میشوند ،ماندگاری و نفو ِذ افکار کهنه در میان مردم و حتا ستم
تودههای فرودست علیه یکدیگر ،همه ریشه در کارکرد و دینامیک های
نظام سرمایهداری دارند.
نظام سرمایهداری به نظام سرمایهداری امپریالیستی تبدیل شده
است .به این معنا که ،تمام نقاط دنیا را در یک نظام واحد اقتصادی
و سیاسی ادغام کرده و به اشکال مختلف بر همه کشورهای جهان
از جمله ایران ،تسلط دارد .این نظام بر تضاد میان تولید اجتماعی و

4

مانیفست و برنامه انقالب کمونیستی در ایران

مالکیت خصوصی بنا شده است .تولید اجتماعی به این معنا که نیازهای
همهجانبه انسانها از طریق مشارکت و تقسیم کار اجتماعی میان
میلیاردها انسان در سراسر جهان تولید میشود .میلیاردها نفر در مقیاس
جهانی ،در شبکهای درهم تنیده ،در کارخانهها ،اعماق زمین ،مزارع،
کوهها ،دریاها ،جادهها و آسمانها ،در پژوهشکدهها و کتابخانهها و
چاپخانهها ،در تماشاخانهها و هنرکدهها و غیره ،شبانه روز کار میکنند
تا نیازهای زندگی بشر را تولید و تامین کنند .مالکیت خصوصی به این
معنا که ثروت مادی ،دانش و خدماتی که این گونه تولید میشود و
فرآیند تولید آن ،توسط قشر کوچک طبقه سرمایهدار در هر کشور و
طبقۀ سرمایهدار امپریالیستی حاکم بر جهان تصاحب و کنترل شده و
بر مبنای کسب حداکثر سود جهت داده میشود .تضاد تولید اجتماعی
و مالکیت خصوصی ،تضاد اساسی عصر ما است و همین تضاد ،ضرورت
انقالب کمونیستی و امکان آن را بهوجود آورده است .این تضاد بر دو
فرآیند درهم تنیده استوار است )١ :مبارزۀ طبقاتی و  )٢رقابت میان
سرمایههای مختلف .فرآیند رقابت میان سرمایههای مختلف ،استثمار
پرولتاریا را شدت میبخشد ،شکل های کهنۀ ستم و بهرهکشی مانند
بردگی را احیاء میکند ،هرج و مرج و بیثباتی اقتصادی و اجتماعی به
بار میآورد ،روند تخریب محیط زیست را تشدید کرده و تا کنون منجر
به دو جنگ جهانی ویرانگر با دهها میلیون کشته ،شده است.
آتش خشم بیپایان از نظامی که این چنین زندگی تودههای مردم
در سراسر جهان را به تباهی میکشاند ،در وجود ما شعله میکشد .آتشی
که بدون آن صحبت از مبارزه بیهوده است .اما فقط حس عدالتجویی
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و نفرت از اسارتِ بشریت در انقیاد نظام منسوخ طبقاتی نیست که ما را
کمونیست کرده و مصمم به نبرد برای انقالب کمونیستی شدهایم .افزون
بر این و اساسیتر از آن ،بر اساس دانش علمی کمونیسم دریافتهایم که
در این لحظه از تاریخ ،انقالب کمونیستی تنها راه نجات جامعه بشری و
منطبق بر قوای محرکۀ تغییر اجتماعی است .بر این پایه ،ایجاد جامعه
کمونیستی در سراسر جهان نه تنها ضروری و مطلوب بلکه امکان پذیر
است .هر نوع دیگری از «انقالب» ،سرانجام به ضد انقالب تبدیل شده
و دور جدیدی از فاجعه و فالکت را برای مردم به ارمغان خواهد آورد.
انقالبی که دست به ریشهها نزده و یا در میانۀ راه توقف کند ،بار دیگر
توسط اشکال گوناگون نظام سرمایهداری بلعیده شده و الجرم پتانسیل
آن صرف نوسازی و ترمیم سیستم حاکم خواهد شد .در این عصر،
معنای دست به ریشه بردن این است :اوالً به رسمیت شناختن این
حقیقت که علت اصلی تداوم همه معضالت حاکم بر جامعه ما و سراسر
جهان ،نظام سرمایهداری امپریالیستی است و راه حل ریشه کن کردن
همۀ آنها نیز محو این نظام است .ثانیاً ،تبدیل شدن به مبارزین آگاه
این راه ،سازمان دادن و رهبری کردن انقالب با چشمانداز سرنگونی نظام
سرمایهداری حاکم بر هر کشور و استقرار دولت سوسیالیستی با هدف
نبرد برای استقرار نظام کمونیستی در جهان .در ایران به طور مشخص
به معنای قبول «مانیفست و برنامه انقالب کمونیستی در ایران» و مبارزه
برای تحقق آن است.
آرزو و آرمان محو ستم از زمان شکلگیری جامعه طبقاتی همواره با
بشر بوده است .اما با ظهور نظام سرمایهداری ،ضرورت و پایههای عینی و
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مادی ایجاد جامعه کمونیستی ،برای نخستین بار در تاریخ بشر به وجود
آمد .بیش از  ١٥٠سال پیش ،کارل مارکس «راز» نظام سرمایهداری را
در کتاب سرمایه بر مال کرده و ویژگیها و قانونمندیهای حاکم بر این
نظام را تحلیل و تبیین کرد و در آثار متعددش راه از بین بردن آن از
طریق انقالب کمونیستی را نشان داد .مغز استخوان نظام سرمایهداری،
استثمار کارمزدی و تولید ارزش اضافه است که بدون تولید آن در
مقیاس هرچه فزونتر و بسط یابنده تر ،سرمایهداری بقا نمییابد .این
فرآیند ،طبقۀ پرولتاریا را به وجود آورده که بر خالف طبقات تحت
استثمار پیشین (طبقۀ برده و طبقۀ دهقان) ،ظرفیت آن را دارد که
ستون فقرات یک انقالب بنیادا ً متفاوت در تاریخ بشر باشد .انقالبی که
برای همیشه سازمان اجتماعی جامعه طبقاتی را همراه با تمام مالزمات
اجتماعی و فکریاش محو کرده و جامعه کمونیستی را در جهان مستقر
کند.
سرمایهداری ابتدا در اروپا با نابود کردن نظام فئودالی سر برآورد و
تبدیل به نظام اقتصادی-اجتماعی حاکم شد .این کشورهای سرمایهداری
به مرور کشورهای سه قارۀ آسیا ،آفریقا و آمریکای التین را مستعمرۀ
خود کردند .در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سرمایهداری
جهانی بر اساس صدور سرمایه (یعنی ،سرمایهگذاری و بسط و گسترش
سرمایه از طریق استثمار کار مزدی) و با خشونتی بیمانند تمام
کشورهای این سه قاره را در یک سیستم جهانی تولید سرمایهداری
ادغام کرد .به این ترتیب تضاد اساسی سرمایهداری بر تمام جهان حاکم
شد .زمانی که سرمایهداری به مرحلۀ سرمایهداری-امپریالیستی تکامل
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یافت ،تولید در مقیاس جهانی ،به تولید اجتماعی تبدیل شد .بهطوری
که امروز تولید کنندگان مستقیم (کارگران کارخانه و مزرعه و معدن
و غیره) در هر کشور ،در تعاون و تقسیم کار تولیدی با کارگران دیگر
نقاط جهان قرار دارند .یک جامعۀ جهانی با تولیدات عظیم و وفور در
هر عرصه از نیازهای حیات انسان ،به وجود آمده است که حصارهای
سازمان اجتماعی سرمایهداری برای آن خفقان آور است و سازمانیابی
به طریقی کمونیستی را طلب میکند .در نظام اجتماعی کمونیستی،
انسانها بهطور فردی و فراتر از آن بهطور جمعی ،قادر خواهند بود
بدون مواجهه با سد تمایزات طبقاتی و دیگر روابط اجتماعی ستمگرانه،
منسوخ مالکیت خصوصی ،به کلیۀ
بدون مواجهه با جهانبینی کهنه و
ِ
نیازها و ضرورتهای فردی و جمعی پاسخ دهند و زندگی مادی ،فکری
و فرهنگی جامعه و تک تک افراد آن را تاريالمین کنند.
کارکرد نظام سرمایهداری نیازمند ایجاد و تقویت انواع و اقسام سلسله
مراتب ستمگرانه در میان مردم است .سرمایهداری ستم جنسیتی را از
نظامهای ماقبل سرمایهداری به ارث برد و با تغییراتی در نظام خود
ادغام کرد .کارکرد سرمایهداری ،ستمگری ملی برخی ملل بر ملل دیگر
را تولید و بازتولید میکند .عالوه بر این ،سرمایهداری جوانبی از روابط
استثمارگرانۀ پیشا سرمایهداری را بهطور تبعی در خود ادغام کرده و
مازادی که با شیوههای استثمار پیشا سرمایهداری و حتا شیوههای برده
داری ،از تولید کنندۀ مستقیم استخراج میشود را تبدیل به تقویت
کنندۀ مدارهای انباشت سرمایه ،یعنی استثمار کارمزدی کرده است.
کارکرد سرمایهداری ،همواره هرج و مرج و بیثباتی در اقتصاد را به
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وجود میآورد .زیرا رقابت میان سرمایهداران ،قوۀ محرکۀ عمده در
توسعۀ اقتصاد سرمایهداری است .همین رقابت ،قوۀ محرکهای برای
پیشرفتهای شگفت انگیز انسان در فن آوری است که به نوبۀ خود
موجب رونق اقتصاد سرمایهداری در حیطهای و تا مدتی میشود اما
برای اکثریت مردم جهان ،رنج و فالکت تولید میکند .در چارچوب
روابط تولید اجتماعی سرمایهداری ،بسیاری از پیشرفتها در فناوری
تولید ،صدها میلیون نفر را به زیر خط فقر میراند .میلیونها دهقان
را ورشکسته کرده و به جمعیت شناور شهرهای بزرگ تبدیل میکند.
نیروی ماهر و جوانان تحصیل کرده امکان جذب شدن در بازار کار
را نیافته و در بسیاری از کشورهای جهان دور جدیدی از نابودی
زیرساختها ،کارخانهها و شهرهایی که حول اقتصاد قبلی ساخته شده
بودند ،آغاز میشود .گرداب تند بیثباتی ،قشرهای مرفه را به میانه و
میانه را به فقیر تبدیل میکند.
همۀ قشرهای مردم که به هر شکلی تحت ستم و استثمار نظام
سرمایهداری و دولتهای آن هستند ،فارغ از نوع ستمی که به آنان
میشود ،در انقالب علیه نظام سرمایهداری ذینفع هستند و میتوانند
جزو نیروهای انقالب باشند .این خو ِد نظام سرمایهداری است که
پایههای مادی و عینی آن را به وجود آورده که قشرهای عظیمی از مردم
با انقالب کمونیستی متحد شده و گورکنان نظام سرمایهداری شوند.
انقالب ما در ایران در گام اول یک انقالب سوسیالیستی است .وظیفۀ
این انقالب عالوه بر ریشه کن کردن استثمار کار مزدی ،نابود کردن
شیوههای استثمار پیشا سرمایهداری مانند بقایای نیمه فئودالیسم
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و همچنین محو انواع روابط ستمگرانۀ دیگر مانند ستم جنسیتی،
ستمگری ملی و توقف روند نابودی محیط زیست و ترمیم آن است.
انقالب سوسیالیستی جهت تحقق این اهداف و رسیدن به پیروزی
نیازمند داشتن برنامۀ انقالب ،حزب رهبری کنندۀ فرایند انقالب و بسیج
کردن تودههای مردم است.
از زمان مارکس تا کنون ،ما کمونیستهای انقالبی همراه با میلیونها
پرولتر و تودههای تحت ستم و روشنفکران انقالبی ،کوشیدهایم راه
سرنگونی نظام منسوخ سرمایهداری و استقرار جامعۀ سوسیالیستی را
گشوده و در مسیر خلق جهانی نوین پیشروی کنیم .کارنامۀ انقالب
کمونیستی تاکنون حاوی دو تجربه درخشان از پیروزی و استقرار
دولت و جامعۀ سوسیالیستی است که چهرۀ جهان را کامال تغییر داد و
پیشرویهای بیسابقه در بنای جهان بدون بهرهکشی و ستم کرد .این
دو انقالب در نهایت شکست خوردند اما دستاوردهای آنها و همچنین
درسگیری از اشتباهات و کمبودهای فرعیشان ،امروز مشعل فرا راه ما
جهت نبردها و پیشرویهای انقالبی آتی است.
فراز و نشیب راه تاریخی-جهانی انقالب کمونیستی

کمون پاریس در سال  ١٨٧١اولین تالش در راستای ایجاد جامعه
سوسیالیستی بود .اما کمون عمری کوتاه داشت و در کمتر از سه ماه
به خون کشیده شد .کارل مارکس و همرزمش فردریش انگلس در
پی این شکست و با جمعبندی از آن ،تصویری کلی از دولت و نظام
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اقتصادی-اجتماعی که باید برای رسیدن به کمونیسم برقرار کرد ،یعنی
دولت دیکتاتوری پرولتاریا و دوران گذار سوسیالیستی را ارائه دادند.
مارکس اعالم کرد:
سوسیالیسم اعالم تداوم انقالب است ،اعالم دیکتاتوری طبقاتی
پرولتاریا به عنوان نقطه گذاری ضروری به محو تفاوتهای طبقاتی به
طور کلی ،نابودی کلیه روابط تولیدی که این تفاوتها بر آن استوارند،
نابودی کلیه روابط اجتماعی منطبق بر این روابط تولیدی و دگرگون
کردن کلیه ایدههای منتج از این روابط اجتماعی.
پس از مارکس و انگلس و بر اساس تئوری و رویکرد انقالبی و
علمی آنها ،تالشهای انقالبی برای تغییر جهان آغاز شد که در دو
مورد مشخص اکتبر  ١٩١٧روسیه به رهبری والدیمیر ایلیچ لنین و
اکتبر  ١٩٤٩چین به رهبری مائو تسه دون به پیروزی و تشکیل دولت
سوسیالیستی منجر شد .لنین و مائو در نتیجۀ راهگشاییها و تکامالتی
که در علم مارکسیسم به وجود آوردند ،توانستند کشتی مبارزۀ طبقاتی
را در مسیری ناشناخته و از میان آبهای متالطم رهبری کرده و به
پیروزی برسانند و سپس فرایند پر پیچ و خم نابودی جهان کهنه و بنای
جامعه نوین سوسیالیستی را آغاز کنند .لنین و مائو ،مارکسیسم را به دو
سطح کیفی جدید تکامل دادند.
در این دو کشور با پیروزی انقالبهای سوسیالیستی ،یک سوم نوع
بشر درگیر ساختن جوامعی واقعاً آزاد شدند .این گا ِم نخستین برای
خالص شدن از ظلمت جامعه ستمگرانۀ طبقاتی بود؛ گامی تاریخی.
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هرچند دو انقالب روسیه و چین عمری به مراتب طوالنیتر از کمون
پاریس داشتند اما آنها نیز بیش از چند دهه دوام نیاوردند .انقالب در
شوروی در اواسط دهۀ  ١٩٥٠میالدی شکست خورد .سرمایهداری احیاء
شد و یک بورژوازی نوین که درون دولت سوسیالیستی و حزب کمونیست
نشو و نما کرده بود ،قدرت را غصب کرد .انقالب سوسیالیستی در چین
تا سال  ١٩٧٦تداوم یافت .مائو از طریق حل این مساله که چرا در
سوسیالیسم احیای سرمایهداری رخ میدهد و راه مقابله با آن چیست،
علم مارکسیسم را تکامل داد و بر اساس این تکامالت و تحت رهبری
مائو و طرفدارانش بود که انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی (-١٩٦٦
 )١٩٧٦برای ممانعت از احیاء سرمایهداری در چین سوسیالیستی برپا
شد .انقالب فرهنگی پرولتری اگرچه توانست چین سوسیالیستی را
به باالترین قلۀ رهایی که تاکنون بشریت به آن دست یافته ،رهنمون
کند و دستاوردهای عملی و نظری بیسابقه ای در مورد ماهیت جامعه
سوسیالیستی و تضادهای آن در بر داشت ،اما نتوانست مانع از احیای
سرمایهداری در چین بشود .در پی مرگ مائوتسه دون در سال ،١٩٧٦
رهروان سرمایهداری دست به کودتا زده و قدرت را در دست گرفتند
و سپس چین را با کمک امپریالیستهای غربی ،به یکی از بزرگترین
مشقت خانههای جهان تبدیل کردند .با شکست چین سوسیالیستی،
نخستین موج انقالبهای کمونیستی در تاریخ بشر خاتمه یافت.
با شکست موج اول انقالبهای کمونیستی ،دوران تهاجم بزرگ ضد
انقالب در سراسر جهان آغاز شد .به جای جنبشهای انقالبی کمونیستی
و رهاییبخش ،جنبشهای سیاسی ارتجاعی در میان تودههای محروم
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پایه گرفتند .عروج بنیادگرایان اسالمی در ایران ،تبدیل انقالب ١٣٥٧
به ضد انقالب و در نتیجه به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی و در پی
آن رشد و گسترش نیروهای بنیادگرای اسالمی و نفوذشان در میان
تودههای محروم خاورمیانه و شمال آفریقا ،یکی از پیامدهای هولناک
شکست انقالبهای کمونیستی بود .چندین سال پس از این وقایع،
امپریالیسم شوروی که در رقابت با بلوک امپریالیستی غرب به
سوسیال
ِ
سرکردگی ایاالت متحده ،جهان را به آستانۀ یک جنگ هستهای کشیده
بودند ،با بحران درونی روبهرو شد و فروپاشید .بورژوازی جهانی فروپاشی
شوروی را دست مایۀ یک کارزار تبلیغاتی وسیع علیه کمونیسم کرد و
مدعی شد که با فروپاشی شوروی ،کمونیسم مرده است .اما واقعیت این
بود که اتحاد شوروی از سال  ١٩٥٦دیگر نه یک کشور سوسیالیستی
بلکه یک کشور سرمایهداری بود که نقاب سوسیالیسم را برای پیشبرد
مقاص ِد امپریالیستی و جهانگشایی خود حفظ کرده بود .پس از فروپاشی
شوروی و بلوک شرق ،دورانی در ساختار جهانی سرمایهداری آغاز شد
که به «جهانی سازی» (گلوبالیزاسیون) معروف شد .آغاز این دوره ،ابعاد
جدیدی بر حرص و آز سرمایهداری ،جنگهای تجاوزکارانه ،نژادپرستی و
نسل کشی ،تشدید انقیاد زنان ،وابستگی عمیقتر کشورهای تحت سلطه
به کارکردها و دینامیکهای نظام جهانی سرمایهداری امپریالیستی و
تشدید روند تخریب محیط زیست افزود.
در هیچ برهه از این افت و خیزهای تاریخی و جهانی ،مبارزات و
مقاومت تودهها علیه آثار و پیامدهای نظام سرمایهداری قطع نشد .اما در
چند دهۀ گذشته ،تودههای مردم عمدتاً در حالی به مبارزه پرداختهاند
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که توهمات تولید شده توسط همین سیستم بر ذهنشان سنگینی کرده
و راهنمای حرکتشان بوده است .بسیاری به این باور رسیدند که با
توهمات دینی و بازگشت به گذشته میتوان نیروهای افسارگسیختۀ
سرمایهداری را مهار کرد و عدهای دیگر بر این باورند که نمیتوان
سرمایهداری و قدرت مهیب سیاسی و نظامیاش را سرنگون کرد و باید
مسیر اصالح و «به سر عقل آوردن» آن را در پیش گرفت .علت عمدۀ
چنین وضعیت اسفناکی این است که کمونیسم انقالبی ،یعنی تنها افق
جنبش واقعاً رهاییبخش ،به طور مؤثر در صحنۀ مبارزات
و برنامه و
ِ
تودههای مردم حضور ندارد ،اثری از جایگاه و اهمیت تاریخ انقالبهای
کمونیستی و تجربۀ رهاییبخش آن در اذهان تودههای مردم نیست یا
بسیار ضعیف است .این بزرگترین فاجعهای است که امروز گریبان گیر
اردوی مقاومت علیه نظام منسوخ سرمایهداری شده است.
سنتز نوین کمونیسم :جهشی تکاملی در علم کمونیسم

