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 ، يكي از)امير نيك آئين(نامه سياسي تاليف رفيق شهيد هوشنگ ناظمي  واژه:سالم سوسياليسم
تواند مبارزان سوسياليست به خصوص نسل جوان قربانيان فاجعه ملي، از آثار گرانسنگي است كه مي

 مدخل تهيه شده و هر 100اين واژه نامه در . ايران را در راه دشواري كه در پيش دارند ياري رساند
  . بر خود داردمدخل مهر و نشان چندين دهه رشد تئوري و پراتيك ماركسيستي در ايران را

چاپ اول انتشارات حزب توده ايران، ( »ايشهيدان توده«از كتاب ) نامه رفيق ناظميزندگي(مقدمه
  .گرفته شده است» راه توده«نامه نيز از نشريه اينترنتي آورده شده و متن تايپ شده واژه) 1381
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  ي هوشنگ ناظمدي شهقيرف
  )نئي آكي نريام(

  !"ياسالم " يها گاه شكنجهقهرمان
  

  ي فاجعه مل‐۱۳۶۷ وري شهرشهادت

 قي ژرف از اعدام خودسرانه رفي با اندوهراني اي مترقيروهاي و ني حزبي رفقاهمه
 و دانشمند پرشور و مبارز راني حزب توده اي مرکزتهي عضو کم،يهوشنگ ناظم
 وري مرداد و شهري در ماه هاياسي ساني زنداني کشتار جمعيجعه مل فايقهرمان، ط

 او را به خاطر آثار راني اي مترقيروهاي، که اعضا و هواداران حزب و همه ن۱۳۶۷
  . شناختند آگاه شدندي مشتري بنئي آکي نرياش با نام مستعار امارزنده

 بسته دانش يرها دشي گشادي انسان پرکار و خالق که کلکي استعداد برجسته، کي
 کي شلي خود داشت، با گلوله هاي را در دستان تواناني و فرهنگ امروزي اجتماعيمترق

 جنگ و جهل و انيمناد.  درآمدي خود از پاتي در اوج توان و خالق،ي و واپس ماندگيشده توسط کوردالن پاسدار نادان
   . ربودندراني از مردم اشهي همي را براي گوهر تابناک"هي فقتيوال "مي گردانندگان و کارگزاران رژيعني ت،ي و جنانجنو

 ني ماشني تکنسکي ي اهللا ناظمبي حبقيپدر او رف.  در شهر تهران زاده شد۱۳۱۰ در پنجم مهر ماه ي هوشنگ ناظمقيرف
  پدرشيي با راهنماياسي سي هاشهي با اندنيي آکي نقي رفي هايي آشنانينخست. و کارمند وزارت پست و تلگراف بود

 شرکت داشت و پسرش را که هنوز ۱۳۲۰ وري پس از شهر،ييکاي و سندي حزبي هاتيصورت گرفت که خود در فعال
  . بردي مييکاي و سندي حزبي نبود با خود به اجتماعات و جلسات علنشي بيکودک

هنوز عضو حزب  نکهي داشت و بدون اکي نزدي و همفکري همکاري توده اي دارالفنون با رفقارستاني در دبي ناظمقيرف
 ۱۳۲۸در سال .  کردي شرکت مراني سازمان جوانان توده اي و اجتماعات و اعتصابات، در کنار اعضانگيتيباشد در م

 تماس برقرار کرد و در ي توده اي بالفاصله با رفقازيدر آنجا ن. د به فرانسه فرستادنلي ادامه تحصيخانواده اش او را برا
  . شدرفتهيحزب پذ تي در فرانسه به عضو۱۳۲۹سال 

 ي حزباتي نشرانهي چاپ و انتشار مخفدي و در تجددي چند حوزه گردتي در فرانسه کم کم عهده دار مسوولي ناظمقيرف
 ي هاهي اتحادي هاتي را در فعالي در فرانسه شد و سهم درخور توجهي حزبتهيسپس عضو کم. شرکت فعال داشت

 ي المللني بهي اتحادي در کنگره هاراني ااني دانشجوندهيو به عنوان نماا.  در فرانسه به عهده گرفتيراني اانيدانشجو
 وني فدراسنيو همچن) ۱۳۳۲ ورشو در سال ي و کنگره جهان۱۳۲۹ پراگ در سال ياز جمله کنگره جهان ( انيدانشجو
شرکت فعال )  در قاهرهانهي و کنفرانس منطقه خاور م۱۳۳۱ بخارست در سال يکنگره جهان( جوانان دموکرات يجهان
 اتي جزو هزين)  در مسکو۱۳۳۶ در بخارست و ۱۳۳۲ ن،ي در برل۱۳۳۰( جوانان ي هاوالي در فستنئي آکي نقيرف. داشت
  . بودراني جوانان ايندگينما
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 ۱۳۳۲ مرداد ۲۸ ي از کودتاشيپ.  در فرانسه بودلي کوتاه تحصي سالهاني به زبان فرانسه حاصل اي ناظمقي رفتسلط
 دانشکده فلسفه بخارست را با ي ناظمقيرف.  فرستادي در رشته فلسفه به رومانلي تحصياروپا او را برا حزب در التيتشک

 او به شمار ي حزبي هاتي فعالي اصلي از رشته هايکي شهي هميف فلسي خوب گذراند و از آن پس پژوهش هااريدرجه بس
 ي شده، براهيکه به صورت درسنامه ته" يخي تارسمياليماتر"و " کيالکتي دسمياليماتر "يدو کتاب او به نام ها.  آمديم

  . معاصر بوده و هستي آشنا شدن با فلسفه علمي براي از منابع اصليکي يرانيجوانان ا

 کيپ "يوي کار در رادي سالهاژهيبه و. وستيپ" راني اکيپ "يوي رادهيري تحرئتي به هي هوشنگ ناظمقي رف۱۳۴۱ سال در
 مي رژهي عليکدام رزمنده توده ا.  بودي کننده حزبجي کادر آزموده، پر تحرک و بسکيبه مثابه  او عيدوران رشد سر" رانيا
 تازه در راه سرنگون کردن ي بخش او به برداشتن گامدي گرم و امي صدادني است که هر روز با شني شاهنشاهيکتاتوريد
 هي شد، هزاران رزمنده علي، بلند م"دي گوي م سخنراني اکيپ" او، ي صداني که طني نشده باشد؟ هنگامقي تشويکتاتوريد
  .اموزندي را بيکتاتوري دودکامه و کارا با نظام خي علمکاري پي هاوهي چسباندند تا شي موي خود را به رادي شاه گوش هاميرژ

تقل و  دراز، چه به صورت مساني سالي و مبارزات دهقانان او که طي و مقاالت مربوط به مسائل کشاورزي فلسفي هاکتاب
 ني در اني آئکي نقي ارزشمند رفي شد، حاصل کار پرثمر و پژوهش هايمنتشر م" ايدن"و " مردم" مانند ي حزباتيچه در نشر
  .است" رانيا کيپ "يوي در رادتي فعالي سالهايدو رشته، ط

 يروزي پس از پ خود را داشت،ستهي بهمن سهم شاي و به ثمر رساندن انقالب مردمختني که خود در برانگي ناظمقيرف
 از اسارت راني مردم اي واقعيي انقالب و رهاي دستاوردهاتي به کشور بازگشت تا در راه تداوم و تثبدرنگيانقالب، ب
  .ردي ها و توان خود را به کار گدانسته همه ،ي و فرهنگي علمي و عقب ماندگياسي و سياقتصاد

 تهي و در پلنوم هفدهم کمي مرکزتهيعضو مشاور کم) ۱۳۵۴ ماه ريت(ي مرکزتهي در پلنوم پانزدهم کمني آئکي نقيرف
به " هي فقتي والميرژ" گردانندگان انتيخ. دي گردي مرکزتهي کمي که پس از انقالب در تهران برگزار شد، عضو اصليمرکز
 که دي آن گردهي و از جمله حزب ما، ماشي و دگراندي مترقيروهاي انقالب بهمن و هجوم خائنانه آنان به ني مردميآرمانها

 ارجمند و قياز آن پس رف.  شودري رهبران طراز اول حزب در چنگ دشمن اسگراني همراه دزي ني هوشنگ ناظمقيرف
 و اندوه دناک آنها درفي توصياز سر گذراند که حت" ياسالم "ي را همراه با شکنجه هاي دشواريقهرمان ما چنان روزها

 از زبان او داشتند يخي تارسميالي و ماترکيالکتي دسميالي فلسفه ماترتي حقاني به نفازي حاکم به خصوص نونيروحان. زاست
 هدف دست ني به اچگاهي هيول.  کرده بودندنيي تعانهيتاز" رهيج "ي ناظمقي رفي به هدف شوم خود، برايابي دستيو برا
به او بچسبانند، با سخنان ) انهيالبته با ضربات تاز" (ييبازجو" ضمن دندي کوشي که ميحکو چون اتهامات مض. افتندين

 دادند که اگر او را به دادگاه ببرند، خودشان صي کرد، شکنجه گران تشخي خود را آشکار ميگي پاي او، بيمستدل و منطق
 ماندن او بر سر مواضع خود، ي خائنانه، باقي صحنه سازکي گرفتند با مي رو تصمنياز ا.  اتهام خواهند نشستيبر صندل

  .را بهانه کنند و او را دزدانه به قتل برسانند(!)  نماز نخواندني توبه نکردن و حتد،ياز عقا دنيدست نکش

 چهره ني از درخشان تريکي پاک نخواهد شد که خون ي اسالمي از دامان گردانندگان جمهورچگاهي لکه ننگ بزرگ هنيا
 هوشنگ قي پاک نهاد و مهربان مانند رفيانسانو  با جهل و خرافات ري ناپذي رزمنده آشتران،ي اي انقالبري جنبش اخيها

  . اندختهي رني را بر زميناظم

  ) ۴۵۶‐ ۴۵۴صص ، ۱۳۸۱ران، چاپ اول يانتشارات حزب توده ا، »ياتودهشهيدان «به نقل از کتاب (
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 »آ و الف«
 )Apartheide(د ي ـ آپارتا1 

