به مناسبت اول ماه مه ،روز جهانی کارگر
بدون كسب قدرت سیاسی همه چیز توهم است !انقلب نیازمند رهبری ،افق و آرمان كمونیستی است!
ِ
اول مراه مره روز ج ِ
کمونیستی طربقه ی کارگرر علیه نرظم مروجرود و اعرلم این حقیقت سرترگ بره کل بشرریت
رهانی صردور ادعرانرامره ی
اسرت که جرها ِن کنونی فرقط دو راه در پیشاروی دارد :ادامره ی وض ِ
رع مروجرود برا ترمام رنرج هرا و دهشرت هرایش و یا انرقلب پررول ِ
رتری
کمونیستی.
ِ
روسیالیستی طربقه
در سرال 1357جرامرعه ی مرا طرلب انرقلب کرد .امرا بره جرای انرقلب ،ضرد انرقلب بره قردرت رسید .بره جرای دولرت س
ِ
رلمی طربقه ی سررمرایه داران و مرلکان برزرگِ وابسرته بره امرپریالیسم بررقررار شرد .دولر ِ
ی کارگرر و دیگر سرتمدیدگران ،حکومر ِ
ت
ت اس
ِ
رردگی زنران و سرتم گرری
کهنه ی طبقات استثمارگر  ،نره ترنها درهرم شکسته نشرد بلکه در هیبتی جردید ظراهرر و محکم ترر از پیش شرد .ب
راهی علمی رواج گررفرت .ترحت ت ِ
ملی تشردید شرد؛ بیکاری و فرقر ،اعتیاد و فرحشاء اشراعره یافرت ،خررافره ی دینی بره جرای آگ ِ
راثیر سرقط
ِ
رتقرار ضرد انرقلب در ایران ،در مرنطقه ی خراورمیانره نیز بسیاری از خیزش هرا و اعرتراض هرای تروده هرا علیه دولرت
انرقلب و اس
ِ
سیاسی اسلم گرا افتادند.
های وابسته به امپریالیسم به دام جریان های
امرروز نیز انرتخابی میان دو راه در مرقابرل طربقه کارگرر و سرتم دیدگران و اسرتثمار شرونردگران خرودنرمائی می کند :ادامره ی همین وضرع
ِ
انررقلبی جررمهوری اسررلمی و اسررتقرار دولتی نرروین برررای تغییر نررظام سیاسی ،اجررتماعی و
یا اعررلم جررنگ علیه آن؟ سرررنررگونی
ِ
ِ
انتظار وقوع ض ِد انقلبی دیگر نشستن؟
اقتصادی موجود یا تن دادن به تغییراتی ظاهری در آن؟ دست زدن به انقلب یا در
برررای تغییر این وضعیت راهی جررز انررقلب نیست .طربقه ی کارگرر در اترحاد برا دیگر قشررهرای ترحت سرتم و اسرتثمار براید دولرت
ِ
تصور هرگونه تغییر
جمهوری اسلمی را سرنگون کرده و دولت خود را برقرار کند .زیرا بدون در دست داشتن قدرت سیاسی،
جرردی برره نررفع اکثریت مررردم تررنها یک ترروهررم اسررت  .ترررسیم هررر افررق و وظیفه ی دیگری) مرانرند"کسب آزادی و دمرروکراسی "و
ِ
رفریبی برورژوائی اسرت .هرر بررنرامره ای که هردفی کمتر از انرقلب را دنربال کند فرقط بره تحکیم دولرت
"اصرلحرات "و غیرره (عروام
طبقات استثمارگر منتهی خواهد شد.