اما بر بستر اوضاع نامساعد سیاسی جهان بعد از شکست موج اول
انقالبهای کمونیستی ،تغییری کیفی و مهم رخ داده است .جهشی
نوین در علم کمونیسم صورت گرفته که نه تنها دستاورد تاریخی-
جهانی کمونیسم را نجات داده ،بلکه آن را غنیتر و روشنتر از پیش
کرده است .تئوری و پراتیک انقالبهای کمونیستی ،از زمان مارکس
تاکنون ،توسط باب آواکیان سنتز شده است .جوانب عمدتاً صحیح آن
انقالبها به ویژه در بنای دولت و ساختمان جامعه سوسیالیستی در
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روسیه و چین ،حفظ و جوانب اشتباه آن
سنتز نوین بیش از هر چیز ُمعرف و نمایانگر حل کیفی یک تضاد
حیاتی است که از ابتدای تکامل کمونیسم تا کنون در آن موجود بوده
است :تضاد رویکرد و روش بنیادا ً علمی کمونیسم با جنبههایی از
کمونیسم که با چنین رویکرد و روشی مغایرت داشته است .آواکیان
با حل این تضاد چارچوب مارکسیسم را بر اساسی علمیتر ،قالبریزی
مجدد کرده است .از این منظر ،کار او قابل مقایسه با کار مارکس در
بنیانگذاری چارچوب مارکسیسم است.
بنیادیترین و اساسیترین جنبۀ سنتز نوین ،تکامل و سنتز بیشتر
کمونیسم به عنوان یک رویکرد و روش علمی است و کاربُرد پیگیرانهتر
این روش و رویکرد به واقعیت بهطورکلی و مشخصا به مبارزۀ انقالبی
برای سرنگونی و ریشه کن کردن همۀ نظامها و روابط استثمار و ستم و
پیشروی به جهان کمونیستی .عناصر مرکزی و مؤلفههای اساسی سنتز
نوین ،بر بستر این رویکرد و روش قرار میگیرند و به آن اتکا دارند.
برخی عناصر مرکزی سنتز نوین کمونیسم بهطور فشرده در موضوعات
زیر بیان میشود:
کمونیسم ،عالوه بر آن که یک جنبش سیاسی و هدف اجتماعی است،
علم است و نه ایدئولوژی .بدون شناخت علمی از واقعیت اجتماعی هرگز
نمیتوان آن را تغییر داد .اخالق و ارزشهای ایدئولوژیک کمونیستی،
شالودههای علمی دارند و بازتاب واقعیت عینی جامعه و ضرورت تغییر
انقالبی جامعه و مطلوب بودن آن هستند .جانبداری کمونیسم از طبقۀ

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) 15
پرولتاریا بر تحلیل علمی ماتریالیسم دیالکتیکی و ماتریالیسم تاریخی از
واقعیت جامعه طبقاتی و آخرین فاز آن یعنی سرمایهداری استوار است.
سنتز نوین کمونیسم ،از درکهای جسمیت بخشیدن ()reification
به پرولتاریا گسست میکند .پرولتاریا به عنوان یک طبقۀ تاریخی-
جهانی ،جایگاه خاصی در ریشه کن کردن نظام طبقاتی و رهایی بشریت
دارد .اما این جایگا ِه خاص به معنای آن نیست که هر فرد یا گروه از
این طبقه به صرفِ تحت استثمار بودن «دسترسی ویژه» به حقیقت
و «توانایی ویژه» در فهم دینامیکهای جامعه و دگرگون کردن آن
دارد .سنتز نوین کمونیسم ،همچنین گرایش متافیزیکی مذهبگونه
به «اجتناب ناپذیر» دیدن پیروزی انقالب کمونیستی را نقد میکند.
انقالب کمونیستی ضروری و ممکن و مطلوب است اما «اجتناب ناپذیر»
نیست .زیرا تنها یکی از جادههایی است که در مقابل جامعۀ بشری قرار
دارد و در پیش گرفتن این جاده امری «خود به خودی» نبوده و کامال
به نبردی آگاهانه و تاریخی-جهانی وابسته است.
در میان کمونیستها ،گرایش قدرتمندی موجود بوده که انقالب
کمونیستی را اساسا یک «جا به جایی» ببینند .به این صورت که
کارگران به جای سرمایهداران حکومت خواهند کرد .این درک برای
ریشه کن کردن همۀ ستمها و رسیدن به یک جهان بنیادا ً متفاوت
و بهتر ،به شدت ضعیف است .انقالب کمونیستی انتقام (یا «تسویه
حساب») استثمارشوندگان و ستمدیدگان از سرمایهداران نیست .بلکه
انقالبی است برای رهایی کل بشریت.
سنتز نوین ،اقتصاد سیاسی مارکسیستی را بسط داده و علمیتر
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میکند .به طور مشخص ،تضاد «آنارشی و ارگانیزاسیون» را در
کارکرد سرمایهداری ،به عنوان قوۀ محرکۀ عمدۀ آن تشخیص داده
و مفهوم سازی میکند .سنتز نوین ،بهطور کلی رویکرد ماتریالیستی
دیالکتیکیتری به رابطۀ میان زیر بنای اقتصادی و روبنای سیاسی و
ایدئولوژیک جامعه دارد.
سنتز نوین ،انترناسیونالیسم کمونیستی را بر پایههای مادی
و فلسفی کیفیتا استوارتری قرار میدهد و نتیجهگیری میکند که،
کلیۀ فرایندهای خاص در هر کشور بهطور تعیین کننده تحت تاثیر
تحوالتِ چارچوب بزرگتر جهانی هستند .دست یافتن به شرایطِ
ضروری استقرار کمونیسم ،فرایند جهانی پر پیچ و خمی است .در این
فرایند ،انقالبها در کشورهای مختلف و در مقاطع مختلف به صورت
ناموزون پیش میروند و رابطۀ دیالکتیکی با یکدیگر دارند .کنش متقابل
و تقویت متقابل انقالبهای کمونیستی در کشورهای مختلف یک حلقۀ
کلیدی در تغییر بنیادین جهان است ،اما در تمام این فرایند ،عرصۀ
ِ
کلیت
جهانی عامل تعیین کننده در پیشرفت هر کدام از انقالبها و
انقالب جهانی است .آواکیان ،خطاهای ناسیونالیستی و پراگماتیستی در
سیاست کشورهای سوسیالیستی قرن بیستم (شوروی و چین) و بهطور
کلی در جنبش کمونیستی بینالمللی را نقد کرده و روشن میکند که
دولتهای سوسیالیستی باید بیش از هر چیز به عنوان پایگاهی برای
پیشبرد انقالب جهانی نگریسته شده و با این جهتگیری استراتژیک
حرکت کنند.
رویکرد استراتژیک نسبت به انقالب و تاکید هرچه بیشتر بر رابطۀ
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دیالکتیکی میان آگاهی و ماده از مؤلفههای مهم سنتز نوین کمونیسم
است .باب آواکیان ،خط کمونیستی لنین در مقابل خطِ اکونومیستی
را غنیتر کرده و نشان میدهد که پیروزی انقالب کمونیستی در گرو
آن است که از همین امروز بخش قابل توجهی از تودههای مردم ،از
قشرهای پرولتری و دیگر زحمتکشان تا روشنفکران رادیکال ،به
معضالت و نقشۀ راه انقالب آگاه شده و با آن درگیر شوند و در جریان
مبارزه علیه ستم و بیعدالتیهای گوناگون ،افکار خود را نیز تغییر دهند.
پرولترها و دیگر ستمدیدگان در صورتی میتوانند از استثمار رها شوند
که یک انقالبِ تمام و کمال رخ دهد و تنها زمانی میتوانند حاکم بر
سرنوشت خود شوند که نه صرفا برای گرفتن «حق» خود ،بلکه بهعنوان
«رها کنندگان بشریت» علیه نظام سرمایهداری بجنگند.
باب آواکیان ،با به کاربست سنتز نوین کمونیسم ،نقشۀ راه انقالب
کمونیستی و استراتژی نظامی این انقالب در کشوری مانند ایاالت
متحده آمریکا را نیز تدوین کرده است.
یکی از مهمترین مؤلفههای سنتز نوین کمونیسم ،ارایۀ الگویی نوین
از دولت و جامعۀ سوسیالیستی است .این الگو بهطورمشخص ،متکی
است بر تحلیل و ارزیابی علمی از تضادهای اجتماعی و طبقاتی که پس
از تحکیم دولت سوسیالیستی نوین شکل میگیرند و بهطورکلی ،تحلیل
و ارزیابی علمی از فرایند طوالنی گذار سوسیالیستی به عنوان تابعی از
فرایند کلی انقالب جهانی به سوی هدف نهایی کمونیسم .این الگوی
ِ
دیالکتیک «هسته مستحکم با االستیسیته
نوین ،نمونهای از کاربر ِد
بسیار زیاد بر پایۀ هستۀ مستحکم» است .یعنی از یک طرف ،برای دورۀ
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گذار سوسیالیستی به کمونیسم ،نیاز به دولت دیکتاتوری و دموکراسی
کمونیسم
پرولتاریا و رهبری حزب کمونیست است تا با دست یافتن به
ِ
جهانی ،هر شکل از دولت طبقاتی همراه با طبقات از بین برود ،از سوی
دیگر یک بخش کلیدی از پیشبرد دیکتاتوری و دموکراسی پرولتاریا،
تقویت فضای نارضایتی و جوشش سیاسی ،فکری ،فرهنگی است .به
این تضاد و چالشهای درگیر باید بهطور مثبت و به عنوان نیروی
محرکهای در راستای رسیدن به هدف انقالب کمونیستی در جهان،
نگریست .ساختارها و کارکردهای این الگوی نوین توسط باب آواکیان
در سن ِد «قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای
شمالی» تدوین شده است که خطوط و جهتگیری کلی آن ،کاربردی
جهانشمول دارد.
سنتز نوین ،کمونیسمی است که در برابر چند دهه تهاجم بورژوازی
قد علم کرده ،از دل عظیمترین چالشهای سیاسی و ایدئولوژیک بیرون
آمده و متکی است بر بنیادهای علمی کمونیسم که توسط مارکس و
انگلس پایهریزی شد و توسط لنین و مائو به قلههای باالتر تکامل یافت.
کمونیسم با سنتز نوین به یک تکامل کیفی دست یافته است که آن
را کمونیسم نوین میخوانیم ،به طور عینی ،یک خط تمایز حیاتی
میان کمونیسم واقعی و کمونیسم دروغین است ،زیرا بدون آن انقالب
کمونیستی غیرممکن است.
حزب ما به عنوان پیشاهنگ انقالب کمونیستی در ایران ،خود را
بر این علم متکی کرده است .زیرا ضرورت وجودی این حزب را آرمان
رهایی تودههای تحت ستم و استثمار و رهایی بشریت تامین میکند.
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این رهایی ،فقط به دست تودههایی که با آگاهی کمونیستی پیوند
خورده باشند امکانپذیر است و در غیر این صورت ،نابود کردن جهان
کهنه و استقرار جامعه و جهان نوین ،غیرممکن است .حزب ما از این
جهت خود را «پیشاهنگ» میخواند که مسئولیت رهبری این فرایند
را بر اساس کمونیسم نوین ،بردوش گرفته است( .ضمیمه «کمونیسم
نوین» به تشریح بیشتر سنتز نوین کمونیسم پرداخته است)
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فصل دوم
انقالب در ایران

در سال  ١٣٥٧نیروهای سیاسی اسالمگرا که طیفی از گروههای
مختلف را تشکیل میدادند ،تحت رهبری خمینی انسجام یافته و
توانستند با برنامۀ «حکومت اسالمی» ،رهبری خود را بر مبارزات ضد
سلطنتی تودههای مردم تحمیل کرده و انقالبی که در حال زایش بود را
به یک ضد انقالب دینی تبدیل کنند .رژیم جمهوری اسالمی جانشین
رژیم سلطنتی شد و دولت سرمایهداری وابسته به امپریالیسم را در
شکلی جدید و تحت رژیمی جدید بازسازی کرد و تداوم بخشید .به
قدرت رسیدن یک رژیم دینی بر اساس سرکوب انقالب مردم ایران و
با تکیه بر وعدههای عوامفریبانه به قشرهای محروم جامعه که قربانیان
توسعه اقتصادی امپریالیستی بودند ،یک رویداد مهلک برای جامعه ایران
بود .این رژیم دینی-فاشیستی همواره با دیکتاتوری بیرحمانه جامعه
را اداره کرده است.
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در این جابهجایی قدرت که «انقالب اسالمی» خوانده شد،
سرمایهداران بزرگ پیشین قدرت را از کف دادند و اسالمگرایانی که
قدرت را گرفته بودند ،کل طبقۀ سرمایهداران بزرگ را در چارچوبی
جدید ،تجدید سازماندهی کردند.
دولت دینی روابط خود با نیمی از جامعه (زنان) را بر شریعت
استوار کرد و رابطۀ ارباب-بنده را میان مردان و زنان جامعه قانونی
کرد .ستمگری ملی که از زمان رضا شاه یکی از ارکان دولت در ایران
بوده است ،کماکان ادامه یافت و تبعیض مذهبی نیز بر آن افزوده شد.
سرکوب هرگونه مخالفت سیاسی ،سرکوب آزادی بیان و قلم و هنر ابعاد
بیسابقهای یافت .تبلیغ و ترویج تفکرات خارج از گفتمان تعیین شده
توسط شریعت و قانون رژیم حاکم و در ضدیت با آن ،با خطرات جانی
همراه شد .شوراهای کارگری ،اتحادیههای دهقانی ،شوراهای کارمندان و
کارکنان موسسات گوناگون ،کانونها و نهادهای نویسندگان و هنرمندان
و به طور کل هر نوع نهاد مدنی غیر دولتی سرکوب شدند تا نظم سیاسی
و ایدئولوژیک جمهوری اسالمی تثبیت شد .جنبشهای دهقانی که
برای تقسیم اراضی مالکین بزرگ در ترکمن صحرا ،کردستان ،فارس
و دیگر نقاط کشور برخاسته بودند ،به خون کشیده شدند .حکام شرع
و بازجویان و قاضیان و روسای دادگاهها در صدور حکم اعدام و گرفتن
فتوای مرگ از آیتاهللها و دست انداختن بر روی منابع اقتصادی با
یکدیگر به رقابت برخاستند .در همان چند سال نخست روی کار آمدن
جمهوری اسالمی ،دهها هزار معلم ،استاد و کارمند به دالیل عقیدتی
و فکری تصفیه و بازخرید شدند .دهها هزار دانشجو به همین علت از
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تحصیل محروم شده و فقط کسانی حق ورود به دانشگاه داشتند که از
فیلترهای تفتیش عقاید گذشتند .باالخره هزاران نفر از زندانیان سیاسی
کمونیست ،انقالبی و دیگر مخالفین حکومت در دهه شصت در زندانها
به قتل رسیدند.
به قدرت رسیدن اسالمگرایان شیعه در ایران ،در بسیاری از موارد
با ساختارهای فرمانروایی قدرتهای امپریالیستی غرب در خاورمیانه و
حکومتهای تحت الحمایۀ آنها ،در تضاد قرار گرفت .در این تضاد،
جمهوری اسالمی گفتمان «ضد امپریالیستی» و ادعای «استقالل» از
امپریالیسم را اتخاذ کرد .اما از وابستگی ایران به نظام سرمایهداری
جهانی هیچ کم نشد و به شکل جدیدی ،این بار تحت حاکمیت یک
رژیم دینمدار تحت سلطۀ امپریالیستها باقی ماند.
نظام جمهوری اسالمی
ساختار اقتصادی

