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 تاریخچه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بخشی از سازمان چریکھای فدائی خلق 

با حماسھ سیاھکل متولد شد .فدائیان  ۱۳۴۹ایران است کھ در تاریخ بھمن 

رزمندگان راه آزادی بر در کنار سایر  ۵۷کمونیست قبل از قیام بھمن ماه 

علیھ نظام شاھنشاھی مبارزه کردند و با امید بھ پیروزی در سرنگونی رژیم 

شاه نقش مھمی بازی کردند .بعد از شکست انقالب و حاکمیت جمھوری 

اسالمی ، فدائیان کمونیست بھ ھمراه بخشی از مردم کارگر و زحمتکش در 

کھ منافع خود را در تضاد با  و روستا ھا  کارخانھ ھا ، دانشگاه ھا مدارس

حاکمیت سرکوبگر جدید میدیدند ، بھ تداوم انقالب پای فشردند در 

سازماندھی و ھدایت مبارزات کارگران ، دھقانان ، زنان و سایر اقشار 

 . اجتماعی شرکت کردند

بھ موازات تحوالت اجتماعی و اقتصادی ، تشدید مبارزه طبقاتی موجب 

زمانھای سیاسی شد . در سازمان چریکھای فدائی تغییر و تحوالتی در سا

ات مختلف سیاسی و انشعابات و خلق ایران نیز تحوالت بھ شکل انحراف

اقات متعدد بروز یافت .سازمان چریکھای فدائی ایران در شرایطی قشان

بوجود آمد کھ ایران در حال گذار از جامعھ ای نیمھ فئودالی بھ جامعھ ای 

ه بر آن سرعت این رفرمھای ارضی در دھھ چھل ، سرمایھ داری بود عالو

ھجوم خیل عظیم نیروی کار از روستا ھا بھ شھرھا ، سطح پائین آگاھی و 

جوان بودن طبقھ کارگر ، و خیل بیشمار حاشیھ تولید بھ ھمران اوضاع بین 
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المللی و تاثیرآن بر شکل گیری افکار و نگرش روشنفکران انقالبی و 

و سیاسی ویژه ای را پدید آورده بود . یک چنین  مترقی شرایط اجتماعی

وضیعت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی طبیعتا در شکل گیری احزاب و 

سازمانھای سیاسی مطالبات مردم و روشنفکران جامعھ ، افکار ، عقاید 

برنامھ ھای سیاسی روش ھای مبارزاتی تاثیر میگذاشت .این وضیعت 

ارزه علیھ ستم و استثمار و زور و اجتماعی در سازمان ما نیز کھ مب

سرکوب را وجھھ ھمت خود قرار داده و با ھدف استقرار سوسیالیسم 

 . تاسیس یافتھ بود

رواج دیدگاھھای عموم خلقی و در برنامھ و سبک کار و اشکال مبارزاتی 

ناشی از آن را بدنبال داشت .در سازمان ما از ھمان بدو تاسیس ھم 

ارگری و ھم عموم خلقی و رفرمیستی با عمده گرایشات سوسیالیستی ، ک

کردن مبارزه علیھ رژیم شاه و حامیان امپریالیست آن با محوریت مبارزه 

مسلحانھ بھ حیات خود ادامھ دادند .اما روشن بود کھ با تشدید مبارزه 

و نماند . با تشدید مبارزه در اواخر   طبقاتی این اتحاد نمیتواند پایدار بماند

و قیام توده ھای مردم در سال پنجاه و ھفت و تحوالت متعاقب آن دھھ پنجاه 

بصورت انشعابات متعدد در سازمان چریکھای فدائی خلق ایران متبلور 

شد .عالوه بر انشعابات ریز و درشت در سال پنجاه نھ بزرگترین انشعاب 

در سازمان تحت عنوان " اقلیت " و " اکثریت " بوقوع پیوست ، بعد از 

انشعابات در ھر دو بخش تداوم یافت .در این مقطع در حالتی کھ  آن نیز

ھزاران کارگر ، روشنفکر بھ امید تحقق خواستھ ھایشان و برای رسیدن بھ 

جامعھ ای عاری از ستم و استثمار و زور و سرکوب بھ صفوف سازمان 

پیوستھ و مبارزه عملی را در سطوح مختلف بھ پیش میبردند اعضای 
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محدود میشد کھ از   در سازمان بھ عده ای اندک از رفقائی تصمیم گیرنده

سرکوبھای ساواک شاه جان سالم بدر برده بودند و یا بھ تازگی از زندانھا 

آزاد شده بودند .فشار توده ھای تشکیالت کھ عمال درگیر مبارزه در مناطق 

مختلف کشور بوده و شاھد باز پس گیری دست آوردھای قیام توده ھا 

اکمیت جدید و مماشات ، سازش و بی برنامھ گی رھبری فدائیان توسط ح

بودند روز بھ روز فشار بھ رھبری را افزایش داده و خواھان موضعی 

 . مشخص در قبال وقایع اتفاقیھ بودند

در چنین شرایطی اختالف بر سر ماھیت رژیم جدید بھ محور اختالفات در 

ه ایدئولوژیک ھمھ جانبھ ای رھبری سازمان تبدیل شد و بدون اینکھ مبارز

صورت گیرد و توده ھای وسیع در جریان چگونگی این اختالفات قرار 

گرفتھ و در مبارزه نظری شرکت نمایند انشعاب در باال بر سر ماھیت 

حاکمیت جدید رھبری و اندک اعضا را دور گروه اقلیت و اکثریت تقسیم 

ع طبقھ کارگر و توده کرد .اکثریت کھ راه سازش در پیش گرفت و از مناف

ھای مردم فاصلھ گرفت و بھ دفاع از حاکمیت جدید پرداخت ، در توده ھای 

تشکیالت امید زیاد ی بھ اقلیت بمثابھ جریان انقالبی پدید آمد .اما رھبری 

اقلیت کھ مرزبندی قاطع و اصولی با گرایشات عموم خلقی و رفرمیسم و 

و یک انشعاب مکانیکی را انواع انحرافات مترتب بر سازمان نداشت 

سازمان داده بود در عمل نتوانست موضع انقالبی در برابر حاکمیت را بھ 

یک موضع کارگری و کمونیستی ارتقا دھد و حتی مبارزه ایدئولوژیک 

علنی کھ در مقابل اکثریت از آن دفاع شده بود بھ فراموشی سپرده شد و 

راین انحرافات پیش گفتھ جای خود را بھ سرکوب نظرات مخالف داد . بناب

شده این بار نیز در سبک کار و مناسبات درونی ، برنامھ ، 
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سیاست و تاکتیک و سازماندھی خود را نشان داد و رھبری   اساسنامھ

اقلیت نھ تنھا در عرصھ سیاسی چرخش اساسی از گرایشات انحرافی و 

رد عموم خلقی گذشتھ بھ سمت یک موضع طبقاتی کارگری و کمونیستی نک

بلکھ در عرصھ تشکیالتی و سازماندھی و ایجاد یک مناسبات حزبی قادر 

نشد بھ انبوه کارگران و زحمتکشان و جوانان روشنفکران برخاستھ از این 

اقشار و طبقھ کھ تا پای جان در راه تحقق آزادی و سوسیالیسم دست بھ 

خود را  مبارزه زده و در مقابل رژیم سرکوبگر پایداری نشان دادند ، پاسخ

در کنگره اول نگرفت و بعد از آن بویژه مقابلھ با جریان سوسیالیستی و 

انقالبی تشدید شد و سیاست تشدید سرکوب ضربات متعدد رژیم این بحران 

بصورت  ۱۳۶۴را تشدید و پروسھ تجزیھ را تسریع نمود ، کھ تا سال 

 . اختالفات و انشعابات متعدد بروز یافت

و دردناکترین انشعاب در چھارم بھمن رخ داد ،  بزرگترین ۱۳۶۴در سال 

بعد از این انشعاب نیز تجزیھ و انشقاق تداوم یافت .بعد از شکل گیری 

ھستھ اقلیت و سازمان چریکھای فدائی خلق ایران " اقلیت " مسئلھ وحدت 

و سازمان چریکھای  سازمان چریکھای فدائی خلق ایران و ھستھ اقلیت 

لیت " در دستور کار این سھ جریان قرار گرفت فدائی خلق ایران " اق

فدائیان کمونیست در این مقطع تالش کردند تا این پروسھ را نھ در یک 

جھت مکانیکی بلکھ در یک جھت اصولی ھدایت کنند یعنی از طریق نقد 

انقالبی در تمامی عرصھ ھای برنامھ ، اساسنامھ ، سبک کار معطوف بھ 

یک مدت نسبتا طوالنی تالش و انتشار چندین  نوسازی سازمان ، اما بعد از

شماره نشریھ مشترک " بھ پیش " این تالش نیز با سد و مانع تفکرات کھ 

متوقف شد .با شکست این تالشھا کھ   حاضر بھ بحث و نقد گذشتھ نبودند
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ھمراه با تحوالت شوروی و اروپای شرقی بود و بعد از اینکھ بخشی از 

ائی خلق ایران بھ اتحاد فدائیان خلق پیوستند ، رھبری سازمان چریکھای فد

کمونیستھای فدائی بھ این نتیجھ رسیدند کھ در چھارچوب تشکیالتھایی کھ 

حاصل انشعابات مکانیکی بوده و حاصل گرایشات عموم خلقی و انحرافات 

گذشتھ ھستند نمیتوان مسئلھ نقد گذشتھ ، نوسازی سازمان و تبدیل شدن بھ 

تی و کارگری را متحقق ساختھ بویژه اینکھ تحوالت یک جریان کمونیس

 . مھمی ھم در جھان صورت گرفتھ بود

از این مقطع بدون اینکھ بھ ندای جریانات و افرادی کھ خواھان برگزاری 

، پاسخ مثبت داده شود   کنگره و ادامھ فعالیت با نام و بھ شیوه سابق بودند

چریکھای فد ائی خلق ، ضمن حفظ چھار چوب تشکیالت موجود سازمان 

پیشاروی ، تصمیم گرفتھ   ایران و سازماندھی مبارزه مشترک در مسائل

شد تا پروسھ نقد گذشتھ جنبش کمونیستی علی العموم و نقد گذشتھ سازمان 

بطور علی الخصوص بطور جدی و بدون ھیچ سد و مانعی از جملھ بدون 

مانی مبارزه زده در نظر گرفتن چھار چوب ھای سیاسی و ایدئولوژیک ساز

شود ، اتکا بھ مارکسیسم ، نقد گذشتھ بمنظور مرزبندی با انحرافات و اتکا 

بھ جنبش کارگری بمثابھ یک جنبش اجتماعی و قرار دادن مبارزه برای 

استقرار سوسیالیسم برمبنای مبارزه طبقاتی و مرزبندی قاطع با گرایشات 

بایست بصورت علنی و عموم خلقی ، سکتاریسم ، رفرمیسم و غیره کھ می

با مشارکت سایر کمونیستھا و فعالین جنبش صورت گیرد پایھ این پروسھ 

را تشکیل میداد .لذا از اواخر دھھ شصت برگزاری سمینارھای وسیع در 

دستور قرار گرفت ھدف از برگزاری این سمینارھا کھ با مشارکت و شرکت 

را در عرصھ تفکر و  وسیع سایر افراد و جریانات مواجھ شد و تحول مھمی
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مناسبات بین نیروھا بوجود آورد ما سھ ھدف را دنبال کردیم کھ میبایست 

از نقد گذشتھ و بررسی و تحلیل بحران جنبش کمونیستی در عرصھ ایران و 

جھان حاصل میشد ، ھدف ما از یافتن پاسخ بھ این مسائل در وجھ خاص 

ھ عام آن یافتن راه آن نوسازی سازمان بر اساس تفکر مارکسیستی و وج

حل تفوق بر پراکندگی جنبش کمونیستی در راستای تحقق حزب طبقھ کارگر 

کھ از اھداف اولیھ سازمان بود و سوم تالش در جھت وحدت افراد و 

 . نیروھائی کھ ھدف خود را برقراری سوسیالیسم قرار داده بودند

عام آن بھ  نتایج سمینارھای مختلف و نشست ھا و مباحثات متعدد در وجھ

تشکیل اتحاد چپ کارگری منجر شد کھ علیرغم اشکاالت آن ھم اکنون در 

عرصھ مبارزات مختلف حضور دارد و عالوه بر آن تالشھای متعدد ما و 

چند جریان دیگر بھ شکل گیری نشست مشترک نیروھای چپ و کمونیست 

ھ انجامیده کھ در این جھت نیز امیدواریم با تالش و کوشش و یک پارچ

کردن ھمھ تالش کنندگان در این راه بھ نتایج مطلوبی دست یابیم .و اما در 

عرصھ خاص یعنی نوسازی سازمان کھ از اواخر سال شصت بموازات 

برگزاری سمینارھا از طریق برگزاری جلسات و انتشار نشریھ " بھ پیش " 

نشست سراسری برگزار  ۹پیگیری میشد تا سال ھفتاد و پنج مجموعا 

در این دوره تمام نقد ما و جمعبندی ھای ما عالوه بر انتشار در  گردید

بولتن ھای سمینارھا و اتحاد چپ کارگری در نشریھ " بھ پیش " در راه 

 . وحدت جنبش کمونیستی منتشر گردید

پس دیگر تحت نام سرانجام در نشست نھم تصمیم گرفتھ شد تا از آن 

ت خود تداوم بخشیم .نشریھ کار نیز ائیان کمونیست بھ فعالیسازمان اتحاد فد

تحت عنوان کار کمونیستی منتشر شود و نشریھ بھ پیش منعکس کننده 
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نظرات و مباحثات تئوریک باشد ، در این نشست ضمن تصویب حداقل 

و اساسنامھ جدید شکل گرفت و  برنامھ مواضع جدید کمسیونی برای تھیھ

قبل از تشکیل کنگره اول پیش نویس آن تھیھ و انتشار علنی یافت اما در 

کنگره اول ضمن بحث حول برنامھ و اساسنامھ جدید قرار شد کھ کمسیون 

ر دیگری ضمن اصالح آنھا بار دیگر این اسناد را در سطح جنبش منتش

مان با کرده و برای تصویب بھ کنگره دوم آماده نماید کنگره دوم ساز

جدید   جدید با تحلیل و ارزیابی از شرایط تصویب برنامھ و اساسنامھ

استراتژی و تاکتیک ھای دوره ای سازمان و نیز سیاست ما در باره اتحاد 

بود مورد ھای طبقاتی را کھ قبال در نشریھ " بھ پیش " انتشار علنی یافتھ 

تصویب قرار داد .اکنون سازمان ما با اتکا بھ خط مشی روشن و مشخص 

کھ حاصل جمعبندی نقاط ضعف و قدرت جنبش کمونیستی و تحلیل و 

ارزیابی از شرایط ایران و جھان تدوین و تصویب شده اند در راه تحقق 

آرمان انسانی آزادی و سوسیالیسم مبارزه می کند و در تالش است تا 

ریج با شیوه ای اصولی و انقالبی بخش ھای ضربھ خورده سازمان را بتد

نوسازی کرده و در این راه از ھمھ رفقای فدائی و کمونیست دعوت کرده 

است تا بھ سازمان بھ پیوندند و آنرا در راه رسیدن بھ آرمانھای انسانی 

سازمان فدائیان کمونیست با پیگیری روش ھای درست  . خود یاری رسانند

ر راه نوسازی سازمان ، وحدت جنبش و اصولی و انقالبی کماکان د

کمونیستی ایران ، اتحاد سوسیالیستھا و تمامی آزادی خواھان واقعی کھ 

برای آزادی از یوغ ستم و استثمار و زور و سرکوب مبارزه میکنند بھ 

 . تالش خود ادامھ خواھد داد

https://fedayi.org/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86/
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 توضیح مختصر درباره ساختار برنامه

 
 نھ فصل است .برنامھ حاضر مشتمل بر یک مقدمھ و 

 

 فصل اول :
 

بخش تئوریک برنامھ را تشکیل می دھد کھ در این بخش با توجھ بھ 

ضروریات زمان ، سعی شده است ھدف مبارزه طبقاتی نھ با فرمول بندی 

ھای کلی و قابل تفسیر ، بلکھ بشکلی حدالمکان ساده و مشخص تشریح 

سوسیالیسم و شود ، ماھیت تکامل سرمایھ داری و انکشاف آن بھ سمت 

" مشخصات آن ارائھ گردد. در این فصل از جملھ بھ مسائلی نظیر 

" ، " سوسیالیسم و دولت " ، مالکیت، کار و سوسیالیسم و دموکراسی 

 غیره پرداختھ شده است .

 

 فصل دوم :
 

مربوط بھ مسالھ مھم و مورد مناقشھ یعنی حزب است . در این فصل 

جمع بندی تجربیات گذشتھ و چشم مشخصات حزب کمونیست با توجھ بھ 

انداز آینده فرمول بندی شده است . خواننده با پدیده پیچیده حزب و ساختار 

فکری و تشکیالتی آن باز و مشخص بپردازد . اشکاالت، کمبودھا و گیر و 
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گرفت ھا ی آن را لمس کند و از چگونگی حزبی کھ تشکیل می شود ، آگاه 

 ی آن مشارکت کند .باشد و در ساختمان نظری و عمل

 

 فصل سوم : 
 

سیمای عمومی سرمایھ داری در یک ونیم قرن گذشتھ را مورد بررسی 

قرار داده و مشخصات آنرا در دوره ھای مختلف این تکامل تشریح کرده 

است تا خوانندگان برنامھ و مشارکت کنندگان در مباحثھ بتوانند با مراجعھ 

ق ، با تاریخ و اشکال رشد سرمایھ بھ ھر بخش و بند ، با مطالعھ و تحقی

داری و مراحل مختلف آن آشنا شوند و از روند مبارزه طبقاتی دید روشن و 

علمی بدست آورند و اینکھ جایگاه سوسیالیسم در این روند چگونھ بوده 

 است ، در فصل چھارم توضیح داده شده است .

 

 فصل چھارم :
 

ال گذشتھ فرمول بندی شده سیمای عمومی سوسیالیسم در یکصد و پنجاه س

تا خواننده ضمن آشنایی با تاریخ سوسیالیسم و کمونیسم ، مرحلھ بھ مرحلھ 

رشد سرمایھ داری ، تکامل مبارزه طبقاتی و مراحل مختلف شکست و 

 پیروزی ھای سوسیالیسم را پیگیری کند .

 

 فصل پنجم :
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داری بھ مورد مشخص ایران بازگشت شده است . سیمای عمومی سرمایھ 

در ایران طی یک صد سال گذشتھ بررسی شده است . در این بخش روند 

سرمایھ داری و مراحل آن در ایران بررسی و فرمول بندی شده است تا 

خواننده با تاریخ رشد سرمایھ داری و فراز و نشیب ھای آن در یک قرن 

گذشتھ در ایران آشنا و با تحقیق و مطالعھ خود حول محورھای مورد نظر 

دیدی عینی و علمی واقع بینانھ ای از روند رشد سرمایھ داری در ایران 

بدست آورد. در این فصل نیز دوره ھای مختلف سرمایھ داری ایران و نحوه 

 تکامل آن بررسی شده است .

 

 فصل ششم :
 

بھ سیمای عمومی سوسیالیسم در ایران طی یکصد سال گذشتھ پرداختھ 

رشد تفکر سوسیالیستی و شکل گیری  است . در این فصل مراحل مختلف

آن و مبارزات و فراز و نشیب آن مور بررسی قرار گرفتھ  تا خواننده با 

مطالعھ تاریخ جنبش کمونیستی و کارگری ایران ، با شکست و پیروزی 

ھای آن آشنا شود و بھ علل و عوامل و مشکالت آن پی ببرد و با مراجعھ 

ریخ نسبت بھ گذشتھ جنبش کمونیستی و بھ  این موارد و با مطالعھ این تا

 تاریخ پرفراز و نشیب آن اطالع کافی داشتھ باشد .

 

 فصل ھفتم :
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تا کنون پرداختھ است در این  ۵۷بھ ترکیب طبقاتی جامعھ ایران بعد از قیام 

دوره با بررسی ساختار اقتصادی جامعھ ایران ، وضعیت طبقھ سرمایھ دار 

روشن شده تا خوانندگان و شرکت کنندگان در و طبقھ کارگر و اقشار میانی 

مباحث برنامھ با مطالعھ دقیق تر اسناد و آثار مختلف و با مراجعھ بھ آمار 

ھای موجود ، از ساختار اقتصادی اجتماعی ایران و توازن نیرو ھای 

طبقاتی دید روشن و واقع بینانھ ای بدست آورند تا با گنجینھ ای از آگاھی 

د سرمایھ داری و سوسیالیسم در جھان ، تاریخ سرمایھ نسبت بھ تاریخ رش

داری و سوسیالیسم در ایران و وضعیت اقتصادی اجتماعی و توازن طبقاتی 

در ایران کنونی ، با دید آگاھانھ در نتیجھ گیری برای تدوین برنامھ سیاسی 

مشخص جامعھ ایران و استراتژی و تاکتیک ھای منتج از آن دخالت کنند و 

 مبنا اصالحیھ ھای خود را برای وارد نمودن در برنامھ ارائھ دھند .بر این 

 

 فصل ھشتم :  
 

این فصل بھ برنامھ سیاسی ( انقالب اجتماعی ) اختصاص یافتھ کھ در واقع 

محصول مباحث ماقبل خود و نتیجھ گیری از شرایط پیش گفتھ بشمار 

زیھا ، در این میاید . با جمعبندی تجربیات گذشتھ و علل شکستھا و پیرو

فصل سعی شده ھدف مبارزه طبقاتی و سوسیالیسم در ایران ، بی تعارف و 

صریح و روشن و در انطباق با ساختار اقتصادی و اجتماعی ایرن فرمول 

بندی شود . برای اولین بار در جنبش کمونیستی ایران ، مسألھ قدرت 
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آن از سیاسی ، وظایف و مضمون شوراھا و اھداف سیاسی و اقتصادی 

التقاط ھای موجود در برنامھ ھا جدا شده و ھدف جنبش کارگری کمونیستی 

 و برنامھ رفرم در جایگاه خود قرار گیرند .

 

 فصل نھم :
 

استراتژی اتحادھای طبقاتی را شامل می شود . این فصل کھ بر اساس 

برنامھ و بعنوان حلقات زنجیره ای کھ پیروزی طبقھ کارگر و تحقق انقالب 

 اعی وی را تشریح می کند ، بھ سھ بخش تقسیم می شود : اجتم

 وحدت نیروھای جنبش کمونیستی و برنامھ پیشنھادی برای آن . -۱

جبھھ فراگیر طبقاتی ( اتحاد طرفداران سوسیالیسم و طبقھ کارگر و  -۲

 زحمتکشان ) یعنی نیروی کار در برابر سرمایھ .

ی و عدالت اجتماعی مبارزه جبھھ متحد کلیھ نیروھایی کھ برای آزاد -۳

 میکنند .