ض که ياست تبعي کند و در اصل عبارتست از سيان مي را بيض نژاديانه تبعيال وحش از اشکيکي يسين واژه انگلي         ا
 . کننديان آن کشور اعمال مي و هندياهپوست بوميت سيه اکثري علي جنوبيقاي آفرينژادپرستان کشور جمهور

د، يرسفي غي متعلق به نژادها جدا نگه داشتن افراديعنيد يآپارتا.  مجزا و جدا نگهداشتن استي به معناي         از نظر لغو
ل ي وامکان تحصياسيه حقوق سي خاص، محروم کردن آن ها از کليمجبور کردن آن ها به اقامت در محالت و استان ها

 ي شوند و حق خروج از آن را ندارند حداقل امکانات زندگياهپوستان مجبور به اقامت در آن مي که سيدر مناطق. شرفتيو پ
، رسماً ييقاي و آفريياي آسي و دول کشورهايستيالين اقدامات دول سوسياثر مبارزه مردم و همچنبر . ستيز موجود نين

ح يد را نقض صريب کرده و آپارتايه آن تصوي علي چندي شناخته شده و سازمان ملل متحد قطعنامه هاير قانونيد غيآپارتا
 و استثمار و نو يشه و سرچشمه نژادپرستي خود ر کهيستيالياست دول امپري بر اثر سيو خشن حقوق بشر دانسته است ول

 . حکمفرماستيض نژادي و خشن تبعيوه ضد انسانين شياستثمار هستند همچنان ا

 

   )Apolitisme(سميتي ـ آپول2 

ن يا. ياسيح سي صري، از داشتن مشياسيان سي از شرکت در جرياست و خودداريدانه نسبت به سي روش القيعني         
 نسبت به يي اعتناي و بيديالق. ب شده استي ترکيبا مفهوم نف» آ«شوند ياست و پي سيک به معنايتيشه پوليواژه از ر

عدم شرکت در امور .  شودي مردم رواج داده مين توده هاي بيه داري سرمايم هاي و احتزار از آن عمداً در رژياسيات سيح
 کنند با ي مي سعيه داري سرمايست که زمامداران کشورها از آني ناشياسي و سيات اجتماعي و عدم توجه به حياسيس

هن و اجتماع خود به مطالب به يک نگاهدارند و توجه آن ها را از مسائل ميدئولوژي ايهمه وسائل توده ها را از عقب ماندگ
 به دانه نسبتي روش القيعنيسم يتيگر آپوليک علت دي.  منحرف سازندي روزمره و مسائل شخصي و زندگي فرعيکل
 آن ها و سپس عمل نکردن آن ي توخالياست دول و احزاب و وعده هاي اقشار از سي برخين سرخوردگياست همچنيس

 به ي اقشار خاص اجتماعياست برايق اعمال فشار به شکل ممنوع کردن شرکت در سين از طرين روش همچنيا. هاست
 کامال به سود محافل زمامدار مرتجع ضد ي و اجتماعيات و طبقيهنياست و مسائل مي نسبت به سيديالق.  شوديزور اجرا م

ن سرنوشت خود دور يي از شرکت در تعي خود، از مبارزه طبقاتيرا زحمتکشان را از نبرد به خاطر خواست هايز.  استيخلق
ک به  خود کمياسيعدم توجه به امور س. است مداخله نداشتي کرد و در سي توان در جامعه زندگيقت نميدر حق.  کنديم
 مبدل ياست ارتجاعيک سياست بد، به يک سياست مضر، به يک سي است و عمالً به ياست محافل حاکمه ضد خلقيس
 . شوديم

 

 )Sainte alliance( ـ  اتحاد مقدس 3   

 ي براي و ساخت و پاخت گروهي است و مقصود آن دسته بندياسي و سيج در مباحث اجتماعيک اصطالح راين ي        ا
 و يسي و انگلييکاي آمريست هاياليم امپريي گويمثال م.  خواهانه است ي و ترقياست در جهت خالف مصالح ملي سياجرا
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ک يانه و نزدي خاورميبخش ملي آزاديه نهضت هايج فارس علي خواهند اتحاد مقدس درخليه مين ناحيجانبداران آن ها در ا
 يسي و انگلييکاي آمريست هايالي کشور ما و امپريس ارتجاع داخل مرداد را اتحاد مقد۲۸ يم کودتايي گويا ميجاد کنند يا

 آن مفهوم يدارا» مقدس«نجا کلمه ي شود که در اين مثال ها معلوم مياز ا.  آن ها براه انداختي جاسوسيو سازمان ها
ن اصطالح را ياعلت رواج .  رساندي را مي بودن دسته بندي زد و بند و ارتجاعيست بلکه بر عکس ناپاکيمقدس و پاک ن

 بود که پس از سقوط ناپلئون ينام سازمان» اتحاد مقدس«قت عبارت يدر حق. د جستجو کرديل قرن گذشته بايخ اوايدر تار
سازمان .  در اروپا بودي و آزادي انقالبيجاد شد وهدفش سرکوب نهضت هاين آن وقت اروپا ايتوسط امپراطوران و سالط

ش و يه امپراطور اتريل شد و در آن تزار روسيس رسماً تشکي در پار۱۸۱۵مبر سال ماه سپتا» اتحاد مقدس«موسوم به 
 و مخالف هر گونه تحول ين و تاجداران اروپا که حافظ نظام اشرافيه سالطيباً کليسپس تقر. پادشاه پروس شرکت جستند

وست ين سازمان نپير چه رسماً به ا انگلستان هم اگيحت. وستندين اتحاد مقدس پيک واستقالل طلبانه بودند به ايدموکرات
 و به هم ين سازمان ارتجاعي ايمبتکر و رهبر عمل.  کردي مياست آن طرفداري کرد و علناً از سيد ميي اصول آن را تايول
اتحاد مقدس هر چند . ه بودنديش و الکساندر اول تزار روسيخ صدر اعظم اتري مجرد زمان تاري هايروين نياه تريوسته سيپ

هزاران تن .  کردي اتخاذ مي انقالبي سرکوب خلق ها و نهضت هاير الزم براي داد وتدابيل ميک بار کنگره تشکيسالي 
 يسرکوب نهضت ها.  اتحاد مقدس شدندين وارتجاعي خوني قرباني روش هايونانير ي و غيوناني، ييايتالي، ايياياسپان
ن ين سالطي بي داخليجه تضادهاي کردند که باالخره در نتيه ميج از اشاعه ائتالف تويري را همواره با عبارت جلوگيانقالب

 در ۱۸۳۰انقالب سال . ن منابع طبقات حاکمه آن ها از قدرت اتحاد مقدس کاسته شديو امپراطوران عضو سازمان و ب
شه ي همي برايي اروپاي در اغلب کشورها۱۸۴۸ ‐۱۸۴۶ ي سال هاي در پيم و پيفرانسه و سپس موج انقالبات عظ

 .خت و آن را نابود کردي اتحاد مقدس را از هم گسيوارهايد

 

  )Reaction( ـ  ارتجاع 4  

 و ي مبارزه طبقات و اقشار در حال نابودي به معنايشرفت اجتماعي مخالفت با پين واژه به معناي اياسي         در مفهوم س
 .ه جامعه استيزوال عل

 را که صاحب ي برد و اقشار و طبقاتي مي رشد و ترقي را به سويجوامع بشرخ و مبارزه توده ها ي تارير جبري         س
.  کندي محکوم مي حتميلند وضع موجود را حفظ کنند به نابودي جامعه مخالفند وماير آنيازات مربوطه هستند و با سيامت
ن خود مطابق با ي معيخيک در دوران تاريه داران هر ي برده داران و سپس فئودال ها و سپس سرماين است نابوديچن

ت خود، با يازات و موجودي حفظ امتي حفظ منافع استثمار گرانه خود، براين طبقات براياما ا. يدي توليروهايسطح رشد ن
 ي مي فرسوده ايديمظهر آن مناسبات تول.  ورزندي مخالفت ميشرفت اجتماعي شوند و با پي جامعه در تضاد واقع ميترق

، ي دفاع از نظام فرسوده و محکوم به نابوديعنين ارتجاع يبنابر ا. تکامل جامعه بدل شده است در راه يشوند که به سد
 . شرفتي و پي مخالفت با ترقيعني

د ي افکار و عقايمايگاه در س.  شودي توده مردم جلوه گرمين و ترور جمعي         ارتجاع گاه به شکل جبر و اختناق خون
ارتجاع به .  کندي خواهانه مبارزه مي ترقيشه هايه اندي علي فرهنگي هايت و عقب ماندگه بر عادايده و کهنه با تکيپوس

ا ي که از حقوق خود محروم شده اند و يي و بر ملت هاياسي و سي زحمتکش از نظر اقتصاديد ستم بر توده هايشکل تشد
 جلو افتاده از يسم در کشورهايالي امپردر عصر.  کندي راند تظاهر مي که جامعه را به جلوميبه شکل سرکوب نهضت انقالب

 با هر چه يند که روش خصمانه اي گوي ميمرتجع به کس.  ارتجاع هستنديسم جلوه هايتاريليسم و مي، فاشينظر صنعت
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ا افکار کهنه و عقب مانده يده ياء مجدد نظام فرسوده و پوسيا احي حفظ يشرو است داشته باشد و براي، نو، بالنده و پيمترق
 .دي نماکوشش

 

 )Aristocratie (يستوكراسي ـ  آر5  

. ازات فراوان هستندي امتي دهد که داراي را نشان ميت است و معموال آن قشر و دسته اي اشرافين واژه به معناي         ا
 يازات مين امتي حفظ ايز برايه هستند و چه بسا که به اصل و نسب خود نياز ثروت و نفوذ برخوردارند، صاحب مقامات عال

 کرد که صاحب درآمد و ثروت ين ميه را معيان جامعه کمون اولي در پايي، آن قشر بااليستوکراسيدر اصل واژه آر. بالند
 يت در دوران جوامع دودمانيا اشرافي يستوکراسيلذا آر. ر صاحبان نفوذ بودنديله و فرماندهان و سايا از اعقاب سران قبيشده 

 برده دار و صاحب ين خانواده هاي مخصوص ثروتمندتريستوکراسي واژه آرير جامعه برده دارد.  شوديد مي پديـ پدر شاه
ان و صاحبان يان متنفذ، اعي فراوان  و دربارين هايستوکرات به اشراف صاحب زمي آريدر جامعه فئودال. ع بودي وسياراض