نظام اقتصادی حاکم بر ایران یک نظام سرمایهداری وابسته به
نظام جهانی امپریالیستی است .در این نظام جهانی ،انحصارات عظیم
و نهادهای مالی چند کشور قدرتمند امپریالیستی ،کنترل اقتصادها و
نظامهای سیاسی ،نه تنها در یک کشور بلکه در سراسر جهان را در
دست دارند.
نظام سرمایهداری در ایران ،مانند نظام سرمایهداری که از چند صد
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سال پیش به این سو در اروپا در تقابل با نظام فئودالی به وجود آمد،
اساسا متکی بر استثمار کار مزدی است .اما فرآیند نابودی فئودالیسم و
رشد سرمایهداری در ایران و کشورهای نظیر آن در سه قارۀ آسیا ،آفریقا
و آمریکای التین ،کیفیتا متفاوت از مسیر آن در کشورهای اروپا و پس
از آن در آمریکای شمالی بوده است .روابط سرمایهداری در این کشورها
که اصطالحا کشورهای «جهان سوم» خوانده میشوند و ایران هم در
زمرۀ آنها است ،از بیرون و توسط قدرتهای سرمایهداری اروپا که به
سرمایهداری امپریالیستی تبدیل شده بودند ،توسعه یافت .امپریالیستها
با صدور سرمایه ،این کشورها را از موضعی تبعی ،در نظام سرمایهداری
جهانی ادغام کرده و آنها را به عرصۀ انباشت سودآور سرمایه تبدیل
کردند .انباشت سرمایه در مقیاس جهانی ،بر اساس رابطۀ تولیدی سلطه
و تحت سلطه میان این دو نوع کشورها و شکاف عمیق میان آنها
پیش میرود .به همین جهت ،این کشورها را «تحت سلطه امپریالیسم»
میخوانیم .در کشورهای تحت سلطه ،اقتصادی شکل گرفت که بند ناف
آن به صدور سرمایۀ خارجی متصل است ،تابع ملزومات انباشت سرمایه
در کشورهای «مرکزی» (متروپُل) است و به لحاظ درونی پیکری معوج
و از هم گسیخته دارد.
توسعۀ سرمایهداری در ایران از نقاط عطف مختلف که هر یک
وابسته به تغییرات بزرگ در نظام سرمایهداری امپریالیستی بودند ،گذر
کرده است .امپریالیستها از اواخر سلسلۀ قاجار و به ویژه پس از جنگ
جهانی اول ،ابتدا با طبقات فئودال و نمایندگان و کارگزاران این طبقات
(شاه ،روحانیت ،دیوان ساالران و نظامیان) متحد شدند و از «باال» یک
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دولت تمرکزگرا را طی سرکوبهایی خونین ،شکل دادند .این دولت
ضمن آن که نیاز داشت با قشر روحانیت شیعه متحد شود و قوانین
مدنیاش به شدت متاثر از اسالم و فقه سنتی بود ،اما همزمان برای
آنان حد و حدودی در اعمال قدرت سیاسی و ایدئولوژیک تعیین کرد.
ِ
حکومت آن ،تکیه
کل کشور زیر فرمان یک مرکز سیاسی در آمد و
گاه قدرتهای امپریالیستی برای تغییر و ادغام هرچه بیشتر کشور در
نظام اقتصادی و سیاسی بینالمللی شد .دولت ،تبدیل به دولت طبقات
سرمایهدار و مالکان بزرگ و وابسته به امپریالیسم شد .سرمایهداری
انحصاری دولتی ،تحت فرامین قدرتهای امپریالیستی حاکم و نهادهای
بینالمللی آنها شکل گرفت .در نتیجۀ این تغییرات ،طبقات استثمارگر
و طبقات تحت استثمار پیشین دستخوش دگرگونی شدند و طبقات
استثمارگر و استثمار شوندۀ جدیدی به وجود آمدند :طبقۀ سرمایهدار با
الیهها و ترکیبهای مختلف؛ طبقۀ کارگر با الیههای متفاوت ،از کارگران
صنایع بزرگ تا بخشهای کوچک ،کشاورزی ،خدمات و غیره؛ قشرهای
خرده بورژوازی مدرن با درصد فزایندهای از دانشجویان و روشنفکران
تعلیم یافته در مدارس آموزشی جدید .تا چندین دهه پیش اکثریت
جمعیت کشور در روستاها ساکن بودند اما امروز در شهرها سکونت
دارند .کشاورزی عمدتاً (تا قبل از انقالب سفید در سال  )١٣٤١با روابط
فئودالی و ارباب-رعیتی اداره میشد ،اما امروز توسط روابط سرمایهداری
کارمزدی اداره میشود ،هرچند جوانبی از شیوههای استثمار پیشا
سرمایهداری نیز در این چارچوب ،وجود دارد.
بر اساس تقسیم کار جهانی در نظام امپریالیستی ،وظیفۀ اقتصاد
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ایران به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم ،تولید و صدور نفت برای اقتصاد
جهانی بوده و کلیت اقتصاد ایران ،حول این تقسیم کار با نظام جهانی
سرمایهداری تنیده شده است .بنا بر این صنعت نفت ،صرفاً تولید نفت
نیست بلکه شالوده و تداوم دهندۀ روابط تولیدی سلطۀ امپریالیستی در
ایران است .جمهوری اسالمی ،از این ساختار اقتصادی هیچ گسست
نکرد و چنین هدفی هم نداشت .برعکس شدیدا اشتهای ادغام شدن در
نظا ِم سرمایهداری امپریالیستی جهانی را داشت و نفت را محور آن قرار
داد .جمهوری اسالمی حتا عمیقتر از پیش ،اقتصاد ایران را به شبکۀ
نظام جهانی سرمایهداری تحت سلطۀ امپریالیستها متصل کرد .در این
فرآیند ،رژیم تئوکراتیک تالش کرد با ارجاع به این که سرمایهداری
حاکم در ایران اکنون «اسالمی» است ،به این ساختار طبقاتی و
وابستگی به امپریالیسم ،مشروعیت «الهی» ببخشد.
اقتصاد جمهوری اسالمی عمدتاً تحت فرمانهای «ولی فقیه» یا
خواست دولت مردان جمهوری اسالمی نیست .بلکه در خطوط کلی
و تعیین کننده ،تحت سیاستها و فرامین نهادها و مراکز مالی مستقر
در نیویورک ،فرانکفورت ،توکیو ،پکن و مسکو ،برنامه ریزی کالن شده
و کار میکند .به همین علت ،قدرتهای امپریالیستی بدون نیاز به
استفاده از جنگ و اشغال میتوانند اقتصاد ایران را با بیرون کردن از
چند شبکۀ روابط اقتصاد جهانی ،به زانو درآورند .اقتصاد ایران ،تابع
قوانین بازار جهانی سرمایه ،نهادهای اقتصاد جهانی ،نوسانات این اقتصاد
و نظام بانکی آن است .از آن جا که رقابت میان قدرتهای امپریالیستی
(ایاالت متحده آمریکا ،روسیه ،اتحادیه اروپا ،چین و ژاپن) مدام در
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جریان است ،این رقابتها بر اقتصاد ایران نیز تاثیر گذاشته و به از هم
گسیختگی بیشتر این اقتصاد دامن میزند .این روابط اقتصادی با خود،
روابط سیاسی خاص و ضرورت گردن نهادن به نظام اقتصادی و سیاسی
تحت کنترل امپریالیستها را ایجاب میکند.
اقتصاد ایران تمام عالئم رشد و توسعۀ سرمایهداری در یک کشور
تحت سلطۀ امپریالیسم را نشان میدهد .اقتصادی است که توسعه
و رونق آن ،شکاف طبقاتی را بیشتر کرده و توسعۀ ناکافیاش فقر و
محرومیت به بار میآورد .این دو از شاخصهای اقتصاد سرمایهداری در
کشورهای تحت سلطۀ امپریالیسم هستند .اقتصاد سرمایهداری حاکم
بر ایران ،پیوستگی و انسجام درونی مشابه کشورهای امپریالیستی را
ندارد .اعوجاج یکی از مشخصات این اقتصاد است که دائما بازتولید
حاصل وابستگی آن به سرمایهداری امپریالیستی است .رونق در
شده و
ِ
یک بخش اقتصادی عموما موجب پیشرفت در سایر بخشها نمیشود.
توسعۀ صنعت و کشاورزی در ایران همواره تابعی از تقسیم کار جهانی
و نقش ایران در آن به عنوان تولید کنندۀ نفت برای اقتصاد جهانی
بوده است .تمام استانداردها و معیارهای بهرهوری اقتصادی از طریق
این رابطه اقتصادی که بخشی از رابطۀ تولیدی حاکم در ایران است
به کل اقتصاد کشور وارد شده و دیگر فرآیندهای اقتصادی را نیز تابع
معیارها و شاخصهای بازار جهانی میکند .بنابراین در اقتصاد ایران
یک عقبماندگی مزمن در صنعت و کشاورزی وجود دارد و خدمات
و فعالیتهای ساختمانی و اقتصاد انگلی سفته و سهامبازی ،داللی و
واسطهگری ،همواره سودآورتر از سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و
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کشاورزی هستند.
رشد سرمایهداری ،کالن شهرها را که مرکز رونق اقتصادیاند به
وجود آورده و مناطق دیگر کشور را به «حاشیه» توسعۀ اقتصادی رانده
است .در نتیجه ،کالن شهرها به قطب جاذبۀ میلیونها دهقان ،تولید
کنندۀ خُ رد ورشکسته و جوانان بیکار تبدیل شدهاند ،بدون آن که قادر
به ادغام آنها در فرآیند اقتصاد شهری باشند.
آن چه تاکنون گفته شد ،خصلت عام اقتصاد سرمایهداری در ایران
است و حتا اگر رژیم سلطنتی بر جای میماند ،کارکرد این اقتصاد،
نتایج کمابیش مشابه امروز را به بار میآورد .اما این اقتصاد ،عالوه بر
تمام تضادهای رشد و توسعۀ سرمایهداری در یک کشور تحت سلطۀ
امپریالیسم ،تضادهای خاصی هم دارد که نشئت گرفته از جا به جایی یک
رژیم سلطنتی مورد حمایت امپریالیستهای غربی با یک رژیم اسالمگرا
ِ
است .به این شکل که از یک طرف ،اقتصاد سرمایهداری ایران به اقتصاد
سرمایهداری جهانی وصل است و از طرف دیگر ،منافع ،برنامهها و اهداف
استراتژیک ایاالتمتحده (به عنوان بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی
در خاورمیانه و جهان) با رژیم اسالمگرای حاکم در ایران سازگار نبوده
است .جمهوری اسالمی و سرمایهداران بزرگ اسالمگرا تالش کردهاند
از طریق وابسته شدن به قدرتهای امپریالیستی دیگر مانند روسیه و
قدرت امپریالیستی نوظهور چین که در حال حاضر از رقبای آمریکا و
امپریالیستهای اروپایی هستند ،این تناقض را حل کنند.
اقتصاد جمهوری اسالمی ،دو قطبی فقر و ثروت بسط یابنده تولید
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میکند .در یک قطب ،قشر اندکی از رفاه اقتصادی قابل مقایسه با
قشرهای مرفه در کشورهای سرمایهداری غرب برخوردارند و در قطب
دیگر ،با دریای عظیم فقر که شامل محرومیت غذایی ،مسکن و بهداشت
و همچنین محرومیت از کسب علم ،هنر و فرهنگ است ،مواجهیم .این
دو قطبی فقر و ثروت ،مناطق مختلف ایران را نیز به مناطق ثروتمند
و محروم تقسیم کرده است .چند کالن شهر ،مرکز انباشت ثروت و
امکانات هستند و باقی کشور ،به ویژه مناطق مربوط به ملل تحت ستم،
در رکود و رخوت اقتصادی و ضعف ساختارهای بهداشتی ،آموزشی،
علمی و فرهنگی دست و پا میزنند .فساد اقتصادی در شکل غارت
منابع مالی ،زمین ،دریا ،کوه و جنگل ،جزئی الینفک از اقتصاد جمهوری
اسالمی است .با هر دم و بازدم این اقتصاد ،شمار عظیمی از جوانان
بیآینده و بیکار به وجود میآید و ضربه ای دیگر به محیط زیست وارد
میشود.
شکلگیری قشر سرمایهداران بزرگ اسالمگرا در بورژوازی ایران

اسالمگرایان تحت رهبری خمینی از قدرت سیاسی خود استفاده
کردند تا تبدیل به قشر جدیدی از کالن سرمایهداران شوند .با استقرار
جمهوری اسالمی ،انتقال ثروتهای دولتی و ثروت تحت مالکیت
سرمایهداران و زمین داران بزرگ زمان شاه به مراکز قدرت و نهادهای
مالی محل تجمع این قشر جدید در بورژوازی ایران و ایجاد انحصارهای
بزرگ اقتصادی آغاز شد .بانکها ،کارخانهها ،زمینها و اماکن شهری و
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اراضی کشاورزی روستائی در دست نهادها و بنیادهای وابسته به دایرۀ
قدرت ،متمرکز شد .کنترل و مدیریت کارخانجات ،معادن ،جنگلها،
کشت و صنعتها و شیالت و غیره میان بنیادها و نهادهای تازه تاسیس
و مکتبی توزیع شد .درآمد حاصل از نفت میان این نهادها و موسسات
تقسیم شد .دست انداختن به اراضی شهری و درآمدهای ناشی از آن
از طریق انتصاب شهرداریها ،کنترل بنادر و راههای ترانزیت ،فصل
دیگری از این توزیع بود .کالن سرمایهداران اسالمگرا به مرور خود را
در مجموعههای مالی ،صنعتی و تجاری بزرگ سازمان دادند .مهمترین
منبع شکلگیری این قشر سرمایهداران اسالمگرا آن جا بود که اهرمهای
دولت و اداره و مدیریت روابط تولیدی امپریالیستی میان ایران و نظام
سرمایهداری جهانی را در دست گرفتند .نمایندۀ رژیم جدید ،بر سر
میز اوپک نشست و روابط اقتصادی امپریالیستی در لباس صنعت نفت
و تزریق سرمایۀ امپریالیستی به این اقتصاد در شکل درآمدهای نفتی،
تداوم یافت .این قشر ،در چارچوب روابط تولیدی امپریالیستی و با تکیه
بر آن است که مالکیت خصوصی را بر کلیت خاک و دیگر منابع طبیعی
ایران و کنترل نیروی کار اعمال میکند.
این فرآین ِد شکل گرفتن یک قشر جدید از طبقۀ بزرگ سرمایهدار
در ایران از طریق «انقالب اسالمی» بود.
نظام سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسالمی

رژیم جمهوری اسالمی ،یک رژیم دینمدار (تئوکراتیک) است.
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رژیمی که در آن حاکمیت یک مذهب خاص ،قوانین را تعیین میکند.
در این رژیم ،منبع قانون نه عقل بشر که «وحی الهی» است و روحانیت
شیعه ،وظیفۀ تفسیر آن را بر عهده دارد .ادغام دین و دولت ،به معنای
سرکوب آزادیهای فردی ،اندیشه علمی ،تبدیل مردساالری به یک امر
مقدس الهی و تقویت پدرساالری ،سرکوب هنر به ویژه موسیقی و آواز
و رقص ،سرکوب ادبیات و افکار و گفتمان سکوالر و تفکر انتقادی است.
طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ،مذهب شیعه اثنی عشری،
ِ
مذهب رسمی حاکم بر ایران و غیرقابل تغییر است .قانون اساسی مردم را
بر پایۀ جنسیت ،هویت دینی و مذهبی و مرامی ،به بخشهای مختلف با
حقوق و امتیازات متفاوت و نابرابر تقسیم میکند« .اخالق» این حکومت
وابسته به تبعیت زنان از نقش و رفتار اجتماعی است که اسالم و مذهب
شیعه برایشان تعریف کرده است .طبق شریعت اسالم ،رفتارهای جنسی
ال.جی.بی.تی سزاوار مرگ است .طبق همین شریعت ورود بهاییها به
مراکز آموزشی و کسب و کار ممنوع است .عالوه بر روحانیت و منبرهای
مساجد و نمازهای جمعه ،تمامی تریبونهای رسمی و غیررسمی
حکومت ،رسانهها ،نظام آموزشی ،تولیدات به اصطالح فرهنگی و غیره،
عمدتاً روابط و افکار فاشیستی دینی را در جامعه تبلیغ و ترویج می کنند.
برگزاری نماز جمعه ،ایجاد مقرهای فرماندهی نظامی و شکنجهگاه در
مساجد ،کارزارهای «زیارت» قبور امامان و امام زادهها و کارزارهای
برگزاری مناسک و آیینهای دینی شیعه ،بخشی از دستگاه «فکرسازی»
و عمومی کردن نظام ارزشی و باورهای جمهوری اسالمی و تبدیل کردن
سربازان حاکمیتشان است.
مردم به
ِ
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حکومت دینمدار بیش از هر بخش دیگری ،در قوۀ قضائیۀ جمهوری
اسالمی و نظام کیفری آن متجلی میشود .بخشی از قوانین کیفری
قوانین مبتنی بر روابط قبیلهای
جمهوری اسالمی به تبعیت از شریعت،
ِ
در دوران صدر اسالم هستند .در آن جوامع ،جنایت با جنایت پاسخ داده
میشد و نظام قضایی جمهوری اسالمی نیز چنین است .کیفر یا مجازاتِ
جرم ،قصاص ،شکنجه ،شالق ،سنگسار ،قطع دست و اعدام است .از آن
جا که در جمهوری اسالمی همه مردم در مقابل قانون برابر نیستند و
نسبت به جنسیت ،دین و مذهب ارزشگذاری شدهاند ،در نظام قضایی
نیز برابر نیستند .در نتیجه مثال در معادلۀ «دیه» ،ارزش زن و پیروان
ادیان دیگر ،نصف مرد مسلمان است .در این جهانبینی ،مجازات ،عملی
برای مرعوب کردن کل مردم و حربهای برای سرکوب و تثبیت قدرت
سیاسی و اقتصادی است .نمونۀ آن ،اعدامهای کردستان در ابتدای به
قدرت رسیدن جمهوری اسالمی و در دهه  ٦٠و سال  ٦٧است که در
مورد آخر ،لغو احکا ِم زندانیان سیاسی توسط «فتوا» و اعدام آنها بدون
تفهیم اتهام ،بدون آیینهای دادرسی ،بدون حق درخواست تجدید نظر
در حکم اعدام ،بدون حق وکیل و صرفا بر اساس «فتوای» خمینی جالد
صورت گرفت.
ِ
ماهیت ارتجاعی رژیم جمهوری اسالمی،
این نظام قضایی بازتاب
ایدئولوژی و کل نظام اجتماعی آن است.
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دستگاه نظامی  -امنیتی ستون فقرات دولت

جمهوری اسالمی ،دستگاه دولتی رژیم شاه ،به ویژه دستگاه نظامی و
امنیتی آن را در اختیار گرفت و قوای مسلح و امنیتی دیگری نیز بر آن
افزود .رژیم در بدو امر برای تحمیل خود با تکیه بر نیروی نظامی سپاه
پاسداران و ارتش ،به لشگرکشی در اقصی نقاط کشور به ویژه کردستان
دست زد و با گسترش بیوقفۀ دستگاه امنیتی ،مخالفین خود را به
طور مستمر حبس و شکنجه و اعدام کرد .نیروی شبه نظامی سراسری
بسیج ،یکی از بازوان اعمال سرکوب وسیع در شهرها ،روستاها ،ادارات،
کارخانهجات ،محالت ،دانشگاهها و غیره شد .عالوه بر وزارت اطالعات،
نهادهای امنیتی دیگر مانند اطالعات سپاه نیز با کمک سرویسهای
امنیتی امپریالیستی (عمدتاً کشورهای اروپایی و روسیه و چین) به
مدرنترین ابزارها و شگردهای جاسوسی ،شکنجه و ترور مسلح شده
و آموزش دیدند .همچنین واحدهای رزمی ،جاسوسی و تروریستی فرا-
مرزی مانند سپاه قدس ،برای عملی کردن اهداف رژیم در خارج از
کشور تاسیس و فعال شدند .جمهوری اسالمی در سرکوب امنیتی و به
راه انداختن ترور و وحشت ،از دادگاههای شرع و خودمختاری قضات
شرع استفاده کرده و ترکیب ویژهای از «جالد-روحانی» را به وجود آورد.
تودههای طرفدار جمهوری اسالمی

طبقه سرمایهداران بزرگ وابسته در ایران و دولت آنها بیپایه
نیستند .به ویژه آن که جمهوری اسالمی بر اساس یک جنبش ارتجاعی
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دینی به قدرت رسید و پس از کسب قدرت ،پایههای تودهای خود را
سازمان داده و ایدئولوژیزه کرد .رژیم ایران بر مبنای یک ایدئولوژی
دینی و همچنین دست آویختن به جنگ ارتجاعی هشت ساله با عراق
و کشتههای آن جنگ ،در میان تودههای طبقه متوسط و قشرهای
فرودست برای خود پایگاهی درست کرد .هرچند با گذشت چند دهه،
از پایگاه تودهای جمهوری اسالمی به شدت کاسته شده است اما انقالب
کمونیستی برای سرنگونی جمهوری اسالمی ،یک جنگ داخلی را از سر
خواهد گذراند .به این معنا که در سمت دشمن ،درصدی از تودههای
مردم قرار خواهند گرفت.
جناحبندیهای درون هیئت حاکمه

دولت بورژوازی از جمله دولت حاکم در ایران ،هرگز یکدست نیست
و متشکل از جناحها و نیروهای مختلف است که همواره در رقابت و
نزاع با یکدیگرند .هدف هر یک از این نیروها در نزاع درونی ،حفظ ثبات
و استحکام دولت طبقاتیشان و در عین حال قرار گرفتن در راس هرم
قدرت است .همۀ این جناحها ،همواره خود را نمایندۀ منافع «عمومی»
قلمداد میکنند .همان گونه که کلیت دولت دیکتاتوری بورژوازی در
همه جا خود را نمایندۀ منافع «همه مردم» اعالم کرده است .جناح
بندی های گوناگون جمهوری اسالمی نیز از این امر مستثنی نیستند.
جمهوری اسالمی توانست روابط درون هیئت حاکمه را بر مبنای
شکلی از دموکراسی سازمان دهد .به این معنا که جناحها و باندهای
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گوناگون اسالمگرایان که حول خمینی متحد شده بودند ،توانستند نظام
انتخاباتی را در کارکرد خود نهادینه و از آن استفاده دوگانه کنند :به
عنوان ابزاری برای ایجاد تناسب قدرت در میان خودشان و همچنین
وسیلهای برای فریب مردم و متحد کردنشان با حکومت .جناحهای
گوناگون جمهوری اسالمی از تضادهای درونی خود برای پراکندن توهم
میان تودههای مردم که گویا یکی از میان آنها «منجی» یا «حامی»
مردماند ،استفاده کردهاند .اما همین رقابتها و شکافهای درون هیئت
حاکمه ،عامل مهمی در شکلگیری بحرانهای مشروعیت حکومتی و
برهم خوردن استحکام و تعادل رژیم است.
وحدت و تضاد جمهوری اسالمی با امپریالیسم

اگر چه اسالمگرایان حاکم بر ایران ،برای تحمیل قوانین شرعی
هزار و چهار صد سال پیش تالش کردهاند اما ،مانند دیگر نیروهای
اسالمگرا ،اساساً نیروهای سیاسی زادۀ عصر سرمایهداری هستند که در
کشورهای تحت سلطۀ امپریالیسم ،برای دست یافتن به قدرت سیاسی،
به رقابت و جنگ با قشرهای سنتا حاکم پرداختهاند .میان اسالمگرایان
و قدرتهای امپریالیستی غربی به ویژه آمریکا ،تضادهای حاد وجود
داشته است اما این تضادها دال بر ماهیت متخاصم نظامهای اقتصادی-
اجتماعی آنها نیست.
در سال  ،١٣٥٧امپریالیستهای غربی راه را برای قدرت گیری
اسالمگرایان در ایران باز کردند تا هم مانع از رشد نیروهای انقالبی
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کمونیست شوند و هم از نفوذ سوسیال امپریالیسم شوروی در ایران
جلوگیری کنند .هر چند امپریالیستهای غربی راه را برای این قدرت
گیری گشودند ،اما روابط آنها با جمهوری اسالمی همواره پر تنش بوده
است .به یک کالم ،تضاد میان اسالمگرایان و امپریالیستها ،ماهیتی
ارتجاعی دارد و تضادی است درون سیستم سرمایهداری امپریالیستی
میان دو نیروی ارتجاعی که هر یک به نوبۀ خود شکلی از یک نظام
اجتماعی منسوخ و ارزشهای منطبق بر آن را نمایندگی میکنند.
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فصل سوم
انقالب کمونیستی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین

یک انقالب واقعی ،بیش از یک اعتراض و شورش علیه وضع موجود
است .انقالب واقعی نیازمند آن است که میلیونها نفر آگاهانه و به طور
سازمان یافته به پا خیزند و با عزمی راسخ ،دستگاه دولتی حاکم و نظام
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی آن را در هم بکوبند و به جای آن ،دولت
و نظام سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی متفاوتی را مستقر کنند که زندگی
کیفیتاً متفاوت و بهتری را برای آحاد جامعه تامین میکند .جامعۀ ما
مانند همۀ جوامع دیگر جهان ،به طبقات اقتصادی-اجتماعی متخاصم
تقسیم شده است .در یکسو ،طبقۀ حاکمه سرمایهدار و کارگزاران،
روشنفکران و نظامیان و امنیتیهای آن قرار دارند که درصد کوچکی
از جمعیت را تشکیل میدهند و در سوی دیگر ،اکثریت جمعیت
یعنی کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا ،بیکاران ،کارگران
مهاجر،روشنفکران ،دانشجویان ،معلمان ،هنرمندان ،کارمندان ،تولید
کنندگان و صنعتکاران خرد شهر و روستا و خلقهای ملل تحت ستم
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قرار دارند .میان منافع این دو قطب و دو جبهۀ اجتماعی ،تضاد آشتی
ناپذیری حاکم است و در نتیجه قدرت سیاسی در ایران مانند هر جای
دیگری تنها میتواند دیکتاتوری بورژوازی یا دیکتاتوری پرولتاریا باشد.
با سرنگونی این دولت و استقرار دولت سوسیالیستی نوین ،تودههای
تحت ستم و استثمار ،آزاد شده و صاحب حق و مهمتر از آن حق
حاکمیت خواهند شد .با این انقالب ،همزمان با گسستن زنجیرهای
اقتصادی-اجتماعی سرمایهداری ،ستمها و شیوههای استثمار برجای
مانده از عصر پیشا سرمایهداری نیز ریشه کن خواهند شد .هدف انقالب
کمونیستی عوض کردن جای «پایینیها» و «باالییها» نیست ،بلکه
هدف آن سرنگون کردن طبقۀ ارتجاعی حاکم و ریشه کن کردن همۀ
انواع ستم و تبعیض و نابودی چهار کلیتی است که پیشتر به آن اشاره
شد .کلیۀ مبارزات و اعتراضات علیه وضع موجود ،در همه مقاطع باید به
ساختن ،توسعه و سازمان دادن نبرد برای چنین انقالبی خدمت کنند.
انقالب کمونیستی و استقرار دولت سوسیالیستی در ایران ،نه تنها با
ضرورت سرنگونی جمهوری اسالمی مواجه است بلکه به طور غیرمستقیم
و در شرایطی به طور مستقیم ،با قدرتهای امپریالیستی مواجه خواهد
شد .زیرا دولت سوسیالیستی که بر اساس سرنگونی دولت و نظام فعلی
به قدرت خواهد رسید ،در اولین گامها از چارچوب نظام سرمایهداری
چه در داخل و چه در سطح بینالمللی گسست خواهد کرد.
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رهبری انقالب

انجام چنین انقالبی نیاز به تئوریهای علمی کمونیسم و نیاز به
رهبری یک حزب کمونیست انقالبی دارد که مجهز به این علم بوده و
آن را در راه تحقق انقالب به کار ببندد .درهم شکستن دولت جمهوری
اسالمی و دم و دستگاه نظامی و امنیتی و زندانهای آن فقط به دست
مردمی که بر پایۀ نقشۀ آگاهانه ای برای انقالب کمونیستی سازمان
یافته باشند ،ممکن است .این وظیفه کمونیستهای انقالبی است که
تودههای مردم به ویژه ستمدیدهترین و محرومترین قشرهای جامعه را
به این سطح از آگاهی و سازمان یافتگی برسانند.
ِ
پیشاهنگ انقالب ،مجموعهای متشکل از کمونیستهای آگاه
حزب
به این علم و پیرو آن و متعهد به این هدف و این راه است که بر حسب
اصل مرکزیت دموکراتیک سازمان یافتهاند و هستۀ مرکزی این فرآیند
را تشکیل میدهند .حزب کمونیست به علت داشتن هدف روشن و
قطب نمای رسیدن به آن هدف و سازمانی متمرکز ،قادر است نیروهای
وسیعتر اجتماعی را به سوی هدف انقالب رهبری کند .حزب پیشاهنگ
کمونیست در حین رهبری تودههای مردم ،مرتبا از آنها و ابتکاراتشان
آموخته و خود را تکامل داده و راه را برای تولید رهبران جدید این مسیر
تاریخی-جهانی باز میکند.
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نیروهای انقالب و متحدین نزدیک آن

روابط اقتصادی-اجتماعی حاکم نشان میدهد که اساسیترین نیازها
و منافع کارگران و دیگر زحمتکشان ،زنان و خلقهای ملل تحت ستم
و خرده بورژوازی فقط از طریق یک انقالب کمونیستی متحقق خواهد
شد .در جامعه ،قشرها و طبقات تحت ستم و استثمار گوناگونی وجود
دارد ،اما فقط طبقۀ پرولتاریا است که آیندۀ اجتماعی بنیادا ً متفاوتی را
نمایندگی کرده و پتانسیل آن را دارد که ستون فقرات انقالب کمونیستی
شود .این امر ،به خصلت و ماهیت نظام اقتصادی-اجتماعی سرمایهداری
مرتبط است که طبقۀ پرولتاریا را به وجود آورده و وابسته به کار و
تولید این طبقه است .اما پتانسیل پرولتاریا «خود به خود» و صرفا
به علت داشتن این موقعیت مادی در ساختار روابط حاکم در جامعه
و جهان ،متحقق نمیشود .این طبقه رسالت رهایی بشریت را دارد و
رهایی خودش در گروی رهایی تمام بشریت است .تحقق این رسالت
ضرورتا وابسته به آگاهی کمونیستی و داشتن پیشاهنگ کمونیست بر
اساس تئوری و علم کمونیسم نوین است.
طبقه پرولتاریا یکدست و موزون نیست و درون آن ،درجات گوناگونی
از استثمار موجود است .الیههای گوناگون کارگران ایران ،شامل کارگران
صنایع ،کارگران خدماتی (که بزرگترین بخش کارگران باثبات و
بیثبات را تشکیل میدهند) ،کارگران بخش کشاورزی و کارگران بخش
«اقتصاد غیر رسمی» مانند دستفروشان است .کارگران افغانستانی،
در نتیجۀ ویران شدن افغانستان در جنگهای امپریالیستی و ارتجاعی
که جمهوری اسالمی ایران نیز در دامن زدن به آن نقش مهمی داشته
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است ،به ایران مهاجرت کردهاند و اکنون بخشی از پرولتاریا و جامعۀ
ایران هستند .آنان همواره در معرض فوق استثمار توسط سرمایهداران
بزرگ و کوچک قرار دارند .زنان پرولتر و کارگران ملل تحت ستم نیز
در موقعیت فوق استثمار و تبعیض اجتماعی هستند .تحتانیترین
قشرهای پرولتاریای ایران ،نه تنها به طور کلی به مثابۀ پرولتاریا ،منافع
اساسیشان در انقالب کمونیستی است بلکه به طور عاجل نیاز به آن
دارند و سنگ بنای این انقالب هستند.
رشد سرمایهداری ،مرتبا «جمعیت مازاد» (که نسبت به اقتصاد
سرمایهداری «مازاد» هستند و نه نسبت به جامعه بشری) تولید میکند.
این وضعیت منجر به ایجاد جمعیت چند میلیونی بیکاران جوان و نیروی
آماده به کار شناور شده است .اینها بخش مهمی از نیروهای انقالب
کمونیستی ،به ویژه نیروی ضربت و آغازگران آن هستند.
دهقانان فقیر و بیزمین ،درصدی از روستاییان به ویژه در مناطق
محروم را تشکیل میدهند که به لحاظ موقعیت مادیشان ،متحدین
نزدیک انقالب پرولتریاند.
در جامعۀ ایران ،قشر عظیم خرده بورژوازی وجود دارد که حتا
ِ
موقعیت پیچیدهای دارد .بخش بزرگی
بیشتر از پرولتاریا ناموزون بوده و
از خرده بورژوازی را کشاورزان ،تولیدکنندگان مستقل ،کارمندان
دولتی ،معلمین ،پرستاران ،متخصصین ،مهندسین و تکنسینها
تشکیل میدهند .گرایشات الیههای مختلف این قشر را فقط موقعیت
اقتصادیاش تعیین نمیکند ،بلکه ستمهای اجتماعی نیز آن را ناموزون
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کرده است.
زنان طبقات متوسط و خرده بورژوازی از دیگر متحدین پرولتاریا در
انقالب هستند .ستم بر زن محدود به طبقه اقتصادی خاصی نیست و
به طور عام در میان زنان کشش به سمت تغییرات رادیکال و انقالب
سوسیالیستی را ایجاد میکند .بر پایۀ این واقعیت مادی و عینی ،میتوان
و باید بسیاری از زنان قشرهای گوناگون طبقاتی را به این واقعیت آگاه
کرد که با مطالبات و افق برابری و دموکراسی نمیتوان زنان و جامعه را
از این ستم رها کرد و انقالب کمونیستی تنها بدیلی است که راه را برای
ریشه کن کردن این ستم باز میکند.
روشنفکران قشری هستند که موقعیت فکریشان ،جهتگیری
اجتماعیشان را تعیین میکند و انقالب کمونیستی میتواند و باید
بخشی از آنها را جذب کند .عالوه بر این ،روشنفکران به علت
وجود استبداد و حاکمیت رژیم تئوکراتیک ،به شدت سرکوب فکری
میشوند .هرچند بخش بزرگی از آنها اغلب با فقر درگیرند اما سرکوب
فکری مهمترین ستمی است که به روشنفکران میشود .این قشر در
مواجهه با تاریک اندیشی دینی که رژیم به جامعه تحمیل میکند،
خواهان سکوالریسماند ،اما همزمان ،توهمات بورژوا دموکراتیک و
ضد کمونیستی هم در میان آنها رایج است .انقالب کمونیستی ،از
همین امروز که در تدارک است و پس از پیروزی در تمام دوران گذار
سوسیالیستی ،به شدت نیازمند روشنفکران انقالبی است و همواره باید
در میان روشنفکران برای ایجاد پوالریزاسیون مثبت به نفع انقالب
کمونیستی ،تالش کند .در تمام دوران موج اول انقالبهای کمونیستی،
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شاهد آن بودیم که اکثریت روشنفکران ناراضی از وضع موجود ،رویکرد
مثبت و حمایت گرانه نسبت به کمونیسم و انقالب کمونیستی داشتند
و شمار قابل مالحظهای از آنان به مبارزین کمونیست تبدیل شده و
در این راه جان باختند .این موج در دهه  ٨٠میالدی ،در پی احیای
سرمایهداری در چین سوسیالیستی و از بین رفتن آخرین پایگاه انقالب
کمونیستی در جهان و سلطۀ فضای ضد انقالب در عرصههای فکری ،به
عقب برگشت و پس از آن شاهد گسترش گرایشات فکری پست مدرن،
پراگماتیستی ،عرفانی و سازش طلبانۀ «ضد خشونت» و «صلح طلبانه»
در میان روشفکران و محافل آکادمیک و فکری بودیم.
دیگر نیروهای اجتماعی

سرمایهداران کوچک :این قش ِر بورژوازی با وجود آن که همیشه در
معرض فشار از سوی سرمایهداران بزرگ قرار دارد اما حیات و تولید
و بازتولیدش وابسته به عملیات سرمایهگذاری سرمایهداران بزرگ و
ثبات دولت حاکم است و همین رابطه را با بازار جهانی و انحصارات
دارد .این قشر در بستر اقتصادی به سر میبرد که پُر از رقابتهای
حاد و اعمال امتیازهای انحصاری است و نسبت به بورژوازی بزرگ و
انحصارات خارجی احساس انزجار دارد ،اما بیشتر از انقالب پرولتری و
کمونیستها هراسان است .این قشر ،به لحاظ سیاسی همیشه توهمات
یک «سرمایهداری از نوع دیگر» را دارد که «برابری» را رعایت کند و
مانع از نابودی آنها شود.
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در چارچوب اوضاع کنونی ایران و همچنین اوضاع جهان ،با جنگها
و نابودی محیط زیست و نابودی رشتههای کوچکتر تولید توسط
انحصارات ،امکان دارد که با رشد و گسترش انقالب کمونیستی ،بخشی
از آنها با این انقالب همراه شده یا به موضع بیطرفی رانده شوند.
سیاست خنثی کردن این قشر برای جلوگیری از درهم شکسته شدن
انقالب و نیروهای بنیادین انقالب ضروری است .عالوه بر آن ،پس از
استقرار دولت سوسیالیستی ،تا مدتی ،برای بازسازی اقتصاد نیاز به
بخشی از این قشر خواهد بود.
گسل ها

گسلهای اجتماعی ،به طور مستقیم و یک به یک منطبق بر
شکافهای طبقاتی نیستند بلکه نقاط تمرکز حاد تضادهای مهم
اجتماعیاند که جامعه میتواند با انفجاری از آن نقاط به لرزه در آمده و
بقیه گسلها را فعال کند .به طور مثال در ایران ،گسل فقر ،ستم بر زن،
ستم ملی و ادغام دین و دولت از مهمترین گسلها هستند.
گسل فقر :دو قطبی فقر و ثروت ،ذاتی نظام سرمایهداری است،
اما اقتصاد جمهوری اسالمی و سرمایهداری جهانی در این مرحله از
تکاملش ،فقر و بیکاری و حاشیه نشینی را مانند حریقی گسترش
میدهد.
گسل ستم بر زن :کارکرد سرمایهداری گرایش به آن دارد که مرتبا
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زنان را از خانه بیرون کشیده و تبدیل به کارگران و کارکنان «آزاد»
خود کند اما همچنین ساختار و نهاد پدرساالری را نیز تقویت میکند.
حاکمیت رژیم اسالمی سرمایهداری در ایران این تنش را به طور ویژه
حاد کرده است.
گسل ستم ملی :ستمگری ملی یا فرودست بودن ملل غیر فارس
در ساختار دولت ایران ،تحت رژیم شاه نیز موجود بود و در جمهوری
اسالمی ادامه یافته است.
گسل ادغام دین و دولت :پس از گذشت چند دهه ،روبنای
ایدئولوژیک جمهوری اسالمی تبدیل به گسل مهمی برای این رژیم
شده است .از یک طرف ،این رژیم بدون شریعت معنی ندارد اما از طرف
دیگر ،تحمیل قوانین دینی در ادارۀ جامعهای مدرن ،خطر شورش و
طغیان تودهای علیه رژیم را به وجود میآورد.
همۀ این تضادها گسلهای مهمی هستند که فعال شدن هر یک
از آنها ،دیگر شکافهای طبقاتی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه را فعال
خواهد کرد.
استراتژی انقالب

استراتژی انقالب ،نقشۀ کلی راه انقالب از امروز تا زمان سرنگون
کردن دولت طبقاتی حاکم (حاکمیت جمهوری اسالمی یا هر رژیم
دیگری که به جای آن در راس دولت طبقاتی موجود در ایران بنشیند)
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و استقرار قدرت سیاسی پرولتری تحت رهبری حزب کمونیست ایران
(مارکسیست لنینیست مائوئیست) (یا هر نام دیگری که پیشاهنگ
کمونیست در فرآیند تحوالت خود اتخاذ کند) است .دید ما در مورد
استراتژی ،توسط درک از الزامات تحقق گذار تاریخی-جهانی کمونیستی
و این که چگونه بشریت جامعه طبقاتی را پشت سر گذاشته و موفق
به استقرار جهان کمونیستی خواهد شد ،شکل گرفته است .به عبارت
دیگر استراتژی انقالب در ایران و جنگ برای استقرار دولت و جامعۀ
سوسیالیستی از همان ابتدا ،انترناسیونالیستی است و همین کیفیت،
ایران سوسیالیستی را تبدیل به پایگاهی برای این گذار تاریخی-جهانی
ِ
عظیم خواهد کرد.
این استراتژی انقالب ،نقشهای است برای تبدیل نیروی انقالبی
کمونیستی که در ابتدا کوچک و دارای نفوذ اندکی در میان تودههای
تحت ستم و استثمار است ،به نیرویی بزرگ .نیرویی که بخش وسیعی از
تودههای تحت ستم و استثمار را به ستون فقرات آگاه و سازماندۀ انقالب
تبدیل کند تا بتواند برای بدیل اجتماعی کمونیستی ،میلیونها نفر را در
ِ
دولت نوین سوسیالیستی با هدف
سرنگون کردن دولت کهنه و استقرار
انقالب جهانی ،رهبری کند.
دولت دیکتاتوری بورژوازی هرگز داوطلبانه از قدرت سیاسی خویش
تضمین پایداری خود دست به تفنگ میبرد
صرف نظر نمیكند و برای
ِ
و به جنگ تمام عیار علیه قوای انقالب و تودههای طرفدار انقالب
متوسل میشود .برای سرنگون کردن آن باید به جنگی عادالنه دست
زد و نیروهای مسلحاش را در میدان نبرد مغلوب کرد .تظاهرات خیابانی
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یا اعتصاب سراسری و حتا عملیات پراکندۀ نظامی هرگز قادر به تحقق
چنین هدفی نیست .این امر از طریق یک جنگ انقالبی امکانپذیر
است .اصول این جنگ از خصلت جامعه  ای که برایش مبارزه میکنیم
سرچشمه میگیرد .استراتژی (آموزه یا دکترین نظامی) و تاکتیکهای
آن بر پایۀ شناخت علمی از مختصات جامعه ،شناخت از دشمن و
نیروهای آن از یک طرف و شناخت از انقالب و نیروهای آن از سوی
دیگر ،تدوین میشود.
جنگ انقالبی و قوانین آن