 

در بخش اول ضرورت وحدت فوری کمونیستھا و مبانی آغاز مباحثات 

وحدت ذکر شده است کھ شامل وحدت و انسجام جنبش کمونیستی است 

وتمام نیروھای جنبش کمونیستی را مورد خطاب قرار می دھد ، تا گرد ھم 

رات و مباحثات الزم برای آمده و با گفتگو و تبادل نظر راه آغاز مذاک

 رسیدن بھ وحدت اصولی را ھموار سازند .
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بخش دوم : مربوط بھ اتحاد طرفداران سوسیالیسم است کھ در این بخش 

اتحاد طبقاتی نیروھای طرفدار سوسیالیسم و طبقھ کارگرمطرح است کھ در 

پاسخگویی بھ ضرورت اتحاد نیروی کار در برابر سرمایھ و در انطباق با 

یت اقتصادی اجتماعی ایران و شرایط آن تنظیم شده است کھ اتحاد وضع

ھمھ طرفداران سوسیالیسم و طبقھ کارگر خارج از عقیده و مرام و مسلک 

 و مذھب را شامل می شود .

بخش سوم : بھ ضرورت جبھھ وسیع طرفداران آزادی ، دمکراسی و  

یل جبھھ ای عدالت اجتماعی میپردازد و مبانی و برنامھ پیشنھادی تشک

فراگیر از ھمھ آنھایی کھ با وجود اختالفات برنامھ ای ، سیاسی ، عقیدتی ، 

ایدئولوژیک و غیره اما برای در خواستھای فوری نظیر مفاد مطرح 

درمیثاق حقوق بشر ، آزادیھای سیاسی، و مطالبات دمکراتیک ، صنفی و 

 سیاسی فعالیت می کنند را در بر می گیرد .
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 و یکمقرن بیست 

 و برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 
 مقدمھ 

 

یکصدو پنجاه سال بعد از انتشار مانیفست کمونیست و از کمون پاریس تا 

کنون پیکار آگاھانھ طبقھ کارگر برای کسب قدرت سیاسی و لغو مالکیت 

خصوصی بورژوایی بر ابزار تولید و لغو کار مزدی ، لحظات شورآفرین و 

را بھ جامعھ بشری ارزانی داشتھ است . ھر بار کھ طبقھ کارگر  پر افتخاری

در گوشھ ای از جھان توانستھ دامنھ مبارزه و مطالباتش را از حد رفرم 

فراتر برد ، چشم اندازھای جدیدی در برابر بشریت گشوده است . انقالب 

اکتبر و پس از آن انقالبات بیشماری کھ در طول قرن بیستم تاریخ مبارزه 

بقاتی را رقم زدند ، علیرغم فراز و نشیب ھای بسیار ، محققا پر ط

افتخارترین صفحات تاریخ بشر را تشکیل می دھند . این مبارزات نشانگر 

عزم و توانایی طبقھ کارگر برای برچیدن نظام پوسیده سرمایھ داری و 

دستگاه حکومتی آن و برقراری نظام سوسیالیستی مبتنی بر سازماندھی 

جتماعی بوده و ھست . وضعیت کنونی نظام سرمایھ داری حقانیت نوین ا

مبارزه طبقھ کارگر و نیاز مبرم بشریت برای دگرگونی اساسی در مناسبات 

 اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی در جھان کنونی را توضیح می دھد .
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امروزه در آستانھ قرن بیست و یکم و در اوج جھانی شدن سرمایھ با تمام 

عظیم و انقالبات تکنولوژیک و با وجود استفاده از پیشرفتھ پیشرفتھای 

ترین دستگاھھای کامپیوتری و روبوت ھا در تولید انبوه ، اما میلیونھا 

انسان در اقصی نقاط جھان در فقر و نداری و آوارگی بسر می برند ، 

میلیونھا کودک در بدترین شرایط زیست محیطی توسط سرمایھ داری مدرن 

وجھی مورد ستم و استثمار قرار می گیرند ، زنان کھ بیش از بھ بدترین 

نیمی از جمعیت جھان را تشکیل می دھند ، حتی در پیشرفتھ ترین 

کشورھای سرمایھ داری " متمدن " بھ اشکال مختلف تحت سمت جنسی و 

تبعیض قرار دارند . امروزه فقر و فاصلھ طبقاتی از ھر زمان دیگر در 

یشتر و بیشتر می شود . نھ تنھا در کشور ھای فقیر تاریخ سرمایھ داری ب

بلکھ در بسیاری کشورھای پیشرفتھ صنعتی بخش زیادی از مردم زیر خط 

فقر زندگی می کنند . الودگی ھوا ، آب و زمین در نتیجھ مصرف بی رویھ 

مواد خام و سود اندوزی انحصارات ، بقدری افزایش یافتھ است کھ حیات 

ا تھدیدی جدی مواجھ ساختھ است در نقاط مختلف جھان نسل ھای آینده را ب

شعلھ جنگھای منطقھ ای و جنگھای ناشی از رقابت انحصارات 

امپریالیستی ، ھمچنان ادامھ دارند . میلیونھا نفر در نتیجھ جنگ ، بیکاری، 

قحطی ، تجاوز بھ حقوق اولیھ انسانی و تبعیض و فشار آواره می شوند . 

جنگ سرد ، امکان جنگ بین کشورھای پیشرفتھ تر  با وجود پایان یافتن

سرمایھ داری و یا کشورھای تحت نفوذ آنھا نھ تنھا از بین نرفتھ ، بلکھ 

زمینھ ھای بیشتری میابد . پیمانھای نظامی افزایش تولیدات و جنگ افزار 

 ھای مدرن کشتار دستھ جمعی بیش از پیش ادامھ دارد .
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ظام سرمایھ داری با بحران ھمھ جانبھ در یک کالم جھان در زیر سلطھ ن

اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرھنگی . اکولوژیک مواجھ است کھ خود 

زائیده نظامی است کھ در آن اکثریت عظیم تولید کنندگان ، تنھا بخش بسیار 

ناچیزی از نتایج کار خود را تصاحب می کنند در حالیکھ بخش زیادی از آن 

ھ جیب تعداد قلیلی سرمایھ دار کھ صاحب ابزار تحت عنوان ارزش اضافی ب

تولید ھستند سرازیر می شود تا دوباره در استثمار کارگران و باز تولید 

 سود بھ کار افتد .

تا وقتیکھ این تضاد باقیست ، بشر نھ تنھا از بحرانھا و مصائب موجود 

خالص نمی شود بلکھ ھر روز بھ سمت فاجعھ ای کھ ممکن است بھ 

 و بازگشت ناپذیری کل حیاتش منتھی شود سوق می یابد .نابودی 

اما ایدئولوژیھا تئوریسینھا و متفکرین بورژوازی و تمام روبنای فکری ، 

سیاسی و فرھنگی و اخالقی آن تالش می کنند این چھره واقعی نظام 

سرمایھ داری را در ھالھ ای از تقدس بپوشانند و توده ھا را بھ نتایج 

میدوار و وضعیت موجود را ازلی و ابدی جلوه کنند . اصالحاتی چند ا

زرادخانھ بورژوازی با تلفیق ماھرانھ ابزارھای کھنھ و مدرن و با بکار 

گیری آخرین دستاوردھای بشر در زمینھ وسایل ارتباط جمعی ، نظیر رادیو 

و تلویزیون ، ماھواره ، کامپیوتر، اینتر نت  و غیره سعی می کند روبنای 

یک ، فرھنگی  و اخالقی جامعھ را مطابق نیازھای سرمایھ داری ایدئولوژ

 سازمان دھد .

برای خالصی از بحرانھا و مصائب ناشی از سرمایھ داری باید برای 

برقراری آنچنان نظام اقتصادی اجتماعی ای تالش کرد کھ در آن از مالکیت 

کھ  خصوصی و از استثمار انسان بوسیلھ انسان خبری نباشد . جامعھ ای



 ۲۰ 

در آن قانون از ھر کس بھ اندازه توانش و بھ ھر کس بھ اندازه نیازش بھ 

 اجرا در آمده باشد . یعنی جامعھ سوسیالیستی و کمونیستی !

 

 

 

 



 ۲۱ 

 فصل اول

 

 

 

 مبارزه طبقاتی و کمونیسم
 

سوسیالیسم و کمونیسم نھ محصول تخیالت بشر دوستانھ بوده و نھ مفاھیم 

در رویاھای مصلحین اجتماعی و در آرزوھای  و مقوالتی مقدس ھستند کھ

خام انسانھای ناتوان در برابر اتفاقات و حوادث تاریخی و طبیعی شکل 

گرفتھ باشند . کمونیسم محصول جامعھ سرمایھ داری مدرن و نتیجھ جدال 

دو طبقھ متضاد اجتماعیست : طبقھ کارگر و طبقھ سرمایھ دار کھ دو طبقھ 

 معاصر را تشکیل می دھند . اصلی جامعھ سرمایھ داری

 



 ۲۲ 

ماھیت نظام سرمایھ داری و اجتناب ناپذیری 

 انکشاف آن در جھت کمونیسم
 

 " تاریخ کلیھ جوامع تا این زمان تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است "

تاریخ مبارزه طبقاتی یعنی مبارزه طبقات استثمارگر و استثمار شونده ، 

، برده و آزاد ، رعیت و مالک،  میان طبقات فرمانروا و طبقات زحمتکش

کارگر و سرمایھ دار ، با یکدیگر کھ مھر و نشان خود را بر تمامی وقایع 

 تاریخ بشر و تحول و تکامل آن بر جای می گذارد .

اما تالش و مبارزه محرومان و زحمتکشان در طول تاریخ ، خود انعکاسی 

طبقات در تولید از شیوه مسلط تولید و مبادلھ اقتصادی و جایگاه این 

اجتماعی بوده است . مبارزه بردگان علیھ برده داری ، از حد لغو برده 

داری و تلقی رعیت ، صنعتکار ، پیشھ ور و .... از آزادی ، از چھارچوب 

رھائی از بند نظام فئودالی و آزادی در مالکیت و کسب  و کار و .... فراتر 

وھا و تمایالت مساوات طلبانھ و نبوده است . ھر چند کھ این مبارزات با آرز

آزادیخواھانھ توأم بوده اند . تمام طبقاتیکھ در گذشتھ بھ حکومت میرسیدند 

تالش می کردند تا مناسبات بھره کشانھ موجود را تثبیت کنند و آنرا تابع 

خویش سازند . اما با ظھور طبقھ کارگر بعنوان نیروی عظیم تولیدی رھا از 

ل تولید ، معنی آزادی و برابری دگرگون شد ، مالکیت خصوصی بر وسای

طبقھ کارگر نمی تواند آزاد شود مگر کل جامعھ را از مالکیت خصوصی بر 

 وسایل تولید و تقسیم جامعھ بھ طبقات آزاد کند .



 ۲۳ 

آنچھ کھ کمونیسم را از انواع دیگر آرمانھا و آرزوھا و تالشھای 

اجتماعی ادوار پیشین متمایز آزادیخواھانھ و برابری طلبانھ اقشار و طبقات 

می سازد ، ھمین نقد رادیکال نظام اقتصادی اجتماعی و فکری سرمایھ 

 داریست کھ بمثابھ آخرین شکل جامعھ طبقاتی شناختھ می شود .

 

اما جامعھ بورژوازی خود محصول تکامل طوالنی جامعھ و حاصل دگرگونی 

ه است . علیرغم ھایی است کھ در طول تاریخ در شیوه تولید بعمل آمد

تحوالتی کھ سرمایھ داری تا کنون از سر گذرانیده است اما ماھیت آن ، 

ھمچنان ثابت مانده است : تولید کاالیی مبتنی بر روابط سرمایھ داری کھ در 

آن مھمترین ابزار و وسایل تولید و مبادلھ بھ اقلیتی محدود تعلق دارد ، در 

ان بنا بھ موقعیت اقتصادی خود حالیکھ اکثریت عظیم جامعھ یعنی کارگر

ناگزیرند نیروی کار خود را بھ سرمایھ داران بفروشند و با تولید ارزش 

 اضافی بھ سرمایھ و ثروت آنان بیفزایند .

تکامل نظام سرمایھ داری بھ تقسیم طبقات و حضور دو اردوگاه کار و 

 سرمایھ روز بروز شفافیت بیشتری می بخشد .

ستند؟ آیا منظور از طبقھ کارگر تنھا پرولتاریای اردوی کار چھ کسانی ھ

 صنعتی است ؟ 

آیا فقط کارگران مولد کارگرند ؟ آیا کلیۀ حقوق بگیران کارگرند ؟ آیا 

زحمتکشان ھم کارگرند ؟ آیا دھقانان خرده پا و دھقانان کم زمین ھم 

 کارگرند ؟ آیا ھمھ فقرا در صف کارگران ایستاده اند ؟

سوسیالیسم علمی آن بخش از افراد جامعھ است کھ  طبقھ کارگر از دید

صاحب ابزار تولید نیستند و در پروسھ تولید اجتماعی مورد استثمار واقع 



 ۲٤ 

و یا  –مثل کارگران شھرداری ھا  –می شوند . اینکھ چھ میزان تولید دارند 

مثل کارگران بخش خدمات کھ بھ تولید بھداشت و  –چھ چیز تولید می کنند 

و یا اینکھ چھ مقداری حقوق می گیرند  –ومی و .... مشغولند آموزش  عم

در اصل  –مثل کارگران خانگی کھ بعضی اصال حقوقی دریافت نمی کنند  –

قضیھ فرقی بوجود نمی آورد . آنچھ کھ موقعیت طبقھ کارگر را نسبت بھ 

سایر طبقات زحمتکش متمایز می کند نقشی است کھ این طبقھ در بوجود 

 اضافھ و انباشت سرمایھ اجتماعی عھده دار است . آوردن ارزش

امروز با ھر چھ مدرنتر شدن جامعھ و جھانی شدن سرمایھ ، جدال بین دو 

طبقھ اصلی اجتماعی مھر و نشان خود را بر کلیھ تحوالت اقتصادی ، 

اجتماعی ،فکری و سیاسی وعلمی زندگی بشر بر جای می گذارد . در 

وجود تنوع احزاب و تشکلھا و برنامھ ھایش یکسو جنبش کارگریست کھ با 

بھ سمت دگرگونی بھ پیش می رود در سوی دیگر سرمایھ داری با تمام 

شاخ و برگھا و تعلقات فکری ، فلسفی ، فرھنگی، سیاسی و اجتماعیش کھ 

بھ دفاع از وضع موجود می پردازد. سوسیالیسم و کمونیسم محصول 

. بر پایھ دیالکتیک این حرکت است  اجتناب ناپذیر مبارزه این طبقات است

کھ دوران ما دوران تشدید مبارزه طبقاتی برای رھایی کار از سرمایھ ، 

دوران تحوالت عظیم تکنولوژیک ، دوران پیشرفتھای بزرگ و سرنوشت 

ساز علمی و تکنیکی ، دوران رشد آگاھی بشر و فراھم آمدن ساختمان 

 سوسیالیسم و کمونیسم محسوب می گردد.

معھ کمونیستی جامعھ ایست کھ در آن مالکیت بر وسایل تولید و مبادلھ ، جا

بھ کل جامعھ بشری تعلق داشتھ باشد ، جامعھ ای کھ در آن از کار مزدی 

اثری نباشد و نھ کار و نھ ارزش کار بھ عنوان کاال قابل فروش و معاوضھ 



 ۲٥ 

طویل نباشد ، جامعھ ای کھ در آن طبقھ و حکومت و دستگاھھای عریض و 

بوروکراتیک محو شده باشند ، جامعھ ای کھ در آن افراد از آزادی کامل 

برخوردار باشند و کلیۀ قیود حقوقی ، سنتی،اجتماعی، اقتصادی، جنسی ، 

نژادی ، فرھنگی، مذھبی و .... کھ در بھره گیری انسانھا از زندگیشان 

آن ھرگونھ  محدودیت ایجاد می کند ، برچیده شده باشند ، جامعھ ای کھ در

جدایی انسان از ارزش تولید شده توسط کار وی یا جدایی تولید کنندگان از 

برنامھ ریزی و ادارۀ امور اجتماعی از میان رفتھ باشد . اصل از ھر کس 

بنا بر استعدادش و بھ ھر کس بھ اندازه نیازش تحقق یافتھ باشد . جامعھ 

 یی جمع است .ای کھ آزادی و شکوفایی فرد ضامن آزادی و شکوفا

تنھا در چنین جامعھ ای است کھ علم و تکنولوژی بطور کامل در خدمت 

رفع نیازھای بشری در خواھد آمد ، تنھا در چنین جامعھ ای است کھ 

توانایی ھای بالقوه و خالقیت  ھا و ابتکارات می توانند آزادانھ و بدور از 

عھ ای است کھ قیود مادی و اجتماعی شکوفا شوند ، تنھا در چنین جام

 دستاوردھای علمی و فرھنگی بطور کامل و آزاد در اختیار قرار می گیرد .

سوسیالیسم علمی با تمام دستگاھھا ی فکری ارتجاعی کھ بھ بھانۀ مبارزه 

با مناسبات سرمایھ داری تالش می کنند مجددأ حلقۀ اخالقیات ، معنویات و 

ای بشریت زنجیر کنند ، قیود فرھنگی و مذھبی دوران عھد عتیق را بھ پ

فاصلھ دارد . بھ این اعتبار کھ سوسیالیسم علمی از رشد جامعھ ، پیشرفت 

کھ بھ شکل گیری درکھا و تلقیات  –مناسبات اجتماعی و تقسیم کار عمومی 

چنین نتیجھ می گیرد کھ  –مختلفی از مفھوم زندگی منجر شده است 

تلفی کھ در آن بسر می انسنھای مختلف بر اساس شرایط عینی و ذھنی مخ

برند ، برای زندگی خود اھداف مختلفی را متصور می شوند . جامعھ باید 



 ۲٦ 

گنجایش و ظرفیت پذیرفتن ھمۀ این گونھ گونیھا را داشتھ باشد و متضمن 

 آزادی بی قید و شرط ھمۀ افراد برای انتخاب شیوۀ زندگی باشد .

 



 ۲۷ 

انقالب اجتماعی طبقھ کارگر و برقراری 

 م راه رسیدن بھ چنین جامعھ ای استسوسیالیس
    

سوسیالیسم علمی با تمامی دستگاه ھای فکری تخیلی کھ از ذھنیات حرکت 

کرده و گمان دارند با موعظھ برای بورژوازی می توان آنرا وادار بھ 

واگذاری قدرت نمود، و یا گمان می برند می توان سوسیالیسم را بھ طبقۀ 

ا اینکھ تالش دارند با توسل بھ "رأی " قدرت سرمایھ دار تحمیل کرد ، و ی

 سیاسی را بھ چنگ آورند ، تمایز دارد .

سوسیالیسم نھ با روند ھای خودبخودی و روشھای اراده گرایانھ و مواعظ 

پیامبر گونھ استقرار میابد و نھ با مبارزات صنفی و رفرم ھای اندک کھ 

 یباید .محدود بھ حل مشکالت صنفی طبقھ کارگر است بوجود م

وقتی کھ زمینھ ھای مساعد برای برقراری سوسیالیسم فراھم گردد، طبقھ 

کارگر با انقالب اجتماعی خود و با بر انداختن سیادت سیاسی استثمار گران 

 سیادت سیاسی خود را برقرار میسازد.

سرنگونی کامل استثمارگران ھنگامی ممکن است کھ طبقھ کارگر بدل بھ 

قادر است مقاومت ناگزیر و تا پای جان استثمارگران طبقۀ حاکمھ گردد کھ 

را درھم شکند و توده ھای زحمتکش مردم را برای شکل نوین اقتصاد و 

 سیاست متشکل سازد .

رھایی طبقھ کارگر تنھا بدست خود وی میسر است . چرا کھ تمام اقشار و 

شالوده طبقات دیگر جامعھ علیرغم اختالفاتی کھ با ھم دارند ، اما در حفظ 

 ھای نظم سرمایھ داری دارای منافع مشترکند .



 ۲۸ 

شرط الزم برای تحقق انقالب اجتماعی طبقھ کارگر ، ساختمان سوسیالیسم 

و گذار بھ جامعھ کمونیستی ، دیکتاتوری انقالبی طبقھ کارگر است کھ قادر 

است مقاومت استثمارگران را در ھم شکند. اگر در دمکرات ترین جوامع 

( ھمچنانکھ در آستانھ قرن بیست و یکم نیز با وضوح  سرمایھ داری

بیشتری شاھد ھستیم ) دولت بمثابھ ماشین ویژه ای برای سرکوب ، آنھم 

سرکوب اکثریت ، بدست اقلیت ناچیز جامعھ عمل میکند و برای حفظ حریم 

مقدس مالکیت در طول تاریخ نھایت سبعیت و بیدادگری را بخرج داده و 

دگان ، دھقانان و کارگران مزدی براه انداختھ ، طبقھ دریایی از خون بر

کارگر و اکثریت مردم استثمار شده و ستم دیده نیز در دوران گذار از 

سرمایھ داری بھ کمونیسم و برای حفظ و حراست از مالکیت اجتماعی بر 

وسایل تولید و مبادلھ ، مقاومت اقلیت استثمارگر و تالش آنھا برای احیای 

 ت رفتھ شان را در ھم می شکنند .بھشت از دس

بدین مفھوم کھ در این دوران بمثابھ دوران گذار ، آنچنان دمکراسی و 

آزادی برقرار میگردد کھ تاریخ نظیرش را ندیده است . این اکثریت مردم 

یعنی تولید کنندگان متشکل و متحد در شوراھا و ارگانھای خودگردان 

بورژوازی را در ھم می شکنند ، ھستند کھ با رأی و نظر خود مقاومت 

مالکیت بورژوازی بر ابزار تولید و مبادلھ را ازمیان بر میدارند و مالکیت 

اجتماعی بر ابزار تولید و مبادلھ را برقرار میسازند ، استثمار انسان 

بوسیلھ انسان را بر میاندازند و با ھر گونھ آثار و عواقب جامعھ کھن نظیر 

ملی و فرھنگی مبارزه می کنند و جامعھ را بسوی تبعیض جنسی ، نژادی ، 

آزادی و شکوفایی انسانھا پیش میبرند . بطوریکھ دیگر نیازی بھ مقاومت 



 ۲۹ 

و نیازی بھ سرکوب و نیازی بھ وجود دولت و بوروکراسی وجود نداشتھ 

 باشد.

 



 ۳۰ 

 سوسیالیسم و دموکراسی
 

انی آن نظام سوسیالیستی تجلی سازماندھی نوین جامعھ ای است کھ مب

پاسداری از حقوق انسانی و ایجاد شرایط رشد تمامی آحاد و اعضای جامعۀ 

 بشری می باشد. 

جامعھ ای کھ ھدف آن آزادی واقعی بشریت از تمامی قیود و مصائبی است 

کھ نظامھای طبقاتی تاکنونی بھ پای بشریت زنجیر کرده اند . این نظام 

ی و سیستم ادارۀ جامعھ خالصھ اشتراکی تنھا بھ تغییر در مناسبات اقتصاد

نمی شود ، بلکھ بطور ھمزمان وسیع ترین و پیگیر ترین آزادایھای سیاسی 

  –و دستیابی بھ ارزشھای فرھنگی مناسب با این ساختار اقتصادی 

 اجتماعی را بوجود میاورد .