ه ي منجمله علين انقالبات بورژوازينخست. ود بيز ارثيازات نين امتي گفتند که همه اي مي در دستگاه دولتيمقامات عال
گر و طبقه ي دياري کوتاه کرده و در بسياسي کشورها دست آن ها را از قدرت سي متوجه بود که در بعضيستوکراسيآر

ان تکامل يدر جر. ک شدنديدند و در حکومت شريستوکرات به توافق و تفاهم رسي آري و فئودال هاياستثمارگر بورژواز
ه داران بزرگ مبدل يق داده و همه به سرمايد تطبيط جديستوکرات ها خود را با شراي از آرياري بسيه دارياجامعه سرم

 . شدند

ا يک طبقه ي نفوذ از ياز و داراي صاحب امتي عام قشر فوقانيستوکرات به معناي لفظ آرينک در مباحث اجتماعي         ا
اصطالحاً درباره » ي کارگريستوکراسيآر«عبارت .روديبرخورداند به کار مژه ي که از حقوق و امکانات وي اجتماعيگروه ها
 برند و از  ي مي سهميار کالن انحصاري بسي رود که از سودهاي به کار ميه داري سرماي از کارگران در کشورهايآن قشر

 . باشندي ماين پرولتاري در بيه داري سرماياسيک و سيدئولوژيتوده کارگران جدا هستند و محصول نفوذ ا

 

 )Exploitation( ـ  استثمار 6   

 ي به معناي و اجتماعياست و در مباحث اقتصاد» يبهره کش« آن يو معادل فارس» ثمر«شه ي         واژه استثمار از ر
ک ي محصول کار يبه دست آوردن مجان: ن استي استثمار چني علميمعنا. گر است ي دياستفاده و بهره بردن از کار کس

 و ي  گرفتن محصول کار اضافيعني يدر اصطالح اقتصاد. د استي وسائل تولي که صاحب خصوصياز جانب فردفرد 
استثمار . ند استثمار فرد از فردي گوين اصطالح ميمعموال به هنگام به کار بردن ا .  از کار الزمي قسمتي اوقات حتيبعض
د هستند يک طبقه، طبقه حاکم که صاحب وسائل توليافراد .  است که در آن طبقات متخاصم وجود دارديژه همه جوامعيو

پس علت استثمار عبارتست از .  دارندي قرار داده و از ثمره رنج آن ها گنج بر ميگر را مورد بهره کشيافراد طبقات د
 . م است که در جامعه حاکيدي اشکال استثمار وابسته است به خصلت آن مناسبات توليد ولي بر وسائل توليت خصوصيمالک

ز نخواهد ي ني موجود نبوده وجاودانيش جامعه بشريدايست و از آغاز پيگر مالزم با وجود بشر ني از فرد دي         بهره کش
وجود نداشت  و تنها در مرحله تالش ) هي کمون اوليعني (ي ـ اقتصادي اجتماعين دوران صورت بندياستثمار در نخست. بود
 :ر بودياستثمار معلول عوامل زش يدايپ. د گشتين دوران پديا
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ت يش اضافه محصول و به دنبال آن ها مالکيداي کار و پيم اجتماعي که منجر به تقسيدي توليروهاي         تکامل ن
ه ي طبقه اولي جامعه بيد گشت وبه جايه جامعه به طبقات متناقض پدين شالوده تجزيبر ا.  و تفاوت درآمدها شديخصوص

 که بر شالوده استثمار استوار بود ي در جامعه بشرين دورانينخست. د آمدندي کشان وبهره دهان پد بهرهيطبقات اجتماع
 .  داديل مي برده تشکيعنيد کننده يد و برخود توليت کامل برده دار بر وسائل توليه آن را مالکي است که پايجامعه بردار

ا يمه تمام بر مصرف يت نين و مالکي ارباب بر زميت خصوصيالکه استثمار عبارت بود از ميسم پاي         در دوران فئودال
ار يف بسي مختلف ظهور کرد و طيار متفاوت در کشورهايات بسيش با خصوصيا بين امر به نسبت کم يت که البته ايرع

 . خاص به وجود آوردي هايژگي را در ممالک گوناگون با وي فئودالي از انواع بهره کشيمتنوع

له يه داران وسي سرمايت خصوصيست که در آن مالکيه داري به استثمار فرد از فرد دوران سرماي دوران متکني         آخر
له ي کارشان وسيروي نيستند ولي نيتي است که خود به اصطالح آزادند و تحت مالکي از کارگران و زحمتکشانيبهره کش

 و بانک ها و وسائل يد کشاورزين ها و وسائل توليمعادن و زمن ها کارخانه ها، کارگاه ها، يا. ه استياستثمار صاحبان سرما
 ي و فکريدير زحمتکشان يت خود دارند و از ثمره کار کارگران و سايره را در مالکيره و غيع و وسائل حمل و نقل و غيتوز

 . شونديدند برخوردار ميله توليکه فاقد وس

 افراد ي کنند مشتيد مي کنند و تولير که کار مي کثي توده ايمت فقر وبدبختي شود که به قياستثمار موجب م         
.  استير با عدالت اجتماعياستثمار مغا.  استيت بشري و شخصير با آزادياستثمار مغا. د، ثروت اندوزنديصاحب وسائل تول

ن ي تواند کمتريت نم که استثمار حاکم اسيم در جوامعين مفاهيتمام ا.  استي و با حقوق بشري با دموکراسياستثمار مناف
 پوچ ين موارد به کليب در اي عوام فريم هاين رژي و مبلغيه داري سرمايدئولوگ هاي اياهويتمام ه.  داشته باشدييمعنا
 يي، استثمار است و استثمار خود همزاد جداي و ستمگري، نابرابري وحق کشيرا شالوده ظلم اجتماعي است زيان تهيوم
ن که مالک يا اجازه زمي آورد، بهره مالکانه يجه کار کارگر به دست ميه دار در نتي که سرماين، سودکاليه دارير سرمايناپذ
 خارج يت خصوصي از مالکيديد همه وسائل تولي آن باي الغايرد استثمار است و براي گيندار از دهقان زحمتکش ميو زم

رد ي پذيسم صورت مياليست که در دوران سوسين امريا. گر نرودي ديب کسيجه کار و زحمت  زحمتکشان به جيشود تا نت
 . روديان مي فرد از فرد از ميان ساختمان آن همه طبقات استثمار گر و بهره کشيو در جر

 

 ) Strategie et Tactique(ك ي و تاكتي ـ  استراتژ7  

ک و يپلماتيا دي يرامور نظام مثالً دي و حزبياسي جز مباحث سيگري دينه هايک در زمي و تاکتي استراتژي         واژه ها
، يي دورنماي نقشه هاي هدف هاي به معناي اوليمثالً در امور نظام. ره مورد استعمال داردي و غي اقتصاديا کارهاي

ک، اقدامات بالفاصله، ي نزدي هدف هاي به معنايک جنگ و دومي در يروزي پيع و قاطع برايات وسي از عمليمجموعه ا
 .  روديک نبرد مشخص به کار مي در يزروي پي برايات محليعمل

 و ي اجتماعيي به خاطر رهايکار وي طبقه کارگر در پيک حزب انقالبي و تاکتين بحث مقصود ما استراتژي در اي         ول
 ي مبارزه طبقاتين جهت اصليي عبارتست از تعين معنا استراتژيدر ا. سم استيسم و کمونيالي سوسيروزي، به خاطر پيمل

ب و مشخصات ين ترکييا، تعي پرولتاري مبارزه طبقاتين جهت اصليي عبارتست از تعياستراتژ. ا و همه زحمتکشانيارپرولت
 استفاده از ذخائر ي ضرور ارتش براين نقشه هاين از انقالب، تدويک مرحله معي در ي وي تحت رهبرياسيارتش س
ا و ي در گرد پرولتاري انقالبيروهاي وحدت نيقشه مبارزه بران ني انقالب، تدوي و فرعي اصليروهايم نير مستقيم و غيمستق
 يعني، ي بخش وييکار رهاين از پيک مرحله معيک حزب در تمام مدت ي يروها، استراتژين نيات اي اقدامات و عمليرهبر
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 خود را ييهدف غاران که يحزب توده ا: ميمثال بزن.  ماندير مييک مرحله انقالب، اساساً و عمالً بال تغي تمام مدت يبرا
ک ي دو مرحله استراتژي کشور ما انقالب دارايط کنونيران قرار داده معتقد است که در شراي در ا يستياليجاد جامعه سوسيا

 :است

ابد ي استقرار يک و ملي دموکراتيميد رژيجه انجام آن باي است که در نتيک و مليانقالب دموکرات: مرحله نخست •
 کشور را ي و اقتصادياسيات سين کند، حيهن ما را تامي مي و اقتصادياسيل  سابد که استقاليکه استقالل 

ن مرحله ي اي حزب ما براياستراتژ.  ببردي ترقي به سويه دارير سرمايهن ما را از راه رشد غيزه کند و ميدموکرات
 .  شودين ميي تعيدر اسناد و برنامه حزب

 

 شود ي انقالب آغاز ميک و ملين مرحله دموکراتيک و انجام اي استراتژين هدف هايل به ايمرحله دوم پس از ن •
 ي ماديه هايک عبارتست از ساختمان پاي انقالب، در آن مرحله هدف استراتژيستياليو عبارتست از مرحله سوس

 .يستياليجاد جامعه سوسيسم و ايالي سوسيو غن

 .  کنديان مي بين استراتژيرا در مرحله مع حزب ي که خواست هايي آن شعارهايعني کي استراتژي         شعارها

 از انقالب ينيک مرحله معيف استراتژي و کامالً تابع وظاي از استراتژي و قسمتيک جزئي تاکتست؟يک چي         تاکت
ک تر و محدود ي مشخص و نزديهدف ها. ردي گيک در بر ميک مرحله استراتژي را در درون يک دوران کوتاهيتاکت. است

ا آن ين ي در ايط مشخص مربوط است، هدفش به دست آوردن سنگري نظر دارد، به اشکال مشخص مبارزه در شراتر را در
ا آن ين يا آن عمل و اقدام مشخص، عقب راندن دشمن از اين يز ايت آمي موفقينه، اجرايا آن زمين ي در ايشروينبرد، پ