سرال گرذشرته هرر گروشره ی جرهان شراهرد خیزش و شرورش کارگرران ،بیکاران ،تهیدسرتان ،زنران و جروانران علیه نرظام سررمرایه داری و
دولرت هرای مررترجع و امرپریالیستی برود .امرا هیچ یک از آن هرا بره انرقلبی سرازمران یافرته منتهی و حرتا نرزدیک نشرد .اغرلب این خیزش
هرا در میانره راه مرتوقرف شردنرد یا بره شكلی ترحت سیطره ی این یا آن جرناح از برورژوازی در آمردنرد .خرصلت انگلی نرظام سررمرایه
داری بره ِ
اوج بی سرابرقه رسیده اسرت ،سررمرایه داری در جسرتجوی حرریصانره ی سرود برا بیرحرمی میلیاردهرا انرسان را بره برردگی
کشانرده و کره ی زمین را تخرریب می کند .در واکنش بره این وضرع ،محررومران و سرتمدیدگران شرورش می کنند امرا جرنبش کمونیستی
در وضعیتی نیست که در راس این شرورش هرا قررار گررفرته و رسرالرت خرود را در سرازمران دادن انرقلب آگراهرانره ی پررولرتاریای
کشورهرای مرختلف برر عهرده بگیرد  .در گروشره و کنار جرهان آن چره بره عرنوان"جرنبش کمونیستی "شنراختره می شورد ،اغلرب اصل
کمونیستی نیست زیرا کمونیسم بررای اکثریت مرنسوبین این جرنبش خرلصره شرده اسرت در "بسرط دمروکراسی " و"بهربود معیشت
ِ
کمونیستی انرقلبی برزرگرترین بحررانی اسرت که امرروز گرریبان جرامرعه بشرری را گررفرته اسرت .ایرن
کارگرران ".فرقدا ِن یک جرنبش
وضعیت ،چرال ِ
رش سنگینی را در مرقابرل کمونیستهرا و پیشروا ِن طربقه كرارگرر قررار میدهرد که بی جرواب گرذاشرتن آن مرساوی اسرت برا
خیانرت بره طربقه ی کارگرر .این بحررران را برراید چرراره کرد .امرروز ،وظیفه ی انرترنراسیونرالیستی عربارتسرت از نروسرازی جرنبش
کمونیستی بین المللی و تقویت آن در هر گوشه ی جهان.
در شررایط کنونی ایران ،طررح دورنرما و افرق کمونیستی و سراخرتن جرامرعه ی سروسیالیستی مسرئلهای مرربروط بره آینده نیست بلکه
ِ
آگراهی
مسرئله ی روز اسرت .کارگرران و سرتم دیدگران و اسرتثمارشرونردگران جرامرعه نیاز دارنرد که در مرورد مرعنای واقعی انرقلب
ِ
رتماعی ارترجاعی نیاز بره یک دولر ِ
ت سروسیالیستی داریم .دولتی از آن نروع که
تراریخی کسب کنند و بردانرند که بررای تغییر این نرظم اج

از طرریق انرقلب روسیه در سرال 1917ترحت رهربری برلشویک هرا و لنین و در سرال 1949ترحت رهربری حرزب کمونیست چین و
ِ
بخش كمونیسم قادر به رهبری انقلب
مائوتسه دون ایجاد شد .طبقه ی کارگر باید بداند که بدون تكیه به آرمان و دورنمای رهایی
نیرسرت .ترلش طربقات اسرتثمارگرر آن اسرت كره طربقه كرارگرر را از ایرن آرمران و دورنرما محرروم كرنند .امرپریالیست هرا تبلیغات مرنظم
سیاسی و ایدئرولروژیك و فررهنگی علیه كرمونیسم بره راه می انردازنرد و"مررگ كرمونیسم "را اعرلم می كرنند ،جرمهوری اسرلمی ترلش
می کند برا ترزریق سرم دین و چرماق سررکوب سرتمدیدگران را َمرنگ و مررعروب كرند .امرپریالیست هرا و مررتجعین خروب می دانرند كره
طربقه ی كرارگرر بردون بررنرامره و ترئوری هرای کمونیستی و آگراهی بره تراریخ انرقلب هرای سروسیالیستی اعرتماد بره نرفس لزم بررای
مبارزه ی پیروزمند را به دست نخواهد آورد.