سوسیالیسم پایان راه و فرماسیون اجتماعی اقتصادی ثابتی نیست ، بلکھ 

ز سرمایھ داری بھ کمونیسم است . در این دوره سنت ھا ، آثار دوران گذار ا

و عواقب جامعھ کھن باقیست و بورژوازی سرنگون شده برای احیای مجدد 

قدرت با تمام قوا علیھ حاکمیت استثمار شوندگان و ستمدیدگان تالش خواھد 

کرد . بھ ھمانگونھ کھ تجربھ شکست بزرگترین انقالب کارگری در شوروی 

داد ، مبارزه طبقاتی در دوران ساختمان سوسیالیسم ابعاد جدیدی بھ  نشان

خود خواھد گرفت و بھ سوال کلیدی کی بر کی پاسخ داده خواھد شد . اما 

در این دوره و در جریان پیشرفت ساختمان سوسیالیسم انگونھ کھ تجربھ 

 شوروی نشان داد، نھ تصور از بین رفتن طبقات و ایجاد دولت عموم خلقی

، گذار بھ جامعھ کمونیستی را ممکن خواھد کرد و نھ ایجاد دیکتاتوری و 



 ۳۱ 

دولتی و غیر سیاسی کردن مردم قادر است  –سرکوب بوروکراسی حزبی 

 واقعیات مبارزه طبقاتی و مشکالت ساختمان سوسیالیسم را حل کند .

سوسیالیسم از آزادی و دموکراسی جدایی ناپذیر است . بیان آزاد اندیشھ و 

عقیده   و آزادی سیاسی و دخالت و تصمیم گیری مستقیم مردم در برنامھ 

ریزی ، تولید ، مبادلھ و در امر سیاست ، فرھنگ و غیره تنھا ضامن 

پیشرفت سوسیالیسم و ساختمان پیروزمندانھ آن است . انقالب مداوم و 

حضور و نقش مستقیم مردم در صحنھ تولید ، برنامھ ریزی و اداره امور 

ساختمان آگاھانھ سوسیالیسم ، تنھا وسیلھ ای است کھ پیروزی طبقھ  در

کارگر و دیگر توده ھای مردم را بر اقلیت استثمار گر تضمین خواھد کرد 

 بطوریکھ ھیچ قدرتی را یارای در ھم شکستن آن نخواھد بود .

 

 دولت در سوسیالیسم
 

قھ بر وجود حکومت حکایت از وجود طبقات در جامعھ و سیادت یک طب

طبقھ کارگر دارد . شکل ادارۀ حکومت می تواند دموکراتیک یا دیکتاتوری 

، سلطنتی یا جمھوری ، پارلمانی یا شورایی ، متمرکز یا فدراتیو ، مذھبی 

یا الئیک و یا اشکال دیگری باشد . اما ھمۀ این اشکال در یک وجھ با ھم 

. اگر طبقات  مشترکند : در ھمۀ آنھا دولت نماینده طبقھ حاکمھ است

استثمار گر سیادت سیاسی ، یعنی دولت را برای حفظ شرایط استثمار ، 

یعنی برای منافع آزمندانھ اقلیتی ناچیز علیھ اکثریت ھنگفت مردم الزم دارند 

طبقات استثمار شونده ، سیادت سیاسی را برای محو کامل ھرگونھ استثمار 



 ۳۲ 

قلیت ناچیزی از برده داران ، یعنی برای منافع اکثریت ھنگفت مردم علیھ ا

معاصر کھ سرمایھ داران باشند ، الزم دارند و آنچھ کھ ماھیت دولت 

سوسیالیستی را تشکیل می دھد این است کھ در آن طبقھ کارگر بر سایر 

طبقات ھژمونی یافتھ ، جامعھ در جھت حذف طبقات و از بین بردن پایھ 

حرکت می کند . بر خالف ھای مادی نیاز بھ حکومت و دولت و بوروکراسی 

جامعھ سرمایھ داری کھ در آن دموکراسی ھمواره در تنگنای استثمار 

سرمایھ داری فشرده می شود . سوسیالیسم برای تـأمین آزادی بی 

قیدوشرط ھمۀ افراد جامعھ مبارزه می کند . ھدفی کھ جز با الغای طبقات و 

ضمین آزادیھای بی زوال دولت ممکن نمی شود و ازاینرو برای تأمین و ت

قید و شرط سیاسی باید برای تحقق آن مبارزه کرد و سیادت طبقات را 

برانداخت . طبقھ کارگر در جریان تکامل مبارزه طبقاتی بجای جامعھ کھنھ 

بورژوازی آنچنان اجتماعی بپا خواھد کرد کھ وجود طبقات و تقابل طبقات 

سی وجود نخواھد غیر ممکن خواھد بود . دیگر ھیچگونھ حاکمیت سیا

داشت . چرا کھ قدرت حاکمھ سیاسی مظھر تقابل طبقات درون جامعھ 

سرمایھ داریست . با محو طبقات دولت نیز زوال مییابد و انسان و فعالیت 

 ھای گونھ گون وی بھ تمام معنا از ھر قید و شرطی آزاد میگردد .

 



 ۳۳ 

 کار در سوسیالیسم
 

نیروھای مولد اجتماعی می شوند . سوسیالیسم دورانی است کھ در آن کلیۀ 

کار نیز بھ عنوان اصلی ترین نیروی مولد و منبع ایجادارزش اضافھ از این 

 قاعده مستثنی نیست .

اگر تقسیم کار در نظام سرمایھ می انجامد ، کار اشتراکی بھ باروری 

انسانھا و شرکت داوطلبانھ آنھا در تولید اشتراکی یاری میرساند . 

محو مناسبات کار مزدی و برپایی سازمان نوین کار اشتراکی  سوسیالیسم با

، بساط تقسیم کار مبتنی بر تولید سرمایھ دارانھ را بر می چیند و کار نھ 

 وسیلھ ای برای زیستن ، بلکھ بھ نیاز حیاتی و اولیھ مبدل می شود .

اگر سرمایھ داری بھ ھدف کسب سود بیشتر و پایین آوردن ھزینھ ھای 

جبات بیکاری قابل توجھی از آحاد جامعھ را فراھم می آورد ، تولید مو

بخش عظیمی از ارزشھای تولید شده را در صنایعی مانند صنایع نظامی ، 

گسترش فحشا و تولید مواد مخدر بکار می گیرد ، در سوسیالیسم ھیچ 

فردی بھ ابزار باز تولید نظم اجتماعی و تولیدی حاکم بدل نخواھد شد ، ھیچ 

ی بھ سطح ماشین یا وسیلۀ تولید تنزل نخواھد یافت و استعداد ھا و انسان

توانائیھای افراد تحت ھیچ شرایطی جھت پاسخگویی بھ الزامات تولید 

مسخو نابود نخواھد گردید . مشارکت مستقیم کل شھروندان در پروسھ کار 

و حضور بال واسطۀ آنان در برنامھ ریزی تولید و کل فعالیت ھای اجتماعی 

از طریق شوراھا پشتوانھ موثر تحقق و تأمین این ھدف خواھد بود . در 

سوسیالیسم و ساختار شورایی ادارۀ جامعھ دیگر شاھد تکھ تکھ شدن 



 ۳٤ 

انسانھا و بھ بند کشیده شدن آنان در سلول مشاغل نخواھیم بود . عناوینی 

 از قبیل ارتش ذخیره کار یا جمعیت بیکار وجود نخواھد داشت . بازار و

تجارت و داد و ستد از قلمرو زندگی مردم محو می گردد . بھ تولیداتی کھ 

در رابطھ با نیاز ھای معیشتی و رفاھی شھروندان نیستند ، بطور کامل 

پایان داده می شود . زمینھ ھای مادی اعتیاد و روی آوری بھ مشاغلی از 

 نوع قاچاق و داللی و نظایر اینھا ریشھ کن می گردد .

 



 ۳٥ 

 مالکیتمسألۀ 
 

ھدف سوسیالیسم ایجاد مالکیت ھای اجتماعی بر وسایل تولید و توزیع در 

جامعھ است. الزمھ دستیابی بھ این ھدف محو ھمۀ اشکال مالکیت 

خصوصی بورژوائی بر وسایل تولید و مبادلھ و جایگزینی آنھا با مالکیت 

 اجتماعی است .

ای اقتدار مردمی این امر یکشبھ صورت نخواھد گرفت و شوراھا و نھادھ

بستھ بھ توان سیاسی و اقتصادی خود طی پروسۀ معینی ھمگی این 

مالکیت ھا را در اختیار میگیرند. سوسیالیسم علمی با ھمۀ مکاتبی کھ بھ 

نامھای مختلف بھ مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و توزیع صحھ گذارده 

اھنگ کنندۀ ، برای دولت نقش " راھبردی " ، " ھدایتگر اقتصاد" ، "ھم

بخشھای اقتصادی " ، " سازمانده تولید " و .... را در نظر می گیرند و بر 

 " اقتصاد مختلط" نام سوسیالیسم نھاده اند فاصلھ دارد .

تجربھ سوسیالیسم در قرن بیستم نشان می دھد کھ اقتصاد برنامھ ریزی 

د شدۀ متمرکز بھ تنھایی از پویایی الزم برای نوآوری در عرصھ تولی

 برخوردار نیست و در دراز مدت بھ رکود اقتصادی منجر خواھد شد .

مدل "سوسیالیسم چینی " نیز بھ واسطھ بازگذاردن دست بازار برای کنترل 

مکانیسم توزیع عمال امکان الغای مناسبات پولی و تولید برای مبادلھ کھ 

ی مبنای اقتصاد سرمایھ داری را تشکیل می دھد را برای خود ناممکن م

 کند .



 ۳٦ 

این تجربیات نشان می دھند کھ با وجود امکان و احتمال رفرم و عقب 

نشینی و پیشروی در دوران گذار و ساختمان سوسیالیسم ، مالکیت 

اجتماعی تحت اقتدار و کنترل تولیدکنندگان متشکل و متحد در شوراھا و 

تشکل ھای مستقل ، آن دینامیسمی را کھ برای رقابت سوسیالیستی و 

ک و پویایی جامعھ الزم است را ایجاد مینماید و ضرورت ھر گونھ تحر

رفرمی را در انطباق با منافع اکثریت مردم و زیر کنترل و ھدایت و رھبری 

 آنھا ، در خدمت میگیرد .

کمونیستھا بمنظور قادر ساختن طبقھ کارگر برای انجام رسالت تاریخی 

ب بورژوائی متشکل می خویش ، آنرا در حزبی مستقل و متمایز از احزا

کنند ، تضاد آشتی ناپذیر میان استثمارگران و استثمارشوندگان را آشکار 

میسازند و اھمیت تاریخی و شرایط الزم برای انقالب اجتماعی را توضیح 

می دھند . در عین حال چاره ناپذیری موقعیت دیگر توده ھای زحمتکش و 

ز ضرورت انقالب اجتماعی استثمار شده در جامعھ سرمایھ داری را و نی

 برای رھائی از یوغ سرمایھ را برای آنان آشکار میسازند .

 

 



 ۳۷ 

  فصل دوم

 

 مشخصات عمومی حزب کمونیست

 

در فاصلھ یک و نیم قرن از پیدایش اولین حزب کمونیستی و نگارش 

مانیفست ، درکھا و برداشتھای متفاوتی از حزب بوجود آمده است . ما بر 

جربیات ایندوره ( با توجھ بھ شرایط مشخص موقعیت اساس جمعبندی ت

تاریخی تشکیل این احزاب ) مشخصات عمومی زیر را برای حزب 

کمونیستی کھ باید بھ نیازھای تحول یابنده ھزاره سوم جھت تحقق انقالب 

 اجتماعی پرولتاریا پاسخ دھد ، الزم می شماریم :

ت کھ در جنبش حزب کمونیست تجمع بخش پیشروی طبقھ کارگر اس -۱

انقالبی خود طبقھ شکل می گیرد . بعبارت دیگر حزب نتیجھ مبارزه طبقاتی 

 و رشد آگاھی طبقھ کارگر و تلفیق سوسیالیسم علمی با جنبش کارگریست .

حزب کمونیست بیانگر آگاھی و اھداف طبقھ کارگر ، ارگان پیشتاز و  -۲

 بقھ کارگر است .خط مقدم دفاع از منافع اقتصادی و سیاسی درازمدت ط

 

حزب سازمانده ، آموزش دھنده و آگاه کنندۀ طبقھ کارگر در تمامی  -۳

 سطوح است.

حزب نیروی مبارزه علیھ پیشداوریھای بورژوائی در جنبش کارگری  -۴

است . پیشداوریھایی کھ از ارتقای آگاھی و رشد اشکال مبارزاتی کارگران 



 ۳۸ 

تئوریسنھا و رھبران فکری و  جلوگیری کرده، آنرا در برابر بورژوازی ،

 سیاسی آن خلع سالح می کنند.

حزب پیشروترین ارگان طبقھ کارگر است . معھذا طبقھ کارگر در مراحل  -۵

مختلف مبارزه بھ رشد آگاھی و ارتقای کیفیت خود می پردازد و بنابراین 

دارای احزاب و تشکلھا و سازمانھای متفاوتی است . اما ھمانگونھ کھ در 

مبارزه منافع طبقاتی ، کارگران را بھ اتحاد و یکی شدن سوق می دھد این 

، بدون تردید در زمینھ آگاھی نیز طبقھ کارگر در روند مبارزه خود بھ سمت 

عمومیت یافتن آگاھی بر اساس منافع طبقاتی پیش می رود . وظیفھ حزب 

 است کھ با تمام تالش بھ این پروسھ کمک کند .

یست ، بلکھ مستعد لغزش است . پس تنھا ادغام با حزب خطاناپذیر ن -۶

طبقھ کارگر و ایجاد رابطھ ارگانیگ و غیر قابل تجزیھ با آن ، بھ ارتقای 

آگاھی و جبران و اصالح خطاھا و رشد حزب یاری می رساند ، متقابال از 

آگاھی عمومی طبقھ بھره مند میشود و در عین حال بھ پروسھ آگاھی 

 مک می کند .عمومی طبقھ کارگر ک

حزب وظیفھ دارد در راه تشکل یابی توده ای کارگران ، نظیر اتحادیھ  -۷

ھا، شورا ھا و سایر مجامع کارگری مبارزه کند و بھ توده ھای طبقھ کارگر 

در ایجاد این تشکل ھا یاری رساند . حزب تنھا از طریق اعضای فعال خود 

زمانھا تأثیر می گذارد و در محیط کار و زیست است کھ بھ این تشکلھا و سا

 در عمل آنھا را بھ درستی سیاست و تاکتیکھای خود متقاعد می سازد .

حزب نباید راه حلھای خود برای مسایلی کھ مبارزه طبقاتی پیشاروی  -۸

جنبش می گذارد ، را مطلقا بدون خطا و لغزش بپندارد . حزب برای فائق 

د در پراتیک روزمره ، با آمدن بر اشتباھات و تصحیح بموقع خطاھا بای



 ۳۹ 

معیار قرار دادن انتقاد و انتقاد از خود بھ بازنگری تئوریھا و تدقیق آنھا از 

طریق درک واقعیات جامعھ و سطح مبارزات طبقاتی اقدام کند ، تا 

فعالیتھای مبارزاتی خود را ھمیشھ با شرایط جدید و ھر دم تغییر یابنده 

 منطبق سازد . 

لنینیسم و تمامی تجربیات تئوریک و عملی جنبش حزب مارکسیسم ،  -۹

کمونیستی را نھ آیھ ھای آسمانی بلکھ بمثابھ علم می نگرد . در مطالعھ ، 

تحقیق و کاربست تجربیات جنبش کمونیستی تحلیل مشخص از شرایط 

 مشخص کارپایھ حزب کمونیست است.

ھ کرسی حزب تمام اعضایش را باید در برابر نظرات و مبارزه برای ب -۱۰

نشاندن آنھا آزاد بگذارد و از ھر گونھ راه حل تھدید کننده حقوق اعضا و 

 اعمال اھرمھای فشار بپرھیزد.

ناھمسانی درون طبقھ کارگر بدون تردید در حزب نیز انعکاس می یابد  -۱۱

، گرایشات انقالبی کمونیستی در چارچوب برنامھ ھای حزب درباره مسائل 

.. می توانند اختالفاتی داشتھ باشند ، این اختالفات استراتژی و تاکتیکی و .

تنھا در مسیر مباحثھ ، گفتگوی آزاد و بدون قید و بند است کھ می تواند بھ 

آگاھی حزب و رابطھ ھر چھ ارگانیک تر آن با طبقھ کارگر و کاھش 

خطاھای آن یاری رساند و آنرا از تبدیل بھ فرقھ ای بستھ و بدون تأثیر 

بنابراین نظم و انظباط حزبی ھم تنھا در چارچوب آزادی  مصون دارد .

اعضا در مباحث و ارائھ نظرات ، انتقادات و مشارکت در ساختمان نظری و 

 عملی حزب است کھ قابل دوام خواھد بود .



 ٤۰ 

حزب ، پیشاھنگ طبقھ کارگر است . گردان پیشروی آنست ، اما خود  -۱۲

ومت کارگری از طریق ازگانھای را بجای طبقھ نمی گذارد ، حزب مدافع حک

 توده ای منتخب و قابل عزل است .

حزب تمام نیرو و اھرمھای خود را بکارمی گیرد تا قدرت کارگری  -۱۳

خود طبقھ کارگر در دل آزادیھای بی حد و حصر سیاسی و آگاھی اجتماعی، 

علمی ، فرھنگی و سیاسی را بدست گیرد ، ساختمان سوسیالیسم را آغاز و 

 سیدن بھ جامعھ کمونیستی تالش ورزد .جھت ر

حزب کمونیست یک حزب انترناسیونالیست است . سرمایھ داری در  -۱۴

آستانھ ھزاره سوم با سرعت بھ سمت جھانی شدن پیش می رود طبیعتأ 

طبقھ کارگر را ھم در ابعاد خودش بھم نزدیک تر می کند . بنابراین احزاب 

اشتھ و بھ سمت جھانی شدن پیش پرولتری از ھمان آغاز خصلت جھانی د

 می روند .

دنیای سرمایھ داری در ابعادی شتابناک مرزھا را در ھم می ریزد ، از 

منطقھ ای شدن با سرعت بھ سمت جھانی شدن پیش می رود . انقالب عظیم 

انفورماتیک ، رشد تجارت صدور سرمایھ ، وسایل ارتباط جمعی مدرن 

ن شده است . نوسان در بورس در باعث بھم پیوستگی بخشھای مختلف آ

آسیای جنوب شرقی بازار سرمایھ در اروپای غربی را بھ لرزه در می 

آورد . این ھم سطح و جھانی شدن سرمایھ باعث شده است تا مطالبات ، 

مبارزات و تجربیات جنبش کارگری نیز بھ سطح باالیی از ھمزمانی ،اتحاد 

 و ھمگانی شدن دست یابد .

ین مبارزه ، در مقابل سرمایھ کھ در ابعاد جھانی انجام می رشد و گسترش ا

پذیرد ، توانایی مقابلھ ھمزمان و متحد را بیش از ھر زمان دیگری بوجود 
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آورده است و روز بروز کارگران را بھ مبارزه ای متحد سوق می دھد در 

 نتیجھ :

اتحاد و ھم پیوستگی احزاب کمونیست در ھزاره سوم بر اساس  -۱۵

مل ترین درخواستھا و برنامھ ھا و در سطح باالیی شکل خواھد گرفت متکا

، نھ حول این قطب و یا آن قطب از احزاب کمونیست و یا کشوری 

سوسیالیستی . فدائیان کمونیست در راستای رسیدن بھ اھداف فوق تالش 

می کنند و بعنوان یک حزب کارگر کمونیست ، انترناسیونالیست و بمثابھ 

طبقھ کارگر ، و گردانی از ارتش جھانی پرولتاریا ، دوش بھ حزب سیاسی 

دوش سایر احزاب کمونیستی در صحنھ ایران و جھان بھ پیکار آشتی 

ناپذیر خود علیھ سرمایھ داری ، نظم غیر عادالنھ حاکم و برای تحقق نظم 

اجتماعی نوین کھ در آن برابری و دوستی ھمھ انسانھا صرفنظر از جنس ، 

و مرز و خاستگاه اجتماعی ، جامھ عمل بپوشد ، مبارزه می  نژاد ،ملیت

 کند.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست خود را وفادار بھ سنتھای مارکسیسم ، 

متکی بھ تجارب جنبش کمونیستی و بلشویسم و مسلح بھ تئوری 

سوسیالیسم علمی می داند و خود را ادامھ دھنده مانیفست کمونیست و 

 ستھای ایران و جھان بھ شمار می آورد .حرکت تاریخی کمونی
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 حزب یک نیروی انتقادی  
   

وظیفھ کمونیستھا تنھا فورمولھ کردن تئوری انقالب ایران نیست ، بلکھ 

تئوریزه کردن ساختمان آن حزب انقالبی است کھ وظیفھ دارد پیوند تئوری 

راین اھمیت و پراتیک را عملی و رھبری این انقالب را عھده دار گردد . بناب

این تئوری در آن خواھد بود کھ نقطھ آغازش بر جمعبندی انتقادی پراتیک 

 گذشتھ بمنظور فائق آمدن بر موانع راه آینده این پیروزی استوار باشد .

ما کمونیستھای فدائی چھ در درون سازمان و چھ در بیرون از آن ، ھمیشھ 

ان ساختمان حزب ، این بحث عمومی را دنبال کرده ایم کھ چگونھ می تو

برنامھ،اساسنامھ،سبک کار،استراتژی و ..... را با یک ارزیابی انتقادی از 

گذشتھ تاریخی ، از بحرانھا و از شکستھا و پیروزیھای جنبش کارگری و 

مبارزات طبقاتی نوسازی کنیم . بنابراین بازنگری بھ گذشتھ را بمثابھ چراغ 

ش بودن ھر برنامھ و اقدامی راه آینده برای واقعی بودن و نتیجھ بخ

 ضروری میشماریم .
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  فصل سوم

 

 

 ضرورت بازنگری گذشتھ
  

تجربیات غنی جنبش کارگری و کمونیستی طی قرن بیستم ، شکست و 

پیروزیھای عظیم آن در یک و نیم قرن گذشتھ و نیز تحوالت بزرگی کھ 

ست ، سرمایھ داری چھ در سراسر جھان و چھ در ایران از سر گذرانده ا

نگاھی بھ سیمای عمومی سرمایھ داری و سوسیالیسم در یکصد سال 

گذشتھ را چھ در سطح جھان و چھ در چارچوب ایران ، از برنامھ حزب 

 کمونیست برای ھزاره سوم تفکیک ناپذیر میسازد .

 

 سیمای عمومی سرمایھ داری در قرن بیستم
 

را پشت سر سرمایھ داری طی یک ونیم قرن گذشتھ چھار دوره اساسی 

گذاشتھ کھ در عین حال چھار مقطع مھم برای جنبش کارگری نیز محسوب 

می شوند ، چھار دوره ای کھ از طریق حلقھ ھای عدیده انتقالی بھم 

 متصلند .

را در بر می گیرد کھ  ۱۸۵۰دوره اول از انقالب کبیر فرانسھ تا  -۱

فئودالیسم را  بورژوازی یک دوره از انقالبات و جنگھای رھائی بخش علیھ
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پشت سر گذراند . وجھ مشخصھ این دوره ورشکستگی فئودالیسم و 

حکومتھای مطلقھ در کشورھای باختری و بوجود آمدن دولتھای 

دمکراتیک می باشد کھ با نھضتھای توده ای توام بوده و توده مردم از 

طریق مطبوعات و مجالس نمایندگی بھ سیاست جلب می شوند . بیداری 

رزه در راه آزادیھای سیاسی عمومأ و مبارزه در راه استقرار ملی ،مبا

 حقوق ملی خصوصا از ویژگیھای این دوره است .