دن به ي رسيک و به خاطر خدمت به آن هدف است و برايژ استراتين ها با در نظر داشتن هدف اصوليو همه ا. موضع است
ن تحوالت به سرعت ير است و چه بسا ايي همواره در تکامل و تغي و اجتماعي و اقتصادياسيالبته از آنجا که اوضاع س. آن
جتناب  ايکي تاکتير و تحول اشکال و روش ها و متدهايي گردد، تغيد ميرد و در نهضت جزر و مد پدي پذيز انجام مين

ن و ي بهتريد به درستيحزب با. ستيت ضرورين موفقي تامير بلکه از جانب حزب براينه تنها اجتناب ناپذ. ر استيناپذ
ر موجود آماده يط متغيند، همواره با مهارت و طبق شراين انواع ممکن برگزي را از بيکين شکل و اسلوب مبارزه تاکتيمناسبتر

د ي در هر حال بايکي تاکتي، صور مبارزه، شعارهاياحل و اسلوب ها، اشکال سازمانمر.  باشديکي تاکتير اسلوب هايتغي
 که يي آن شعارهايعني يکي تاکتيشعارها. ديک رسي عمل  گردد که بتوان به هدف استراتژين گردد و به نحويي تعيطور
 . شودين مي معيکي مشخص تاکتي مراحل کوتاه مدت با خواست هايبرا

ن يرامون رابطه موجود بيپ.  شوديان ميز بي نيکي تاکتيران شعارها و خواست هاي و مدارک حزب توده ا          در اسناد
ته ي از وضع کشور ما که توسط کميلي مبرم در سند تحلي و هدف هايکي عمده تاکتي و شعارهايک اصليهدف استراتژ

 :مي خوانين ميچن) ۱۳۴۸(ه شدهيران تهي حزب توده ايمرکز

مبارزه در .  انقالبستي مبارزه در مرحله کنونيفتد هدف و دورنمايد از مد نظر دور نين مبارزات بايان ايه در جر         آنچ
 را در ي مبارزه انقالبيد ما را چنان به خود مشغول دارد که هدف و دورنمايچگاه نباي مبرم هيراه شعار عمده و هدف ها

نه يشتر در زميجاد هر چه بي اي است براي مبرم وسائليا و هدف هامبارزه در راه شعاره. ميريده بگيمجموع خود ند
 نظام يروزيپ. کي و دموکراتي استقرار حکومت مليعني مردم ي مبارزه انقالبي الزم به منظور تحقق هدف اصلياجتماع

 يکيالکتيوند دين پيتنها در ا. سم استيالير جامعه به طرف سوسي سيک در کشور ما خود محمل ضرور براي و دموکراتيمل
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 مبرم يران است که مبارزات ما در راه خواسته هاي انقالب ايک مرحله کنوني و هدف استراتژيکي تاکتين هدف هايب
 . کندي انقالب خود را کسب مي واقعي محتويکنون

نان ين علم را بي اي اساسيشه هاياند.  استي اصول و قواعديا داراي مبارزه پرولتاريک، علم رهبري و تاکتي         استراتژ
نه، علم ين زمي در اي کارگري جنبش جهانيم تجربه انقالبين با تعميلن. ان نمودنديم ـ مارکس و انگلس ـ بيگذاران مارکس

ر مبارزه طبقه کار گروه زحمتکشان به يم قرن اخي نيک با تجربه غني و تاکتياستراتژ. ان گذاردي را بني نبرد طبقاتيرهبر
ن يم اي جهان و از راه تعميست و کارگريسم توسط احزاب کمونيسم و کمونيالي، به خاطر سوسي و ملي اجتماعيخاطر آزاد

 .ابدي يافته و ميات تکامل يتجرب

دن يشرط رس.  به دست آمده استي بر اساس تجربه و مبارزه انقالبيک حزب انقالبي و تاکتي استراتژي         قواعد اساس
ل وضع مشخص ي نهضت، تحلي و ذهنينيط عيق شرايک عبارتست از مطالعه دقي و تاکتکيح استراتژي صحيجه هايبه نت
 . سم چپ و راستيونيزي جهان و کشور و احتراز از رويخيتار

افته صحت آن ها در يم يک که طبق تجربه به دست آمده، تعميک و تاکتيک سلسله از اصول و قواعد استراتژي         
 توان در ي که مييروهايه نيمتحد کردن کل:  آن مراعات گردد  عبارتند ازيان مبارزه و رهبريد در جريعمل ثابت شده و با

ح از  تمام عوامل مساعد، يشتر دشمن، استفاده صحيه دشمن متحد کرد، منفرد کردن هر چه بين علي معيک لحظه اي
 يص قواين جهت ضربه، تشخيي، تعن نقطه دشمنيف ترين ضعيي و موقت انقالب، تعي دائميره هايح از ذخياستفاده صح

ن افراد ييان مبارزه، تعي کار در جري و اصليافتن حلقه اساسيک عمل، ي دست زدن به يح لحظه برايدوست، انتخاب صح
ر يم مسائل و مشکالت به گروه ها و حل آن ها بر حسب گروه، طرح جسورانه هدف و سيت ها ، تقسي ماموريمناسب برا

 . رهي مناسب و غين اشکال سازمانيي صور مبارزه، تعيختگيبه طرف آن ها، آمز و با دقت ياط آمياحت

 

 )Colonisation( ـ استعمار 8  

 ي کشورهاي از خلق هاي که هدفش برده کردن و بهره کشيستيالياست دول امپري          استعمار عبارت است از س
 يش مانع تکامل فنيطره خويم سي تحکي برايستياليردول امپ.  کم رشد استي از نظر اقتصادي کشورهايگر، خلق هايد

ن يز استعمار سرزميسم نياليش امپريداي قبل از پيعنيالبته در قرون گذشته .  شوندين کشورها مي اي و فرهنگيو اقتصاد
ن يم سرزميم که خود به شکل تقسيستم توجه کرده ايف خود به استعمار در قرن بي ما در تعرير وجود داشته ولي غيها
 . استيستيالي از وجوه مشخصه دوران امپريکي ي مستعمراتي هايجاد امپراطوري جهان و ايها

 يستيالي که کامال درهمه شئون تابع دولت امپري و اقتصادياسي فاقد استقالل سيني سرزميعني :         مستعمره
 کار ارزان بازار فروش کاالها يرويواد خام و ن آن از مستعمره به عنوان ميستيالين دولت و انحصارات امپريا. الگر استياست

 .  کنندي استفاده ميشي و سوق الجي نظاميگاه هاين به مثابه پاي پرسود و همچني هايه گذاريو عرصه سرما

ز وجود دارد که در يمه مستعمره و وابسته ني نيست؟ در کنار مستعمرات، کشورهاي چيستيالي امپريستم مستعمراتي         س
عبارت .  هستنديستيالياد نسبت به دول امپريا زي کم و يت هاي ها و تابعي وابستگي دارايا اقتصادي ياسيمختلف سشئون 

ست ياليمه مستعمره ها و ممالک وابسته که توسط امپري مجموعه همه مستعمرات، نيعني» سميالي امپريستم مستعمراتيس«
در .  به وجود آمديه داري سرمايستم در مرحله انحصارين سيا.  دارند قرار گرفته و تحت سلطه آنان قراريها مورد بهره کش
، ي خارجيون هاي و لژي مستعمراتي ارتش و واحدهايروي با توسل به نيستيالي چند کشور بزرگ امپريآغاز قرن کنون



  واژه نامه سياسي                                                                                                  امير نيک آئين

 ٩صفحه 

ر مستعمرات يسخم مجدد جهان و تي تقسيان داده بودند و از آن پس بارها براين خود پاي جهان را بين هايم سرزميتقس
 :سدينوين مين دورانست که لنيز برخاستند و درباره ايگر به جنگ و ستيکديد با يجد

 يم مردم جهان توسط مشتيت عظي بر اکثري و تسلط مالي ستم استعماريستم جهانيک سي به يه داري         سرما
 .  به اصطالح جلو افتاده مبدل شده استيکشورها

 ي و صنعتيم مالي عظيروي صاحب مستعمره، انحصارات بزرگ کشور متروپل با نيستياليشور امپر کيعني :متروپل         
 کار ارزان، کثرت منابع يبه علت بازو.  آورندي از مستعمرات به دست مي به حساب غارت و بهره کشيخود سد کالن

هم زمان با غارت آشکار .  آورديبه بار م ي افسانه اي متروپل در مستعمره سودهايه گذاري موادخام، سرماي و ارزانيعيطب
 .  شود ي و مولد مواد خام متروپل مبدل ميده کشاورزي آنان، کشور مستعمره به زاي ملين ها و ثروت هاين سرزميمردم ا

انحصارات متروپل مانع .  استيج سلطه استعمارين نتاين ترين و سنگي از شوم تريکي ي اقتصادي         عقب ماندگ
.  شوندي مي مليت کادرهايک و هم زمان با آن مانع تقوين، مانع رشد تکنيع سنگيجاد صنايژه ايع و به ويناتکامل ص
 يا مس مبدل ميا قهوه يشکر يا نيمثل نفت » يک محصولي«ر ين ها را به اقتصاد مونو کولترين سرزمي از اياقتصاد برخ

جاد يم در راه اي عظي هاين امر خود بعداً دشواريا.  استيستياليکنند که تمام سر رشته آن هم در دست انحصارات امپر
 يکين متروپل و مستعمره، يمبادله نا برابر وجه مشخصه تجارت ب.  آوردي متوازن و همه جانبه به بار ميک اقتصاد ملي
 ين قشرهايبان مرتجع تري و پشتيک خود همواره حامياستعمار در دوران کالس. گر از منابع سود کالن انحصارات استيد

 و ي را همچنان پا برجا نگهداشته به کمک آن ، اقتصاد را به عقب ماندگي و ما قبل فئودالي بوده، اشکال فئوداليمحل
 محصول غارت و سلطه انحصارات ي اقتصاديعقب ماندگ.  کرده استي محکوم ميزحمتکشان را به فقر و گرسنگ