ِ
سیاسی دسرت نرخواهرند یافرت .آزادی را جرز در پررترو
تروده هرای مرردم نیاز دارنرد بردانرند که بردون داشرتن ارتشی از آ ِن خرود ،بره قردرت
آتش قهر انقلبی و یورش دلیرانه به كاخ بیداد و ستم نمی توان به كف آورد.
آنران براید بردانرند که بررای بررانرداخرتن رژیم و مرقابرله برا تروطرئه هرا و مرداخرلت و ترجاوزات امرپریالیستی و ترحقق جرامرعه ای عراری از
سرتم و اسرتثمار ،نیاز بره وحردت و تشکیلتی کیفیتا ً مرتفاوت از ترمام تشکلت و سرازمران هرای مرعمول اسرت :نیاز بره یك مررك ِ
رز رهربری
كننده یسیاسی و تشكیلتی به نام حزب كمونیست است.
رای مروجِ
ت امرروز براید پیشاهرنگ آینده براشرد و نره زایده ی گرذشرته .براید حرزبی براشرد که نره ترنها متكی برر دسرت آورده ِ
حرزب کمونیس ِ
اول انرقلبرهای پررول ِ
ِ
رتری جرهان در قررن بیستم اسرت برلكه برا جرمعبندی نرقادانره از دو تجرربهی برزرگِ انرقلب سروسیالیستی در چین و
شروروی و شكسرت آنرها برتوانرد الرگوی مرعتبرترر و رهرائی برخش ترری از دولرت دیکتاتروری پررولرتاریا در جرامرعه ی سروسیالیستی آینده
ِ
بردهرد و در پررترو آن برتوانرد ترجار ِ
گیری
ب انرقلبی در ایران را جرمعبندی کرده و قرفل انرقلب ایران را برگشاید و راه را بررای شركل
ِ
رهبری همه جانبه و قدرتمند كمونیستی باز كند.
حررزب کمونیست ایران)م.ل.م (ترلش کرده اسرت که برا تکیه برر سرنتزنروین ترئوری هرای کمونیستی ،خرط سیاسی و ایدئرولروژی ِ
ک
ِ
انرقلبی خرود را صحیح ترر و تشکیل ِ
ت حرزبی خرود را انرقلبی ترر کند و ترجسم این کیفیت براشرد .مرا برا دشمنی بیرحرم و برا تجرربره
روبرروئیم که از مرراکز فررمرانردهی سیاسی ،ایدئرولروژیک و اجررائی بررخروردار اسرت .در مرقابرل چنین دشمنی ،طربقه ی کارگرر و
تروده هرای مرردم بردون داشرتن مررکز سیاسی ،ایدئرولروژیک و اج ِ
ررائی خرود کوچکترین شرانرس آن را نرخواهرند داشرت که آگراهرانره و
هردفرمند برر مربنای مرنافرع خرود حررکت کنند  .برا هرر چره پیچیده ترر شردن صرحنه ی سیاسی مربارزه طربقاتی در ایران و جرهان ،مربارزه
ِ
سیاسی انرقلبی و مرهم ترر از آن بره پیروزی رسرانردن یک انرقلب واقعی نیز برس پیچیده ترر شرده اسرت .همین مسرئله ضررورت وجرود
حرزبی چرون حرزب کمونیست ایران)م.ل.م (را آشکرار می کرنرد  .مسرلما بررای کسانی که فرقط بره دنربال"اصلح "وضرع مروجرود هسرتند
و از مربارزه بررای تغییر رادیکال گرریزانرند وجرود و عردم وجرود چنین حرزبی علی الرسویه اسرت .امرا بررای میلیون هرا ترن دیگر که
خرواهران زیر و رو کردن بنیان هرای جرامرعه و سراخرتن جرامرعه ای بردون سرتم و اسرتثمارنرد ،آگراهی نسربت بره وجرود چنین حرزبی مرنبع