دوره دوم دوران رشد آزاد سرمایھ داریست . دولتھا استقرار یافتھ ،  -۲

رژیمھای مشروطھ برقرار شده اند و تکامل آزاد سرمایھ داری در ابعاد 

) یک دوره  ۱۸۷۰جنگ فرانسھ و پروس (  اروپا و آمریکا آغاز شده و با

نسبتأ طوالنی توسعھ سرمایھ داری بھمراه یک دوره استعمار آغاز می 

گردد و حداکثر سود از بازار ھا بیرون کشیده می شود . دوران رشد طالیی 

نیروھای مولده و کسب ارزش اضافھ برای سرمایھ داری مقتدر فراھم می 

قدان جنبشھای توده ای بورژوا گردد . صنعت مشخصھ دوره دوم ف

 دموکراتیک است .

سرمایھ داری تکامل یافتھ با نزدیک شدن و اختالط بیش از پیش ملل کھ بھ 

جریان مبادلھ کشیده شده اند ، تضاد آشتی ناپذیر سرمایھ داری را کھ در 

مقیاس بین المللی بھم آمیختھ و جنبش بین المللی کارگری را در درجھ اول 

و بعد ز دوره کوتاه مدت  ۱۸۷۳ر می دھد. بعد از ورشکستگی اھمییت قرا

 رونق ، کارتلھا آغاز بھ ایفای نقش می نمایند .

پروسھ فوق العاده سریع تمرکز تولید در بنگاھھای بزرگ دائما در حال  -۳ 

توسعھ آغاز می شود ، با بحران اوایل قرن بیستم انحصارھا بھ 

دیگر رقابت آزادانھ سرمایھ داران  سراسراقتصاد چنگ می اندازند . این
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آزاد و تولید کنندگان و کارفرمایان و فروشندگان پراکنده نیست کھ برای 

فروش در بازار نامعلوم ، کاال تولید می کنند ، بلکھ این کارتلھا ھستند کھ 

شرایط تولید و فروش و غیره را تعیین می کنند . سرمایھ داری از مرحلھ 

بسمت اجتماعی شدن پیش می رود . در حالیکھ تولید  رقابت آزاد گذر کرده

جنبھ کامال اجتماعی بخود می گیرد ، اما وسایل اجتماعی تولید و تملک 

 کماکان در دست مالکان خصوصیست .

دروان سوم با تمرکز تولید و تشکیل انحصارات ، درآمیختن آن با  -۴

بتنی بر بانکھا و صدور سرمایھ مشخص می شود ، مناسبات تولیدی م

تولید کاالئی و رقابت آزاد با بحرانھای ادواری خود جایش را بھ انحصارات 

 و حکمرانی سرمایھ مالی می دھد .

سرمایھ بانکی و صنعتی ادغام می گردد و الیگارشی مالی پدید میاید. تمرکز 

سرمایھ در تعدادی از کشورھا ی ثروتمند و پیشرفتھ از یکسو و تشکیل 

سرمایھ داری کھ جھان را بین خود تقسیم می کنند  اتحادیھ ھای بزرگ

 منجر بھ شکلگیری کشورھای امپریالیستی می گردد.

اگر در مرحلھ دوم دموکراسی بورژوازی از ویژگی روبنای سرمایھ  -۵

داری مبتنی بر آزادی رقابت بود طبیعتا سلطھ انحصارات ، در سیاست و 

 می یافت . روبنا نیز بھ انحصار طلبی و اعمال قھر سوق

بحرانھای ادواری و بروز جنگھای امپریالیستی ناشی از رقابت  -۶

انحصارات وجھ مشخصھ دیگر این دوره از تکامل نظام سرمایھ داریست کھ 

با جنگ جھانی اول وارد دوران انحطاط می شود . بدنبال خود تغییراتی در 

 ی کند .سیستم ، اشکال بروز بحران و ساختارھای روبنایی آن ایجاد م
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 ۱۹۲۹در این دوره رونق کوتاه مدت بعد از جنگ جھانی بحران عظیم  -۷

 را بھمراه می آورد . 

دولتی  –اقتصاددانان بورژوا نظریھ افزایش سرمایھ گذاری ھای خصوصی 

را راه حل عدم تکرار بحرانھای سرمایھ داری اعالم کردند ، بدین ترتیب 

، بعنوان راه خروج از این خصوصی  –روند ادغام ساختارھای دولتی 

وضیعیت بھ کار گرفتھ شد کھ خود بھ شکلگیری دولتھای فاشیستی و 

 تمرکز گرا منجر گردید .

نھ افزایش سرمایھ گذاری دولتی خصوصی و نھ تنظیم نرخ بھره ( طرح  -۸

کینز) راه حل بحرانی کھ ذاتی نظام سرمایھ داریست نشد. این طرح بھ 

امن زد ، اقتدار انحصارات را افزایش داد، و افزایش بیکاری و تورم د

دولتھای سرمایھ داری در خدمت سرمایھ مالی دست بکار ایجاد زرادخانھ 

 ھای تسلیحاتی برای جنگھای آتی شدند.

سرانجام تداوم بحرانو تشدید تضاد انحصارات ، دومین جنگ جھانی را ببار 

 آورد .

ج اقتصادی جنگ سرد شکل گیری ساختارھای دولتی بھ ھمراه نتای -۹

برای دنیای سرمایھ داری ، با روند جھانی شدن سرمایھ و اجتماعی شدن 

تولید بھ تداوم و تشدید بحران سرمایھ داری بعد از یک دوره رونق ناشی 

، اوجگیری جدال  ۷۰از تحوالت تکنولوژیک دامن زد . تداوم بحران دھھ 

ارھای جدید بصورت امپریالیستھا و انحصارات بر سر دستیابی بھ باز

 جنگھای منطقھ ای ، ملی ، غیره جریان یافت .

تداوم بحران و از ھم پاشی آخرین پس مانده ھای دوران استعمار  -۱۰

و ... اقتصاددانان و انشمندان بورژوازی را بھ این نتیجھ رساند کھ 
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مکانیسم بازار خود قادر است تعادالت الزم را در کارکرد سرمایھ داری 

ورد ، سرمایھ داری بی کنترلی کھ میبایست خود بر اساس قانون بوجود آ

عرضھ و تقاضا ، نرخ استثمار و شیوه کسب ارزش اضافی را معین 

میکرد. دولت از طریق معافیت مالیاتی و انداختن مخارج ساختمان زیر 

بنای اقتصادی و امور اجتماعی بھ گرده کارگران ، شرایط مناسب برای 

راھم می کرد . این سیاست در برخی از کشورھا نظیر گردش سرمایھ را ف

انگلیس و آلمان بکار گرفتھ شد ، با وجود دوران کوتاھی از رونق ، اما 

این کشور ھا با بحرانھای اقتصادی عظیمی مواجھ شدند ، بیکاری و فاصلھ 

طبقاتی افزایش یافت وفقر ابعاد گسترده تری بخود گرفت  . بسیاری از 

موفق بھ گسترش موسسات خود نشدند ، بلکھ در زیر شرکتھای کوچک 

 قدرت فائقھ انحصارات چند ملیتی لھ شدند .

جنگ سرد ، بعد از جنگ جھانی دوم کھ بودجھ عظیمی را بھ گسترش  -۱۱

زرادخانھ ھای تسلیحاتی کشورھای سرمایھ داری معظم سرازیر می کرد . 

شرقی و بوجود  ھمزمان با فروپاشی اتحاد شوروی و کشورھای اروپای

آمدن بازار وسیع جدیدی در برابر سرمایھ داری و آغاز تحوالت مھم در 

کشورھای سراسر جھان کھ نشان از گسترش سرمایھ و در ھم شکستھ 

شدن روندھای گذشتھ خبر می داد ، دانشمندان سرمایھ داری را واداشت تا 

ئوری برای بر طرف نمودن بحران و در پاسخگویی بھ وضعیت جدید ، ت

دیگری را مبنی بر دموکراتیزاسیون و تمرکز زدائی در اقتصاد سرمایھ 

داری را مطرح کنند . اساس این تئوری بر این زمینھ استوار است کھ 

سرمایھ داری در اواخر قرن بیستم می تواند از طریق واگذاری سھام 

شرکتھای بزرگ خصوصی و دولتی بھ کارگران و کارمندان ، چھره ای 
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بخود بگیرد. آنھا معتقدند سرمایھ داری روند دمکراتیک شدن را مردمی 

می پیماید و سھامداران کارخانجات و شرکتھای بزرگ ( یعنی کارگران و 

کارمندان بھ ھمراه سرمایھ داران ) صاحبان اصلی موسسات سرمایھ داری 

می شوند . و از طریق روند از بین رفتن مالکیت خصوصی و گذار بھ 

 بقھ آغاز می شود .جامعھ بی ط

اما اجرای این طرح نیز در کشورھای نظیر فرانسھ ، آلمان و انگلیس نتایج 

عکس خود را ببار آورد درآمدھای ناشی از فروش سھام موسسات بزرگ 

دولتی و شرکتھای بزرگ تنھا دست و بال بانکھا و تراستھای چند ملیتی را 

ندازھای کوچک و تشدید در استفاده از منابع مادی ناشی از تمرکز پس ا

استثمار کارگران و کارکنان باز گذاشت . افزایش قمیت ھا ، افت خدمات 

دولتی ، اخراج و بیکارسازیھای وسیع ،( نمونھ آن آلمان ) نتیجھ این 

 سیاست بود .

بعد از فروپاشی شوروی و اروپای شرقی مبلغان بورژوازی ادعا می  -۱۲

ت مارکسیستھا پیرامون روند تکامل کنند کھ با شکست سوسیالیسم نظریا

جامعھ بشری و خصوصیات سرمایھ داری از جملھ مقوالتی نظیر 

 امپریالیسم و بحرانھای سرمایھ داری نادرستی خود را نشان داده است .

بررسی تاریخ تکامل سرمایھ داری نشان می دھد کھ تحول سرمایھ داری 

یستھا از طریق بررسی درست ھمان سیری را طی کرده و می کند کھ مارکس

 علمی روند تکامل سرمایھ داری تشریح کرده اند .

بویژه پدیده پیدایش انحصارات کھ بوسیلھ لنین تئوریزه شد و بوسیلھ 

دانشمندان بورژوازی و خود زندگی نیز تأئید شد ، بمثابھ یکی از 

خصوصیات اصلی دوران حاضر ، بھ قوت خود باقیست . امروز کمتر انسان 
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آگاھی را می شود یافت کھ منکر تسلط انحصارھا بر حیات بشر بوده  نسبتأ

باشد . امروزه تمرکز ثروت در دست کمتر از چند درصد شرکت بزرگ 

انحصاری کھ ھزاران و دھھا ھزار شرکت و موسسھ کوچک و بزرگ در 

سراسر جھان صاحب ھستند ، مبین ھمین واقعیت است . سرمایھ داری ھم 

گرفتن اھرمھای اقتصادی و سیاسی ، بازار جھانی را در اکنون با در دست 

دست انحصارات بزررک متمرکز کرده است ، بطوریکھ نھ تنھا در مورد 

چارچوب و برنامھ ھای اقتصادی مناطق تصمیم می گیرند ، بلکھ تحوالت 

سیاسی و فرھنگی را نیز تابع منافع خود می نمایند . حتی در کشورھای 

ی ، دیگر دولتھا عمال بھ کارگزاران سرمایھ جھانی پیشرفتھ سرمایھ دار

تبدیل شده اند و نقش " آرای مردم " و پارلمانھا برای قانونگذاری و 

دخالت در اموری کھ موکلین آنھا خواستارش ھستند بسیار محدود و 

محدودتر شده و بطوریکھ بدون در نظر گرفتن مصالح انحصارات و 

ی قادر بھ تصمیم گیری و نمایندگی رای سرمایھ فراملیتی پارلمانھای مل

دھندگان نیستند و خود بھ عامل تنظیم کننده قوانین و سیاستھای سرمایھ 

جھانی در مناسبات محلی و حافظ امنیت سرمایھ در یک چھارچوب معین 

 تبدیل شده اند .

انحصارات سرمایھ داری برای خروج از بحرانھای ادواری خود و برای 

ھ فقط سلطھ اقتصادی را با سلطھ نظامی در آمیختھ و افزایش نرخ سود ن

جھان را مملو از سالحھای کشتار جمعی نموده اند ، بلکھ با تحمیل 

مسابقات تسلیحاتی ، مداخالت نظامی ، بر پایی کودتا ھای نظامی ، ایجاد 

جنگھای محلی و منطقھ ای ، دامن زدن بھ ناسیونالیسم ، نژاد پرستی ، 

تجاعی مذھبی تالش کرده و می کنند با کسب سودھای تقویت جنبشھای ار



 ٥۰ 

کالن و استثمار طبقھ کارگر و غارت منابع جھان بھ بحرانھای خود پاسخ 

 دھند .

سرمایھ کھ ھمواره گرایش بھ افزایش نزخ سود دارد و علل بحرانھا و  -۱۳

ادبار خود را می آفریند ، در آستانھ قرن بیست و یکم کھ بیکاری ، تورم و 

در ابعادی جھانی دامن میلیونھا انسان را فراگرفتھ ، راھی جز  فقر

 اضمحالل و جایگزینی خود با یک نظم اقتصادی و اجتماعی نوین نمی یابد .

در دھھ ھای اخیر و در کشورھای معظم سرمایھ داری بطور آشکارتری 

شاھد بحرانی ھستیم کھ ھنوز راه حلی برای آن یافت نشده است . سرمایھ 

برای حل بحران تالش کرده محدودیت بازارھا را کھ خود یکی از داری 

عوامل بحران است ، از طریق افزایش ھزینھ عامل سرمایھ و کاستن از 

ھزینھ عامل کار و تعرض بھ دستمزدھا بکاھد ، اما این امر نھ تنھا بازار را 

فعال نکرده بلکھ از مصرف کاستھ شده و بھ سقوط ظرفیت فروش انجامیده 

 ت .اس

سرمایھ از طریق فروش در ازای اعطای اعتبارات بھ کشورھای در حال 

توسعھ و فروش کارخانجات و کاالھای مصرفی ، بدون آنکھ بورژوازی این 

کشورھا مجبور بھ پرداخت بھای آنھا باشند ، تعداد زیادی از کشورھای 

مصرفی بوجود آورده کھ قادر بھ باز پرداخت پول کاالھا و کارخانجات 

 خریداری شده و اعتبارات دریافتی نیستند .

در نتیجھ انحصارات بھ دولتھای متنفذ غربی روی می آورند ، ھم اکنون 

بدھی دولتھای معظم سرمایھ داری نظیر آمریکا ، فرانسھ ، ھلند، سوئد ، 

بلژیک و آلمان سر بھ میلیاردھا دالر می زند و طبقھ کارگر این کشورھا 
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دریافت مزد کمتر ھستند تا بدھی این دولتھا را  مجبور بھ کار بیشتر و

 بازپرداخت کنند .

، موج نئولیبرالیسم با اعالم صرفھ جوئی در اعتبارات  ۸۰از دھھ  -۱۴

عمومی ، تعرض بھ ھزینھ ھای دولت و دستمزدھا را آغاز کرد . مالیات بر 

با دستمزدھا را باال برد تا مردم قروض دولت را بپردازند ، اما باز ھم 

کاستن از قدرت خرید ظرفیت مصرف پائین آمد . عالوه بر آن با کاستن از 

سرمایھ گذاریھای دولتی ، نظیر بیمارستانھا ، مدارس ، راھھا و غیره 

میلیاردھا دالری کھ صرف خرید تجھیزات و پرداخت دستمزد می شد ، 

کاستھ شد و نتیجھ اینکھ نھ تنھا بخش دولتی بلکھ صدھا شرکت بزرگ و 

کوچک حاشیھ طرحھای عمرانی امکان اشتغال را از دست داده و با 

 اخراجھای وسیع مواجھ شدند .

افزون بر این گردش سرمایھ و فراز آن بھ مناطق دستمزد ارزان و ھزینھ 

حمل و نقل کمتر، بھ بیکاری و بحران اقتصادی دامنھ وسیعتری بخشید . با 

اط جھان با تشدید استثمار ، وجود آنکھ سرمایھ ھای انحصاری در اقصی نق

پرداخت کمترین دستمزد و در شرایط فقدان امکانات رفاھی و بھداشت 

محیط کار ، مشغول کسب ارزش اضافی ھستند اما ھیچ روزنھ ای برای 

 خروج از بحران وجود ندارد .

سرمایھ داری در سالھای اخیر از طریق توسل بھ راه حلھای " میلتون 

نفر را فقط در سطح اروپا بھ بیکاری و فقر سوق داده فریدمان " میلیونھا 

گفتھ شد کھ باید دستمزدھا را کاھش داد و یک  ۸۰است . از اوایل دھھ 

دوره صرفھ جویی را تحمل نمود . گویا با پائین آمدن دستمزدھا سود 

موسسات خصوصی باال می رود ، سرمایھ گذاری تشویق می شود و درجھ 
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ود بھ افزایش مصرف ورونق تولید کمک می کند . " اشتغال باال میرود و خ

فداکاریھای امروز سرمایھ گذاری فردا و مشاغل پس فردا " شعاری است 

کھ  می شود گفت ھمھ کشورھای معظم سرمایھ داری بویژه بعد از 

فروپاشی شوروی ، از سوسیال دموکراسی گرفتھ تا محافظھ کارترین جناح 

 .بورژوازی ، کارگزار آن شدند 

حملھ بھ دستمزدھا ، تشویق کار سیاه ، استخدام کارگران اروپای شرقی با 

دستمزدھای کم و بدون ھیچگونھ مزایا و بصورت غیر قانونی ، بمنظور 

 صرفھ جویی در ھزینھ ھای نیروی کار گرفتھ شدند .

اگر ادعا نمائیم کھ جھان بار دیگر در آستانھ سالھائی نظیر سالھای  -۱۵

  بحرانی      

با ابعادی بسیار وسیعتر قرار گرفتھ است ، بیراه نگقتھ ایم .  ۳۰-۱۹۲۹

امروز زیر فشار سرمایھ انحصاری و کارکرد بحرانھای سرمایھ داری ، 

تنھا کشورھای در حال رشد نیستند کھ طبق رھنمود بانکھای جھانی تحت 

،  فرمان انحصارات ، بھ حذف سوبسیدھای دولتی ، ھزینھ تامینات اجتماعی

کاھش دستمزد ھا و اخراج دستجمعی مشغول ھستند . بلکھ بیکاری 

میلیونی و کم سابقھ در کشورھای غربی ، گسترش فقر ، حذف امتیازات و 

تامینات اجتماعی ،امکانات رفاھی و بھداشتی و غیره گسترش یافتھ و 

ظھور دستجات فاشیستی بیگانھ ستیز و نژاد پرست را بھمراه آورده و 

نھ ھای ظھور فاشیسم را فراھم می نماید . سرمایھ داری تالش عمال زمی

می کند با استفاده از زراده خانھ تبلیغاتی خود ، جامعھ را متقاعد کند تا بھ 

جای یافتن علل واقعی ادبار خود و مبارزه با آن ، در جستجوی گروه ھای 

و اجتماعی باشند کھ دارای ناھمگونیھای فرھنگی و ملی و نژادی بوده 
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مسئولیت تمام نابسامانیھا و بحرانھا را بگردن آنھا بیاندازند . این اقشار در 

وھلھ نخست مھاجرانی ھستند کھ ھمھ جا بعنوان مسببین بیکاری مورد 

 تعرض دستجات فاشیستی قرار می گیرند .

اما سرمایھ داری محصول تکامل طوالنی و نتیجھ دگرگونیھای مھمی  -۱۶

ست. تکامل شیوه و ابزارھای تولید ، روند جھانی در شیوه تولید بوده ا

شدن آن ، چھ در زمینھ طبقات اجتماعی و چھ در زمینھ شکل و ترکیب 

 نیروھای اجتماعی تحوالتی را بوجود آورده است .

بورژوازی ھر جا کھ تسلط یافتھ ، تمام مناسبات ما قبل خود را ویران کرده 

ه کاال، بورژوازی را از ھمان اول ، نیاز بفروش مقادیر ھر دم فزون یابند

بسمت بازارھای جدیدی سوق داد وبا بھره گیری از بازار جھانی بھ تولید و 

ف کشورھا خصلت جھانی بخشید . این امر بویژه از آغاز قرن و مصر

پیدایش انحصارات و صدور سرمایھ سرعت جدیدی بخود گرفتھ و در دھھ 

ھای اخیر با انقالب مداوم تکنولوژیک و انفورماتیک و تکامل مداوم 

 ابزارھای تولید بطور واقعی مرزھای ملی را در ھم شکست.

یق منطقھ ای شدن پیش می رود ، رشد جھانی شدن سرمایھ کھ از طر

وسایل ارتباطات و اطالعات و .... ھمھ ملل در سراسر جھان را بھ حوزه 

 سرمایھ داری کشانده است .

بورژوازی تمام دیوارھا را ویران ساختھ و ملل را بھمدیگر وصل نموده و 

مرزھای ملی را بی معنی نموده و زندگی مردم جھان را بھم پیوند داده 

. مسایل ، معضالت و مبارزات آنھا را بھ طرف ھمزمانی و ھم سطحی  است

بیشتر سوق می دھد . ھمینطور بحران سرمایھ داری ، آگاھی ، تشکل و 
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خواستھای طبقھ کارگر را نیز در سراسر جھان بھم نزدیک و زمینھ اتحاد 

 و ھمپیوستگی آن را بیش از پیش فراھم نموده است.
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 فصل چهارم 

 

 لیسمسوسیا
 

دوره اول : بدنبال رشد و پیروزیھای بورژوازی بر نظامات فئودالی ،  -۱

اولین گامھا را بسمت تشکل حزبی برداشت . با  ۱۸۴۸طبقھ کارگر در سال 

تشکیل اتحادیھ کمونیستھا و تدوین مانیفست کمونیست بعنوان اولین برنامھ 

ریخی تضادھای حزب کمونیست ، اعالم شد کھ طبقھ کارگر حامل راه حل تا

سرمایھ داریست . اما شکست مبارزات کارگران در ھمین سالھا و پیروزی 

سرمایھ داری بر اولین قیام طبقھ کارگری نشاندھنده عدم آمادگی اوضاع 

 برای یک انقالب سوسیالیستی بود .

شکست جنبش طبقھ کارگر کھ با دوره رونق دوباره سرمایھ داری توام  -۲

مقدم بر ھمھ اعضای اتحادیھ کمونیستھا را بھ جمعبندی بود ، کمونیستھا و 

و تشکیل انترناسیونال اول بر  ۱۸۶۴این شکستھا تشویق نمود . ولی در 

زمینھ رشد و تکامل سرمایھ داری ، طبقھ کارگر نیز وسیعتر و بھ لحاظ 

کمی و کیفی آماده تر از قبل وارد مبارزه اقتصادی شد و با تشکیل 

بھ ابتکار کارگران فرانسھ و انگلیس ، ھزاران کارگر از انترناسیونال اول 

کشورھای مختلف سرمایھ داری را بخود جلب نمود . اما مبارزات کارگران 

بر زمینھ تکامل سرمایھ داری ھنوز مبارزه ای اقتصادی بود . حضور 
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مارکس و بقیھ اعضای اتحادیھ ، نظرات مارکس را در میان کارگران 

 مایز خود را با جریانات آنارشیستی معین نمود .توسعھ داده و وجھ ت

و جنگ فرانسھ و پروس و شکست  ۱۸۷۰فرا رسیدن بحران  -۳

امپراطوری دوم ، بیکاری و فقر و گرسنگی را بر مردم کارگر و زحمتکش 

پاریس کھ در محاصره نیروھای بیسمارک بسر می بردند ، بھ ارمغان 

برپایی کوتاه مدت کمون پاریس  آورد . قیام مسلحانھ کارگران پاریس بھ

منجر شد . کمون پاریس کھ نتیجھ اولین حملھ مستقیم پرولتاریا بھ دژ 

سرمایھ داری محسوب میشد ، تجربیات و اموزشھای زیادی بر جای 

گذاشت . اما با شکست خونین کمون پاریس و قتل عام کموناردھا توسط 

مایھ داری ھمراه بود، بورژوازی کھ با دوره دیگری از رونق اقتصادی سر

بھ اضمحالل انترناسیونال اول وحاکم شدن یک دوره رکود نسبی بر جنبش 

 کارگری انجامید .