ر و ي فقين کشورهاي بي معمولي است نه ثمره مناسبات اقتصاديستيالي دول امپرياست استعماريجه سي و نتيستياليامپر
 . به طور اعمي غنيکشورها

طره ين غارت و سيه اي، عليه سلطه استعماري عل:يستم مستعمراتيختن سيه استعمار و فروري         مبارزه عل
 و ي ملي آزادي را برايديزه شدمه مستعمره به پا خواسته و مباري مستعمره و ني کشورهاي خلق هاي و اقتصادياسيس

 شد و پس از ين و پرتواني اکتبر وارد مرحله نويستيالير سوسي پس از انقالب کبينهضت استقالل طلب. استقالل آغاز کردند
سم، ياليم سوسيش و تحکيدايپ.  گام گذاشتي تريسم به دوران عاليالي سوسيستم جهانيجاد سير و ايجنگ دوم جهانگ

 طومار ي بخش مليي رهايرومند نهضت هايموج ن.  استعمار بشارت دادير بردگيده را از زنجيمد ملل ستييعصر رها
 . ديچي را در هم پي استعماريستم جهانيس

سم يالي متوجه امپريورش جهانين يز ايلبه ت.  آورديسم را به لرزه در ميالي ارکان امپري خروشان ملي         انقالب ها
جه يدر نت.  بدل شده استين الملليک بي، به ژاندارم درجه ي استعماريستم بهره کشي سياسکاست که به مدافع اسيآمر
د يد گشته و پدياد پدي مستقل و نوبنيش کشورهايش از پيمه مستعمره بي ني مستعمرات سابق در کشورهاين نبرد به جايا
 . گردديم

 هستند به مراحل ي استعماريرهاي حال  گسستن زنج که دريملل. ده استيان نرسين مبارزه هنوز به پاي اي         ول
 ياسيت استقالل سي تقوي همچنان برايل داده اند ولي تشکي ملي از آن ها دولت هاياريبس. ده اندي رسيي از رهايمختلف
در  عمالً ي که ظاهر مستقل ولييملل کشورها. ش دارندي دراز در پي راهي احراز استقالل اقتصادي کوشند و برايش ميخو
 ي و استبداديم هاي ارتجاعيسم و رژياليه امپري مبارزه عليگانه هستند براي بي انحصارهاي و اقتصادياسي سيد وابستگيق

 يکيش پا افتاده به ي پي کشورهاي و جنبش کارگريستيالي سوسي در کنار کشورهاي بخش ملينهضت آزاد. زندي خيبپا م
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ن ي نويست ها به روش هاياليم، امپرين موج عظيدر مقابل ا.  شده است عصر ما بدليستيالياز سه عامل عمده ضد امپر
 .  نامندين مي متوسل شده اند که مجموعه آن را استعمار نويبهره کش

 

 اي و پرولتارين بورژوازي ـ  اشكال مبارزه ب9   

.  گرددي متنوع تر و حادتر ميازه بورژوي کند و اشکال مبارزه او عليز رشد ميا ني پرولتاريه داري         با تکامل سرما
 . کنديک تظاهر ميدئولوژي و اياسي، سيژه در سه شکل اقتصادي به ويمبارزه طبقات

 يالف ـ مبارزه اقتصاد

 مبارزه يمبارزه اقتصاد. ع کارگران و زحمتکشان قابل حصول استي وسي توده هاين شکل مبارزه است که براي ساده تر
 ي در مي و مطالباتين مبارزه به صورت مبارزات صنفيا.  خوديط کار و زندگي و شرايماد بهبود وضع ياست برايپرولتار

 ين حداقل مناسب دستمزد، مرخصييش دستمزدها، کاهش ساعات کار، تعيان افزاين مبارزه از کارفرمايکارگران ضمن ا. ديآ
ن ي قبوالندن اي کنند و براي را طلب مرهيکا و غيل سندي، حق تشکيمه اجتماعي، بيبا استفاده از حقوق، حق بازنشستگ

ن شکل ي نخستيخيا از لحاظ تاري پرولتاريمبارزه اقتصاد.  زننديکارها منجمله به اعتصاب دست ميخواست ها با انواع پ
ه ا را بيع پرولتاري وسين مبارزه توده هايا. ا داردي پرولتاري در رشد جنبش انقالبياست و نقش بزرگي پرولتاريمبارزه طبقات
 کارگران ي سطح آگاهيان مبارزه اقتصاديدر جر.  و تشکل آن هاستي سازماندهي براي کند و مکتب خوبيمبارزه جذب م

 يعني ي کارگرين سازمان هاين مبارزه بود که نخستيان ايدر جر.  شوديم مي آن ها تحکي طبقاتي رود و همبستگيباال م
ن يا.  خصلت محدود استي داراياما مبارزه اقتصاد. د آمدندي تعاون پديوها و صندوق هايه ها، کئوپراتيکاها، اتحاديسند

ا آن ين يه دار صاحب اي کارگران با سرمايست بلکه برخورد گروه هاي نيه طبقه بورژوازيا عليهنوز مبارزه تمام طبقه پرولتار
د ي وسائل توليت خصوصي مالکينعي يه دارين مبارزه افق اساس سرمايهدف ا. ا آن منطقه استين يکارخانه و موسسه در ا

ن بردن استثمار ي نه از بيهدف مبارزه اقتصاد.  دهدي را در برابر خود قرار نمي بورژوازيفه محو قدرت دولتيست و وظين
 کارگران کارخانه ها و مناطق ي و صنفيا مبارزه اقتصاديبا رشد و تکامل پرولتار. بلکه محدود کردن آن و کاستن آنست

 در ي گردد و مبارزه طبقاتي بدل ميک واحد اجتماعيه دار به مثابه يا طبقه سرمايبارزه مشترک طبقه کارگر جداگانه به م
 . کندي است بروز مي تري خود که شکل عالياسيشکل س

  ياسي مبارزه س‐ب

، به خاطر يساي، مبارزه به خاطر در دست گرفتن قدرت سيه داري نظام سرمايه هاي پاي         مبارزه به خاطر نابود
 را ي خود را بهبود بخشد و بورژوازي وضع مادي تواند تا حدودي ميا از راه مبارزه اقتصاديپرولتار. استي پرولتاريکتاتوريد

 ي از استعمار برايي او دائر به رهاياسي و سيق اقتصادين منافع عمي ارضاء و تامي گذشت ها وادار سازد، وليبه پاره ا
 زند و از وسائل ي دست مياسيا مبارزه سي پرولتارياسي قدرت سي و برقراري بورژوازياسيدرت س قيشه فقط با نابوديهم

 و باالخره مبارزه ي پارلماني هاي اشغال کرسيز براي مبارزه مسالمت آمي، دمونستراسياسيل اعتصابات سيمختلف از قب
.  استيستيالي انقالب سوسيفه تدارک و اجرايوظل تابع ين تحلين وسائل در آخريمعذالک همه ا.  کنديمسلحانه استفاده م
ه ي سرمايله منحصر به فرد و قاطع نابوديا، وسي پرولتارين مرحله مبارزه طبقاتي تري عاليستيالي سوسييايانقالب پرولتار

 .استي توسط پرولتارياسيل قدرت سي و تحصيدار
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مبارزه با ايدئولوژي بورژوائي، ايدئولوژي مسلط در جامعه          براي جنبش انقالبي پرولتاريا مبارزه ايدئولوژيك يعني 
 . سرمايه داري و به خاطر پيروزي ايدئولوژي پرولتاريايي سوسياليستي ، اهميت فراواني دارد

معذلك پرولتاريا براي نابودي نظام سرمايه داري نه .          تكامل سرمايه داري ناگزير مستلزم اتحاد و تشكل پرولتارياست
براي اينست . ها بايد به مثابه طبقه تشكيل شود بلكه بايد به منافع طبقاتي خود به وظيفه شگرف تاريخي خود آگاهي يابدتن

خود پرولتاريا به علت نداشتن وقت وفرصت، نداشتن وسائل و كمي آموزش . كه پرولتاريا به تئوري انقالبي نيازمند است
اين . تئوري انقالبي توسط روشنفكراني كه به سوي پرولتاريا آمدند تدوين گرديداين . قادر نيست چنين تئوري را ايجاد كند

تئوري انقالبي جديد همان ماركسيسم ـ لنينيسم است كه رهبران بزرگ پرولتاريا ـ ماركس و انگلس و لنين ـ آن را ايجاد 
 چنين تئوري بايد آن را در افكار كارگران پس از ايجاد . كردند ولي با تدوين تئوري مترقي انقالبي وظيفه پايان نمي پذيرد

 .رسوخ داد

مبارزه به خاطر اين كه توده هاي .          بنابر اين مبارزه ايدئولوژيك عليه جريان خودرو در جنبش كارگري نيز هست
 به خودي خود يقتصادمبارزه ايدئولوژيك نيز مانند مبارزه ا.  را فراگيرندي ـ لنينيستيوسيع پرولتاريايي ايدئولوژي ماركسيست

 .  سلطه پرولتارياستي و برقراري سلطه بورژوازي جنبش، تابع سرنگونياين مبارزه تابع وظايف سياس. هدف نيست

  

  )Ecomomic politique (ي ـ اقتصاد سياس10 

 .  انساني         اقتصاد سياسي عبارتست از علم قوانين توليد و توزيع نعمات مادي در مراحل مختلف تكامل جامعه

.          از همان دوران بردگي كه اقتصاد سياسي به مثابه يك دانش عملي به ظهور پيوست ماهيت طبقاتيش آشكار شد
به . بدين معني كه طبقات حاكمه از آن براي توجيه ايدئولوژيك حق برده داران به داشتن و استعمار بردگان استفاده كردند

 . جتماعي و اقتصادي اهميت علم اقتصاد نيز بيشتر مي شودتدريج با رشد جامعه و مناسبات ا

 

         اقتصاد سياسي كالسيك بورژوازي طي جريان تكامل شيوه توليد سرمايه داري پديد مي آيد كه نمايندگان برجسته 
اين . ادي برداشتندآن نظير آدام اسميت و ديويد ريكاردو گام هاي مهمي در راه درك قوانين توليد وتوزيع اجتماعي نعمات م