جنگ انقالبی ،یک جنگ درازمدت است .قدرتمند بودن دشمن،
رشد ناموزون انقالب و رشد تدریجی نیروهای انقالب ،به این جنگ
قانون عام حاکم بر کلیۀ جنگها این است:
خصلت درازمدت میبخشد.
ِ
ِ
جنگ
خاص
«حفظ نیروهای خودی ،نابودی نیروهای دشمن» .قانون
ِ
انقالبی؛ «تبدیل شدن از نیروی کوچک و ضعیف به نیروی بزرگ و قوی
ِ
دولت دشمن را
است» و رسیدن به موقعیتی که بتواند قوای نظامی و
اصل اساسی «حفظ نیروهای
کامال در هم شکسته و نابود کند .طبق ِ
خودی و نابودی نیروهای دشمن» و با توجه به شناخت از «دشمن» و
از «خود» ،جنگ ما نمیتواند به شکل قیام مسلحانه در مراکز قدرت
دشمن و تصرف فوری قدرت سیاسی شروع شود .چرا که به سرعت
توسط قوای برتر دشمن درهم شکسته خواهد شد .قوای انقالب تا زمانی
که پایه و نیروی الزم را فراهم نکرده ،باید از درگیری تعیین کننده و
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نهایی با قوای دشمن اجتناب کند و گر نه با شکست روبهرو خواهد شد.
ممکن است وضعیتی استثنایی پیش بیاید که نیروی انقالب تحت
رهبری حزب پیشاهنگ بتواند دست به قیام در مراکز قدرت و تصرف
فوری قدرت سیاسی بزند .حتا اگر چنین استثنائی به وجود بیاید ،پس
ِ
دولت نوین ،انقالب وارد یک پروسۀ جنگ
از قیام موفقیتآمیز و استقرا ِر
داخلی با بازماندۀ نیروی دشمن و انواع نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی
که محتمال به میدان میآیند ،خواهد شد .در کل میتوان گفت اگر
استراتژی را بر مبنای تضادهای واقعی پیش ببریم ،در بهترین موقعیت
برای استفاده از استثنائات هم قرار خواهیم داشت.
ِ
ِ
جنگ تودههای آگاه که برای
جنگ تودهای است.
این جنگ ،یک
رهایی از ستم و استثمار و در نهایت رهایی کل بشریت میجنگند.
انقالب باید توسط تودههای آگاه و سازمان یافته و تحت رهبری حزب
پیشاهنگ پیش برده شود .استراتژی جنگ انقالبی ،باید با اتکاء به
تودهها و با پشتوانۀ تودهای آغاز شده و به گونهای پیش برود که مرتبا
خصلت تودهای آن افزایش یابد .این جنگ ،با اتکاء به تودههای مردم در
ایران و سراسر جهان و نه دولتهای حاکم پیش میرود.
این جنگ به طور ناموزون تکامل خواهد یافت .به این معنا که به
صورت یک دست و منسجم و در یک لحظه ،در همه مناطق کشور آغاز
نمیشود و تکامل نمییابد .تکامل ناموزون در عینحال به معنای آن
است که جنگ انقالبی برای یک دورۀ استراتژیک نمیتواند دارای مرکز
ثقل ثابتی باشد.
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عواملی که موجب این تکامل ناموزون میشود عبارت است از:
ناموزونی ساختار اقتصادی ،درجۀ نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک دشمن در
مناطق گوناگون ،سرزمین وسیع و پهناور با جغرافیای ناهموار .بهعالوه
پس از شروع جنگ انقالبی و در طول آن ،ممکن است شاهد جنگهای
متعدد و درهم آمیخته باشیم .به این معنا که انواع نیروهای ارتجاعی و
امپریالیستی یا مترقی برای پیشبرد اهداف و برنامۀ طبقاتی خود وارد
جنگ با رژیم حاکم شوند .این وضعیت ،تاثیرات متناقضی بر فرآیند
توسعۀ جنگ انقالبی خواهد گذاشت.
این جنگ ،بهطور موجوار رشد خواهد کرد .یعنی پس از آغاز
موفقیتآمیز ،همراه با فراز و فرودهای نظامی-سیاسی ،پیشرویها و
عقبنشینیها ،گسترش خواهد یافت .چرا که رژیم همواره با ثبات
نیست بلکه مرتبا دچار بحرانهای گوناگون از خط گسلهایش یا
بحرانهای دیگر شده و فرآیند تکامل جنگ را با نقاط عطف همراه
خواهد کرد .دورههای افت ،نیاز به عقبنشینی خواهد داشت و دورههای
فراز و خیزش ،به سراسری تر شدن و به چالش گرفتن نیروهای نظامی
دولت در پهنهای گستردهتر خدمت خواهد کرد.
بست سیاست نظامی که مائو به صورتِ
ِ
یکی از الزاماتِ به کار
اصل «در غرب مانور دهیم و در شرق ضربه بزنیم» مفهوم سازی کرد،
ِ
اساس «تمرکز
سازمان جنگ بر
دادن حزب ،تشکالت تودهای و
ِ
ِ
سازمان ِ
استراتژیک و عدم تمرکز تاکتیکی» است .این بهمعنای داشتن یک
خط و فرماندهی واحد (از جمله نقشهای است که جنگ را به طور کلی
هدایت میکند) ،اما همزمان تشکالت محلی نسبتا مستقل با جبهههای
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نبرد نسبتا مستقل است .طبق قانون رشد ناموزون ،نیروی انقالبی باید
در مناطقی که جنگ انقالبی جریان ندارد ،دشمن را به لحاظ سیاسی
ِ
تحرک دائم باشد و بدون
درگیر کند .همچنین نیروی انقالبی باید در
گسترش دائمی پایۀ تودهای و سازماندهی مخفی در میان تودهها
نمیتوان این اصل را متحقق کرد.
آغاز موفقیت آمیز

آغاز موفقیت آمیز جنگ انقالبی بهمعنای عقیم گذاشتن ضربات
اولیه دشمن و باز کردن راه برای رشد و تكامل جنگ است .بدین ترتیب،
جنگ انقالبی در صحنۀ سیاسی كشور به یك قطب سیاسی تبدیل شده
و در موقعیتی قرار میگیرد که مساله نابود کردن آن برای دشمن یک
مسالۀ استراتژیک است .رسیدن به چنین موقعیتی ،یك جهش بزرگ
در پروسه كسب قدرت سیاسی است .در واقع جنگ انقالبی باید از سه
مانع عبور کند :مانع اول :آغاز موفقیتآمیز؛ مانع دوم :توسعه ناموزون
بودن جنگ باید با
جنگ؛ مانع سوم :کسب قدرت سیاسی .درازمدت
ِ
جهتگیری به فرجام رساندن پیش برود.
فاز سیاسی ،تدارک با رویکرد استراتژیک

ِ
خصلت
جنگ ،ادامه سیاست به شکلی دیگر است .همانطور که
ِ
جنگ انقالبی را هدف و کیفیت جامعهای که برایش میجنگیم تعیین
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میکند ،خصلت مبارزه در دوران تدارک یا فاز سیاسی را نیز هدف و
خصلت جامعهای که برای استقرارش مبارزه میکنیم ،تعیین میکند.
برای آغاز موفقیت آمیز جنگ انقالبی ،مبارزه در فاز سیاسی تعیین
کننده است .در فاز سیاسی باید عواملی که به نیروی انقالبی امکان آغاز
جنگ بدون درهم شکسته شدن را میدهند ،تحقق یافته باشند و جنگ
انقالبی بتواند در قلمرو وسیعی به حرکت در آمده و تا مدتهای مدید از
درگیری با نیروهای قوی دشمن در نقاط قوت استراتژیک و نظامیاش
پرهیز کند .تعیین کنندهترین عامل در این زمینه ،رشد و گسترش
تشکیالت سراسری حزب و نفوذ تودهای آن است .خلق افکار و تعلیم
سیاسی تودهها ،از اهمیتی بیش از پیش در تدارک و پیشبرد انقالب
کمونیستی برخوردار است .همان طور که در تجربۀ سال  ١٣٥٧دیدیم،
فروپاشی مشروعیت رژیم سلطنتی و خیزش تودهها علیه آن ،به خودی
خود موجب آگاهی و تعهد تودهها به بدیل انقالب سوسیالیستی نشد.
یکی از مولفههای صحنۀ سیاسی در ایران ،وجود نیروهای سیاسی
«اپوزیسیون» با افق و برنامۀ بورژوایی-ارتجاعی است که با وجود
اختالفهای شدید با جمهوری اسالمی ،در تضاد خصمانه با تغییر
رادیکال نظام طبقاتی حاکم در ایران ،گسست آن از نظام سرمایهداری
جهانی و استقرار یک نظام طبقاتی کامال نوین هستند .در نتیجۀ حدت
تضادهای درون رژیم حاکم نیز «اپوزیسیون»هایی از درون آن تولید
میشوند که برخی حتا به بیرون از رژیم رفته و خود را در هیئت
سیاسی دیگری بازسازی میکنند .گروهبندی های متفاوت این طیف از
«اپوزیسیون» علیرغم ظاهر متفاوت ،دارای یک وجه اشتراک هستند و
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آن ،افق و برنامۀ حفظ نظام طبقاتی موجود و صرفا «تعویض نگهبان»
(تغییر رژیم) است .به تبع این افق و برنامه و در امتداد ماهیت طبقاتی
افق و برنامهشان ،این نیروها در نهایت در اتحاد با مرتجعین داخلی و
بینالمللی مقابل انقالب سوسیالیستی صف آرایی خواهند کرد .در جدال
و کشمکش میان نیروهای انقالب واقعی و ضد انقالبیون اسالمگرا
در سال  ٥٧نیز چنین وضعی به وجود آمد .اسالمگرایان به رهبری
خمینی بخشی از «اپوزیسیون» ضد رژیم شاه بودند اما در توافق با
امپریالیستهای غربی (آمریکا و اروپا) و با وساطت آنها به توافق با
دستگاه نظامی و امنیتی رژیم شاه رسیدند و قدرت را گرفتند .این
امر نشان میدهد که صحنه مبارزه پیچیده است و افشای برنامه و
بدیلهای امپریالیستی و ارتجاعی اهمیت بسیار دارد .ضرورت و اهمیت
حیاتی سند «مانیفست و برنامه انقالب کمونیستی» در همین جا است.
برافراشتن آن در برابر بدیلهای دیگر و تبدیل آن به آگاهی میلیون  ها
نفر از توده  های مردم و نبرد برای تحقق آن ،و نه چیزی کمتر از آن ،نیاز
عاجل جامعه ما است .این که تودههای مردم از حزب و برنامه انقالب و
نقشه راه ما خبر داشته باشند ،این که بخش قابل توجهی از آنها حامی
«مانیفست و برنامه انقالب کمونیستی در ایران» شده و حاضر باشند از
همین امروز بهطور سازمانیافته برای این برنامه و هدف مبارزه کنند،
مهمترین عامل در آغاز موفقیت آمیز جنگ انقالبی است.
عامل بسیار مهم دیگر در آغاز موفقیت آمیز جنگ انقالبی ،درگیر
شدن حکومت در یک بحران سراسری است به گونهای که حکومت
کردن به سیاق سابق برایش سخت شود ،خود و پایههایش آشفته و
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سراسیمه باشند و مشروعیتاش فرو پاشیده باشد .در چنین شرایطی،
چنانچه پیشاپیش دارای قوای کافی باشیم ،تشکیالت حزب و نفوذ
تودهای آن گسترش یافته باشد ،آغاز پیروزمندانۀ جنگ انقالبی با اتکاء
به تودههای مردم و رشد و گسترش موجوار آن ممکن خواهد بود .در
غیر این صورت ،باید از بحران برای انباشت تصاعدی قوا و آماده شدن
برای آغاز جنگ انقالبی ،به حداکثر سود جست.
رهبری حزب کمونیست بر فرایند جنگ :بر هر جنگی سیاستی
حاكم است :سیاست بورژوائی یا سیاست انقالبی کمونیستی .برای
تضمین این كه جنگ ،ادامه سیاست انقالبی کمونیستی باشد ،حزب
كمونیست باید بر نیروهای مسلح انقالبی و سیاست كمونیستی باید بر
اسلحه حاكم باشد .اگر رهبری حزب كمونیست بر پروسه جنگ اعمال
نشود ،به یقین جنگ انقالبی در پیچ و خم  های مبارزه طبقاتی دچار
انحراف خواهد شد .به همین جهت تقویت خط ایدئولوژیك و سیاسی
صحیح حزب و تشكیالت حزبی ،مهمترین وظیفه سیاسی و سازمانی
حزب در پروسۀ تدارك و پیشبرد جنگ درازمدت تودهای است.
سازمان پیشبرندۀ مبارزۀ طبقاتی در مرحلهای که
سازمان ارتش:
ِ
جنگ انقالبی آغاز میشود ،کیفیتا با سازمانهای آن در فا ِز سیاسی
تفاوت دارد .نام این ارتش هنگام آغاز جنگ انقالبی تعیین خواهد شد
اما در این سند آن را ارتش سرخ مینامیم.
ارتش سرخ ،ارتش تودهای است ،زیرا یک جنگ تودهای را پیش
میبرد .این ارتش از کوچک شروع شده و به نسبت رش ِد جنگ انقالبی و
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قدرتمند شدن آن ،در زمینۀ سازماندهی و اشکال سازماندهی ،تغییر
خواهد کرد .رزمندگان ارتش سرخ ،با آگاهی نسبت به هدف و نقشۀ راه،
به آن میپیوندند .در جذب تودهها به این ارتش ،استفاده از زور یا وعدۀ
برخورداری از امتیازات مادی و اجتماعی هرگز نقشی ندارد .بسیاری از
کسانی که رزمندۀ ارتش سرخ خواهند شد ،در ابتدا كمونیست نیستند
و ممکن است هرگز کمونیست نشوند ،اما توسط حزب به سیاست و
برنامه رهبری جنگ انقالبی برای ساختن جامعه آینده آگاه شده و بر
پایه این آگاهی به عضویت ارتش سرخ در میآیند .حزب كمونیست،
ماهیت ایدئولوژیك و سیاسی خود را از تودهها مخفی نمیکند ،بلكه آن
را بهطور گسترده تبلیغ و ترویج میكند.
عالوه بر رزمندگان ارتش سرخ كه مستقیما درگیر جنگ هستند،
دیگر تودههای مردم به اشكال گوناگون به پیشبرد جنگ یاری
میرسانند .نان و اطالعات و سایر نیازهای لجستیكی ارتش سرخ را
اساسا تودهها فراهم میكنند .سالحهای این جنگ در پروسۀ جنگ و از
دشمن گرفته میشود.
جبهه متحد :ایجاد جبهه متحد تحت رهبری پرولتاریا ،یک
جهتگیری ،روش و رویکرد استراتژیک برای تحقق انقالب سوسیالیستی
و بخشی از نقشۀ راه این انقالب و یکی از الزامات پیشبرد پیروزمندانۀ
جنگ انقالبی برای درهم شکستن دولت حاکم است .به عبارت دیگر،
خصلت جبهه متحد را جامعهای که برایش میجنگیم تعیین میکند.
برای آن که در وضعیت اکثریت مردم این کشور تغییر واقعی صورت
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بگیرد ،رژیم جمهوری اسالمی و کلیت دولت طبقۀ سرمایهدار باید از
طریق یک جنگ انقالبی با هدف انقالب کمونیستی سرنگون شوند.
میلیونها انسان از طبقات و قشرهای مختلف ،به طور عینی در تحقق
این امر و بنیانگذاری جامعۀ نوین سوسیالیستی ،ذینفع هستند .اکثریت
آنان بدون این که کمونیست شوند ،در این انقالب شرکت خواهند کرد.
حتا نیروهای سیاسی غیر کمونیست که ضرورت انقالب سوسیالیستی
به عنوان تنها بدیل در مقابل نظام سرمایهداری را درک میکنند و با
منافع تودههای تحت ستم و استثمار جهتگیری میکنند ،درگیر این
انقالب خواهند شد .این است شالودۀ مادی و عینی جبهه متحد تحت
رهبری پرولتاریا.
کیفیت رهبری پرولتاریا بر این جبهه ،در افق و برنامه و نقشه راه
حزب پیشاهنگ فشرده میشود .بر این مبنا و با تحلیل ماتریالیستی
دیالکتیکی از نیروهای اجتماعی ،در فرایند تدارک انقالب ،اتحادها و
صف  آرایی  های طبقاتی که به نفع دولت حاکم و رژیم آن است را باید
برهم زده و شمار هرچه بیشتری از مردم را نه فقط از میان تودههای
پرولتر و زحمتکش بلکه از میان طیف گستردهای که در موضع تبعیت
و «وفاداری» به این یا آن بخش از طبقه حاکمه قرار دارند ،بیرون آورده
و به سمت انقالب کمونیستی جذب کنیم.
ایجاد چنین اتحادی ،فضای عظیمی برای آموختن از تودههای مردم
و ابتکاراتشان ایجاد کرده و تحرک بزرگی به بسیج استراتژیک انقالبی
علیه ارتجاع و امپریالیسم میدهد .در این اتحاد ،گرایشها و تفاوتهای
زیادی سربلند خواهند کرد .رویکرد ما استفاده از این تفاوتها برای
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آموختن و دامن زدن به روحیۀ علمی حقیقتجویی در خدمت به
باز کردن راه انقالب کمونیستی و خدمت به مبارزۀ تاریخی-جهانی
کمونیستی خواهد بود .تفاوتها ،امکان ایجاد فضای جدل و تغییر افکار
در مقیاس بزرگ و شناسایی موانع و بهترین روش فائق آمدن بر آنها
را فراهم خواهد کرد.
برای آن که تفنگی در کار نباشد ،باید تفنگ در دست گرفت

ما کمونیستها ،جنگ طلب نیستیم اما واقع بین و به این حقیقت
عریان واقف هستیم که قوای دولت کهنه به سادگی تسلیم نمیشوند
و باید آنها را در میدان نبرد ،شکست داد .بورژوازی و سخنگویان و
مبلغین و ایدئولوگهایش ،کمونیستها را بهخاطر اعالم این واقعیت،
متهم به جنگ طلبی میکنند .اما این نتیجهگیری روشن و صحیحی
است که از هزاران سال حاکمیت طبقات استثمارگر استخراج شده است.
طبقات حاکمه ،خود ،دنیا را به آتش میکشند اما زمانی که آتش جنگ
انقالبی شعله میکشد ،سیل لعن و نفرین را بهسوی آن روانه میکنند.
ما اعالم میکنیم که هدف نهایی جنگ انقالبی ،نابود کردن تمایزات
طبقاتی ،طبقات و دولت و بههمراه آن نابود کردن خود جنگ است .فقط
به این طریق ،جامعۀ بشری طعم صلح واقعی و پایدار را خواهد چشید.
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جهتگیری استراتژیک و مبارزات فوری:
ضرورت انقالب کمونیستی و رویکرد استراتژیک

تسریع اوضاع به سمت انقالب و آماده کردن حزب ،تودهها و پوالریزه
کردن صحنه سیاسی جامعه ،در گروی پیشبرد همزمان و عاجل دو
وظیفه است )١ :تبدیل کردن کمونیسم نوین و برنامه و نقشۀ راه این
حزب (به ویژه ،سند «مانیفست و برنامه انقالب کمونیستی در ایران»)
به یک نیروی مادی بزرگ و سازمان یافتۀ مؤثر در صحنۀ مبارزۀ طبقاتی
و  )٢دامن زدن به مقاومت و مبارزۀ رادیکال سیاسی ،متحد و تودهای
علیه کلیۀ بیعدالتیها و ستمهای این رژیم به ویژه در میان قشرهایی
که بر روی تیغ گسلهای اجتماعی مهم قرار گرفتهاند .از میان این دو
وظیفه ،جهت عمدۀ فعالیت ما کمونیستهای انقالبی آن است که از
میان تودههای مردم به ویژه جوانان از هر قشر تحت ستم و استثمار
و روشنفکرانی که در جستجوی راهی برای پایان دادن به وضع موجود
ِ
کمونیست آگاه به کمونیسم نوین ،تعلیم و سازمان
هستند ،صدها کادر
بدیل انقالب کمونیستی
و
کرده
رهبری
راه
این
در
را
نفر
داده تا صدها هزار
ِ
را به یک نیروی مادی و یک جریان قوی در صحنۀ اجتماعی ایران
تبدیل کنند .در پیش گرفتن این رویکرد استراتژیک برای انقالب یک
عنصر تعیین کننده و حیاتی است .هرگونه روی برتافتن از این رویکرد و
وظیفۀ بنیادین ،بسیار مضر و علیه منافع کوتاه مدت و درازمدت تودههای
تحت ستم و استثمار بوده و آنها را در مقابل ترفندهای سیاسی و
ایدئولوژیک طبقات حاکم و نیروهای سیاسی ارتجاعی خارج از قدرت که
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نقش «اپوزیسیون» را بازی میکنند و جریانهای قدرتمند رفرمیست
و «کمونیستهای» دروغین ،آسیب پذیر خواهد کرد .چنان چه
توفان مقاومت و مبارزۀ سیاسی رادیکال بلند نشده و در جنبشی برای
انقالب کمونیستی سازمان نیابد ،جمهوری اسالمی کماکان با استفاده
از سرکوب ،با کمک گرفتن از قدرتهای امپریالیستی ،با ترفندهای
سیاسی و ایجاد توهمهای فکری و سیاسی متنوع ،حیات خود را تمدید
خواهد کرد ،یا مانند سال  ٥٧یک جا به جایی قدرت از «باال» با واسطه
گری قدرتهای امپریالیستی صورت خواهد گرفت و همان نظام استثمار
و ستم در شکلی جدید بازسازی خواهد شد .امروزه مهمترین عنصر
ضروری برای برخاستن چنین توفانی ،به میدان آوردن شمار روز افزونی
از کمونیستهای انقالبی است.
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فصل چهارم
تاسیس جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