ھمزمان با دوره جدید رونق سرمایھ داری ، طبقھ کارگر نیز بتدریج  -۴

شانھ ھای خود را از زیر شکست سنگین کمون پاریس و از ھم پاشی 

ای مبارزه با سرمایھ داری دست بھ انترناسیونال اول بیرون آورد و بر

ایجاد سازمانھایی نظیر اتحادیھ ھا، صندوقھای بیکاری و غیره زد . در این 

دوره ، اتحادیھ ھا و احزاب سیاسی طبقھ کارگر بر زمینھ صعود سرمایھ 

داری شکل میگرفتند کھ حداکثر سود را از بازارھای داخلی و خارجی 

 بیرون می کشید .

بارزه برای مطالبات رفاھی ، نظیر تقلیل ساعات کار ، حق در این شرایط م

 تشکل ، افزایش دستمزدھابھ نتیجھ مطلوب می رسیدند .
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بدین ترتیب تحمیل برخی رفرمھا بھ بورژوازی ( کھ پیروزیھای مھمی 

برای طبقھ کارگر در رسیدن بھ خواستھای صنفی و اقتصادی محسوب 

 در جنبش طبقھ کارگر گردید . میشد ) خود زمینھ ساز انحرافات معینی

تصور می شد کھ دیگر امکانات تحول تدریجی سرمایھ داری بھ سوسیالیسم 

فراھم آمده است و .... کھ متعاقب آن زمینھ انحرافات بعدی در انترناسیونال 

 دوم و احزاب سوسیال دموکرات بوجود آمدند .

را در خود  با اضمحالل انترناسیونال اول کھ گرایشات مختلف فکری -۵

جمع کرده بود ، حزب سوسیال دموکرات گرایش مارکسیستی برھبری 

لیبکنشت و ببل تاسیس شد و با رشد سرمایھ داری در دھھ ھای آخر قرن 

نوزدھم امکان و ضرورت تشکیل احزاب و سازمانھای پرولتری ، بار دیگر 

ھ در دستور قرار گرفت بدین ترتیب بر زمینھ رشد سرمایھ داری ، پروس

تشکیل احزاب در کشورھای صنعتی آغاز و بھ تاسیس انترناسیونال دوم در 

 منجر شد . ۱۸۸۹

انترناسیونال دوم کھ ابتدا از وحدت جریانات مارکسیستی و طرفدار  -۶

مانیفست تشکیل شده بود، بر زمینھ صعود سرمایھ داری ، بھ رفرمیسم و 

لیسم ، میھن پرستی در انحطاط گرائید ، پیروزی بورژوازی ، سلطھ ناسیونا

 تشکلھای توده ھای طبقھ کارگر بود.

انحطاط انترناسیونال دوم با گذار سرمایھ داری بھ دوران امپریالیسم و 

انحصارات توام بود . با تشدید تضادھای امپریالیسم و با تفوق ارزشھای 

بورژوازئی ، نظیر میھن پرستی و ناسیونالیسم ، گرایش طبقھ کارگر را بھ 

بسیج شدن برای جبھھ ھای جنگ و تبدیل شدن بھ گوشت دم توپ  سمت

 بورژوازی امپریالیستی توسعھ داد .



 ٥۸ 

مباحثات تئوریک در انترناسیونال دوم ، بر زمینھ بیداری مجدد پرولتاریا 

در شرایط نوین ، تاسیس احزاب طبقاتی پرولتری راممکن ساخت . 

زاب انترناسیونال دوم کھ سازمانھای پرولتری ماقبل انحصارات از جملھ اح

با وجود افتادن بھ دامان بورژوازی دستاوردھای تئوریک و عملی فراوانی 

بھمراه داشتند ، قادر بھ پاسخگویی بھ مسائل نوین و نیاز ھای مبارزه 

 طبقاتی ناشی از این شرایط نبودند .

احزاب کمونیست میبایست در دوران زوال بورژوازی بھ مسالھ اساسی 

اجتماعی و کسب قدرت سیاسی توسط طبقھ کارگر و ساختمان انقالب 

 سوسیالیسم پاسخ می دادند .

سومین انترناسیونال ، با وفاداری بھ مارکسیسم گرد اقلیت ھای نظری کھ 

بر علیھ خیانت سوسیال دمکراسی مبارزه کرده بودند ، شکل گرفت و 

ل سوم بر سرانجام حزب بلشویک بھ آن قطبی تبدیل شد کھ انترناسیونا

 محور آن شکل گرفت .

تشدید تضادھای امپریالیسم ، اولین جنگ جھانی را شعلھ ور کرد ، در  -۷

حالی کھ انترناسیونال بھ ھمراه بورژوازی با تبلیغات ناسیونالیستی و میھن 

پرستی ، طبقھ کارگر را بھ سوی جنگ بسیج می کردند ، احزاب کمونیستی 

راه بسیج ، سازماندھی و آموزش طبقھ نظیر حزب بلشویک در روسیھ در 

کارگر برای سرنگونی بورژوازی تالش می نمودند . این تالشھا در 

 سازماندھی و رھبری انقالب اکتبر در روسیھ نتیجھ داد .

انقالب اکتبر از نظر تاریخی نقطھ آغاز بزرگترین تحولی بود کھ تاریخ  -۸

اکتبر دوران سقوط سرمایھ  بشر برای اولین بار تجربھ می کرد . با انقالب

داری و پیروزی انقالبات اجتماعی شروع شد . قبل از انقالب اکتبر طبقھ 



 ٥۹ 

کارگر بصورت طبقھ حاکم در یک کشور قدرت سیاسی را بدست نگرفتھ بود 

و با ائتالفی از دشمنان رنگارنگ طبقاتی خود نجنگیده بود . با انقالب اکتبر 

تماعی حاکم و آفرینش جامعھ ای عاری از اج –بشر بھ تغییر نظام اقتصادی 

 ستم و استثمار باور پیدا کرد .

با پیروزی انقالب اکتبر دوران انقالبات کارگری و گذار از سرمایھ داری بھ 

سوسیالیسم و دوران پیروزی بشر بر استثمار و استعمار ، پیروزی بر جھل 

 و تیره روزی آغاز گردید .

بھ جنبش کارگری جھانی جان تازه ای بخشید پیروزی انقالب اکتبر نھ تنھا 

، بلکھ توده ھای عظیم اقشار مورد استثمار ، خلقھای تحت ستم و اسارت 

امپریالیسم و استعمار را بھ میدان مبارزه کشاند ،جھان بینی مارکسیسم ، 

تئوری و تاکتیک انقالب پرولتری و لنینیسم بسرعت در پنج قاره جھان 

 گسترش یافت .

کتبر در عین حال کھ پیروزیھای درخشانی برای بشریت بھ ارمغان انقالب ا

 آورد ، سرآغاز انقالب عظیم فکری جامعھ بشری نیز بود .

انقالب اکتبر بازار واحد و جھانشمول سرمایھ داری و زنجیر امپریالیسم  -۹

را از ھم درید و آغاز بی بازگشت بحران عمومی سرمایھ داری را کھ با 

 آغاز شده بود ، نمایان ساخت . جنگ جھانی اول

با پیروزی انقالب اکتبر بحران عمومی نظام سرمایھ داری باز ھم  -۱۰

تشدید شد و جنگ جھانی دوم ، دومین تظاھر عظیم این بحران عالج ناپذیر 

 بود .

جنگ جھانی دوم کھ در عین حال یک جنگ تمام عیار علیھ اتحاد  -۱۱

تری محسوب می شد . نھ تنھا قادر بھ شوروی و سوسیالیسم و انقالب پرول



 ٦۰ 

حل بحران عمومی و بی بازگشت سرمایھ داری نشد ، بلکھ بھ پیروزی 

یکسری انقالبات پرولتری و رھائیبخش در کشور ھای مختلف 

انجامید .طبقھ کارگر با مبارزات خود در کشورھای پیشرفتھ سرمایھ داری 

 نیز بھ دستآوردھای شگفتی دست یافت .

ل ساختمان سوسیالیسم یک سری عوامل عینی و ذھنی منجر بھ اما در طو

تحوالتی شد کھ احیای سرمایھ داری در شوروی و سرانجام فروپاشی آنرا 

 موجب شد.

بر خالف پیشبینی ھای اولیھ مارکس ، نخستین انقالب کارگری نھ در  -۱۲

کشورھای پیشرفتھ سرمایھ داری بلکھ در کشورھایی با رشد نسبتا متوسط 

رمایھ داری پیروز شد . عالوه بر آن از ھمان آغاز سرمایھ جھانی با س

ایجاد جبھھ واحدی از چندین کشور سرمایھ داری امپریالیستی مورد حملھ 

قرار گرفت . جنگ داخلی متعاقب آن و آغاز جنگ جھانی دوم و جنگ سرد 

و صدھا توطئھ ریز ودرشت دیگر ، نقش بسیار مخربی در تمام مراحل 

 و اقتصادی ساختمان سوسیالیسم بوجود آورد . سیاسی

اگر چھ برنامھ اولین دولت کارگری برای دوران گذار از سرمایھ داری  -۱۳

بھ سوسیالیسم ، لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و استقرار مالکیت 

اجتماعی بر وسایل تولید و توزیع ، تکامل برنامھ ریزی شده اقتصاد ، 

، لغو ستم جنسی ، ملی و.... بود معھذا تجربھ  اجرای انقالب فرھنگی

تاریخی نشان داد کھ مسالھ ساختمان سوسیالیسم و دوران گذار بھ کمونیسم 

 ، بسیار پیچیده تر از آنست کھ ابتدا تصور میشد. 

در کنار عوامل خارجی اما علت اساسی را باید در تاریخ خود انقالب  -۱۴

 کارگری شوروی جستجو کرد .



 ٦۱ 

پیروزی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر ( بجز دوره ھایی غیره اگر با 

نمونھ وار ) تمامی مبارزه سیاسی عبارت بوده است از نبرد برای احراز 

قدرت بین پرولتاریا و بورژوازی کھ نیروی محرکھ اصلی تاریخ معاصر را 

تشکیل می دھند . آنگاه در شوروی نیز کھ دوران گذار را طی می کرد ، 

برد طبقاتی را مبارزه بین بورژوازی سرنگون شده ای کھ ھنوز امید این ن

بھ احیای مجدد را از دست نداده بود و طبقھ کارگری کھ قدرت سیاسی را 

اجتماعی و فرھنگی خود را  –بچنگ آورده بود ، اما ھنوز اھداف اقتصادی 

 کامال مستقر نکرده بود ، تشکیل می داد .

ادی بخاطر اشتباھات و انحرافات حزب نتیجھ نبرد این عوامل اقتص

کمونیست شوروی ، از جملھ شکلگیری بوروکراسی ، اعالم از بین رفتن 

طبقات و غیر ضرور بودن مبارزه طبقاتی و محدود شدن نقش شوراھا و 

آزادیھای سیاسی و توھم گذار جامعھ بھ فاز کمونیسم پیشرفتھ و .... 

ف و دچار موانع و مشکالتی کرد سوسیالیسم را از مسیر تاریخی خود منحر

 کھ روند بازگشت سرمایھ داری را ممکن گرداند .

با فروپاشی اتحاد شوروی و کشورھای اروپای شرقی " مرگ کمونیسم " 

در بوقھای تبلیغاتی سرمایھ داری جھانی دمیده شد . پیروزی قطعی نظام 

سوی سرمایھ داری بر سوسیالیسم و استقرار " نظم نوین جھانی " از 

مقتدر ترین کشورھای سرمایھ داری ( امپریالیسم آمریکا ) اعالم گردید و 

یکدوره کوتاه مدتی کھ با خیانت و رویگردانی بسیاری از سوسیالیستھای 

 در حرف ، توام بود بھ جنبش کارگری کمونیستی حاکم گردید .

ه تداوم بحران سرمایھ داری علیرغم "راه حلھای"نئولیبرالیسم ، ھمرا -۱۵

با جھانی شدن بیش از پیش سرمایھ داری ، نقش شرکتھای چند ملیتی ، 



 ٦۲ 

طبقھ کارگر و زحمتکشان جوامع بشری را نسبت بھ توھم پراکنی 

بورژوازی درباره محسنات "نظم نوین" بیش ازپیش آگاه کرد و با 

خوابیدن گرد و خاک ناشی از این تبلیغات جنبش جھانی کارگری کمونیستی 

 لند کرد و آرامش سرمایھ داری را برھم زد.بار دیگر سر ب

"شبح کمونیسم " این بار بر زمینھ رشد ھمھ جانبھ نیروھای مولده،  -۱۶

تکامل ابزارھای تولید ، انقالب عظیم تکنولوژیک و انفورماتیک و رشد و 

ارتقأ آگاھی و ھمبستگی طبقھ کارگر در سراسر جھان و بر زمینھ پیکار 

ی علیھ ستم و استثمار سرمایھ داری بھ جوالن در عظیم اکثریت جامعھ بشر

 آمده است .

پیشتازان طبقھ کارگر ، احزاب ، افراد و جریانات کمونیستی با بازبینی  -۱۷

و نقد و جمعبندی اشتباھات و پیروزیھا، در راه نوسازی جنبش کمونیستی 

 و سازماندھی احزاب طبقاتی گام بر می دارند .

انات مادی و معنوی بیشتری را برای استقرار قرن بیست و یکم امک -۱۸

سوسیالیسم فراھم نموده است . مبارزه طبقاتی در قرن بیست و یکم با 

اوضاع و احوال متفاوتی از دوره پیروزی انقالب اکتبر خواھد بود . رشد و 

گسترش بیسابقھ تکنولوژی ، توسعھ عظیم تجارت و بکارگیری مدرن ترین 

بدیل شدن اطالعات بھ کاال ، افزایش آگاھی و وسایل ارتباط جمعی و ت

تخصص و آموزش پرولتاریا ، گسترش دستگاھھا و ابزارھا ی کامپیوتری 

، بھ کارگیری روبوتھا ، پروسھ جھانی شدن سرمایھ داری و تسلط کامل 

نظام سرمایھ داری در اقصی نقاط جھان ، بھ حاشیھ رانده شدن مسایل ملی 

جلو صحنھ رانده شدن جنبش کارگری در  ، مستعمراتی و .... و بھ

کشورھای غنی و فقیر ، پیشرفتھ و در حال توسعھ ، ھم سطح شدن شرایط 



 ٦۳ 

زندگی ، تجربیات در خواستھا و مبارزات ، ھمھ و ھمھ نھ تنھا شکلگیری 

و نوسازی و بازسازی احزاب کمونیست را بر مبنای برنامھ و اھداف 

حاد آن در سطح جھان را نیز نھ بر طبقاتی استوار خواھد کرد ، بلکھ ات

مبنای شکلگیری حول محور این قطب یا آن قطب جھانی ، بلکھ بر مبنای 

سطح بسیار پیشرفتھ تری از برنامھ و در خواستھای جدید شکل خواھد 

 داد .

تمام جابجایی ھا ، اتفاقھا و اتحاد ھا ، چھ در چارچوب یک کشور و  -۱۹

فی را دنبال خواھند کرد و شرایط آستانھ چھ در سطح جھانی ، یک چنین ھد

ھزاره سوم و اوضاع مشخص جھان  چنین قطب بندیھائی را برای تشکیل 

احزاب کمونیست ، شکلگیری جنبش جھانی کمونیستی و تحقق انقالب 

 اجتماعی طبقھ کارگر آماده نموده است .

 

 



 ٦٤ 

  فصل پنجم

 

 

سیمای عمومی سرمایھ داری در ایران از آغاز 

 قرن
 

ھمزمان با ورود سرمایھ داری بھ عصر امپریالیسم و سیادت سرمایھ  -۱

مالی ، زمینھ ھای رشد شیوه تولید بورژوایی در ایران فراھم شد . نقش 

امپریالیسم روس در شمال و انگلیس در جنوب و درگیری و تضاد بین آنھا 

وه ، برای تسلط بر منابع و مواد خام ، بازار کار ارزان ، در شکل و شی

تکامل نظام سرمایھ داری در ایران نقش مھمی بازی کرده است . قرار 

، شوسھ ۱۸۸۸مربوط بھ خطوط تلگراف  ۱۸۷۲-۱۸۶۵-۱۸۶۲دادھای 

معاھدات مربوط بھ اخذ وام و امتیاز تنباکو ، امتیاز شیالت ، بیمھ و حمل 

اخذ وامھای اعتباری از روسیھ ،  ۱۹۰۲و  ۱۹۰۰ونقل دریایی ، زمینی 

، انگلیس و دھھا قرارداد ریز و درشت دیگر در این دوره ، زمینھ بلژیک 

ھا و زیر ساختھا ی رشد سرمایھ داری در ایران و ابعاد و آماجھای آنرا 

 تعیین کردند .

: تکامل جامعھ از فئودالیسم بھ سمت سرمایھ داری  انقالب مشروطیت  -۲

طی کرد کھ با  کھ با مقاومت ارتجاع داخلی مواجھ بود مراحل بغرنجی را

انقالبات و قیامھای متعددی توام بوده است . از جملھ انقالب مشروطیت کھ 



 ٦٥ 

قادر نشد راه رشد مستقل ایران را در راستای تبدیل شدن بھ یک کشور 

پیشرفتھ صنعتی باز نماید . از آن پس رشد سرمایھ داری در ایران نھ مالزم 

از طریق تمرکز قدرت با دمکراسی و آزادیھای سیاسی و مدنی ، بلکھ 

واستبداد و دیکتاتوری تکامل یافتھ است . منتھا در دوره ھای کوتاھی مردم 

 توانستھ اند با مبارزات خود از آزادی و استقالل نسبی بر خوردار باشند .

کھ منجر بھ تاجگذاری رضا خان شد ، گردش کشور  ۱۲۹۹کودتای  -۳

جامعھ در این چھارچوب بسمت تمرکز و دیکتاتوری و رشد مدرنیزاسیون 

 را قطعیت بخشید .

تحت تاثیر جنگ جھانی دوم و دوره ای از آزادیھای سیاسی بعد از  -۴

جنگ ، امکان نسبی رشد بورژوازی ملی در ایران فراھم شد . کھ در وقایع 

این دوره از جملھ جنبش ملی کردن نفت و .... تبلور یافت . اما با کودتای 

قبلی احیا شد و این بار ایران تحت انقیاد کامل  ) تمرکز۱۳۳۲مرداد ( ۲۸

امپریالیسم آمریکا قرار گرفت و توسط مستشاران نظامی ، اقتصادی و ... 

 آمریکا ھدایت شد .

بر مبنای رشد تدریجی مناسبات بورژوازی در بطن نظام نیمھ فئودالی  -۵

ایران ، اصالحات ارضی و برخی رفرمھای دیگر جھت تسھیل سلطھ کامل 

 سرمایھ داری در دھھ چھل ، انجام گرفت .

شکست فئودالیسم و بسط مناسبات سرمایھ داری در طی دوره سوم رشد 

سرمایھ داری انجام گرفت . این انقالب از پائین نبود کھ فئودالیسم را 

شکست داد و مناسبات سرمایھ داری را مسلط کرد ، بلکھ بوسیلھ 

کرده بود و توسط شاه و دولت وی  رفرمھایی کھ امپریالیسم آمریکا طراحی

 پیاده شد ، بھ سرانجام رسید .



 ٦٦ 

رشد سرمایھ داری در ایران نھ با محرکھ داخلی بلکھ برای پاسخگویی بھ 

بحران تراکم و تمرکز سرمایھ در عرصھ جھانی انجام گرفت . ازاینرو نھ 

تنھا آموزش و تحول سیاسی در جھت آزادایھای دمکراتیک بوجود نیامد ، 

کھ بھ لحاظ اقتصادی نیز با تکیھ بر درآمد نفت ، تمرکز و انحصار دولت بل

پا برجا ماند . در جریان این تحوالت بورژوازی بزرگ ، فئودالھای بورژوا 

شده با بورژوازی متوسط ، زیر چتر شرکتھا و موسسات مالی و صنعتی 

بزرگ در شھرھا و اراضی مکانیزه بزرگ وکشت و صنعت و شرکتھای 

ی زراعی و غیره در روستا ھا متحد شدند و دھقانان در تقابل با سھام

ساخت جدیدی کھ شکل می گرفت بھ سوی شھرھا روی آوردند و بدین 

ترتیب مناسبات سرمایھ داری در روستاھای ایران نیز آغاز بھ استقرار 

 کرد .

ساختارھای انحصاری بوروکراتیک و ارتجاعی دولتی بعنوان مجری  -۶

ین پروسھ را با درد و رنج فراوان ھمراه کرد کھ اوال میلیونھا رفرمھا ، ا

دھقان تھیدست بعد از گذشتن از غربال رفرمھای بورژوائی و رانده شدن 

بھ سوی شھرھا قبل از اینکھ فرصت ادغام در نظام سرمایھ داری را بدست 

 آورند با عوارض منفی رفرمھا بر سطح زندگی خود مواجھ شدند .

تاب تند رفرمھا با تکیھ بر در آمد نفت ، در چھارچوب قدرت دوم اینکھ ش

سیاسی کھ ھیچگونھ تحول بنیادی در آن صورت نگرفتھ بود و نیز در 

چھارچوب شالوده چند ساختاری ایران ، باعث شد کھ در فاصلھ کوتاھی 

خرده بورژوازی سنتی و خرده بورژوازی شھر خود را در تنگنای از دست 

ینند . در این میان خیل عظیم دھقانانی ھم کھ جذب دادن سھم خویش بب

سرمایھ داری شدند و در کارخانجات و کارگاھھا بھ کارگری مشغول شدند . 



 ٦۷ 

ھر چند کھ از نظر موقعیت اجتماعی و رابطھ شان با ابزار تولید تغییراتی 

ایجاد شد، اما بھ لحاظ تفکر ، باورھای ایدئولوژیک و روانشاسی اجتماعی 

ی مانده و بقول معروف یک پایشان در شھر و یک پایشان در سنتی باق

 روستا گیر کرد.