مكتب پايه هاي تحقيق علمي اقتصاد سرمايه داري را شالوده ريزي كرد ولي اين مكتب البته نظام سرمايه داري را بدون 
نقص و جاوداني مي انگاشت و مدافع منافع بورژوازي بود كه در دوران اوليه تكاملش با فئوداليسم مبارزه مي كرد و نقش 

. هفدهم و اوائل قرن هيجدهم ميالدي دوران شكفتگي اين مكتب در انگلستان و فرانسه بوداواخر قرن . مترقي داشت
بهترين نمايندگان اقتصاد سياسي كالسيك بورژوازي در اين دوران طي مبارزه خود با مبادي قرون وسطايي و فئودالي 

ادي طلب مي كردند و از اين راه مي خواستند اقتصاد، استقرار اقتصاد سرمايه داري و امحاء مقررات فئودالي را درحيات اقتص
طبيعي بودن قوانين اقتصادي و به عبارت امروزي عيني بودن اين قوانين را اثبات كنند و به همين جهت هم به تجزيه و 

ر اين آن ها اساس تئوري ارزش بر پايه كار را تدوين كرده و ب. تحليل شيوه توليد سرمايه داري و قوانين دروني آن پرداختند
ريكاردو حتي در اين تجزيه و تحليل به وجود تناقض . اساس مقوالتي نظير بهره مالكانه و ربح و سود را توضيح مي دادند

درباره اهميت . بين دستمزد و سود پي برد كه خود اساسي براي درك تضاد بين سرمايه داري و پرولتاريا به شمار مي رود
 سه گانه ماركسيسم را همين تئوري تشكيل مي دهد كه به نحوي انتقادي و خالق از اين كتاب بايد گفت كه يكي از منابع

 . جانب ماركس مورد استفاده قرار گرفت و در ضمن نقائص و محدوديت هاي طبقاتي آن عميقاً نشان داده شد
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ت كه معرف منافع خرده اين مكتبي در  اقتصاد سياسي اس:          اينك توضيحاتي درباره اقتصاد سياسي خرده بورژوازي
اين مكتب در آغاز قرن نوزدهم و هم زمان با . بورژوازي و ساير گروه هاي داراي وضع ميانه بين بورژوازي و پرولتارياست

در سويس و ) sismondi(سيسموندي . تشديد ورشكستگي و خانه خرابي توليد كنندگان كوچك به ظهور پيوست
آن ها . در انگلستان معروف ترين نمايندگان اين مكتب هستند) grey(يدر فرانسه و گر) proud'hon(پرودون 

توانستند برخي از تضادهاي سرمايه داري را بر مال كنند و توليد بزرگ سرمايه داري را از موضع خرده بورژوازي مورد انتقاد 
مطالبي مربوط به . رمايه داريستعنصر مثبت در اين مكتب همين انتقاد و پي بردن به برخي تضادهاي اقتصاد س. قرار دهند

ورشكستگي توليد كنندگان كوچك و هرج  و مرج در توليد، اجتناب ناپذيري بحران ها توسط اين مكتب بررسي شده است 
 . ولي نمايندگان اين مكتب ماهيت و اساس تضاد سرمايه داري و راه هاي تكامل آتي آن را نمي ديدند

در زمان حاضر . يلي و غير عملي و برخي ارتجاعي و مغاير با روح تكامل جامعه بود         پيشنهادهاي آنان برخي تخ
بازماندگان اين مكتب در كشورهاي امپرياليستي پيدايش و تكامل انحصارهاي بزرگ را نتيجه تكامل عيني و ناگزير جامعه 

رمايه هاي انحصاريست و از آن جهت سرمايه داري مي دانند و منكر آنند كه دولت در حقيقت آلت و وسيله اي در دست س
كه پنداري واهي درباره دولت و ماهيت آن تبليغ مي كنند نقش منفي بازي مي كنند و در برخي از كشورهاي در حال رشد، 
اقتصاد دانان طرفدار اين مكتب در بسياري موارد در نهضت دموكراتيك عمومي و ضد امپرياليستي شركت مي جويند و با 

ا مخالفند ولي نمي توانند افق روشن و راه صحيحي در مقابل جامعه خود و رشد اقتصادي مستقل پيشنهاد امپرياليست ه
 . كنند

         درباره اقتصاد سياسي ماركسيستي به طور خالصه بايد گفت كه پيدايش آن وابسته به ظهور پرولتاريا به مثابه يك 
عاليقدر جنبش كارگري در نيمه دوم قرن نوزدهم شيوه توليد سرمايه ماركس و انگلس رهبران . نيروي طبقاتي مستقل است

داري را همه جانبه و عميقاً مورد تجزيه و تحليل علمي قرار دادند و با بهره گيري از عناصر علمي اقتصاد سياسي كالسيك 
كنون بخش مهمي از اجزاء بورژوازي، اقتصاد سياسي پرولتري را به مثابه يك علم تمام عيار تدوين نمودند كه خود هم ا

پيدايش اقتصاد سياسي ماركسيستي انقالبي در تاريخ اقتصاد سياسي .  لنينيسم بشمار مي رود–متشكله تئوري ماركسيسم 
اين مكتب مناسبات بين . اين مكتب خالق تمام مسائل  اساسي اقتصادي را توضيح مي دهد و مرتباً غني تر مي شود. است

اعي و مناسبات اقتصادي و توليدي را روشن مي سازد و روابط توليدي را در مجموعه روابط انسان ها و طبقات اجتم
اجتماعي داراي نقش قاطع اساسي مي شمارد و قوانين عيني تكامل اقتصاد و چگونگي آمدن يك نظام اجتماعي به جاي 

 قوانين عيني دروني پيدايش، تكامل علم اقتصاد ماركسيستي توانست. نظام اجتماعي ديگر را كشف كرده و توضيح مي دهد
 . و نابودي اجتناب پذير شيوه توليد سرمايه داري را علماً ثابت كند

         از آنجا كه نظام اقتصادي  شالوده و پايه ايست كه بر آن مجموعه روبناي سياسي قرار دارد، ماركس توجه ويژه اي 
ا سرمايه اثر ماركس به اين تجزيه و يكتاب كاپيتال . ي معطوف داشتبه مطالعه و كشف قوانين عيني و اقتصاد سرمايه دار

تحليل اختصاص دارد و در آن راز استثمار سرمايه داري و مناسبات ا قتصادي بين كار و سرمايه، تضاد طبقاتي در اين جامعه 
ركسيستي تئوري اضافه شالوده اقتصاد سياسي ما. و چگونگي تبديل انقالبي آن به جامعه سوسياليستي بيان مي گردد

رسالت تاريخي طبقه كارگر نقش رهبري . است كه اساس استثمار سرمايه داري را برمال مي سازد) يا ارزش اضافي( ارزش
علم اقتصاد . كننده وي در سرنگوني سرمايه داري و در امر ساختمان سوسياليسم بر شالوده همين تئوري بيان شده است

كشف قوانين آخرين . حه نيرومند مبارزه و راهنماي عمل احزاب كمونيستي و كارگري استماركسيستي به اين ترتيب اسل
مرحله سرمايه داري يعني امپرياليسم و تكامل دانش اقتصاد ماركسيستي به درخشان ترين وجهي توسط لنين صورت 

الق و دائماً تكامل يابنده وي نيروي حياتي علم اقتصاد ماركسيستي در رابطه خلل ناپذيرش با واقعيت و ماهيت خ. گرفت
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اين علم به وسيله تعميم دائمي تجزيه تكامل اقتصاد سرمايه داري و مبارزه طبقاتي پرولتاريا و نهضت ضد . نهفته است
 . امپرياليستي و ساختمان سوسياليسم و كمونيسم مرتبا غني تر مي شود

  

 )Oligarchie (يگارشي ـ ال11 

مفهوم . لب زبان هاي اروپايي مورد استعمال دارد و معناي آن عبارتست از سيادت گروه معدود         لغت اليگارشي در اغ
رايج اليگارشي عبارتست از سيادت سياسي و اقتصادي گروه هاي معدودي از ثروتمندان، استثمارگران و صاحبان نفوذ و 

تي در دوران هاي مختلف اقتصادي و چنين شكل حكوم. بنابر اين يكي از اشكال حكومتي در نظام هاي استثماريست
وجود داشته و آن هنگامي بوده كه مشتي افراد معدود ولي زورمند و مقتدر ) برده داري وفئوداليته و سرمايه داري(اجتماعي 

اين واژه . اينست مفهوم عمومي اليگارشي. همه اهرم ها را به دست خود گرفته و برتوده عظيم مردم حكمروايي مي كردند
ت يوناني اوليگاريكا مشتق است كه در آن زبان از زمان باستان به معناي حكومت عده اي قليل بوده است، عده اي كه از لغ

البته قشر فوقاني ثروتمند و قدرتمند جامعه را تشكيل مي دادند و به همين جهت هم از لغت اليگارشي مفهوم قشر فوقاني 
 .عدود از نظر عده ولي مقتدر از نظر نفوذ و ثروت نيز مستفاد مي گردداين يا آن طبقه و يا هيئت حاكمه يا گروهي، م

اليگارشي مالي يعني سيادت .          در اقتصاد و آثار سياسي و اجتماعي عبارت اليگارشي مالي نيز بسيار رايج است
 بانكي بوده و در دست اقتصادي و سياسي گروه معدودي از سرمايه داران بزرگ مالي كه عمالً مالك انحصارات صنعتي و

بنابر اين عبارت اليگارشي مالي مربوط به مرحله . هاي خود نظارت بر شاخه هاي اساسي اقتصاد را متمركز ساخته اند
اليگارشي مالي يعني تسلط اقتصادي و سياسي مشتي سرمايه دار . امپرياليسم، باالترين مرحله رشد سرمايه داري است

ا مي شود و هنگامي كه عده كمي از انحصارات بسيار بزرگ مواضع مسلط را در همه شاخه بزرگ در عصر امپرياليسم پيد
هاي اقتصاد سرمايه داري احراز ميكنند و در نتيجه آميختگي سرمايه صنعتي انحصاري و سرمايه بانكي انحصاري آنچه را 