جمهوری سوسیالیستی نوین ایران بعد از سرنگونی دولت موجود
تشکیل می شود .مصالح اصلی و شالوده های تشکیل این دولت پیشاپیش
از پایین و در فرآیند طوالنی انقالب ،توسط میلیون ها نفر از توده های
مردم که به اهداف این انقالب آگاهی داشته و تحت رهبری حزب
پیشاهنگ کمونیست برای تحقق آن مبارزه کرده اند ،به وجود آمده
است.
شورای حکومت موقت پس از سرنگونی جمهوری اسالمی بر اساس
جبهۀ متحدی که در طول انقالب تحت رهبری حزب کمونیست شکل
گرفته و نمایندگان نهادهایی که در فرآیند انقالب و درهم شکستن
دولت کهنه به وجود آمده اند (شوراها ،کانون ها و تشکالت توده ای)
تشکیل می شود.
شورای حکومت موقت ،سرنگونی جمهوری اسالمی را اعالم و
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فرمان های سه گانه ای صادر کرده و بالدرنگ اجرای مفاد آن را آغاز
می کند .هم چنین ،تصویب «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی
نوین ایران» با تکیه بر سند راهبردی«ساختار و اصول دولت جمهوری
سوسیالیستی نوین ایران و کارکرد حکومت آن؛ حکومت سوسیالیستی
بر چه اساسی کار خواهد کرد :طرح پیشنهادی قانون اساسی» را در
دستور کار فوری قرار می دهد.
فرمان های سه گانۀ شورای حکومت موقت عبارتند از:
یکم :اعالم سرنگونی جمهوری اسالمی
و الغای نهادها و ساختارهای آن

 .١الغای قوانین اساسی ،شرعی و مدنی رژیم پیشین .انحالل کلیۀ
نهادهای نظامی ،امنیتی و دیوان ساالری رژیم پیشین .اشغال کلیۀ
مراکز نظامی توسط ارتش سرخ و میلیشیای مردمی تحت رهبری آن.
انحالل کلیۀ ارگان های سرکوب و نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسالمی.
غیرقانونی کردن هرگونه دخالت مراکز و آتوریته های دینی در امور
اقتصادی و اجتماعی .مصادرۀ کلیۀ اموال وابستگان به رژیم پیشین و
نهادها و موسسات دینی و غیر دینی وابسته به رژیم پیشین.
 .٢دستگیری مقامات نظامی ،امنیتی ،دیوان ساالری و دینی رژیم
پیشین .دستگیری کسانی که مسئولیت آن ها در کشتار و جنایت علیه
مردم در طول حاکمیت جمهوری اسالمی محرز شده است و کسانی که
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علیه مردم کشورهای منطقه دست به جنایت زده اند .دستگیری آمرین
و عاملین کشتارهای دهۀ شصت که به قتل ده ها هزار زندانی سیاسی
منجر شد .دستگیری کسانی که در جریان جنگ انقالبی برای سرنگونی
جمهوری اسالمی دست به جنایت جنگی علیه توده های مرد ِم حامی
انقالب زده اند و با اسرای جنگی که از اردوی انقالب گرفته اند با
بی رحمی و جنایت رفتار کرده اند.
این ها در زندان های تحت مسئولیت شورای حکومت موقت ،با
معیارهایی که در طرح پیشنهادی قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی
نوین تصریح شده است ،نگهداری خواهند شد و پس از تصویب قانون
اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ،طبق آن قانون و توسط محاکم
و تریبونال هایی که طبق آن قانون مستقر می شوند ،محاکمه و مجازات
خواهند شد .اعضای بلندمرتبۀ ارتش سرخ چنان چه در جریان جنگ
انقالبی علیه جمهوری اسالمی ،مظنون به جنایت جنگی و جنایت علیه
بشریت هستند ،بازداشت شده و با همان شرایط پیش گفته ،نگهداری
خواهند شد تا طبق قوانین جمهوری سوسیالیستی نوین به اتهامات
آنان رسیدگی شود.
 .٣آزادی کلیۀ زندانیان سیاسی.
 .٤اعالم جدایی کامل دین از دولت .لغو حجاب اجباری .اعالم
ممنوعیت استفاده از دین به هر شکل در نظام قانونی ،قضایی و آموزش
و پرورش .لغو فوری کلیۀ قوانین شرعی (شرایط ازدواج و طالق و
حضانت فرزندان ،محدودیت های اجتماعی و هنری و علمی ،چند
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همسری و صیغه و حق تجاوز به همسر ،ازدواج کودکان ،سنگسار،
جداسازی جنسیتی) و قوانین مدنی که ناقض برابری کامل زنان با
مردان هستند.
قطع کنترل و مداخلۀ دستگاه روحانیت در امر قانون گذاری ،امور
قضایی و عقد قراردادها .ممنوعیت هر نوع حکم شرعی و دینی که
باعث تداخل با قوانین کشوری شود .دریافت حق امام و خمس و ذکات،
استفاده اقتصادی از دین محسوب شده و ممنوع است .روحانیون و
طلبه هایی که مشخص شود از کارگزاران فعال جمهوری اسالمی نبودند
و یا در جریان انقالب تسلیم نیروهای انقالب شده اند ،مانند هر شهروند
دیگر این جمهوری ،باید شخصاً معاش خود را تأمین کنند و از کلیۀ
حقوق شهروندی برخوردار خواهند شد.
کلیۀ اماکن زیارتی به مالکیت دولتی منتقل می شوند تا مجلس
قانون گذار جمهوری سوسیالیستی نوین در مورد نحوۀ اداره آن ها
تصمیم گیری کند.
 .٥لغو کلیۀ پیمان های نظامی و امنیتی رژیم پیشین .لغو کلیه
قراردادهای اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و امنیتی جمهوری اسالمی با
قدرتهای امپریالیستی ،دولتهای مرتجع منطقه و نهادهای بین المللی
که با منافع اکثریت مردم ،اهداف دولت سوسیالیستی و انقالب
کمونیستی منافات دارند .فراخواندن نیروهای نظامی فرامرزی رژیم
پیشین به تسلیم و در غیر این صورت ،فراخوان به مردم کشورهایی که
این نیروها در آن مستقر هستند به درهم شکستن آن ها.
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 .٦رسمیت دادن به استقرار نیروهای سیاسی و نظامی تحت
فرماندهی شورای حکومت موقت در پادگان ها ،وزارت خانه ها ،بانک ها،
رادیو و تلویزیون ،مخابرات و غیره .مسلح کردن مردم در سازمان های
توده ای تحت رهبری شورای حکومت موقت برای دفاع از انقالب،
براى سرکوب مقاومت ضدانقالبِ سرنگون شده و مقابله با تعرض هر
نیرویى به آزادیها و حقوق مردم .بسیج و سازمان دهی توده های مردم
برای حفاظت و نگهبانی از امنیت اماکن سکونت و کار خود و هم چنین
آمادگی برای حفاظت از دولت نوین در مقابل دشمنان داخلی و خارجی.
 .٧مصادرۀ اموال مقامات حکومت ،سلب مالکیت نهادهای دینی (از
آستان قدس و دیگر تولیت های مراکز مذهبی و دارایی های موقوفات)
و ادارۀ موقت آن ها تحت شورای حکومت موقت .در اختیار گرفتن کلیۀ
مؤسسات صنعتی و تجاری و کارخانه های متعلق به رژیم و کلیۀ نهادها
و باندهای وابسته به رژیم پیشین مانند بیت رهبری و نهادهای رنگارنگ
مذهبی و نظامی و امنیتی .مصادرۀ بانک ها و موسسات اعتباری دینی
و غیردینی.
 .٨مصادرۀ اراضی کشاورزی وابسته به جهاد سازندگی ،آستان قدس،
بنیاد مستضعفان ،مؤسسات بزرگ کشت و صنعت خصوصی و نیمه
دولتی و دیگر زمین های بزرگ زراعی و ادارۀ آن ها توسط شوراهای
کارگران و کارکنان و دهقانان فقیر و بی زمین هر منطقه تحت آتوریته
شورای حکومت موقت تا این که طرح مالکیت های زراعی و برنامۀ
تقسیم اراضی مصوب مجلس قانون گذا ِر جمهوری سوسیالیستی نوین،
به اجرا گذاشته شود.
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 .٩رسمیت بخشیدن به ادارۀ کارخانجات و موسسات اقتصادی
صنعتی و زراعی و دامی بزرگ توسط شوراهای کارگران و کارکنان
که در طول انقالب و یا در آستانۀ سرنگونی جمهوری اسالمی شکل
گرفته اند ،تحت آتوریتۀ شورای حکومت موقت و طبق قانون اساسی
مصوب آن (و قبل از تصویب ،طبق سند پیش نویس قانون اساسی) ،تا
تشکیل حکومت دائم.
 .١٠رسمیت بخشیدن به ادارۀ موقت مدارس و دانشگاه ها و دیگر
موسسات آموزشی توسط شوراهای استادان ،معلمان ،دانشجویان و
دانش آموزان که در طول انقالب و یا در آستانۀ سرنگونی جمهوری
اسالمی شکل گرفته اند ،تحت آتوریتۀ شورای حکومت موقت و طبق
سند مصوب قانون اساسی توسط آن (و قبل از تصویب ،طبق پیش
نویس قانون اساسی) ،تا تشکیل حکومت دائم.
 .١١به رسمیت شناختن کلیۀ تشکالت جنبش های اجتماعی و
کانون ها که در طول انقالب و یا در آستانۀ سرنگونی جمهوری اسالمی
شکل گرفته اند تا طرف مشورت شورای حکومت موقت در تصویب
قانون اساسی و برگزاری انتخابات اول مجلس قانون گذار ،قرار گیرند.
دوم :حقوق بنیادین و آزادی های اساسی مردم

 .١آزادی عقیده و آزادی باور به دین و بی دینی .دولت جمهوری
سوسیالیستی نوین ،بی خدا و بدون دین و مذهب و ایدئولوژی رسمی
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(حتی ایدئولوژی رسمی کمونیستی) است .آزادی بیان ،عقیده،
تجمعات ،نشر ،تشکیالت ،تحزب و اعتصاب .هم چنین ،تضمین آزادی
مخالفین و منتقدین دولت سوسیالیستی نوین.
 .٢برابرى کامل حقوق همۀ شهروندان ،صرف نظر از عقیده ،دین و
مذهب ،ملیت ،جنسیت و گرایش جنسی ،در کلیۀ زمینه های سیاسی
و فرهنگی و آموزش و اشتغال و بهداشت و مسکن .برابرى کامل و
بی قید و شرط زن و مرد در همۀ عرصه های زندگی سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و خانوادگی .آزادی سقط جنین .برابری و آزادی در ازدواج و
طالق و عشق .آزاد بودن ال.جی.بی.تی.ها .ممنوعیت شیر بهاء ،مهریه،
جهیزیه و امثالهم؛ و در مقابل ،تامین ضمانت های اجتماعی برای زنان.
 .٣تضمین آیین های دادرسی بر اساس اصولی شفاف و تخطی ناپذیر
در مورد جرایم و تعریف روشن جرم .استقرار نهادهای حمایت از حقوق
مردم در مقابل حکومت جدید.
 .٤حق تعیین سرنوشت ملل سابقا تحت ستم تا جدایی کامل.
مصوب کردن فرآیند جدایی از طریق رفراندوم در مناطق خودمختار
طبق قانون اساسی .به رسمیت شناختن حق تحصیل به زبان مادری
(زبان های غیر فارسی) و تالش برای حفظ زبان و فرهنگ ملل غیر
فارس.
 .٥همگانی کردن دسترسی به آخرین اطالعات علمی؛ همگانی
کردن مناظره و جدل بر سر آرای دینی و ضد دینی؛ امکان آموزش
رشته های مختلف هنری در تمام نقاط کشور و جمع آوری میراث هنری
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و قابل دسترس کردن آن برای مردم تمام مناطق ایران .قابل دسترس
کردن نشر کتاب و اینترنت و تولیدات هنری در دور افتاده ترین نقاط و
برطرف کردن شکاف های منطقه ای در این زمینه ها.
سوم :مقابله فوری با فقر و محرومیت

 .١کلیۀ ساکنان این جمهوری از حق داشتن تغذیه مناسب ،سرپناه،
درمان و آموزش برخوردارند و شورای حکومت موقت با استفاده از
دارایی های مصادره شده ،دست به اقدامات فوری برای تامین این نیازها
خواهد زد.
 .٢لغو بی قید و شرط کلیۀ دیون بیکاران ،کارگران ،معلمین،
پرستاران ،دهقانان فقیر و بی زمین ،زارعین و صنعت گران کوچک به
بانکها.
 .٣توقف اخراج کارگران و پرداخت فوری حقوق های معوقه .رسمی
کردن  ٨ساعت کار روزانه و جلوگیری از انواع بیگاری.
 .٤غیرقانونی بودن کار کودکان .تامین فوری کلیۀ حقوق کودکان از
معاش و سرپناه تا تحصیل و تفریح برای کودکان کار .صدور شناسنامه
برای همه کودکان .هیچ کودکی را نمی توان «نا مشروع» تلقی کرد.
رسمیت بخشیدن به مجامع حمایت از کودکان کار و خیابان که در
رژیم پیشین زیر سرکوب بودند و حمایت از اقدامات آنان برای متوقف
کردن کار کودکان و تامین رفاه و آموزش برای آن ها در سراسر کشور.
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 .٥ممنوعیت هر شکلی از پورنوگرافی و تامین فوری مسکن و
اشتغال و اعطای درآمد اجتماعی از سوی دولت برای تن فروشان سابق.
 .٦بهره مند شدن کلیۀ افغانستانی ها که هنگام سرنگونی جمهوری
اسالمی ،در ایران اقامت داشته اند از حقوق مساوی با دیگر شهروندان
ایران تا پس از تصویب قانون اساسی طبق آن مدارک شهروندی برایشان
صادر شود .فرمان صدور مجوز اقامت و کار برای دیگر مهاجرین .اعطای
حق مالکیت به خانوارهای مهاجر افغانستانی بر خانه ای که در مزارع
و باغات در اختیارشان بوده است و تقسیم برابر آن میان زن و مرد
خانوار .قانونی کردن ورود کودکان و جوانان افغانستانی و بهایی به کلیۀ
سطوح آموزشی.
 .٧آغاز اسکان محروم ترین حاشیه نشینان.
نام رسمی دولت نوین و حکومت آن ،به تصویب اولین مجلس
قانون گذار دولت نوین خواهد رسید .اما در سند «ساختار و اصول دولت
جمهوری سوسیالیستی نوین ایران و کارکرد حکومت آن؛ حکومت
سوسیالیستی بر چه اساسی کار خواهد کرد :طرح پیشنهادی قانون
اساسی» که سند پیشنهادی حزب کمونیست ایران (مارکسیست
لنینیست مائوئیست) برای قانون اساسی آینده است ،نام دولت آینده،
جمهوری سوسیالیستی نوین ایران پیشنهاد شده است.
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پیوست «مانیفست و برنامه انقالب کمونیستی در ایران»
باب آواکیان و سنتز نوین کمونیسم

باب آواکيان معمار سنتز نوين کمونيسم است .سنتز نوین کمونیسم
چارچوبی کامل و جديد براي پیشبرد موج نوینی از انقالب های
کمونیستی در جهان است .سنتز نوين حاصل بیش از  40سال کار
انقالبي است و پايه در تحليل و جمعبندی نقادانه از تجربه و تئوري
انقالب های کمونیستی قرن بیستم و گسترة وسيعي از فکر و عمل
بشر دارد .اين کاري در ادامة تئوري کمونيستي ،آنطور که قبال تکامل
يافته بود ،است .عالوه بر آن ،جهشي به وراي آن است و گسست های
مهمی از تئوری قبلی را نمايندگي ميکند .با گسست از جنبههايي از
کمونيسم که بر ضد رويکرد و روش علمي آن بود ،باب آواکيان به طور
کيفي کمونيسم را به عنوان يک علم ارتقا داده است و با اين کار پایۀ
آغاز يک مرحلة جديد از انقالب های کمونيستي را در جهان ،ايجاد کرده
است .شالوده و اساس سنتز نوين کمونيسم در تأکيد آن بر کاربست
يک روش و رويکرد علمی پیوسته و همه جانبه است .هدفِ آن ،درک
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صحیح تر قوای محرکۀ جامعه و ترسیم مسیر تغییر انقالبی آن است.
اين روش و رويکرد ،کليد راهگشایی های تئوریک سنتز نوین در عرصه
های گوناگون است که به طور مفصل در کتاب کمونیسم نوین و به طور
موجز در سند رئوس اصلي سنتز نوين کمونيسم :جهتگيري اساسي،
روش و رويکرد و عناصر مرکزي آن آمده است( .کتاب کمونیسم نوین.
انتشارات حزب کمونیست ایران م ل م اول مه )2018
در زیر گزیده ای از دو سن ِد باب آواکیان برای توضیح کمونیسم نوین،
پیوست میشود.
سنتز نوین کمونیسم

(باب آواکیان .برگرفته از کتاب کمونیسم نوین؛ بخش اول :روش و
رویکرد کمونیسم به عنوان یک علم)
اوايل امسال يعني  2015سند رئوس اصلي سنتز نوين کمونيسم:
جهتگيري پايهاي ،روش و رويکرد و عناصر اصلي را نوشتم ... .اين

رئوس اصلي هم به خودي خود مهم است و هم در کنار مصاحبهاي که
با آردي اسکاي بريک شده است .مصاحبهاي که بايد مرتب مطالعه و
تبليغ شود.