اقشار وسیع خرده بورژوازی مدرن ھمپای اصالحات بورژوایی در 

مناسبات تولیدی مدرن جذب شدند . در آغاز پذیرای نتایج مثبت آن از جملھ 

بوجود آمدن مشاغل جدید ، گسترش دانشگاھھا و مدارس عالی ، افزایش 

آمدھا و غیره شدند . اما زمانی کھ رشد سرمایھ داری تبعات منفی خود  در

را بروز داد ، پائین آمدن قیمت نفت و تشدید بحران اقتصادی این اقشار 

وسیع اجتماعی را بسوی مخالفت سوق داد و مجموعھ اینھا از جملھ آن 

و استقرار  ۵۷زمینھ ھایی بود کھ جنبش عظیم توده ای منجر بھ قیام 

 مھوری اسالمی را ممکن ساخت .ج

ایران یکی از مھمترین تحوالت در تاریخ یکصد  ۱۳۵۷انقالب بھمن  -۸

سالھ ایران محسوب می شود . انقالب ایران اگر چھ خواستھ ھای توده ھای 

قیام کننده را پیرامون آزادی و عدالت اجتماعی متحقق نکرد و در این 

معھذا ، از نقطھ نظر پروسھ رشد رابطھ قیام توده ھا با شکست مواجھ شد 

سرمایھ داری در ایران از دوران مشروطیت باین سو ، با حفظ سیستم 

متمرکز دولتی کھ در آن والیت فقیھ بجای شاه و اسالم بجای ناسیونالیسم 

مدرن گرای ایرانی قرار گرفت ، اما تحوالت مھمی را در ساختارھای 

یر بوجود آورده است . بسیاری اقتصادی ایران طی نزدیک بھ بیست سال اخ

از این تغییرات از جملھ اھداف انقالب مشروطیت و جنبشھای بورژوائی بعد 

 از آن بودند .



 ٦۸ 

رژیم سلطنتی در ایران را بر افکند ، بورژوازی معروف بھ  ۵۷انقالب 

کمپرادور را از اریکھ قدرت بزیر کشید . یکی از پایگاھھای سرمایھ جھانی 

ت . استقالل سیاسی ایران را تا حدی کھ مالزمھ شرایط را از میان برداش

جھان سرمایھ داریست ، تأمین نمود و خیلی از شعارھای پوپولیستی ، 

نظیر ملی کردن بانکھا ، صنایع بزرگ ، قانون اصالحات ارضی و .... را 

در اوایل بھ اجرا در آورد . و تمام عوامل فوق زمینھ ھای رشد بعدی 

 دی طبقاتی در ایران را تسھیل نمود .بورژوازی و صف بن

درگیری با آمریکا ، جنگ ایران و عراق ، ازھم پاشی شوروی و  -۱۰

ایجاد بازارھای جدید در آسیای میانھ ، اجرای برخی رفرمھای بورژوائی 

در چھارچوب اراضی ای کھ قبال بھ شیوه فئودالی اداره و یا بھ بقایای 

گسترش دانشگاھھا ، مدارس عالی  و .... فئودالیسم تعلق داشتند ، بھمراه 

از جملھ عوامل و زمینھ ھای رشد وسیع سرمایھ داری در سالھای اخیر را 

 فراھم نمودند .

سرمایھ داری ایران کھ از طریق روبنای مذھبی تمامی مخالفین خود  -۱۱

را سرکوب و از میدان بدر نمود و مدتھای مدیدی توده ھای مردم را نسبت 

ت خود متوھم کرد ، در پروسھ گسترش خود تحوالتی را در بھ اقداما

 روبنای سیاسی طلب می کرد .

استقرار سرمایھ داری در ایران و تحقق اھدافی کھ از انقالب مشروطیت 

دنبال می شد، در وجھ آزادیھای سیاسی و ایجاد جامعھ مدنی با مشکالتی 

سیاسی طی صده مواجھ بوده کھ عمدتا ناشی از تمرکز فوق العاده قدرت 

اخیر بوده کھ خود از ملزومات دوام و رشد بورژوازی در ایران محسوب 

 می شده است .



 ٦۹ 

رشد سرمایھ داری در سالھای اخیر و گسترش و تکامل آن از یکسو ،  -۱۲

سرکوب ابتدایی ترین آزادیھای سیاسی و مدنی طی این بیست سال از سوی 

ندیھای سرمایھ جھانی مسالھ دیگر ، باعث شده است تا در پاسخ بھ نیازم

آزادیھای سیاسی و ایجاد جامعھ مدنی از سوی گروه ھای اجتماعی مختلف 

مطرح شود کھ خود عالوه بر رشد و گسترش مبارزات مردم ، بر درجھ ای 

از رشد مناسبات سرمایھ داری و تکامل نیروھای مولده در ایران داللت 

 دارد .

 

 



 ۷۰ 

 فصل ششم 

 

 یسم در ایرانسیمای عمومی سوسیال
 

 

فعالیتھای سوسیال دموکراتیک و کمونیستی در ایران از ھمان دوران 

انقالب مشروطیت آغاز شد و در جریان مبارزه بھ تشکیل گروھھای 

روسیھ بودند ) با برنامھ  ۱۹۰۵سوسیال دموکرات ( کھ تحت تاثیر انقالب 

سوسیال دموکراتیک منجر شد . با وجود دستاوردھای مثبت  –ای بورژوا 

دموکراتھا در انقالب مشروطیت و قیامھای متعاقب آن ، اما بدلیل عدم 

تکامل طبقھ کارگر و ناتوانی از شناخت خصوصیات امپریالیسم و عوامل 

متعدد دیگر ، از ایفای نقش تاریخی خود بازماندند و شکست انقالب 

مشروطیت مستولی شدن یک دوران رکود تا تشکیل حزب عدالت و سپس 

یس حزب کمونیست ، فعالیتھای موثر سوسیال دموکراتیک در ایران را تاس

 با رکود توام شد .

جنبش کمونیستی کارگری روسیھ نقش مھمی در شکلگیری آگاھی 

کمونیستی و سوسیال دموکراتیک در جنبش کارگری ایران داشت . 

شکلگیری اولین ھستھ ھای سوسیال دموکراتیک در بین کارگران مھاجر و 

آن در ایران مباحثات و اختالف نظرات جنبش سوسیال دموکراسی  گسترش

روسیھ را در خود منعکس کرده و این پیوند سالھای متمادی در حیات 



 ۷۱ 

جنبش کمونیستی ایران نقش ایفا کرده است . اولین اختالف نظر 

استراتژیک حول انقالب ایران انعکاسی از مواضع بلشویکھا و منشویکھا 

 در روسیھ بود .

ضبط کلیھ اراضی ، دولتی یا فئودالھا و مالکان ارضی ، تقسیم آن میان  -۳

زارعین ، آزادی مطبوعات ، گفتار مجامع ، اشخاص ، احزاب ، اعتصابات 

، تشکل ، تعلیمات عمومی اجتماعی ، تغییر سیستم مالیاتی ، مالیاتھای 

 تصاعدی بر ثروت ، حق انتخابات عمومی با رای مساوی ، مخفی مستقیم

دموکراتیک اولین برنامھ سوسیال دموکراسی  –و سایر خواستھای بورژوا 

 برای انقالب ایران بود .

تکامل گروه ھای سوسیال دموکرات منجر بھ تشکیل حزب عدالت شد و  -۴

بموازات تکامل مبارزه طبقاتی در روسیھ و پیروزی انقالب اکتبر حزب 

ب کمونیست ایران عدالت بھ حزب کمونیست ایران تکامل یافت . حز

محصول تجزیھ و ترکیب و تکامل گروه ھای سوسیال دموکرات در دو جھت 

سوسیال دموکراسی و کمونیستی ، بعبارت دیگر منشویسم و بلشویسم بود 

تن از سوسیال دموکراتھای تبریز و اختالف بر  ۳۰( رجوع شود بھ جلسھ 

 سر شرایط عینی انقالب ) 

قالب اکتبر در روسیھ ، فرار و یا محدودیت در نتیجھ جنگ و پیروزی ان -۵

مالکین و سرمایھ داران بزرگ ، کمیابی کاالھا ، فعالیت مجدد صنایع 

کوچک داخلی را گسترش داد و صنایع ملی در پاسخ بھ نیازمندیھای داخلی 

انکشاف یافتند . در نتیجھ تحکیم موقعیت بورژوازی داخلی و طبقھ کارگر ، 

خارجی و علیھ اشرافیت فئودال جان تازه ای گرفت  مبارزه بر ضد استعمار



 ۷۲ 

، تحت تاثیر انقالب اکتبر ، موجھای جدید قیام از جملھ بھ تشکیل دولت 

 ائتالفی ( شورایی ) گیالن منجر شد .

موضع نسبت بھ ائتالف رضا خان سید ضیأ ، ھم در حزب کمونیست  -۶

اولین کنگره حزب  اتحاد شوروی کھ وقایع ایران را دنبال می کرد و ھم در

کمونیست ایران و در فاصلھ دو کنگره ( حول انقالبی و ملی دانستن این 

ائتالف و یا ضد انقالبی دانستن آن ) بھ اختالفات دامن زد . این کنگره در 

 برگزار شد . ۱۹۲۰ژوئیھ  ۲۳

در پلنوم دوم کھ ھمزمان با شکلگیری کمینترن و مباحثات دورن آن ،  -۷

در قبال جنبشھای رھائیبخش و نقش بورژوازی ملی در پیرامون موضع 

آنھا تشکیل شده بود ، تزھای معروف حیدر خان بھ تصویب رسید . عمال 

حزب بھ دو گرایش دارای برنامھ مجزا منقسم شد ( برنامھ حزب کمونیست 

و یا اسناد دیگر  ۱۳۵، رجوع شود بھ انقالب ایران وظایف پرولتاریا ص 

 در این باره ) 

با پیروزی خط مشی انقالبی ، حزب کمونیست با گسترش تشکیالت خود  -۸

در داخل و شرکت در مبارزه نقش مھمی در ارتقای آگاھی و سازمانیابی 

طبقھ کارگر ایران ایفا کرد، تشکیل اتحادیھ ھا ، سندیکاھا  و سازماندھی 

 اعتصابات در سراسر کشور از جملھ اقدامات حزب کمونیست بود .

وازی ملی ھمراه با خرده بورژوازی مرفھ و اقشار مختلف جامعھ بورژ -۹

روشنفکری ایران کھ در جنبش دوران مشروطیت شرکت داشتند در ھراس 

از تعمیق جنبش توده ای و بمنظور سھیم شدن در قدرت سیاسی بھ دنبالھ 

روی از رضا خان پرداختند در این زمان بخشی از رھبری حزب کمونیست 

کاریھای امپریالیسم انگلیس و عوامل آنھا افتادند . آنھا در نیز بدام فریب



 ۷۳ 

وجود رضا خان آن عنصر دموکرات وملی را می دیند کھ با ھدف کسب 

استقالل سیاسی و اقتصادی و ندای جمھوریخواھی وارد صحنھ سیاسی 

شده بود . جناح اپورتونیست معتقد بود کھ " با وجود دولت رضا خان و با 

ا و حزب کمونیست از آن نھ تنھا می توان مبارزه ضد حمایت پرولتاری

امپریالیستی را پیش برد ، بلکھ گذار مسالمت آمیز بھ سوسیالیسم نیز 

امکانپذیر است " گرایش فکری کھ در ھمین زمان در حزب کمونیست 

شوروی نیز بوجود آمده بود . و در کمینترن نیز حول این موضوع مباحثھ 

 بود.

منعقد شد ، تداوم مباحثات در  ۱۳۰۶ب کمونیست در کنگره دوم حز -۱۰

کمینترن کھ در آنجا اساسا نسبت بھ جنبشھای بورژوا ملی موضع رادیکالی 

اتخاذ شد ، از یکسو و تاجگذاری رضا خان ، تبدیل شدن وی بھ بزرگترین 

فئودال زمان خود ، گسترش سرکوب و .... منجر بھ تحکیم موقعیت 

مرزبندی با انحرافات گذشتھ شد . حزب در این کمونیستھا در کنگره و 

زمان با ، ایجاد تشکلھای توده ای کارگران و سازماندھی حوزه ھای حزبی 

 در مناطق کارگری نقش بسیار مھمی در تحوالت کشور بازی می کرد.

اما رضا خان با تمرکز قدرت سیاسی بھ سرکوب عنان گسیختھ  -۱۱

 ۱۳۱۰دام و با تصویب قانون سیاه جنبشھای کارگری و ترقی خواھانھ اق

بھ سرکوب حزب کمونیست و تشکلھای کارگری پرداخت . فعالیت 

بکلی ممنوع اعالم گردید. این امر با انحرافات حزب  ۱۳۲۰کمونیستی تا 

 کمونیست شوروی ھمزمان بود .

جنگ جھانی دوم و ورود متفقین بھ ایران ، گذشتھ از تأثیرات منفی ،  -۱۲

ی در ساختار اقتصادی اجتماعی ایران بر جای گذاشت . رشد تأثیرات دیگر



 ۷٤ 

صنایع داخلی طی این دوره بھ گسترش و قوام بورژوازی ملی از یکسو و 

کھ حکومت رضا شاه  ۱۹۲۰طبقھ کارگر از سوی دیگر انجامید . از مقطع 

ساقط شد چندین سال فضای باز سیاسی بھ تشکیل احزاب ، اتحادیھ ھای 

مبارزه طبقاتی و ملی و غیره امکان داد ، تشکیل حزب کارگری و گسترش 

 توده بر یک چنین زمینھ ای صورت گرفت .

حزب توده محصول جنبش انقالبی و تکامل سازمانھای مارکسیستی  -۱۳

نبود . نتیجھ شرایط ویژه ای از اوضاع داخلی و بین المللی و حاصل تجمع 

خصلت و ماھیت طبقاتی و  افراد و عناصر نامتجانس از لحاظ ایدئولوژیک ،

اھداف مبارزاتی بود . مھمتر از آن بر اساس نیازھای جبھھ ھای ضد 

فاشیستی و تحت تأثیر سیاست حزب کمونیست شوروی در این رابطھ شکل 

گرفت و برنامھ آن در مقطع تاسیس از برنامھ اولین گروھھای سوسیال 

 دموکرات نیز عقب تر بود .

بھ بزرگترین حزب سیاسی ایران و خاورمیانھ  در این دوره حزب توده -۱۴

تبدیل شد. اما تفوق جھان بینی التقاطی ، بکار گیری اسلوب متافیزیکی در 

تمامی زمینھ ھا و انعکاس آن در برنامھ و تاکتیکھا ، رھبری حزب را در 

مقابل حوادث و جریانات روزمره خلع سالح و بھ دنبالھ روی از حوادث 

 سوق داد .

مرداد ، شکلگیری دوباره ساختار متمرکز انحصاری  ۲۸ای کودت -۱۵

دولتی کھ با سرکوب خونین جنبش کارگری و ترقیخواھانھ ھمراه بود یک 

دوره رکود طوالنی مدت را بر جنبش کارگری تحمیل نمود . عالوه بر آن 

تعمیق انحرافات و تحکم قدرت بوروکراسی در اتحاد شوروی تاثیرات 

جنبش کارگری ایران بر جای گذاشت و نقش بزرگی در زیانبار خود را بر 



 ۷٥ 

شکست جنبش انقالبی وکارگری در این دوره و بوجود آمدن یک دوره 

 رکود و گسست بیست سالھ ایفا کرد .

بر زمینھ اصالحات ارضی و تفوق مناسبات سرمایھ  ۴۰تا اواخر دھھ  -۱۶

را از سر داری ، جنبش کارگری با وجود دیکتاتوری شاه مبارزات چندی 

 گذرانده و در برخی موارد بھ دستاوردھایی نیز رسید .

در نتیجھ رشد سرمایھ داری و رفرمھای از باالی دولت در دھھ چھل  -۱۷

و سرازیر شدن میلیونھا دھقان بسمت شھر ھا و وارد شدن بخش زیادی از 

آنھا در مشاغل کارگری مزید بر علت شد تا روحیات خرده بورژوازی سنتی 

رشھای غیر ماتریالیستی و غیر طبقاتی در میان کارگران زمینھ رشد و نگ

یابند . طبقھ کارگر نھ تنھا آماج جھانبینی غیر مارکسیستی توسط احزاب 

اپورتونیست بود ، بلکھ اندیشھ ھای مذھبی و روحیات دیر پای دھقانی با 

رگر تمام عواقب خود بوسیلھ خیل دھقانان تازه پرولتر شده بدرون طبقھ کا

 سرازیر شد و موانع زیادی در ارتقا آگاھی طبقاتی کارگران بوجود آورد .

بروز اختالف در جنبش جھانی کمونیستی ، اختالف بین چین و  -۱۸

شوروی ، ناتوانی احزاب وابستھ بھ قطب ھای اردوگاھی در پاسخ بھ 

مطرح کرده  ۴۰مسائلی کھ بھ ھمراه رشد شتابان سرمایھ داری در دھھ 

گسترش صنایع و بھ تبع آن افزایش کمیت طبقھ کارگر ، حل شدن  بود ،

برخی مسائلی کھ قبل از سلطھ نظام سرمایھ داری مطرح بودند ، ھمھ و 

ھمھ آن زمینھ ھای عینی بودند کھ ھم انشعابات متعدد را در احزاب قدیمی 

بوجود آورند و ھم بھ شکلگیری احزاب و سازمان ھای جدید زمینھ و 

 ند .میدان داد



 ۷٦ 

تشکیل سازمانھای نظیر چریک ھای فدائی خلق ایران و سایر گروه  -۱۹

ھا و احزاب مشابھ در پاسخ بھ این نیازھا بود کھ با رشد و گسترش شتابان 

نظام سرمایھ داری ضرورت عینی یافتھ بودند . سازمان فدائی با وجودیکھ 

و طی  در پاسخ بھ نیاز جنبش طبقاتی و با ھدف سوسیالیسم تاسیس شد

ھشت سال مبارزه خونین از پشتیبانی طبقھ کارگر و توده ھای مردم 

برخوردار گردید، اما بدالئل مختلف از جملھ ساختار عینی اجتماعی و سطح 

تکامل جامعھ ، وجود دیکتاتوری ، ترکیب عمدتا روشنفکری و فقدان 

با  برنامھ ای پرولتری و .... عمال بھ محل تجمع عناصر گوناگون اجتماعی

اھداف و چشم اندازھای متفاوت و مبھم تبدیل شد . کھ تنھا در شرایط رکود 

مبارزه طبقاتی میتوانست بھ حیات خود در چنین ساختار و اھدافی عموم 

 خلقی ادامھ دھد .

تشدید مبارزه طبقاتی و دریده شدن پوستھ ھای پوپولیستی در جریان  -۲۰

ی در احزاب و جریانات سیاسی، قیام و بعد از آن و انعکاس مبارزه طبقات

سازمان فدائی را نیز بھ اجزای تشکیل دھنده خود تقسیم کرد و جنبش 

کمونیستی کھ امکان پیوند ارگانیک با طبقھ کارگر و تشکیل حزب را بدست 

آورده بود اما در اختالفات خود گرفتار شد . بخشی از آن در حمایت از 

قالبی را ترک کردند. بخشی از این حاکمیت موجود کامال موضع طبقاتی و ان

سازمان ھا در حالت پراکنده ، مورد تعرض و سرکوب رژیم قرار گرفتھ و با 

عقب نشینی ھای مداوم و انشعابات متعدد عمدتا در خارج از کشور بھ 

 حیات خود ادامھ می دھند .

بعد از فرو نشستن گرد و خاک ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی ،  -۲۱

نتقادی در سطح جھان بشکفتن آغاز کرده است و بار دیگر شبح کمونیسم ا



 ۷۷ 

کمونیسم ، کمونیسمی کھ از شکست و پیروزیھای خود درس فراوان گرفتھ 

است ، خواب از چشمان سرمایھ داری ربوده است . این کمونیسم در کشور 

ما نیز با نقد گذشتھ خود بھ دوران شکوفائی قدم میگذارد ، عناصر آن در 

شروان جنبش کارگری و فعالین جنبش کمونیستی صرف نظر از میان پی

تعقالت تشکیالتی شکل می گیرد . پیوند اجزا و عناصر این نھضت فکری و 

گسترش آن بویژه در درون جنبش کارگری ، زمینھ وحدت جنبش 

 کمونیستی و حزب کمونیست انقالبی را اجتناب ناپذیر می سازد .

 

 



 ۷۸ 

 هفتمفصل 

 

 ۵۷امعھ بعد از قیام بھمن ترکیب طبقاتی ج
  

تحوالت مھمی در ساختار طبقاتی جامعھ ایران  ۱۳۵۷بعد از قیام بھمن ماه 

 پدیدار شد.

سقوط موقت بورژوازی بزرگ معروف بھ ( کمپرادور) از قدرت سیاسی ، 

قدرت یابی بورژوازی تجاری و متوسط انطباق چھارچوب مذھبی سیاسی 

، عواملی نظیر قطع رابطھ با آمریکا ،  بر روند نظام سرمایھ داری ایران

استقالل سیاسی ، جنگ ھشت سالھ، گسترش بازارھای آسیای میانھ بر 

روی صادرات ایران ، گسترش صنایع داخلی و صادرات تولیدات کشاورزی 

و صنعتی ، ایجاد کارگاھھای کوچک در سطح وسیع برای پاسخگویی بھ 

نگ ، موقعیت بورژوازی را نیازھای جنگ و راه اندازی صنایع مکمل ج

تحکیم و ادامھ روندی را کھ از دوران رضاخان و با تمرکز قدرت در نظام 

سلطنتی وی آغاز شده بود با تمرکز قدرت در دستگاه دولتی مذھبی متکی 

 بھ والیت فقیھ بھ تکامل خود ادامھ داد.

سالھ رفسنجانی و  ۵طی ده سالھ گذشتھ از جملھ در جریان برنامھ ھای 

یاست خصوصی سازی وی برای رشد بورژوازی متوسط امکانات س

 بیشتری بوجود آمد .



 ۷۹ 

گسترش دانشگاھھا و مدارس عالی واگذاری بازسازی صنایع و کشاورزی 

مدرنیزه بر عھده تکنوکراتھا و فارغ التحصیالن دانشگاھھا ، قشر وسیعی 

ده و از تکنوکراتھا و مدیران و گردانندگان صنایع و شرکتھای خصوصی ش

یا در حال بازسازی و راه اندازی را پدیدار کرد . این امر نھ تنھا بر دامنھ 

قدرت اقتصادی بلکھ بر پایگاه طبقاتی و قدرت سیاسی بورژوازی متوسط 

افزود کھ در اتحاد با بورژوازی بزرگ صنعتی و تجارتی و بازرگانی مدرن 

طباق با روند ، خواستار رفرمھایی در ساختار اقتصادی و سیاسی در ان

جھانی تر شدن سرمایھ و نیاز ھای مشارکت و مساعدت سرمایھ جھانی در 

 روند تحول اقتصادی ایران برون رفت آن از بحران ھستند .

 

 کشاورزی
 

قبل از انقالب زمینھ رشد بورژوازی در روستا بوسیلھ رفرمھای شاه و 

ه بود کھ تمرکز زمینھا در شرکت ھای زراعی و کشت و صنعت  بوجود آمد

در ساختار و ترکیب طبقاتی ، روستا و خواستھای آنھا تحوالت مھمی را 

پدید آورده بود . این روند بعد از انقالب با ھجوم دھقانان بر زمینھای 

بزرگ و بقایای فئودالیسم و بعدھا اصالحات ارضی رژیم بر زمینھ 

صنعت و جنبشھای دھقانی بھ خرده مالکی امکان رشد داد، در نتیجھ رشد 

بکارگیری مدام آن در کشاورزی و ناتوانی اداره زمین ھا توسط خرده 

مالکین و عدم بازدھی آنھا ، باعث شد تا بخش زیادی از خرده مالکین کھ 

در جریان انقالب و بعد از آن صاحب زمین شده بودند ، زمینھای خود را بھ 
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ه خود راھی مالکین بزرگتر ، بعبارت دیگر بھ بورژوازی ده واگذار کرد

شھر ھا برای یافتن کار شوند . اداره این زمینھا و زمینھای بزرگ زراعی 

( کشت و صنعتھا ، تعاونی ھا و شرکتھای عمران زراعی ) با شیوه 

سرمایھ داری در کنار گسترش بورژوازی روستا بھ گسترش سرمایھ داری 

م بھ منجر شده و بدین ترتیب تضاد کار و سرمایھ در پھنھ روستایی ھ

 تضادی عمده تبدیل می گردد .