 .كه سرمايه مالي مي ناميم به وجود مي آيد

الي ـ به عنوان نمونه در اياالت متحده امريكا يك گروه معدود از انحصارات بسيار          اينست مفهوم اليگارشي م
 ۶۰در خود آمريكا اين افراد به . قدرتمند مالي نظير مورگان و روكفلر بر سراسر اقتصاد و سياست كشور حكمروايي دارند

 هاي اساسي اقتصادي و سياست داخلي و اين ها تمام رشته. خانواده بزرگ معروفند اگر چه از نه گروه تجاوز نمي كنند
خارجي و مطبوعات و ساير وسائل تبليغاتي و دستگاه دولتي و بنگاه ها و موسسات فني و غيره و غيره را در دست گرفته 

 ميليارد دالر، خانواده ۵۰ موسسسه عظيم بانكي،صنعتي، حمل و نقل، نظامي با ثروتي بيش از ۱۲خانواده مورگان . اند
 ميليارد دالر، خانواده دوپن صنايع شيميايي و اتومبيل سازي، ۴۰وسسه بزرگ بانكي و صنايع نفتي با سرمايه روكفلر م

در فرانسه اين اليگارشي به . خانواده ملون صنايع آلومينيوم، خانواده فورد صنايع اتومبيل ساز را تحت نظارت كامل دارند
شنايدر، داسو، . بانك ها و صنايع را در اقتصاد فرانسه در دست دارند خانواده معروف است كه سرمايه هاي انحصاري، ۱۰۰

اليگارشي مالي براي استقرار سيادت خود از وسائل و . ماله از مهم ترين خانواده هاي اليگارشي مالي در فرانسه هستند
با . اسيس مي كنداشكال متنوع استفاده مي كند، ده ها و صدها موسسه و شعبه بزرگ و شركت با نام هاي مختلف ت

. نفوذ خود را بر اقتصاد كشورهاي ديگر نيز مي گستراند. شركت در ساير موسسات و داشتن سهام بر آن ها نظارت مي كند
اليگارشي مالي نه فقط از اين طريق سودهاي گزاف به دست مي آورد و از صنايع جنگي استفاده هاي كالن مي برد و 

اتي را زير سيادت خويش مي كشد بلكه حاكم و الهام بخش سياست داخلي و خارجي دستگاه دولتي و تبليغاتي و تعليم
در . دولت ها شده مشي آن ها را نيز در اجراي سياست ارتجاعي و تجاوزكارانه امپرياليستي و نو استعماري تعيين مي كند
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 و نوعي از تمركز قدرت دولتي را حقيقت بر اثر تسلط اليگارشي مالي آزادي هاي دمكراتيك بورژوازي نيز منكوب مي شود
به اين . مي نامند) plutocratie(» پلوتوكراسي « در دست اين قشر فوقاني طبقه حاكمه به وجود مي آورد كه آن را 

 سخن مي گوييم زيرا آن ها درهمه شئون اقتصادي سياسي و اجتماعي فعال يجهت است كه از ديكتاتوري اليگارشي مال
 . هستند

 

 )Imperialisme(   امپرياليسم  ـ12      

اين مرحله از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن حاضر آغاز مي .  ترين و آخرين مرحله سرمايه داريستي         امپرياليسم عال
وي پنج .  مربوط به امپرياليسم و تجزيه و تحليل وجوه مشخصه آن توسط والديمير لنين صورت گرفتيتدوين تئور. شود

 : زيرين را براي امپرياليسم توصيف نمودي اساسوجه مشخصه

انحصارها دراين مرحله نقش قاطع را در . شد) مونوپول ها(تمركز و تراكم توليد و سرمايه موجب ايجاد انحصارها  .۱
 .  كنندي ميحيات اقتصادي باز

 .تركيب سرمايه بانكي و سرمايه صنعتي به پيدايش سرمايه مالي و اليگارشي مالي منجر گرديد .۲

 . صدور سرمايه به جاي صدور كاال اهميت ويژه اي كسب مي كند .۳

 سرمايه داران، اين اتحاديه ها به صورت كارتل ها، تراست ها و ي انحصاريايجاد اتحاديه ها و كنسول ها .۴
 . بين خود تقسيم مي كننديكنسرسيوم ها جهان را از نظر اقتصاد

 و آغاز تجديد ي ترين و ثروتمندترين دول سرمايه دار جهان بين بزرگي سرزمين هايپايان تقسيم منطقه ا .۵
 . تقسيم آن ها

 و خصلت ويژه امپرياليسم عبارتست از تسلط انحصارها، انحصارها در رشته هاي مختلف كامالً و همه جانبه ياساس اقتصاد
ند و رقابت آزاد از بين اقتصاد و سياست بزرگ ترين كشورهاي سرمايه داري را در حيطه اقتدار و زير سيطره خود مي گير

سلطه انحصارها در حيات اقتصادي با نفوذ و قدرت روز افزون آن ها در زمينه سياسي همراه است كه دستگاه . مي رود
در اين مرحله سرمايه داري، انحصارها امپراطوران . دولتي را زير فرمان خود مي كشند و تحت الشعاع منافع خود مي سازند

به معناي امپراطوري ) imperiu(خود لغت امپرياليسم نيز از ريشه التيني ايمپريو . ون هستندقدر قدرتي در همه شئ
در اين مرحله اشاعه كم و بيش دوران سرمايه داري در سراسر كره زمين جاي خود را به تكامل جهشي و . مشتق مي شود
داري يعني تضادهاي اقتصادي، سياسي، اين امر موجب شدت وحدت بي سابقه  كليه تضادهاي سرمايه . فالكت آور داد

مبارزه دول امپرياليستي بر سربازار فروش و عرصه هاي سرمايه گذاري و بدست آوردن مواد خام و . طبقاتي و ملي گرديد
نيروي كار ارزان و احراز تسلط جهاني، حدت بي سابقه اي يافت كه در دوران تسلط بالمنازع امپرياليسم، امپرياليسم ناگزير 

 . ر را به جنگ هاي ويراني آور مي كشاندكا

امپرياليسم آستان انقالب .          امپرياليسم در عين حال مرحله تالشي سرمايه داري، مرحله پوسيدگي و احتضار آنست
در اين مرحله در مجموع سيستم جهاني سرمايه داري، شرايط براي انقالب اجتماعي پرولتاريا نضج پيدا . سوسياليستي است

تضاد بين دول امپرياليستي و كشورهاي وابسته و مستعمره، تضاد بين خود دول امپرياليستي هرچه بيشتر شديد تر . ي كندم
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واضح است كه تشديد . وجود سيستم جهاني سوسياليستي خود موجب تشديد اين تضادهاي سه گانه مي گردد. مي شود
 :لنين مي نويسد. جمود مطلق سرمايه داري نيستتضادها و پوسيدگي ماهوي امپرياليسم به معناي ركود و 

 ».اشتباه خواهد بود اگر تصور شود كه تمايل به تالشي و پوسيدگي مغاير با رشد سريع سرمايه داريست         «

         تضادهاي امپرياليسم موجب تسريع پروسه تبديل سرمايه داري انحصاري به سرمايه داري انحصاري دولتي گرديده 
 اين شكل در حالي كه سلطه انحصارها را بر زندگي مردم تقويت مي كند نيروي انحصارها را با نيروي دولت در .است

ولي نه اين . دستگاه واحدي متحد مي سازد تا حداكثر سود براي بورژوازي تامين شود و نظام سرمايه داري حفظ گردد
يعني در هم آميختگي و ادغام و تشكيل سازمان ( تگراسيونشكل نه نظامي كردن حيات اجتماعي و اقتصادي كشور و نه ان

نمي تواند پايه هاي پوسيده ) هاي جديد مافوق ملي، سياسي و اقتصادي به منظور پيوستگي دول و انحصارات سرمايه داري
تضادهاي رشد  توليد در برخي كشورهاي سرمايه داري هرگز نتوانسته است جلوي حدت يافتن . سرمايه داري را نجات دهد

 .ملي و بين المللي سرمايه داري را بگيرد

در شرايط ) استفاده از وسائل خودكار در توليد(          در حالي كه سود و مافوق انحصارها افزايش مي يابد، اتوماسيون 
 .سرمايه داري مصائب جديدي براي زحمتكشان به بار مي آورد

و دهقانان و ديگر زحمتكشان متوجه است بلكه بر منافع قشرهاي بورژوازي          سلطه انحصارها نه فقط عليه كارگران 
واقعيات پوچ بودن تئوري هايي نظير سرمايه داري خلقي و دولت بهروزي همگاني را . كوچك و متوسط زيان وارد مي سازد

 . ثابت كرده است 

 شيوه هاي امپرياليسم و راه مقابله با آن را )۱۹۶۹(         سند اساسي كنفرانس بين المللي احزاب كمونيست و كارگري 
 :چنين تحليل مي كند

بورژوازي انحصارگر همه جا مي كوشد اين پندار موهوم را ايجاد كند كه گويا به همه خواست هاي زحمتكشان بدون « 
زگرانه خويش به سرمايه داري به قصد استتار ماهيت استثمارگر تجاو. تحول انقالبي نظام موجود مي توان دسترسي يافت

و غيره توسل مي » جامعه فراواني«، دولت بهروزي عمومي، »سرمايه داي خلقي«اشاعه انواع نظريان آرايش گرانه از قبيل 
جنبش انقالبي كارگري اين نظريات دروغين را افشاء نموده عليه آن ها با قاطعيت مبارزه مي كند و بدين سان . جويد

توده هاي مردم همواره بيشتر از ايدئولوژي امپرياليستي روي بر مي . را عميق تر مي سازدبحران ايدئولوژيك امپرياليسم 
 . گردانند

گناه دو جنگ جهاني كه در آن ها ده .          وجدان بشريت و خرد وي نمي تواند با بزهكاري هاي امپرياليسم آشتي كند
 امپرياليسم ماشين جنگي بي سابقه اي ساخته كه منابع .ها ميليون انسان به هالكت رسيدند بر عهده امپرياليسم است

عظيم انساني و مادي را مي بلعد، با تازاندن مسابقات تسليحاتي براي ده ها سال آينده برنامه هاي توليد تسليحات نويني را 
ابود و تدوين مي كند، حامل خطر جنگ جهاني هسته اي است كه در صورت انفجار در آتش آن صدها ميليون انسان ن