روش علمي و
سند رئوس اصلي ،يک درک اوليه از دامنه ،رويکرد و ِ
جهتگيري استراتژيک سنتز نوين کمونيسم به دست ميدهد ،آن را به
عنوان تکامل کيفي و بيشتر کمونيسم عرضه ميکند و خطوط راهنماي
مهمي را براي اين که درگيرش شويم و بيشتر در آن کندوکاو کنيم،
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فراهم ميکند... .
در همان بخش ابتدايي اين سند يعني در نکتة مقدماتي و
جهتگيري اشاره شده که سنتز نوين هنوز يک کار ادامهدار است با
وجود اين بيانگر تکاملي کيفي در علم کمونيسم است ... .کمونيسم
به مثابه يک علم ،به طور کيفي تکامل پيدا کرده است و این تکامل
که اساساً به روش و رويکرد علمي آن مربوط است .اين است عنصر
اساسي و يا مهمترين عنصر سنتز نوين! در همة عرصههاي ديگر از
جمله استراتژي انقالب ،ماهيت جامعهاي که برايش مبارزه ميکنيم و
جهتگيري انترناسيوناليستي ما در کل مبارزهمان (که از اينجا نشئت
گرفته و متأثر از آن است) نيز يک تکامل کيفي صورت گرفته است.
اما اجازه بدهيد همين جا تأمل کنم و بپرسم چرا پيشرفت کمونيسم
مهم است؟  ...کمونيسم نمايندة نظاممندترين و منسجمترين شيوة
شناخت و تغيير دنيا است ،نه فقط به يک مفهوم کلي و انتزاعي ،بلکه
براي رسيدن به هدف مشخصي که هم مطلوب است و هم ممکن.
هدفي که مطلوب و ممکن بودنش را علم کمونيسم ،نه يک مذهب بلکه
علم کمونيسم ،به ما نشان ميدهد .اينطور نيست که ميخواهيم يک
دنياي کمونيستي بدون استثمار و ستم داشته باشيم ،خب حاال برويم
علمي پيدا کنيم که ما را به آنجا برساند .خير! واقعيت اين که است يک
دنياي کام ً
ال و بنيادا ً متفاوت ميتواند ايجاد شود ،يک دنياي کمونيستي
بدون استثمار و ستم ممکن است .نه اين که تضمين شده باشد بلکه از
طريق مبارزه امکان رسيدن به آن وجود دارد .اين واقعيت به طور علمي
با بررسي قواي محرکة واقعي جامعة بشري در سراسر تاريخ ،خود را به
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اثبات رسانده است .اين بررسي نشان ميدهد که جامعة بشري چطور
تغيير کرده ،به چه چيزي منجر شده و چه امکاناتي را در حال حاضر
پديد آورده است .در نتيجه حتي هدف کمونيسم در وهلة اول ،هدفي
است که به طور علمي تعيين شده ،نه چيزي که ما فقط آرزويش را
داريم که ايکاش اتفاق بيفتد .پس در راستاي رسيدن به اين هدف،
ابزار رسيدن به اين هدف هم ،بايد از رويکرد و روشي علمي تبعيت
کند ،چون اگر شما علمي برخورد نکنيد ،اگر واقعاً دنيا را آنطور که
واقعاً هست بررسي نکنيد ،يعني همانطور که در حال حرکت و تغيير
از طريق تضاد و مبارزة بين نيروهاي متضاد است ،نميتوانيد به آن نوع
تغييري که الزم است برسيد و مرتباً خودتان و بقيه را فریب میدهید.
پس به همين علت تکامل کيفي علم کمونيسم مهم است .اين کار
عمدتاً با تکيه به آنچه از قبل وجود داشته انجام شده است و دور
ريختن جنبههاي فرعي معيني از درک سابق از کمونيسم که در تقابل
با خصلت اساساً علمي آن بودند .از زمان مارکس تا مائو ،کمونيسم عمدتاً
در رويکرد و روش ،علمي بود .اما ،عناصري در آن وجود داشت که با
رويکرد و روش علمي آن در تضاد بودند .سنتز نوين آنچه مثبت بوده
را ميگيرد ،بناي کار را بر پاية بخشهاي اساسي آن که مثبت است
ميگذارد ،اما برخي جنبهها را که از دوران اولية تکامل کمونيسم وجود
داشته و چندان علمي نبوده رد ميکند ،کنار ميزند و يا از نو قالبريزي
ميکند .منظورم اين نيست که همه چيز سنتز نوين عالي است يا اين
که صد سال ديگر مردم نخواهند گفت خب اينجاي اين موضوع که
کام ً
ال درست نيست .اين مسئله به ماهيت علم ربط دارد که برعکس
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مذهب است .يعني ،چيزي که مرتباً در حال رشد و تکامل است .يک
بار در مورد جملهاي از مائو صحبت کردم که ميگفت وقتي ده هزار
سال ديگر برگردند و به االن نگاه کنند ميگويند چه احمقهايي بودند.
بدون شک اين حرف درست است .و تازه شايد کمتر از ده هزار سال هم
طول بکشد .منظور مائو اين بود که درک امروز ،چه درک کمونيستها
و چه درک مردم عادي ،نسبت به درکي که نسلهاي آينده به آن دست
خواهند يافت ،بسيار نامتکامل است .البته به شرط اين که آن موقع،
آدمي در دنيا باقي مانده باشد.
به هر حال جنبة عمدة کمونيسم اين است که علمي است .يکي از
کيفيات بسيار مهم علم اين است که دائماً در حال تکامل است ،مرتباً
خودش را در معرض انتقاد قرار ميدهد و به انتقادات ديگران گوش
ميکند و از آنها ميآموزد .دائماً خودش را وارسي ميکند ،واقعيت را
ميکاود و تحقيق ميکند و مرتباً تکامل مييابد .اما در کمونيسم هم
مثل همة علوم ،اينطور نيست که هر بار چيز جديدي ياد گرفته شد
به نقطة اول برميگردد .علم در واقع روي شالودة چيزي که قب ً
ال ثابت
شده که حقيقي و صحيح است ساخته ميشود ،اگرچه هميشه اين راه
را باز ميگذارد که حداقل بخشهايي از چيزي که قب ً
ال فکر ميشد يا
حدس زده ميشد ،درست است ممکن است غلط باشد .اين ماهيت علم
است ،ميخواهد زيستشناسي باشد يا فيزيک ،شيمي ،ستارهشناسي
يا هر زمينة ديگر .راهش اين است .بر پايه يک هستة معين که از
طريق روش و تحقيق علمي و سنتز واقعيت ،درست بودنش اثبات شده
حرکت را شروع ميکنيم ،اين درک را در مورد مسائل و تجارب جديد
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به کار ميبنديم و هميشه آمادة اين احتمال هستيم که حتي بخشي از
چيزهايي که در مقطع زماني معين ،آنها را درست ميدانستيم ممکن
است درست نباشند اما اينطور نيست که هر بار ميخواهيم در مورد
واقعيت پژوهش کنيم برميگرديم به نقطة اول انگار هيچ چيز نميدانيم.
يعني بايد هستهاي از دانشي را که از طريق روش علمي ،صحتش اثبات
شده داشته باشيم تا بر پايه آن بيشتر ياد بگيريم .درست همان موقع
که متوجهيم ممکن است در هر مقطع زماني جوانبي از چيزهايي که
ميدانيم صحيح نباشد يا حتي بخشي از آن ممکن است کام ً
ال غلط
باشد و مجبور شويم کنارش بگذاريم باز هم ما کل هستة آن دانش
انباشت شده را دور نمياندازيم .پس اهميت سنتز نوين کمونيسم اين
نيست که کمونيسم به عنوان يک علم و کاربردش در حوزههاي متنوع و
متعدد دوباره اختراع شده است بلکه اين است که در خيلي از حوزههاي
کليدي ،پيشرفت بيشتري کرده و مبناي کيفيتاً نويني براي مبارزة مردم
نه فقط در آمريکا بلکه در سراسر دنيا فراهم کرده تا بتوانند از شر دنياي
وحشتناکي که در آن زندگي ميکنيم رها شوند.
در يکي از سخنرانيهايم مقايسهاي کرده بودم بين مارکس و داروين.
همانطور که ميدانيد داروين تئوري فرگشت را تدوين کرد و نشان
داد که موجودات نه فقط تکامل پيدا ميکنند  ...بلکه ابزار و مکانيسم
اساسي اين تکامل به گونهاي است که هر شاخة دگرگون شده در تبارها
و نسبها ،امکان دگرگوني و تکاملهاي جديدتر را در درون خود حمل
ميکند ... .نظرية فرگشت يک انقالب عظيم در تفکر نوع بشر بود.
مارکس که در همان دوران زندگي ميکرد خيلي تحت تأثير اين کشف
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داروين قرار گرفت .مارکس اهميت اين مسئله را به لحاظ گسست کيفي
که در رويکرد علمي به واقعيات داشت تشخيص داد و وقتي داشت اثر
سترگ خود يعني کاپيتال را مينوشت ميخواست آن را به داروين
تقديم کند اما داروين چندان مايل به اين کار نبود چون پيشاپيش
به علت اين که مقابل نيروهاي مذهبي در آمده بود دردسر داشت.
نتيجتاً مارکس اين کار را نکرد اما چنين تمايلي از طرف مارکس نشان
ميداد که کار داروين و تئوري تکاملش چه اهميتي دارد ... .کاري که
مارکس در قلمرو علوم اجتماعي انجام داد يعني رويکرد ،تحليل و سنتز
علمي جامعه بشري و تکامل تاريخي و تضادها و نيروهاي محرکة آن،
يک انقالب در تفکر نوع بشر بود ،در سطح کاري که داروين در قلمرو
علوم طبيعي انجام داد .واقعيت اين است که امروز نميشود در قلمرو
علوم طبيعي کاري از پيش برد مگر بر شالودهاي قرار گيرد که داروين
ريخته است .هر چند برخي چيزها که داروين گمان ميکرد صحيح
است درست نبود و از زمان او تاکنون چيزهاي مهمي ياد گرفتهايم .مث ً
ال
داروين چيزي در مورد ژنتيک نميدانست .اين شاخة علمي در زمان او
هنوز تکوين نيافته بود ولي علم ژنتيک پديد آمد و درک پايهاي داروين
از تئوري تکامل را کام ً
ال تأييد کرد.
آنچه مارکس در حوزة جامعة انساني و تغييرات آن انجام داد هم
سنگ کاري بود که داروين در قلمرو علوم طبيعي و به طور خاص
در زيستشناسي انجام داد و هستند هنوز افرادي که خودشان را
دانشمند و کارشناس ميدانند اما به جاي اين که تکامل جامعة بشري
را بر اساس قواي محرکة پايهاي که مبناي اين تکامل است بفهمند از
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اين که دموکراسي چنين است ،انتخابات چنان است و ساختار قدرت
چنين و چنان است ميگويند و طوري حرف ميزنند که انگار شکل
جامعه را روابط قدرت تحميل ميکند .اينها فضل فروشي و حرافي
ميکنند اما درکي که مارکس ارائه داد را ناديده ميگيرند ،به آن کمبها
ميدهند و يا تحريفش ميکنند .در حالي که درک مارکس ما را قادر
به فهم قواي محرکة پايهاي جامعة بشري و تکامل تاريخي و تغييرات
اين جامعه ميکند .اين مزخرفات را هميشه ميشنويد ،ميتوانيد به
پرديس هر دانشگاهي برويد و تا ابد به اينها گوش کنيد ،در مورد
جامعة بشري حرافي ميکنند اما اشارهاي به مارکس نميکنند ،يا او
را ناديده ميگيرند يا تحريفش ميکنند .آنها در ردة همان آدمهايي
قرار ميگيرند که ميخواهند بدون اتکا به داروين يا از موضع مخالف با
داروين به توضيح جهان طبيعي ،تکامل و تغيير گونهها در کرة زمين
بپردازند.
اهميت کار مارکس به هيچ وجه از کار داروين کمتر نيست .مثل اين
است که انسانها کورمال کورمال تالش ميکردند بفهمند چرا در اين
شرايط زندگي ميکنند و کسي پيدا مي شود و با نورافکن کل تصوير
را برايشان روشن ميکند يعني هر چه در صحنه ميگذرد را نشان
ميدهد .نه فقط چيزهايي که در اطرافشان ميگذرد بلکه به اعماق
ميرود و عوامل ريشهاي و تعيين کنندة وضع موجود را آشکار ميکند.
کمونيسم از زمان مارکس تا امروز تکامل بيشتري يافته است .کمونيسم
يک علم زنده است .يک مرحله از تکامل کيفي کمونيسم زماني صورت
گرفت که لنين درکهاي جديد دربارة امپرياليسم يعني چگونگي تکامل
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سرمايهداري به يک سيستم جهاني و ابعاد ديگر کمونيسم را مدون
کرد .جهش ديگر در فرايند تکاملي کمونيسم توسط مائو انجام شد.
مائو نشان داد که در جامعة سوسياليستي مبارزه بين طبقات مختلف
ادامه دارد يعني سوسياليسم جامعهاي نيست که در آن همه طرفدار
سوسياليسم باشند و هيچ تضاد يا درگيري حياتي در سيستم اقتصادي،
در روابط اجتماعي ،در سيستم سياسي يا در افکار مردم موجود نباشد.
در واقع جامعة سوسياليستي يک جامعة پويا است ،جامعهاي در حال
گذار است که يا با مردم سراسر دنيا به کمونيسم دست مييابد و يا به
عقب ،به سمت سرمايهداري کشيده ميشود .مائو نه فقط تحليل کرد
که مبارزة طبقاتي و طبقات در جامعة سوسياليستي ادامه مييابد و
تعيين کنندهترين مبارزه در آن جامعه ،مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازي
و بين راه سوسياليستي و راه سرمايهداري است ،بلکه بيان فشردة آن
درون حزب کمونيست خواهد بود که نيروي رهبري کنندة درون جامعة
سوسياليستي است .پيش از مائو هيچ کس اين را نفهميده بود يا به طور
سيستماتيک نفهميده بود.
در نتيجه کمونيسم طي دوران تکاملياش جهشهاي مختلفي
داشته است .اگر به عقب برگرديم به روزهايي که آدمهايي مثل من
قدم پيش ميگذاشتند و کمونيست ميشدند ،خط تمايز اساسي در
جنبش کمونيستي بين کساني بود که اهميت کار مائو را فهميده بودند
يعني جهشي که او بر پاية مارکس و لنين انجام داد با کساني که
از اين فهم سر باز ميزدند يا آن را رد ميکردند حتي اگر خود را
کمونيست ميناميدند .کساني که نگاهشان به شوروي سابق يا کوبا
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يا ويتنام بود ،اينها را الگوي کمونيسم ميدانستند در حالي که هيچ
ربطي به کمونيسم نداشتند .يادم ميآيد يک نفر مقالهاي نوشته بود
در مخالفت با اين ايده که مائو نماينده جهشي به پيش در کمونيسم
است .استداللش اين بود که :چرا بايد اينقدر به مائو توجه کرد؟ چرا به
فيدل کاسترو در کوبا توجه نميشود يا به له دوان(رهبر حزب ويتنام
بعد از مرگ هوشي مين)؟ چرا ايدههاي آنها به اندازة ايدههاي مائو
مهم نيست؟ خب يک دليل اصلي دارد ،آنها درست نميگفتند ،آنها
کمونيست نبودند ،علم کمونيسم را تکامل نداده بودند و راهشان را
جدا کرده بودند .آنها از فهم علمي دنيا و کسب توانايي تغيير دنيا
در مسير کمونيسم دورافتاده بودند .در نتيجه ما اص ً
ال در جواب به اين
ً
سؤال باز نميمانديم ،هيچ ترديدي نداشتيم .براي ما کامال جا افتاده
بود اگر کمونيست هستي يعني با مائو هستي ،مائوئيست هستي! اگر با
مائو نيستي ،اگر مائوئيست نيستي ،ميتواني از صبح تا شب بگويي من
کمونيستم ولي نيستي .ميگفتيم اگر ميخواهي اسم خود را کمونيست
بگذاري و بحث کوبا را وسط بکشي بيا ببينيم در کوبا چه خبر است .راه
کوبا راه کمونيسم نيست .اگر نميخواهي با مائو باشي بيا بحث کنيم که
چرا به مائو نياز داريم .در آن دوره ما با اطمينان علمي در ميدان بوديم
و مبارزه ميکرديم .ميگفتيم کمونيست بودن يعني طرف مائو بودن.
هر هفته از چين براي ما مجله پکن ريويو پست ميشد ... .پکن ريويو
هميشه مقاالتي در مورد چين و بقية دنيا داشت .هم از مبارزات انقالبي
کشورهاي مختلف مينوشت و هم از اين که چينيها چطور دارند اقتصاد
سوسياليستي را ميسازند ،چطور با مسائل اجتماعي مثل ستم بر زنان
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سر و کله ميزنند و اين که چه مبارزاتي در درون حزب کمونيست چين
جريان دارد .مبارزه بين طرفداران مائو که مسير سوسياليسم را ميرفتند
و براي کمونيسم مبارزه ميکردند با صاحب منصباني که داشتند در
کمونيسم تجديدنظر ميکردند تا پيشبرد کارها به شيوة سرمايهداري را
توجيه کنند .آنها رويزيونيست بودند يعني افراد صاحب قدرتي که به
راه سرمايهداري ميرفتند .آن موقع چنين مبارزهاي جريان داشت .خب
اين افراد صاحب قدرتي که راه سرمايهداري در پيش گرفته بودند چه
ميگفتند و چرا حرفشان غلط بود؟ افرادي که با مائو همراه بودند چه
ميگفتند و چرا ما بايد با آنها همراه ميشديم؟ من براي گرفتن پاسخ
اين سؤاالت هر هفته بيصبرانه منتظر پستچي مينشستم تا پاکت
پکن ريويو را بياورد .وقتي ميآمد ،پاکت را باز ميکردم؛ مجله را با
اشتياق ميخواندم تا از آن يک خط راهنما بگيرم تا بفهمم در دنيا چه
ميگذرد ،سؤاالت اصلي کدام است؟ مبارزات انقالبي کجاها در جريان
است؟ مائوئيستهاي دنيا در مورد همه اين مسائل چه ميکنند؟
مشکلي نداشتيم که بگوييم اگر ميخواهي يک کمونيست واقعي
باشي بايد يک مائوئيست باشي .اما همه چيز تکامل پيدا ميکند .اين
داستان مال خيلي وقت پيش بود .از آن موقع تا حاال اتفاقات زيادي افتاده
از جمله احياي سرمايهداري در چين .مدت بسيار کوتاهي بعد از مرگ
مائو در سال  1976رويزيونيستها ،يعني همان رهروان راه سرمايهداري
که البته کماکان از اسم کمونيسم استفاده ميکنند سرمايهداري را در
چين احيا کردند ،قدرت را غصب کردند و سرمايهداري را احيا کردند
و نيروهاي انقالبي را که عليهشان بودند وحشيانه سرکوب کردند .خب!
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بايد ميفهميديم چه اتفاقي افتاده است .بايد با تضادهايي که در دنيا
مقابلمان قد علم کرده دست و پنجه نرم ميکرديم و کماکان هم بايد
همين کار را بکنيم .اين ،کار ميبرد .هدف اين نبود که به طور انتزاعي
مرحله جديدي از کمونيسم را بسازيم بلکه بايد ميتوانستيم به مشکالت
واقعي و نيازهاي عظيمي که انجام يک انقالب واقعي در بر دارد بپردازيم
تا بتوانيم مردم را به مسيري هدايت کنيم که بتوانند خودشان را رها
کنند و دنياي جنونآميزي که ميلياردها نفر را به بند کشيده پشت سر
بگذارند .واقعيت اين است که نتيجة اين کار يک جهش کيفي است:
سنتزي نوين در تکامل کمونيسم.
حاال اگر بخواهم اين مسئله را به شکل فشرده جلو بگذارم بايد
بگويم سنتز نوين تجسم يک انقالب ديگر در تفکر بشر است يعني
ادامة انقالبي که بر شالودة علمي کمونيسم قرار گرفته است يعني همان
بنياني که توسط مارکس به همراه انگلس گذاشته شد .به يک مفهوم
کلي ،سنتز نوين در همان چارچوبه اساسي قرار دارد اما همزمان جهش
کيفي در تکامل کمونيسم را هم در بر ميگيرد .البته همانطور که
بارها تأکيد کردهام بايد بيشتر ياد بگيريم و کمونيسم را بيشتر تکامل
دهيم .اين فرايند ادامهداري است که از طريق ديالکتيک رفت و برگشتي
بين کار در عرصة تئوريک و تحوالت بيشتر در سطح جهان ،از جمله
تکامل مبارزة انقالبي که هدف نهايياش دنياي کمونيستي باشد ،انجام
ميشود .بايد بيشتر ياد بگيريم و کمونيسم را بيشتر تکامل دهيم و اين
در مورد همه علوم صادق است .اما چيزي که فهميدنش اهميت حياتي
دارد اين واقعيت است که سنتز نوين حل کيفي تضادي حياتي است
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که از زمان ايجاد کمونيسم تا همين حاال وجود داشته است .تجسم حل
کيفي تضاد بين روش و رويکرد بنيادا ً علمي کمونيسم با آن جنبههايي
از کمونيسم که در تقابل با آن قرار دارد .سنتز نوين قطعاً کمونيسم را
روي يک پايه علميتر و مستحکمتر استوار کرده است.
امروز ما با دو حقيقت روبهرو هستيم .اول اين که نوع بشر ،تودة
ستمديدة بشري و نهايتاً کل نوع بشر واقعاً نياز به انقالب و کمونيسم دارد.
فقط از طريق انقالبي که به کمونيسم بيانجامد يعني نهايتاً دستيابي به
يک دنياي کمونيستي بدون استثمار و ستم است که ميتوان به شرايط
وحشتناکي که ميلياردها نفر در سراسر دنيا دارند تحمل ميکنند نقطة
پايان گذاشت .فقط از اين طريق ميتوان پايهاي به وجود آورد تا با
محيط زيست طوري رفتار شود که ظرفيت زندگي انساني بيش از اين
نابود نشود .اين پايه و اساس است .اين يک حقيقت اساسي است :در
صورتي که کمونيستهاي واقعي موجود باشند که بتوانند مردم را در
مسير انقالب کمونيستي رهبري کنند ،راهي براي خروج از اين جنون
وجود دارد ،ابزاري براي پايان بخشيدن به اين شب تاريک طوالني که
چندين قرن نوع بشر را به بند کشيده وجود دارد .اين حقيقت اول است.
حقيقت دوم چيست؟ سنتز نوين کمونيسم ،از نظر روش و رويکرد
به فهم و دگرگوني جامعه بشري و کاربرد اين روش و رويکرد در حل
تضادها و مشکالت مهم انقالب ،يک جهش کيفي و قطعي در فرايند
تکاملي علم کمونيسم را نمايندگي ميکند.
در سال  1975اين يک حقيقت عيني بود که اگر با مائو نبودي
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و خطي که مائو جلو گذاشته بود را قبول نداشتي و بکار نميبستي
کمونيست نبودي .در سال  2015اين يک حقيقت عيني است که اگر
با سنتز نوين و رهبرياي که آن را ارائه کرده نباشي کمونيست نيستي،
حاال هر اسمي هم ميخواهي روي خودت بگذار يعني اگر آن درک
علمي را که تودههاي مردم دنيا براي رهايي خود و بشريت به آن نياز
دارند قبول نکني و بکار نبندي کمونيست نيستي.
خب ،همة اينها تأکيدي است بر اهميت سنتز نوين کمونيسم و اين
که چرا مردم بايد اهميت آن را درک کنند.
اهميت يک پيشقراول کمونيست انقالبي که خودش را به سنتز
نوين متکي کرده و آن را به طور منسجم به کار ميبندد و به تکامل
بيشترش کمک ميکند از اينجا روشن ميشود .سنتز نوين بايد به طور
عاجل در همه جا ،چه در آمريکا و چه در کل دنيا به کار گرفته شود .ما
همه جا با افرادي روبهرو ميشويم که ميپرسند چرا اوضاع اينطوري
است و آيا يک دنياي متفاوت امکانپذير هست يا نه .همه جا مردم
دارند از انقالب صحبت ميکنند اما درک واقعي از معني انقالب ندارند،
يعني رويکرد علمي ندارند تا بتوانند به چيزي که در مقابلشان قرار دارد،
بپردازند و تحليل کنند .نميدانند چاره چيست .يا هر جا مردم به ميدان
ميآيند محاصره ميشوند ،دست تنها ميمانند و آخرش زندگيشان در
دست اين ستمگران قاتل است و يا به بيراهههايي کشيده ميشوند که
فقط زنجيرهاي بردگي سنت را تقويت ميکند و اغلب اين کار با يک
خشونت وحشيانه همراه است .مردم در همه جا ميخواهند از اين وضع
فالکتبار خالص شوند اما نميدانند منبع فالکت کجاست و راه خروج
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از اين تيرگي کدام است.
براي اين که يک درک واقعي از محتواي سنتز نوين و اهميت آن
داشته باشيم بايد بدانيم چه پشتوانهاي دارد ،سنتز کاملتر چه چيزي
است ... .چه خود سنتز نوين و چه پايههاي اصلي تئوري کمونيستي که
سنتز نوين از آنها سرچشمه گرفته و به سنتز باالتري دست يافته را نيز
ميتوان مطالعه کرد و درک خود را از آنها عميقتر کرد .باز هم تکرار
ميکنم که مقاله رئوس اساسي سنتز نوين راهنما و پاية مهمي براي اين
کار به دست ميدهد.
رئوس اصلي سنتز نوين کمونيسم :جهتگيري اساسي،
روش و رويکرد و عناصر مرکزي آن