 

 خرده بورژوازی
 

 

خرده بورژوازی ایران مثل ھر کشور سرمایھ داری در حال رشد دیگر ، 

اقشار وسیعی را تشکیل می دھند . نقش خرده بورژوازی در جریان قیام 

بھمن ماه ، بکار گرفتھ شدن وی در دستگاه متمرکز دولتی مبتنی بر والیت 

بورکراسی ، خدمات ، آموزشگاھھا و .... نقش مھم این  فقیھ و رشد عظیم

 نیروی اجتماعی در تحوالت سیاسی و اقتصادی را روشن می نماید .

با رشد تکنولوژی و صنعت و انقالب عظیم در ابزارھای تولید جریان وسیع 

خرده بورژوازی را از خود متاثر کرده بخش مھمی از آنھا را بھ مواضع 

ی کند . در عین حال طیف ھای گوناگونی از اقشار مرفھ پرولتاریا نزدیک م

 آن در برابر خواستھا و مطالبات رادیکال ایستادگی می کنند .

اقشار پائینی خرده بورژوازی کھ نیروی بزرگی را تشکیل می دھند در 

برابر اختناق و فشارھای اقتصادی سرمایھ داری با حاکمیت جمھوری 
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د و بھ سمت مبارزه علیھ سرمایھ کشیده می اسالمی در تضاد قرار می گیرن

شوند . در حالیکھ اقشار لومپن پرولتاریا بر زمینھ وضعیت ناپایدار 

اقتصادی خود و بر زمینھ ھای باورھای مذھبی ، ھنوز مستعد قرار گرفتن 

در خدمت ارتجاع و نیروھای سرکوبگر سرمایھ علیھ جنبش کارگری 

 ھستند .

 

 طبقھ کارگر
 

 

ران با استفاده از موقعیت خود و اعتبار ناشی از نقش تعیین کارگران ای

با تشکیل شوراھا و کنترل تولید ،  ۱۳۵۷کنندگی در پیروزی قیام بھمن ماه 

خواستار تداوم انقالب تا تحقق آماجھای آن در زمینھ ھای آزادی و عدالت 

اجتماعی شدند . مبارزات درخشان طبقھ کارگر در این دوره در پرتو 

یھای بدست آمده و فعالیت مستمر احزاب و گروه ھای مدافع منافع آزاد

طبقھ کارگر ، بھ رشد افکار سوسیالیستی  و ارتقا آگاھی طبقاتی کارگران 

کیفیت نوینی بخشید . اما دسیسھ ھای بورژوازی داخلی و جھانی آنچنان 

 فرصتی برای طبقھ کارگر باقی نگذاشت تا این آگاھی را تا ایجاد تشکلھای

مستقل صنفی و سیاسی خود تکامل داده و خویشتن را در مقابل بورژوازی 

کھ با دستاویز قرار دادن مذھب توده ھای مردم و بخش مھمی از طبقھ 

کارگر را بدنبال خود کشید ، صف واحد خود را تشکیل دھد . سرانجام 

بورژوازی ایران در اتحاد با اقشار خرده بورژوازی ، طبقھ کارگر و 
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ن ھای صنفی و سیاسی تازه پای آنرا مورد ھجوم قرار دادند . با سازما

آغاز جنگ ایران و عراق و از ھم پاشی شیرازه صنایع مھم در مناطق 

جنگزده ، مبارزات کارگران ھر چند ادامھ یافت اما بخشی از آن زیر 

شعارھای ناسیونالیستی و میھن پرستانھ قرار گرفتھ و روانھ جبھھ ھا شدند 

دیگر بدلیل پراکندگی و آوارگی انسجام و توانایی قبلی خود را از  و بخشی

دست دادند ، صنایعی نظیر پاالیشگاه ھای نفت ، صنایع پتروشیمی و توابع 

آن بنادر و مراکز دیگر کارگری با تجربھ و تاثیر گذار در جنبش طبقھ کارگر 

پاشید و بھ  کھ طراح خواستھ ھای رادیکال آن در دوران قیام بودند ، از ھم

مناطق مختلف کشور انتقال یافتند  و یا بھ مشاغل دیگر گمارده شدند . از 

طرفی ھمزمان با تامین نیازھای ماشین جنگی رژیم ، صنایع کوچک از 

قبیل ماشین سازی ، فلز کاری حمل و نقل و غیره رشد یافتند . با رشد 

ون میلیونھا نفر در تولیدات داخلی بھ تعداد کارگران افزوده شد . و ھم اکن

کارگاھھای بزرگ و کوچک و در بخش کشاورزی ، معادن و خدمات 

مشغول کار ھستند . و با پایان جنگ آغاز دوران فعالیت صنایع نفت و 

 پتروشیمی و غیره بھ کمیت و کیفیت طبقھ کارگر افزوده شد .

از لحاظ کیفی نیز طبقھ کارگر ایران طی بیست سال بھ یکی از پر جوش 

رین دوره ھای خود پا گذاشتھ است ، طی ده سال اخیر دھھا اعتصاب ، ت

تظاھرات ، تحصن علیھ نظام سرمایھ داری و دولت حاکم صورت گرفتھ 

 است .

عالوه بر آن ھر چند کھ کارگران ایران از لحاظ سطح آگاھی طبقاتی و 

ر سوسیالیستی در حد پائین قرار دارند و بخش بسیار مھمی از آنھا ھنوز د

چنبره باورھای مذھبی و سنتھای ارتجاعی چندین ھزار سالھ گرفتارند ، اما 
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کارگران ایران در مقایسھ با دوران قبل از قیام چھ از لحاظ سطح آموزش و 

 چھ از لحاظ سطح آگاھی از رشد قابل مالحظھ ای برخوردار شده اند .

ر کھ در پرتو رشد انقالب علمی ، فنی رشد تکنیک ، صنعت ، کامپیوت

ھمزمان در صنایع ایران نیز در حد گسترده ای بکار گرفتھ می شوند و با 

توجھ بھ روند جھانی شدن سرمایھ باید ھم بکار گرفتھ شوند . ( رجوع کنید 

بھ آمارھا ) اگر در گذشتھ پروسھ شناخت و آگاھی در درون طبقھ کارگر 

ھ آگاھی روندی اتفاقی می بود، امروزه بھ علت رشد سطح علمی و درج

بخشی از طبقھ کارگر بھ امری طبیعی تبدیل می شود . بدینترتیب اگر وجھ 

سطح پایین آگاھی ، بیسوادی و  ۵۰مشخصھ کارگران ایران در دھھ 

وابستگی بھ روستا ھا و سنت ھا و فرھنگ روستایی ، فقدان تجربھ 

مبارزاتی ، بوده ، اما در دھھ ھشتاد و در آغاز سده بیست و یکم 

ردھای علمی و فنی شرایطی را فراھم آورده کھ مثل تمام دنیا در دستاو

بر  ۵۰ایران نیز طبقھ کارگر از سطح آموزشی باالیی نسبت بھ دھھ 

خوردار شده و خواستھا و مطالبات آن ھمزمان با خواستھا و مطالبات 

پیشرفتھ ترین کشورھای سرمایھ داری از سطح باالیی بر خوردار شده 

 است .

رایند تفاوتھایی نیز پدید آمده است و برجستھ ترین آنھا اختالف در این ف

دستمزد ھا ، اختالف سطح آموزش ، نقش و دخالت در فرایند تولید و در 

نھایت موقعیت اجتماعی متفاوتی است کھ بخشی از طبقھ کارگر در نتیجھ 

ناتوانی در رقابت و سطح پایین آموزش ، مشاغل و موقعیت ھای خود را 

ت می دھند و در صف خیل عظیم کارگران بیکار کھ ھم اکنون از دس

 میلیونھا نفر را شامل میشوند ، قرار می گیرند .



 ۸٤ 

 بیکار 

 
تداوم بحران اقتصادی ، پایین آمدن سطح منابع در آمد مالی دولت ، 

سیاست تعدیل اقتصادی کھ با کاھش نیروی کار و خصوصی سازی توام 

معیت کشور از سوی دیگر میلیونھا است از یک سو و افزایش مدام ج

کارگر را بیکار کرده و میلیونھا جوان جویای کار را در صف بیکاران جای 

داده است بطوریکھ ھم اکنون وجود بیش از ده میلیون بیکار شده و جویای 

کار بھ یک مشکل الینحل در ایران تبدیل شده است . با توجھ باینکھ دولت 

قادر بھ جابجائی و ایجاد شغل متناسب با  با وجود اعمال سیاست سرکوب

سطح افزایش جمعیت نیست ، پیوند مبارزات بیکاران و خواستھ ھای آنان 

روزبروز با خواستھا و منافع عمومی صنفی و سیاسی کارگران شاغل گره 

خورده و منبع عظیم و نیروی بلفعل مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی 

 را تشکیل می دھند .

 

 ب ملی و فرھنگی ترکی

 
ایران کشوریست کثیر المللھ و طبقھ کارگر و زحمتکشان ملیتھای مختلف 

مشترکأ در زنجیر اسارت سرمایھ داری و ارتجاع حاکم بر سرنوشتشان 

بسر می برند و دارای خواستھای طبقاتی مشترکی ھستند و بر علیھ نظام 

تیجھ سیاست اقتصادی اجتماعی و سیاسی حاکم مبارزه می کنند . در ن



 ۸٥ 

طبقات ارتجاعی حاکم بر این ملیتھا ، کارگران و زحمتکشان ، یعنی اکثریت 

محروم مردم در چھار گوشھ ایران عالوه بر تحمل استثمار و بی حقوقی ، 

 از ستم ملی و فرھنگی نیز رنج میبرند و برای رفع آن مبارزه میکنند .

 

 مذھب  

 

قادی مردم ایران در طول سالیان بعالوه مذھب بعنوان یکی از پایھ ھای اعت

متمادی ، در اسارت و مبارزه این ملتھا نقش بازی کرده و از ویژگیھای 

مھم ساختار اقتصادی اجتماعی و فرھنگی ، اشکال و مراحل تکامل جامعھ 

 ایران محسوب می گردد .

اقشار و طبقات حاکم در گذشتھ و سرمایھ داری مدرن ایران در دھھ ھای 

ھ از مذھب ، گونھ گونی فرھنگھا ، ملیتھا و آداب و رسوم و اخیر ، ھمیش

نیز ناسیونالیسم و شونیسم بھ نفع خود و برای مشرعیت دادن بھ تمرکز 

قدرت ، استبداد ، دیکتاتوری ، فریب و تشدید ستم و استثمار و سرکوب ، 

جنبش طبقھ کارگر و اکثریت محروم جامعھ استفاده کرده اند و تجربھ بیست 

حکومت مذھبی ، جدائی مذھب از دولت را بھ یکی از خواست ھای سال 

 مبرم مردم تبدیل کرده است .

 

 

 



 ۸٦ 

 فصل هشتم 

 

 برنامھ سیاسی

 
نظام سرمایھ داری در ایران ، زیر سلطھ دیکتاتوری ، اختناق ، تبعیض ، 

زندان و جوخھ ھای اعدام تکامل یافتھ است . بورژوازی ایران کھ زیر 

سرکوبگرانھ شاه ، از ھر گونھ تشکل ھای کارگری ،  حکومت متمرکز و

توده ای و حضور احزاب و جریانات مترقی جلوگیری کرده بود ، خود 

زمینھ ساز حاکمیت جمھوری اسالمی و سیاه ترین استبداد دینی بر مقدرات 

 مردم گردید .

و با روی کار آمدن جمھوری اسالمی ،  ۱۳۵۷با شکست انقالب توده ای 

رتجاعی ترین روبنای سیاسی نظام سرمایھ داری در تلفیق با یکی از ا

مذھب ، حاکم بھ مقدرات مردم گردید . رژیم جمھوری اسالمی از ھمان اول 

آشکارا با آزادی ، مدنیت و دموکراسی بھ دشمنی برخاست و نزدیک بھ 

بیست سال سیاست ، سرکوب ، زندان ،شکنجھ ، اعدام و نفی ابتدایی ترین 

ادیھای فردی و اجتماعی ، تبعیض و آپارتاید جنسی را برنامھ حقوق و آز

 خود کرد .

در ایران اقلیتی محدود از جامعھ ، یعنی سرمایھ داران با فراغ بال بھ تشدید 

استثمار ، احتکار ،زدوبند با مقامات دولتی و اختالص بھ ثروت خود 

ده و افزودند . از سوی دیگر اکثریت عظیم مردم در محرومیت بسر بر



 ۸۷ 

خواست آنھا برای آزادی و عدالت اجتماعی و برابری با سرکوب نیروھای 

 دولتی مواجھ شده است .

تسلط بالمنازع طبقھ سرمایھ دار بر تمامی وسایل و امکانات تولیدی و 

مبادلھ ، اعم از اقتصادی ، سیاسی ، فرھنگی ، ایدئولوژیک و نظامی ، 

ھای عظیم کارگر و زحمتکش و مانع بزرگ دخالت مستمر و آزادانھ توده 

 سازندگی واقعی جامعھ بر سرنوشت خویش است .

ھر کارگر و زحمتکش ایران در زندگی روزمره خود وقتی ناگزیر می گردد 

از حقوق و سطح معیشت خود در مقابل تعرض مداوم استثمارگران دفاع 

 کند، بھ آشکارترین وجھی خود را در مقابل دستگاه جبر و ستم و سرکوبی

میابد کھ بھ ایدئولوژی اسالمی نیز ملبس شده است و در میابد کھ در نظام 

سرمایھ داری ایران ، دستگاه دولت و تمام ضمائم آن ارگان سیادت و عامل 

 ند .دبقا و بازتولید نظم موجو

بررسی اوضاع اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و تاریخی ایران و روند 

مختلف سیادت سیاسی آن نشان می دھد تکامل نظام سرمایھ داری و اشکال 

کھ نظام سرمایھ داری در ایران ھر شکل سیاسی ای کھ بخود بگیرد ، قادر 

بھ حل معضالت جامعھ در جھت آزادی ، عدالت اجتماعی و رشد و 

 شکوفائی انسانھا نیست .

ایران بھ یک تحول اساسی در تمامی عرصھ ھای زندگی اجتماعی ، 

نگی نیازمند است کھ تنھا از طریق یک انقالب اقتصادی ، سیاسی و فرھ

اجتماعی بر علیھ سیادت سیاسی و اقتصادی اقلیت محدود جامعھ ممکن و 

 قابل تحقق است .



 ۸۸ 

اولین گام در این راه ، سرنگونی جمھوری اسالمی ، انھدام ماشین دولتی و 

دستگاھھای مقتدر اداری و نظامی بورژوایی و بر قراری نظامی فدراتیو و 

ورائیست کھ در آن اکثریت مردم از فرھنگھا و ملیتھای مختلف برای ش

اولین بار بھ دخالت در زندگانی خود می پردازند و برای ساختن آگاھانھ 

جامعھ ای کھ در آن از استثمار انسان بوسیلھ انسان ، از تبعیض جنسی و 

،  نژادی ، از سرکوب ، زندان ، شکنجھ ، اعدام و از بیکاری ، بی مسکنی

فقر و تبعیض جنسی ، از انھدام محیط زیست و... خبری نباشد،اقدام می 

 کنند .

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ، واژگونی جمھوری اسالمی بمثابھ 

برجستھ ترین تکیھ گاه نظام سرمایھ داری حاکم بر ایران و سر سخت ترین 

شورایی دشمن آزادی طبقھ کارگر و جایگزینی آن توسط جمھوری فدراتیو 

 را وظیفھ عاجل خود می داند .

جمھوری فدراتیو شورایی ایران ، اجتماع آزاد . سوسیالیستی کلیھ کارگران 

و زحمتکشان ایران است و تمامی قدرت در آن بھ مردم متشکل در 

 شوراھای شھر و روستا تعلق دارد .

در جمھوری فدراتیو شورایی ایران ، مرجعیت با اکثریت مردم یعنی 

ران و زحمتکشان است . دولت شورایی تجلی عینی اراده آنان محسوب کارگ

 می شود .

با انحالل نھاد ھای بوروکراتیک و نظامی بورژوازی ، شوراھا بعنوان 

مراجع قانونگذاری و اجرایی ھر دو عمل می کنند و در آن نمایندگان توسط 

 انتخاب کنندگان قابل عزل خواھند بود .



 ۸۹ 

ی ایران ، دیکتاتوری پرولتاریای شھر وروستاست جمھوری فدراتیو شورای

کھ برای امحای سرمایھ داری ، لغو مالکیت خصوصی بورژوایی بر ابزار 

تولید و مبادلھ ، محو استثمار انسان توسط انسان و استقرار سوسیالیسم 

کھ در آن رفاه ، آزادی و برابری حق طبیعی و غیر قابل انکار ھر انسان 

آن وسیع ترین آزادیھای سیاسی و عقیده و بیان  است  و در چھارچوب

 برسمیت شناختھ می شوند ، تالش می کنند .

باالترین مرجع قدرت در جمھوری فدراتیو شورایی ایران ، کنگره سراسری 

نمایندگان شوراھای سراسری کشور است و در فواصل بین کنگره ھا کمیتھ 

 اجرایی مرکزی سراسر ایران خواھد بود .

 

 

نون اساسی جمھوری فدراتیو شورایی ایران در قا

 موارد زیر تضمین می شود
  

 آزادیھا 

برسمیت شناختن آزادی عقیده ، بیان ، مطبوعات ، تشکل ، اعتصابات  -۱ 

 ، تظاھرات . 

سوسیالیسم و آزادی از ھم جدایی ناپذیرند ، مردم تنھا درشرایط 

می شوند .  برخورداری از آزادی قادر بھ ارتقای سطح آگاھی خود

محرومیت از این آزادیھا مھمترین مانع رشد و تکامل انسان و در نتیجھ 



 ۹۰ 

شکوفایی سوسیالیسم است کھ تضمین گر واقعی آزادی انسان از ھر گونھ 

 اجبار در تعیین سرنوشت خویش است .

برای تأمین واقعی و راستین آزادی عقیده ، مذھب از دولت و آموزش و  -۲

می شود و آزادی تبلیغ مذھبی و ضد مذھبی برای پرورش از مذھب جدا 

 کلیھ شھروندان بھ رسمیت شناختھ می شود .

مطبوعات تنھا از طریق آزادی بی قید و شرط انتقاد از شرایط قانونی 

قادرند در تکامل ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی جامعھ 

نظام اقتصادی و  مشارکت نموده و بھ ارتقای سطح آگاھی مردم و تکامل

 اجتماعی یاری رسانند .

برای تأمین راستین آزادی بیان ، قلم ،مطبوعات ،وابستگی ھرگونھ طبع و 

نشر آثار بھ سرمایھ از میان برداشتھ می شوند . تمامی ملزومات مالی و 

فنی چاپ و انتشار کتب ، روزنامھ ھا ، جزوات و ھمھ گونھ وسایل و 

ھ ھای مدرن ارتباط گیری و دسترسی بھ منابع امکانات ارتباط جمعی و شبک

اخبار ، مراکز تحقیق و غیره در اختیار شوراھا و تشکل ھای مربوطھ قرار 

می گیرند ، نشر بالمانع و بدون سانسور و بی قید و شرط تضمین می 

 شود .

برای تضمین واقعی آزادی اجتماعات ، تظاھرات ، جلسات ، اعتصابات ، 

و معنوی کھ نظام سرمایھ داری در برابر آزادی ھرگونھ موانع مادی 

اعتراض مردمی ایجاد و یا در ذھن و فرھنگ مردم نھادی کرده است از 

میان میرود . ساختمانھا و محل ھای مناسب و مجھز بھ کلیھ وسایل ارتباط 

جمعی ، روشنایی و وسایل تأمین گرما و خنک کننده ، رایگان در اختیار 



 ۹۱ 

تا مردم اعتراض و خواستھ ھا و نظرات خود را  تجمعات قرار می گیرد

 آزادانھ بیان کنند و بھ اطالع ھمگان برسانند ...

بمنظور آزادی واقعی تشکل و تحزب ، جمھوری شورایی کھ حاکمیت 

طبقات دارا را در ھم شکستھ و کلیھ موانعی را کھ در جامعھ سرمایھ داری 

شرط تشکل و تحزب محروم ، کارگران و زحمتکشان را از آزادی بی قید و 

می کرد از میان بر میدارد و آنھا را برای متشکل شدن در تشکلھای مستقل 

 خویش بلحاظ مادی و معنوی یاری می رساند .

 ۱۷حق رأی مستقیم ، مخفی و برابر برای تمامی شھروندان کھ بھ سن 

 سال رسیده باشند و حق ھر فرد انتخاب کننده برای انتخاب شدن در شوراھا

 وسایر مجامع و ارگانھا .

 علنی بودن محاکمات با شرکت ھیات منصفھ و انتخابی بودن قضات .

 حق ھر فرد برای تعقیب قانونی مقامات .

ممنوعیت کامل دخالت در زندگی خصوصی افراد ، مصئونیت فرد و محل 

زندگی او از ھر گونھ تعرض ، ممنوعیت تفتیش در مراسالت ، مکاتبات . 

 جاسوسی .

 انتخاب شغل ، محل سکونت ، آزادی مسافرت . حق

 ممنوعیت شکنجھ و لغو حکم اعدام .

جمھوری فدراتیو شورایی ایران ، تساوی حقوق کلیھ شھر وندان را صرف 

نظر از نژاد ، ملیت ، مذھب ، عقیده ، جنسیت ، زبان و غیره در تمامی 

م بھ اقلیت زمینھ ھا برسمیت میشناسد و با ھر گونھ امتیاز ، برتری وست

ھای ملی ، فرھنگی و ... مبارزه می کند و مبارزه با مردساالری ، زن 



 ۹۲ 

ستیزی و باورھای ارتجاعی مذھبی و سنتی بویژه در مورد تعرض بھ 

 حقوق و برابری زنان را وظیفھ خود می داند .

در جمھوری فدراتیو شورایی ایران ، آزادی انتخاب رفیق زندگی ( ھمسر یا 

سال آزاد و در تمامی امور برابری زن و مرد  ۱۸ج از سن ھمزی) و ازدوا

 تأمین و تضمین می شود .

 

 حق کار 
 

در سوسیالیسم کلیھ نیروھای مولد ، اجتماعی می شوند . کار نیز ازاین امر 

مستثنی نیست . و در جمھوری فدراتیو شورایی ایران ھمھ شھروندان از 

ی محسوب می گردد . حق کار برخوردارند و کار یک وظیفھ شھروند

بیکاری در آن مفھومی ندارد و شش ساعت کار در روز ، دو روز متوالی 

تعطیل در ھفتھ و ھفت ھفتھ مرخصی ساالنھ جزو اولیھ ترین مفاد قانون 

 ۱۷کار است کھ شامل ھمھ شھروندان قادر بھ کار بھ استثنای کودکان زیر 

ھ آموزشی داشتھ سال در شھر و روستاست مگر کار در حین تحصیل جنب

 باشد .