انررژی و قروت قرلب اسرت  .هرمانرطور که هرر مربارز پیگیر بره این حرزب نیاز دارد؛ این حرزب نیز بشردت نیازمرند نسرل جردیدی از
مربارزین متعهرد و برا انگیزه اسرت که برا جرسارت و عرشق ،شروق و آگراهی ،این نروع انرقلب و این راه رهرائی را در میان مرردم تبلیغ
کرده و آن را تربدیل بره یک قرطب و نیروی محررکه ی مرهم در جرامرعه کنند .این حرزب نیازمرند جروانرانی اسرت که بره ورای عرصبانیت
از نربود"حرق " و"دمروکراسی " در جرمهوری اسرلمی رفرته و می خرواهرند برر مربنای آنرچه بررای رهرائی اکثریت مرردم ایران و جرهان
ضرروری اسرت ،پرا در میدان مربارزه گرذارنرد؛ رزمرندگران جروانی که برا قرصد راهرگشائی بررای رونرد انرقلب کمونیستی سروال می کنند
و بررای یافرتن پراسرخ هرا دسرت بره ترلش صرادقرانره و علمی می زنرند؛ مربارزینی که در مرقابرل سختی راه ،حرملت بی وقرفه و تررفرندهرای
ریاکارانره ی دشرمنان رنرگارنرگ داخرلی و بین المللی جرا نمی زنرند و در میانره ی راه تروقرف نمی کنند؛ جروانرانی که افکار عرقب مرانرده
ی رایج در میان تروده هرای مرردم و روحیه ی شکست و نرزاری حراکم در جرنبش هرای بره جرا مرانرده از گرذشرته مرایوسرشان نمی کند و
ِ
تراریخ بشرر برا عرده ای قلیل امرا محکم و روشرن برر روی
چرون مرشعلدارانی ،راه را روشرن می کنند .هرر مروج تکان دهرنده ای در

هردف بره راه افرتاده اسرت  .هسرته ای منسجرم که می تروانرد مروترور محررکه ی یک جرنبش عظیم و الرهام برخش و آینده سراز شرود و نره فرقط
.ایران بلکه خاورمیانه و جهان را تکان دهد
 160سرال اسرت که شربح کمونیسم برا پررواز برلندش در آسرمان جرهان نرظام سررمرایه داری ،چرارچروبره ی این نرظام را بره چرالرش گررفرته
اسرت امرا هرنوز نرتوانسرته آن را در گرردا ِ
ب سهمگی ِن مربارزه ی طربقاتی ،برا شررکت صردهرا میلیون تروده ی زحرمتکش که ترمام ثرروت
هرای جرهان و انرسان را ترولید می کنند درهرم پیچید ،آن را نرابرود کرده و بره زبرالره دان تراریخ بیندازد .این هردف ،هرنوز جروهرر مربارزه
ی طربقاتی و مرعنای واقعی انرقلب را ترعریف می کند .طربقه ی کارگرر فرقط برا تربدیل شردن بره حرامرل و مج ِ
رری انرقلب کمونیستی می
تروانرد آن طربقه ای شرود که مرارکس گرفت» :هیچ چیز بررای از دسرت دادن نردارد جرز زنجیرهرایش .امرا جرهانی بررای فرتح دارد «.و
کمونیست هرا کسانی هسرتند که طربقه ی کارگرر را مرشغول مربارزه بررای تحرمل پرذیر کردن شررایط اسرارت اجرتماعی و طربقاتی خرود
ِ
تط ِ
نمی کنند بلکه آگراهی و سرازمران یابی کمونیستی را برا آن پیونرد می زنرند ترا تربدیل بره طربقه ای شرود که بررای رسرالر ِ
راریخی
ربقاتی ت
خود می جنگد.
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