باب آواکیان  -تابستان 2015
مقدماتي جهتگيري
نکتة
ِ

سنتز نوين به معناي واقعي يک «کار در حال پيشروي» است ،چون
من هنوز فعاالنه در حال رهبري کردن و آموختن از منابع گوناگون
هستم .اميدوارم که اين سنتز نوين ،در نتيجة کار ادامهدار در قلمروي
تئوريک و در رابطة ديالکتيکي با تحوالت بيشتر در جهان ،به ويژه
در ارتباط ديالکتيکي با پيشرفت بيشتر در مبارزه انقالبي که با هدف
نهايي استقرار کمونيسم در جهان پيش ميرود ،تکامل بيشتري يافته
و غناي بيشتري به دست آورد .اما صحيح است بگوييم که در نتيجة

82

مانیفست و برنامه انقالب کمونیستی در ایران

کاري که در طول چند دهه انجام دادهام با جمعبندي تجربة انقالب
کمونيستي و دولتهاي سوسياليستي و در نتيجة بهرهمند شدن از
عرصههاي متنوع فعاليت و انديشة بشري ،پيشاپيش تکامل کيفي بيشتر
در علم کمونيسم انجام شده است .اين تکامل کيفي بيشتر دربرگيرندة
جهتگيري اساسي ،روش و رويکرد و عناصر مرکزي سنتز نوين است.
به علت اهميت سنتز نوين و اهميت ارائة آن در فرمي موجز و فشرده و
در عين حال دقيق ،رئوس اصلي را نوشتهام .اين رئوس اصلي در عين
تسهيل
حال يک پايه و راهنماي پايهاي ارائه ميدهد براي تشويق و
ِ
امر درگير شدن و بحث بيشتر درباره سنتز نوين .اين سند مانند خود
سنتز نوين يک چيز نهايي نيست بلکه بازتابي است از آنچه تاکنون
تکامل يافته است .هرچند که اين پروسه ادامهدار است اما آنچه تاکنون
تکامل يافته است ،يک جهش کيفي را نمايندگي ميکند .اين سند يک
عالمتگذاري پايهاي در مورد روش و رويکرد اساسي و ديگر مؤلفههاي
سنتز نوين است .آنچه در زير ميآيد ،نشان دادن ابعاد مختلفي است
که کمونيسم از طريق سنتز نوين تکامل بيشتري يافته است و همراه با
آن ،برخي منابع کليدي معرفي شده است که در آنها اين نکات تشريح
شدهاند (در برخي موارد آثاري را معرفي کردم که توسط ديگران در
مورد جنبههاي مهم سنتز نوين نگاشته شدهاند .هر جا که نام نويسنده
ذکر نشده است اثر خود من است).
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روش و رويکرد:
کمونيسم به مثابه علم  -تکامل بيشتر ماترياليسم ديالکتيک
سنتزي بيشتر در مورد آزادي و ضرورت

نه ظهور نوع انسان و نه تکامل جامعة انساني به جامعة حاضر از پيش
تعيين شده بود و يا راههاي پيش تعيين شدهاي را دنبال کرد .هيچ اراده
يا عامل ماوراي طبيعي چنين تکاملي را تصور نکرده و يا شکل نداده.
با طبيعت و تاريخ نبايد به عنوان چيزي از پيش تعيين شده برخورد
کرد .برعکس چنين تکاملي از ديالکتيک برخورد بين ضرورت و تصادف
ايجاد ميشود .در مورد تاريخ بشري چنين تکاملي نتيجة برخورد بين
مادي زيربنايي و فعاليت آگاهانه و مبارزة مردم است.
نيروهاي
ِ
(اين عبارتي است که آردي اسکاي بريک در کتاب از گامهاي
ابتدايي تا جهشهاي بيشتر از من نقل کرده است .اين نقلقول در مورد

رابطة ميان ضرورت و تصادف ،و رابطة ميان شرايط مادي زيربنايي و
فعاليت آگاهانة انسان است .اين موضوع در فيلم سخنراني باب آواکيان
سخن ميگويد :از انقالب کوتاه نميآييم! و همچنين در کتاب آجيت:
تصويري از بازمانده گذشته ،نوشتة اسحاق باران و کي جي آ ،در مجله
خطوط تمايز شمارة  4آمده است).
اپيستمولوژي :تئوري علمي شناخت .عليه نسبيتگرايي

(علم و انقالب :دربارة اهميت علم و کاربست علم به جامعه ،سنتز
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نوين کمونيسم و رهبري باب آواکيان ،مصاحبهاي با آردي اسکاي بريک،
در سايت  revcom.usدر دسترس است .آجيت :تصويري از بازمانده
گذشته)

اپيستمولوژي و اخالق .عليه "قدرت حقانيت ميآورد" و چگونه
نسبيتگرايي و "حقيقت به مثابة روايت" در نهايت به "قدرت حقانيت
ميآورد" منتهي ميشود( .کتاب پايهها  4:10دور ريختن همة خدايان!
باز کردن زنجيرهاي ذهن و تغيير بنيادين در جهان به ويژه بخش -4
کتاب پايهها  - 5:11آجيت :تصويري از بازمانده گذشته)
ميان از يک سو علمي بودن و از
اپيستمولوژي و جانبداري در رابطة ِ
سويي ديگر ،جانبدار بودن آنچه عمده است علمي بودن پيوسته است و
علمي بودن پيوسته اساس جانبداري صحيح و کامل از انقالب پرولتري
و هدف آن يعني کمونيسم است( .آجيت :تصويري از بازمانده گذشته )
عليه پوپوليسم و اپيستمولوژي پوپوليستي .عليه جسميت بخشيدن.
اين درک اشتباه که گويا ستمديدگان به علت شرايط تحت استثمار بودن
و جايگاهشان در جامعه دسترسي ويژه به حقيقت دارند و به خصوص
داراي توانايي ويژهاي در فهم ديناميکهاي جامعه و دگرگون کردن
جامعه هستند .عليه گرايشهاي مذهب گرايي/مذهبي در کمونيسم.
(کتاب پايهها  -4:11مالحظاتي در مورد هنر و فرهنگ ،علم و فلسفه -
بحران در فيزيک ،بحران در فلسفه و سياست منتشر در مجله خط تمايز
شمارة  -1کمونيسم :آغاز يک مرحلة نوين ،مانيفستي از آر سي پي)
سياسي علميتر ،رويکرد ماترياليستي ديالکتيکيتر به
يک اقتصاد
ِ
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رابطة بين زيربناي اقتصادي و روبناي سياسي و ايدئولوژيک (دربارة
قواي محرکة آنارشي و ديناميکهاي تغيير نوشتة ريموند لوتا در مجلة
خط تمايز شماره  - 3آيا اين سيستم ميتواند ستم بر زن را کنار بگذارد
يا بدون آن باشد؟ يک سؤال اساسي ،يک رويکرد علمي در پاسخگويي
به آن .منتشر شده در مجموعة همة زنجيرها را بشکنيم! باب آواکيان
دربارة رهايي زنان و انقالب کمونيستي  -پرندگان نميتوانند کروکوديل
بزايند اما بشر ميتواند از افقها بگذرد ،بخش اول)

تکامل بيشتر درونبيني عميق مارکس:
به وراي دمکراسي و برابري.
ِ
پيشروي به سوي کمونيسم دربرگيرندة آن است که جامعه و مردمي
که آن جامعه را ميسازند در شرايط مادي و در تفکرشان به وراي
افق تنگ حق بورژوايي ميروند و درک بسيار مهم مارکس که حق
هرگز نميتواند باالتر از ساختار اقتصادي جامعه و فرهنگ شکل گرفته
توسط آن ،باشد( .دمکراسي :آيا بهتر از آن نميتوانيم؟  -انقالب و رهايي
بشريت ،بخش اول)
هستة مستحکم با االستيسيته بسيار بر پاية هسته مستحکم
(مالحظاتي دربارة هنر و فرهنگ ،علم و فلسفه  -علم و انقالب :دربارة
اهميت علم و کاربست علم به جامعه ،سنتز نوين کمونيسم و رهبري باب
آواکيان ،مصاحبهاي با آردي اسکاي بريک)

رها کنندگان بشريت ،انقالب کمونيستي براي انتقام گرفتن نيست
يا براي آن نيست که تحتانيها در باال قرار گرفته و باالييها در پايين
بلکه براي رهايي بشريت است ،براي خاتمه بخشيدن به ستم و استثمار
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در سراسر جهان است
(آجيت :تصويري از بازمانده گذشته)
انترناسيوناليسم

پايههاي مادي و فلسفي انترناسيوناليسم کمونيستي و رويکرد کلي
نسبت به آن (کتاب پايهها  - 2:12پيشبرد جنبش انقالبي جهان :مسائل
مربوط به جهتگيري استراتژيک  -کمونيسم يا ناسيوناليسم؟ پلميکي
توسط او سي آر در مکزيک ،منتشر شده در مجلة خطوط تمايز شمارة )4
جمعبندي موج اول جنبش کمونيستي /دولتهاي سوسياليستي.
(فتح جهان؟ پرولتارياي بينالمللي بايد و خواهد -تضادهاي حل نشده،
نيروهاي محرکة انقالب ،بخش دوم و سوم -کمونيسم :آغاز يک مرحلة
نوين ،مانيفستي از آر سي پي -آنچه را که فکر ميکنيد ميدانيد

نميدانيد :دربارة انقالب کمونيستي و راه واقعي رهايي :تاريخ آن و آيندة
ما ،مصاحبهاي با ريموند لوتا ،نشريه انقالب شماره  ،323بيست و چهارم

نوامبر )2013

رويکرد استراتژيک نسبت به انقالب به ويژه در کشورهاي امپرياليستي مانند
اياالتمتحده اما با مفاهيمي عامتر

چه بايد کرد؟ لنين -احياء و غني کردن برحسب تأکيد بيشتر بر
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روي اين که بايد مسائل انقالب را در مقابل تودههاي مردم گذاشت
و همينطور تأکيد بر اين که آگاهي کمونيستي بايد از بيرون تجربة
مستقيم و مبارزات تودهها به ميان آنها برده شود ،اهميت قلمروي
ايدئولوژيک و عوض کردن طرز فکر تودهها و در مورد نياز به فشار
گذاشتن بر روي تحوالت عيني ،تکامل بيشتر يکي از عناصر مرکزي در
چه بايد کرد؟ تسريع در عين انتظار :فعاليت براي تغيير اوضاع عيني به
حداکثر ممکن در هر مقطع زماني در عين هشياري شديد نسبت به
رخدادهاي جديد و شايد غيرقابل پيشبيني (يا حتي پيشبيني نکردني)
و اين که نيروهاي طبقاتي /اجتماعي ديگر از نقطه نظر خودشان و در
انطباق با اين که نمايندگان آنان تصور ميکنند چه چيزي به نفعشان
است ،نيز بر روي تضادهاي عيني کار ميکنند( .شش پاراگراف اول
بخش دوم انجام انقالب و رهايي بشريت)
مائو بر روي رابطة ديالکتيکي بين ماده و آگاهي تأکيد کرد و بر روي
اين مسئله پافشاري کرد که الزم است داراي اين جهتگيري باشيم که
براي تحوالت غيرمنتظره آماده باشيم ،اما دقيقاً اين نوع جهتگيري،
درک ،روش و رويکرد در سنتز نوين به شکلي کاملتر و عاليتر سنتز
شده است( .اين درک پايهاي برخي اصول براي ساختن جنبشي براي
انقالب و بيانية دربارة استراتژي انقالب توسط آر سي پي را تشکيل
ميدهد) .
جدايي جنبش کمونيستي از جنبش کارگري ،تحليل از پاية اساسي
و نيروهاي پيش رانندة انقالب و جبهة متحد گستردهتر تحت رهبري
پرولتاريا (پرندگان نميتوانند کردوکوديل بزايند ،بخش دوم)
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نقش روشنفکران به مثابه نمايندگان سياسي و ادبي يک طبقه و
تضادهاي مرتبط با آن در انقالب پرولتري
(تأمالت و مشاجرات :دربارة اهميت ماترياليسم مارکسيستي،
کمونيسم به مثابه يک علم ،کار انقالبي معنادار و يک زندگي معنادار)

نقش محوري مسئلة ملي سياه ،رابطة محوري بين رهايي ملي و
انقالب پرولتري در اياالتمتحده
(کمونيسم و دمکراسي جفرسوني -ستم بر مردم سياه و مبارزة
انقالبي براي خاتمه بخشيدن به هرگونه از ستم  -فيلم سخنراني انقالب
و دين :مبارزه براي رهايي و نقش دين ،گفتگويي بين کورنل وست و
باب آواکيان -فيلم سخنراني انقالب چرا ضروري است؟ چرا ممکن
است و دربارة چيست -فيلم سخنراني باب آواکيان سخن ميگويد :از
انقالب کوتاه نميآييم!  -قانون اساسي جمهوري سوسياليستي نوين در
آمريکاي شمالي يک طرح پيشنهادي از آر سي پي)

نقش بسيار مهم مبارزه براي رهايي زنان (که در جهان امروز اهميت
بسيار بيشتري يافته است) و رابطة آن با انقالب پرولتري و هدف
اين انقالب که رهايي بشريت از طريق پيشروي به سوي يک جهان
کمونيستي است( .کتاب پايهها  -3:22تضادهاي حل نشده ،نيروهاي
پيش برندة انقالب ،بخش سوم  -همة زنجيرها را بگسليد! باب آواکيان
دربارة رهايي زنان و انقالب کمونيستي)
کسب قدرت (دربارۀ امکان انقالب نوشتة آر سي پي  -پرندگان
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نميتوانند کروکوديل بزايند .بخش دوم)
ساختمان يک جامعة نوين ،پيشروي به سوي يک جهان نوين

پيش برد تغيي ِر سوسياليستي جامعه به مثابة بخش و اساساً تابعي
از پروسة کلي انقالب جهاني به سوي هدف نهايي کمونيسم (نظراتي
دربارة سوسياليسم و کمونيسم :نوع بنيادا ً نويني از دولت ،يک ديد
کيفيت ًا متفاوت و بسيار عظيمتر از آزادي)

نکتة چتر نجات ،منبسط شدن روابط اجتماعي و بياني که تضادهاي
اجتماعي و طبقاتي بعد از تحکيم دولت نوين سوسياليستي به خود
ميگيرند( .اساس ،اهداف و روشهاي انقالب کمونيستي)
کاربست هستة مستحکم با االستيسيته بسيار زياد بر پاية هستة
مستحکم در جامعة سوسياليستي .تشخيص نياز به ديکتاتوري پرولتاريا
و رهبري يک حزب پيشاهنگ در دورة گذار سوسياليستي به کمونيسم و
در همان حال تأکيد بسيار بر روي اهميت نارضايتي و جوشش سياسي،
فکري ،فرهنگي بر پاية اعمال ديکتاتوري پرولتاريا و به مثابة يک بخش
کليدي از اعمال ديکتاتوري پرولتاريا و پيشبرد گذار به سوي کمونيسم
و محو هرگونه ديکتاتوري از هر شکل از طريق دست يافتن به کمونيسم.
(مالحظاتي دربارة هنر و فرهنگ ،علم و فلسفه  -سياست رهاييبخش:
آلن باديو :کمونيسم در قفس جهان بورژوايي نوشته ريموند لوتا ،نايي
دنيا و ک جي آ در مجلة خطوط تمايز شماره )1
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نقش يک قانون اساسي سوسياليستي ،حقوق مردم و حاکميت قانون
در ديکتاتوري پرولتاريا (پرندگان نميتوانند کروکوديل بزايند ...بخش
اول  -و حقوق در جامعة سرمايهداري و در جامعة سوسياليستي آينده،

منتخبي از نوشتههاي باب آواکيان و گزيدههايي از قانون اساسي براي
جمهوري سوسياليستي نوين در آمريکاي شمالي طرح پيشنهادي از آر
سي پي)

رابطة بين وفور و انقالب در کشور سوسياليستي و در سطح بينالمللي
(پرندگان نميتوانند کروکوديل بزايند ...بخش اول)
تمام اين نکات در قانون اساسي براي جمهوري سوسياليستي در
آمريکاي شمالي (طرح پيشنهادي) تجسم يافته ،به کار بسته شده و

برجسته شده است.

نتيجهگيري /خالصه

اساسيترين و تعيين کنندهترين موضوع در سنتز نوين ،تکامل
بيشتر و سنتز بيشتر کمونيسم به مثابة روش و رويکرد علمي و به
کاربست پيوستهتر اين روش و رويکرد علمي در مورد واقعيت به طور
عام و به طور خاص ،در مورد مبارزة انقالبي براي سرنگون کردن و ريشه
کن کردن کلية سيستمها و روابط استثمار و ستم و پيشروي به سوي
جهان کمونيستي است .اين روش و رويکرد زيربناي تمام عناصر مرکزي
و مؤلفههاي تعيين کنندة سنتز نوين است و راهنماي همة آنهاست.

www.cpimlm.com


كمونيسىى است .عرص گذار
عرص ما ،عرص انقالب

جامعهٔ برسی به ورای جامعهٔ چند هزار سالهٔ طبقاىى.
عرص سازمان دادن اجتماع برس بر اساس محو تمايزات

طبقاىى ،نابود كردن كليهٔ روابط توليدی كه اين تمايزات
را به وجود ميآورند ،نابود كردن كليهٔ روابط اجتماعى
ستمگرانه كه از اين روابط توليدی استثمارگرانه بر
¥
رهاىى از كليهٔ افكار كهنهٔ مربوط به جامعهٔ
ميخرىند و ¥

انقالىى است كه به اين رصورت
طبقاىى .اين عرص ،عرص ¨
پاسخ ميدهد.

انتشارات حزب كمونيست ايران
)ماركسيست لنينيست مائوئيست
بهمن ماه ١٣٩٦

)