در جمھوری فدراتیو شورایی ، تأمین بھداشت و ایمنی محیط کار ، ایجاد 

سالن ھای سخنرانی ، تأتر ، کتابخانھ ، محل استراحت ، ورزش ، مطالعھ و 

حمام و غیره تضمین میشود . قوانین کار و جزئیات آن توسط شوراھای 

ر و شرایط کار تدوین می خود کارگران و زحمتکشان متناسب با محیط کا

 گردد .



 ۹۳ 

مھاجرین و سایر خارجیان ساکن جمھوری فدراتیو شورایی ایران ، ھمچون 

دیگر شھروندان از حقوق کامل شھروندی بر خوردارند و حق اشتغال بھ 

 کار بدون استخدام کار دیگران ، برای آنھا تضمین می شود .

خارجیان حقوق  شوراھای محلی بدون ھیچگونھ تشریفاتی بھ اینگونھ

 شھروندی و برابر اعطا می کنند .

در جمھوری فدراتیو شورایی ایران ، بھ کلیھ پناھجویانی کھ بخاطر جرایم 

سیاسی ، مذھبی ، عقیدتی ، مورد آزار و اذیت قرار گرفتھ و در خواست 

پناھندگی می کنند ، پناھندگی اعطا کرده و حقوق کامل شھروندی آنھا را 

 د .برسمیت می شناس

 

 تحصیل 

 
بمنظور تأمین و تضمین ارتقای سطح دانش کارگران و زحمتکشان ، 

جوانان ، مالکیت خصوصی و روابط و مناسبات ناشی از آن از سیستم 

آموزش و پرورش برچیده می شوند و با دگرگونی بنیادی در نظام آموزشی 

کشور بر مبنای آخرین دستاوردھای علمی و فنی در زمینھ آموزش و 

ورش ، امکانات تحصیالت رایگان و ھمھ جانبھ برای کلیھ شھروندان پر

 تضمین می شود .

 

 

 بھداشت و درمان 



 ۹٤ 

 

با لغو مالکیت خصوصی بر بھداشت و درمان ، امتیازات طبقاتی در استفاده 

از امکانات بھداشتی کشور از میان خواھد رفت و بھداشت و درمان برای 

ھا ، بیمارستانھا ، مراکز بھداشتی . ھمھ رایگان خواھد بود . درمانگاھ

درمانی و آموزشی ، مکانھای ورزشی و تفریحی متناسب با نیاز ھای مردم 

 گسترش خواھند یافت .

ایجاد اماکن و موسسات نگھداری از سالمندان ، معلولین و کسانیکھ بھ 

دالیل نقص عضو و از دست دادن سالمتی قادر بھ کار نیستند ، ایجاد مراکز 

 می و تفریح برای سالمندان رایگان خواھد بود .سرگر

 

 مسکن 
 

داشتن مسکن مناسب حق ھر انسانی است . جمھوری شورایی ایجاد 

مسکن مناسب مدرن و مجھز برای کلیھ شھروندان را ھدف فوری خود 

قرار می دھد و با قطع سلطھ سرمایھ داران ، محتکرین و دالالن از امور 

، امکان دسترسی ھمھ شھروندان بھ مسکن مسکن و کار و زندگی مردم 

 مناسب را تضمین می کند .

 

 امور اقتصادی و مالکیت 
 



 ۹٥ 

شورایی ، آغاز جامعھ بھ ساختمان سوسیالیسم است ، در فدراتیو جمھوری 

سوسیالیسم مالکیت خصوصی بورژوائی بر ابزار تولید و مبادلھ اجتماعی 

 و متشکل سازمان می یابد . می شوند . اقتصاد از طریق تولیدکنندگان آزاد

با وجود اینکھ مالکیت ابزار تولید و مبادلھ بھ مالکیت اجتماعی در میاید . 

اما این امر یک شبھ صورت نمی گیرد ، دوران ساختمان سوسیالیسم 

سرشار از تحوالت و پیشرویھا و عقب نشینی ھاست . در جمھوری 

ران و با در نظر گرفتن شورایی با توجھ بھ اوضاع اقتصادی و اجتماعی ای

شرایط و مناسبات حاکم ، از سلب مالکیت کنندگان سلب مالکیت می شود و 

در اختیار صاحبان واقعی ، یعنی تولیدکنندگان متشکل در شوراھا و 

 نھادھای مردمی قرار می گیرد .

در جمھوری فدراتیو شورایی کھ بر ویرانھ ھای جامعھ سرمایھ داری بنا 

سات مذھبی ، دولتی ، شرکتھا . صنایع و کارخانجات ، می شود کلیھ موس

کارتل ھا و تراست ھا و کلیھ وسایل تولید و مبادلھ در دست اشخاص حقیقی 

و حقوقی را بھ صاحبان واقعی آنھا یعنی تولید کنندگان آزاد متحد و متشکل 

موسسات باز می گردد و سلطھ سرمایھ داران و دالالن و محتکرین بر می 

 افتد .

در جمھوری فدراتیو شورایی گذران از طریق بھره ، ربا و نظایر اینھا 

ممنوع و جرم محسوب می گردد و ھر شخص قادر بھ کار کھ کار نکند 

 نمیخورد .

 

 



 ۹٦ 

 کشاورزی 
 

 

بھسازی روستاھا بر اساس موقعیت جغرافیایی و تأمین آب ، جاده ، وسایل 

ات آموزشی ، بھداشتی و ، ابزار و امکانات مدرن و پیشرفتھ تأمین امکان

 رفاھی و استحکام آنھا در برابر حوادث طبیعی .

تالش برای از میان بردن فاصلھ شھر و ده از طریق رشد آگاھی ، گسترش 

امکانات پیشرفتھ تکنولوژیک ، صنعتی و اطالعاتی ، ارتقای سطح آموزش 

 و زندگی مردم .

داره کننده این سپرده شدن موسسات کشاورزی بھ کارگران و کارکنان ا

موسسات ، یعنی اجتماعی کردن کشاورزی بر اساس برآورد و تصمیم 

 شوراھای مناطق .

کنترل و اداره جنگلھا ، منابع ، آبھا ، معادن ، مراتع توسط شوراھای متحد 

تولید کنندگان و سازماندھی و تعیین ظوابط ، روابط و مناسبات و مبادالت 

کھ توسط مجامع تولید کنندگان و بر حسب قوانین و نیازھای زمان 

 شوراھای نمایندگان تصمیم گیری می شوند .

ایجاد مراکز تفریح ، تحصیل ، ورزش و مراکز ھنری ، مھد کودک و کلیھ 

امکاناتی کھ بھ رشد و ارتقای فرھنگ و سطح زندگی و شکوفایی شاغلین 

 در امور کشاورزی و ساکنین در روستاھا یاری رساند .

 

 



 ۹۷ 

 ل و مناطق و فرھنگھای مختلف درباره مل
 

سوسیالیسم یک زندگی جھانی را برسمیت میشناسد کھ در آن مرزھا  

 مفھومی ندارند .

ما خواھان بھ ھم پیوستن ھمھ ملتھا بھ عنوان جامعھ بشری ھستیم ، اما نھ 

 از طریق زور و اجبار ، بلکھ بر بنیان انتخاب آزاد .

از اتحاد داوطلبانھ کارگران و  جمھوری فدراتیو شورایی ایران کھ خود

زحمتکشان مناطق ، ملیتھا و فرھنگھای مختلف تشکیل می شود ، حق 

 تعیین سرنوشت ملل را تا جدایی کامل برسمیت می شناسد .

 

 



 ۹۸ 

 محیط زیست 
 

در جامعھ ای کھ سود جویی ، ثروت اندوزی فردی و رقابت ، مبانی 

ست کھ از منابع طبیعی غیر فعالیتھای اقتصادی را تشکیل می دھد طبیعی ا

قابل جایگزینی بشکل بی رویھ بھره برداری می شود و محیط زیست تابع 

 مطامع سرمایھ داران و ثروت اندوزان می شود .

نابودی محیط زیست ضایعھ ایست کھ سرمایھ داری بھ ارمغان آورده است . 

اجتماعی سوسیالیسم بھ آینده بشریت و سعادت نسلھای آینده نظر دارد . با 

شدن تولید و مبادلھ ، امکان سازماندھی تولید با کمترین ضایعات زیست 

 محیطی بوجود می آید .

تولید بھ شیوه ای کھ کمترین آسیب را بھ محیط زیست برساند ، یکی از 

جنبھ ھای تولید سوسیالیستی است و کوشش برای حفظ محیط زیست و 

زیست از اھداف تکامل تغییر شیوه ھای تولید سازگاری آن با محیط 

 اقتصادی و اجتماعی در جمھوری فدراتیو شورایی جدایی ناپذیر است .

 

فدائیان کمونیست ھمھ کارگران و زحمتکشان و احزاب و سازمانھا و گروه 

ھا و محافل و شخصیت ھای سوسیالیست و انقالبی را جھت تحقق اھداف و 

ھر جنبشی کھ در راستای  برنامھ فوق بھ اتحاد و اتفاق فرا می خواند و از

 تحقق آن مبارزه کند ، پشتیبانی می کند .

 

 



 ۹۹ 

 فصل نهم

 

 استراتژی اتحاد ھای طبقاتی  
 

برنامھ پیشنھادی برای جبھھ فراگیر طرفداران آزادی و تأمین  الف :

  حقوق فردی و اجتماعی

ما برنامھ و مطالبات فوری زیر را برای اتحاد فراگیر ھمھ طرفداران آزادی 

، دموکراسی و عدالت ، پیشنھاد می کنیم و ھمھ افراد ، احزاب ، شخصیت 

ھا و محافل دموکرات و مترقی و آزادیخواه و انساندوست را علیرغم 

اختالفات برنامھ ای و مسلکی و عقیدتی بھ اتحاد ھای موقت و پایدار ، 

 برای تحقق آنھا فرا می خوانیم .

 

 در زمینھ حقوق و آزادیھای سیاسی 
 

 آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و بازگشت تبعیدیان 

برچیدن کلیھ تشکالت و نھادھای وابستھ بھ دولت در کارخانجات ، روستاھا 

، محالت ، نظیر شوراھای اسالمی کار، انجمنھا ، محافل و ارگانھای 

 سرکوب ، جاسوسی و نفاق .

ھیچکس نباید بھ  آزادی بی قید و شرط اندیشھ و بیان ، بھ این مفھوم کھ

 دلیل بیان عقایدش مورد تعقیب و آزار قرار گیرد .



 ۱۰۰ 

 آزادی تظاھرات  اعتصابات  و اجتماعات 

 ممنوعیت کامل تفتیش عقاید ، شکنجھ و اعدام .

آزادی بی قید و شرط ، مطبوعات ، احزاب ، سازمانھا ، اتحادیھ ھا ، 

 سندیکاھا ، شوراھا ، انجمن ھا و سایر مجامع .

 دین از دولت و مدارس و لغو امتیازات مذھبی .جدایی 

 تساوی کامل حقوق افراد کشور از ھر جنس ، نژاد و ملیت مذھب و زبان .

برسمیت شناختھ شدن حق اقلیت ھا و ملیت ھای ساکن ایران در 

 برخورداری از کلیھ حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرھنگی .

 ا جدایی کامل .برسمیت شناختن حق ملل در تعیین سرنوشت خویش ت

 برسمیت شناختھ شدن حقوق شھروندی برای کلیھ پناھندگان و مھاجرین .

 

 در زمینھ رفاه عمومی 

 
 سال . ۱۸ممنوعیت کار اطفال کمتر از 

 برقراری بیمھ ھای اجتماعی برای کلیھ شھروندان .

 پرداخت حقوق و دستمزد ایام تعطیالت و مرخصی .

گاران ، استادان ، دانشمندان ، مبارزه  جھت تحقق خواستھای آموز

 ھنرمندان و نویسندگان .

پرداخت ھزینھ متوسط زندگی و تحصیل برای فرزندان اضافھ بر دو نفر تا 

 سالگی . ۱۸رسیدن بھ سن 

 حمایت قانونی از اطفال بی سرپرست .



 ۱۰۱ 

 برخورداری کودکان از تغذیھ و خدمات بھداشتی رایگان .

ارگاه برای نگھداری از کودکان در حق استفاده از مھد کودک و شیرخو

 ساعات اشتغال.

 تامین وسایل ورزش ، تفریح و محل بازی برای کودکان و نوجوانان .

مبارزه برای تعدیل اجاره مسکن و پرداخت مابھ التفاوت  درآمد و ھزینھ 

 واقعی مسکن برای افراد کم در آمد .

ھای اولیھ زندگی مبارزه برای تھیھ مسکن مناسب برای ھمھ و تامین نیاز

 از قبیل آب آشامیدنی ، برق ، خوراک و پوشاک .

مبارزه برای دسترسی بھ نیازھای اولیھ اجتماعی از قبیل خدمات بھداشتی 

 و درمانی ، مراکز آموزشی و ایاب و ذھاب برای تمام ساکنین کشور .

مبارزه برای تامین کار برای کلیھ افرادی کھ توانایی کار دارند و ایجاد 

امکان باال بردن کیفیت کار و رشد و پیشرفت افراد در مشاغل مورد عالقھ 

 شان .

مبارزه با آلودگی محیط زیست و تالش برای ایجاد محیط زیست انسانی ، 

سالم و ارضا کننده و تامین امکان دخالت افراد بر تصمیماتی کھ بر شکل 

 زندگی آنھا تأثیر می گذارد.

 

 ن مبارزه برای تحقق حقوق زنا

 
 برابری کامل حقوق زنان با مردان در انجام کار مساوی .



 ۱۰۲ 

مرخصی با پرداخت حقوق کامل برای زنان باردار در مدت چھار ماه قبل و 

 ھشت ماه بعد از وضع حمل .

مبارزه برای رھائی زنان از قیود ارتجاعی و رفع ھرگونھ تبعیض میان زن 

 ومرد و مبارزه با مرد ساالری .

ابری حقوق زنان و مردان در ازدواج ، طالق ، ارث و مبارزه برای بر

 سرپرستی فرزندان .

 آزادی تشکل ھای مستقل زنان .

 ممنوعیت تعدد زوجات و ازدواج اجباری .

 آزادی پوشش و لغو کلیھ تبعیضات جنسی .

 تضمین حق تصمیم فردی زنان در سقط یا حفظ جنین . 

 

 مبارزه برای تأمین حقوق کارگران 

 
 ، اعتصاب و بستن قراردادھای دستجمعی . حق تشکل

 شش ساعت کار در روز و دو روز متوالی تعطیل در ھفتھ .

افزایش میزان دستمزد متناسب با سطح تورم و باال رفتن ھزینھ ھای 

 زندگی .

برقراری شش ھفتھ مرخصی با حقوق برای کارگرانی کھ بیش از شش ماه 

 در یک موسسھ کار کرده اند .

ر شبانھ و اضافھ کاری در تمام رشتھ ھا ، مگر در مواردی کھ ممنوعیت کا

بدالیل فنی اجتناب ناپذیری آن توسط تشکل ھای کارگری تائید شده باشد . 



 ۱۰۳ 

در اینصورت دستمزد شب کاری نباید از دو برابر دستمزد کار در روز کمتر 

باشد و دستمزد یک ساعت اضافھ کاری نباید از دو ونیم ساعت کار در روز 

 محاسبھ شود .

آزادی تشکل ھای کارگری در تنظیم قوانین و روابط کار ، بازرسی و دخالت 

 در امر تولید و فروش .

اتخاذ تدابیر الزم بمنظور مصونیت جانی و جلوگیری از سوانح و حوادث 

 کار و حفظ تندرستی کارگران در محیط کار ( ایمنی و بھداشت محیط کار ) 

مناسب ، پرداخت مابھ التفاوت ھزینھ مسکن تامین مسکن و محل زندگی 

 در صورتیکھ بیش از مبلغ مقرره در دستمزد بوده باشد .

پرداخت کامل حقوق بھ کارگرانی کھ در اثر سوانح و یا شرایط کار سالمتی 

خود را از دست داده اند . بھ میزان آخرین دستمزد دریافتی و افزایش آن بھ 

 .تناسب افزایش ھزینھ ھای زندگی 

تامین کار برای بیکاران و پرداخت حقوق دوران بیکاری و افزایش آن 

 متناسب با سطح تورم .

 برقراری سیستم تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی در کیلھ سطوح .

کنترل نحوه اجرای قوانین و مقررات کار و بازرسی شرایط کار ، ایمنی و 

م آن بھ کلیھ کارگاھھا و بھداشت محیط کار توسط نمایندگان کارگران و تعمی

حوزه ھای کار اصناف ، پیشھ وران ، صنایع دستی ، روستایی ، کشاورزی 

 ، معادن ، راه ھا و غیره .

تشکیل دادگاھھای کار در تمامی رشتھ ھا با شرکت نمایندگان تشکل ھای 

 کارگری .



 ۱۰٤ 

تقلیل ساعات کار کارگران صنایع فرش بافی ، نساجی ، معادن ، آجرپزیھا 

شابھ آنھا و افزایش کنترل بھداشتی و ایمنی محیط کار و محدودیت سن و م

 بازنشستگی در اینگونھ مشاغل .

 ممنوعیت کسر دستمزد بھ ھر دلیل .

 ممنوعیت کار کنتراتی و قطعھ کاری .

 

 در زمینھ کار و زندگی در روستا ھا و کشاورزی 

 
 الغای کلیھ دیون و بدھی دھقانان زحمتکش .

ن اجتماعی و حقوق بازنشستگی در سطح روستاھا و مراکز برقراری تامی

 کوچ نشین.

تامین مراکز آموزشی گسترش مدارس ، مھد کودک ، بیمارستان و مراکز 

 درمانی .

 ایجاد ورزشگاه و محیط تفریحات سالم .

تامین وسایل و ابزارھای مکانیزه ، تامین کود ، بذر و امکانات علمی و 

 ورزی و آموزش کشاورزان .فنی جھت ارائھ خدمات کشا

ایجاد کانالھای آبرسانی ، راه ھای حمل و نقل و مراکز خدمات ایمنی در 

 روستا ھا و مراکز کشاورزی .

نوسازی روستا ھا و مراکز تولید کشاورزی با مصالح و امکاناتی کھ در 

 مقابل حوادث طبیعی نظیر زلزلھ و سیل و توفان مقاوم باشند .

 ود کننده عرضھ محصوالت کشاورزی .لغو کلیھ عوارض محد



 ۱۰٥ 

ممنوعیت بکارگیری کلیھ قراردادھا ، مناسبات و سنتھای مرسوم در  

روستا ھا کھ خصلت برده ساز داشتھ و بمنظور سود بیشتر بکار گرفتھ می 

 شوند .

 فراخوان بھ وحدت و انسجام جنبش کمونیستی  ب :

وحدت اصولی صفوف پایان دادن بھ تشتت و پراکندگی میان کمونیستھا و 

آنھا ، یکی از ملزومات ارتقای سطح آگاھی ، تشکل و رزمندگی طبقھ 

کارگر و پیروزی انقالب اجتماعی است .مبارزه برای وحدت صفوف 

کمونیستھا را نباید با قید و بند از پیشی محدود کرد . بر این مبنا ، ما ھمھ 

 مانھا ، محافل وجریاناتی را کھ :احزاب ، ساز

رکسیسم و سوسیالیسم علمی را بعنوان جھانبینی و تکیھ گاه علمی اصل ما

 طبقھ کارگر می پذیرند .

بررسی انتقادی گذشتھ را بخاطر آموزش از تجربیات آن و مرزبندی با 

 انحرافات درون جنبش کمونیستی قبول دارند .

و اتکا بھ جنبش کارگری بمنظور قرار دادن پایھ فعالیت سوسیالیستی بر 

مبارزه طبقاتی را می پذیرند ، دعوت می کنیم تا در یک نشست مبنای 

مشترک اصول و پایھ ھای اتحاد و چگونگی آغاز مباحثات الزم برای 

 وحدت حزبی را مشترکا پی ریزی کنیم .

 

 اتحاد فراگیر نیروھای طرفدار سوسیالیسم ، طبقھ کارگر و زحمتکشپ : 

تمامی نیروھای طرفدار نظم در شرایط کنونی و در این برھھ از زمان کھ 

کھنھ و طرفداران تحکیم و تثبیت وضع موجود و نمایندگان بخشھای 



 ۱۰٦ 

مختلف سرمایھ با استفاده از امکانات تبلیغی و ترویجی در سطح داخل و 

در عرصھ جھانی بھ تبلیغ و ترویج برنامھ ھای خود پرداختھ و در حال 

 بسیج و سازماندھی نیرو ھستند .

یروھای طرفدار سوسیالیسم یعنی نیروی عظیم کار و زحمت اتحاد فراگیر ن

بر مبنای مصالح و منافع طبقاتی صرف نظر از مرام ، عقیده ، مذھب و 

غیره در برابر نیروی سرمایھ ، از ملزومات تشکل یابی صفوف کارگران و 

زحمتکشان و پیروزی جبھھ کار و زحمت بر ارتجاع طبقاتی است . ما برای 

مشترک در این راه ، برنامھ زیر را بھ ھمھ نیروھای طرفدار مبارزه عملی 

 سوسیالیسم پیشنھاد می کنیم :

 

ارتقای سطح آگاھی طبقھ کارگر و زحمتکشان جامعھ نسبت بھ منافع و  -۱

مصالح طبقاتی و ماھیت نظام سرمایھ داری ، ماھیت دولت و نظام 

 جمھوری اسالمی و چشم انداز سوسیالیسم .

و مشارکت عملی در مبارزه برای سرنگونی جمھوری  سازماندھی -۲

اسالمی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان و گذار بھ 

 سوسیالیسم .

مبارزه برای تحقق برابری زن و مرد ، مبارزه با مرد ساالری و کمک  -۳

 بھ تشکل یابی زنان .

ات ، تشکل ، دفاع بی قید وشرط از آزادی بیان ، عقیده ،مرام ، مطبوع -۴

 اعتصاب ، اجتماعات و تظاھرات .

مبارزه برای جامعھ ای سکوالر ، جدایی دین از دولت ، برسمیت  -۵

 شناختن حق داشتن و نداشتن مذھب و لغو امتیازات مذھبی .



 ۱۰۷ 

 ممنوعیت کامل تفتیش عقاید و اعمال شکنجھ و لغو حکم اعدام . -۶

 ھمبستگی بین المللی کارگران . -۷

 شناختن حق تعیین سرنوشت ملل تا جدایی کامل . برسمیت -۸

 مبارزه برای محیط زیست سالم و انسانی . -۹

 

 



 ۱۰۸ 

      

             

 

 

  

 کارگران جهان متحد شوید!

 

سازمان اتحاد فدائیان 
کمونیست  اتحادی است از 
کمونیستھا کھ با نگرش 

نوینی بھ جامعھ خود ایران 
وجھان  وبا الھام از 

آموزشھای مارکسیسم و 
تجربھ غنی جنبش کارگری و 
انقالبی جھان  برای ساختن 
جامعھ ای آزاد ، ھمبستھ 

از ستم و سرکوب   وعاری
وبھره کشی انسان از انسان 

مبارزه میکنند. بھ امید جھانی 
کھ درآن از جنگ تبعیض 

نژادی ، جنسیتی ، مذھبی، 
 مللی و طبقاتی خبری نباشد .

 
 کمیتھ تبلیغات و انتشارات فدائیان کمونیست