 .كشورهايي به كلي منهدم خواهند شد

         فاشيسم اين رژيم ترور سياسي و اردوگاه هاي مرگ، مولود امپرياليسم به سود امپرياليسم هر جا كه بتواند بر حقوق 
 .و آزادي هاي دموكراتيك يورش مي برد، شايستگي انسان را لگد مال مي كند، نژاد پرستي مي پروراند
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پرياليسم مسئول محروميت ها و مصائب صدها ميليون انسان است، مسبب اصلي پيدايش اين وضع است كه توده          ام
هاي عظيمي در كشورهاي آسيا و آفريقا و آمريكاي التين مجبورند در شرايط فقر، بيماري، بيسوادي، مناسبات اجتماعي 

 .   ي محكوم شوندعهد عتيق زيست كنند و خلق هاي كاملي به مرگ تدريجي و نابود

         سير تكامل اجتماعي نشان مي دهد كه امپرياليسم با منافع حياتي زحمتكشان يدي و فكري، اقشار  اجتماعي 
عليه امپرياليسم توده هاي همواره عظيم تر و جنبش هاي اجتماعي، خلق . گوناگون، ملت ها و كشورها تصادم مي يابد

 . دهايي يك جا به مبارزه بر مي خيزن

         براي پايان دادن به اعمال جنايت كارانه امپرياليسم كه مي تواند بال ياي بازهم سنگين تري بر سر بشريت فرود 
لگام زدن به . آورد مي بايست طبقه كارگر، نيروهاي دموكراتيك و انقالبي، خلق ها متحد شوند و مشتركاً به مبارزه بپردازند

چنگ امپرياليسم ـ رسالتي است بر عهده طبقه كارگر و تمام نيروهاي ضد امپرياليستي كه متجاوزان و رهاندن بشريت از 
 .درراه صلح، دموكراسي، استقالل ملي و سوسياليسم مي رزمند

ناموزوني تكامل اقتصادي و سياسي .          اضمحالل انقالبي امپرياليسم در سراسر جهان هم زمان انجام نمي گيرد
اري در دوران امپرياليسم موجب مي شود كه انقالب در كشورهاي مختلف در زمان هاي مختلف كشورهاي سرمايه د

 . صورت گيرد

         بازهم لنين بود كه تئوري انقالب سوسياليستي را در شرايط تاريخي امپرياليسم بسط داد و تعاليم مربوط به امكان 
انقالب كبير سوسياليستي اكتبر به . داري مجزا را تدوين نمودپيروزي سوسياليسم نخست در يك يا در چند كشور سرمايه 

منزله اثبات عملي اين تئوري بود مجريان نابودي سرمايه داري انحصاري و ايجاد جامعه نوين سوسياليستي مدت زمان 
ر از سرمايه عصر ما دوران اين گذا. تاريخي طوالني را در بر مي گيرد كه طي آن دو سيستم هم زمان وجود خواهند داشت

اين پروسه كه از انقالب كبير آغاز شد و پس از جنگ به تشكيل سيستم . داري به سوسياليسم در مقياس جهاني است
 .جهاني سوسياليستي انجاميد همچنان ادامه دارد

رمايه داري اين تكامل يافته ترين كشور صنعتي س.          اينك بزرگترين دولت امپرياليستي جهان امپرياليسم آمريكاست
امپرياليسم امريكا بيش از كليه . داراي نابهنجار ترين اقتصاد نظامي شده و رسواترين حيات اجتماعي و سياسي است

كشورهاي سرمايه داري ديگر ثروت كشورهاي آسيا و امريكاي التين و افريقا را مي ربايد و با سياست توطئه كودتاسازي 
 تسليحاتي، مداخله نظامي، كانكستريسم سياسي و غيره سعي مي كند دول ديگر پيمان هاي نظامي كمك و قرضه، مسابقه

امپرياليسم امريكا اينك بزرگ ترين . را مطيع خويش سازد و حق حاكميت ساير دول رشد يافته سرمايه داري را نقض كند
 . استثمار گر بين المللي، تكيه گاه عمده ارتجاع جهاني و ژاندارم بين المللي است

اتحاد و اشتراك عمل نيروي عمده ضد .      خلق ها هر روز مصممانه تر به مبارزه عليه امپرياليسم بر مي خيزند    
امپرياليستي معاصر يعني كشورهاي سوسياليستي، نهضت هاي آزاديبخش ملي و جنبش كارگري كشورهاي سرمايه داري 

 .وثيقه پيروزي در اين نبرد است

 

 )Concession( ـ امتياز13     

         در نظام سرمايه داري امتياز عبارتست از دادن حق به سرمايه د اران يا انحصارات سرمايه داري براي بهره برداري 
ضمن شرايط معيني از برخي موسسات، زمين ها، ثروت هاي طبيعي، معادن، درياها و ساير امور اقتصادي، اين ثروت ها، 
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ق به دولت يا استان يا شهرداري هاست كه به وسيله امتياز در اختيار سرمايه دار موسسات و امور اقتصادي معموال متعل
سرمايه داران و انحصارات سرمايه داري از اين امتياز ها براي به دست آوردن مواد خام، . داخلي يا خارجي گذاشته مي شود

در . سياسي در كشور استفاده مي كنندبراي تسلط اقتصادي، براي استثمار بي رحمانه از كارگران محلي، براي سيادت 
در تاريخ معاصر ايران امتياز تنباكو و . مرحله امپرياليستي، كسب امتيازات در كشورهاي وابسته رواج  فراوان مي يابد

امتيازهاي نفت و هم اكنون طرح دادن امتياز بهره برداري از اراضي زير سدها به سرمايه داران غربي و ايجاد موسسات 
 .صنعت يا امتيازات مربوط به استفاده از منابع دريايي خليج فارس و نواحي ساحلي جنوب از اين گونه استكشت و 

 

 )Anarchisme( ـ  آنارشيسم 14    

از نظر .          يا هرج و مرج طلبي يك جريان سياسي است كه با منافع و آمال طبقه كارگر و همه زحمتكشان مغاير است
اين لغت از واژه . خرده بورژوايي و از نظر سياسي ارتجاعي است زيرا درجهت تكامل جامعه نيستطبقاتي داراي ريشه 

آنارشيست ها ضرورت وجود دولت و منجمله دولت . يوناني آنارخيا مشتق است كه به معناي فقدان رهبري و حكومت است
.  سياسي و برنامه عمل آن را نفي مي كنندپرولتاري را در هرگونه شرايط اجتماعي، ضروررت وجود حزب و انضباط و مشي

آن ها بهانه اين كه . در جنبش انقالبي طرفداران آنارشيسم با رهبري نهضت از جانب حزب و با ايدئولوژي آن مخالفند
شخصيت انسان آزاد است، تنها عمل انفرادي را قبول مي كنند و در مقابل اقدام جمعي و مبارزه طبقاتي و نهضت اجتماعي 

با چنين طرز تفكري روشن است كه آنارشيسم عمالً مانع مبارزه مردم و گسترش و اتحاد آن مي . به هيچ مي گيرندرا 
شوند، طبقه كارگر را از انجام رسالت تاريخي خويش باز مي دارند، نفاق و پراكندگي را به جاي تشكل و همبستگي  مي 

 سال قبل در اروپا به وجود آمد و مبلغين سرشناسي چون ماكس ۱۳۰ ‐۱۰۰آنارشيسم به مثابه يك جريان سياسي . گذارند
ماركس و انگلس بنيان گذاران تئوري سوسياليسم علمي براي . داشت) bakunin(، پردون، و باكونين )stirner(اشتيرنر

لنين مي . ندايجاد سازمان كمونيستي طبقه كارگر، مبارزه طوالني و سختي را با نمايندگان اين جريان سياسي انجام داد
 :نويسد

آنارشيست ها طبقه كارگر را تابع سرمايه داري مي كنند و جز جمالت كلي عليه استثمار بدون درك ريشه و علت آن «
 »چيزي نمي گويند و به مبارزه طبقاتي ايمان ندارند

با ايدئولوژي و مشي منجمله در كوره مبارزه عليه آنارشيسم بود كه موازين سازماني حزب طراز نوين متشكل و پيشرو 
خطر نفوذ انديشه هاي آنارشيستي به ويژه درميان اقشار خرده بورژوازي شهر و ده و قشر عقب . سياسي معين تدوين شد

 لنينيسم و با تجربه ساختمان سوسياليسم از اين خطر ‐مانده طبقه كارگر زيادتر است، اگر چه با گسترش تعاليم ماركسيسم
با اين حال احزاب كمونيست به خصوص در كشورهايي كه طبقه كارگر داراي قدرت زياد . ده استبه ميزان زيادي كاسته ش

نيست يا در دوران نخستين رشد سرمايه داريست و يا شرايط اجتماعي و سلطه تفكر خرده بورژوايي براي نفوذ انديويدو 
 .اشدآماده است بايد متوجه اين خطر و عقيم ساختن آن ب) يا منش فردي( آليسم 

 

 )Andividualisme( ـ انديويدوآليسم 15     

به همين .          اين لغت از ريشه انديويدو گرفته شده كه در بسياري از زبان هاي اروپايي به معناي فرد يا شخص است
ه خرده انديويدوآليسم از مختصات ايدولوژي و روحي. يا اصالت فرد توجه كرده اند» منش فردي«جهت انديويدوآليسم را 
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بورژوايي است و در نتيجه كليه انواع روحياتي كه در جامعه مبتني بر مالكيت خصوصي پرورش مي يابد ظاهر ميگردد و در 
 . معناي آن بطور خالصه يعني برتر نهادن فرد بر جمع، قائل شدن اصالت و اهميت براي فرد نه براي جمع

 :شعار انديويدوآليست ها چنين است

انواع فلسفه هاي معاصر سرمايه داري كه مسئله اساسي فلسفه و جامعه شناسي را به بررسي . د، سپس جمع          اول فر
را نيز بشكل مطلق، هميشه و يكسان و بالتغيير در تاريخ » فرد انساني«مختصات فرد انساني محصور مي كنند و تازه آن 

همگي بر پايه فلسفه اصالت فرد ) نئونونيسم و پرسوناليسم و غيرهمانند اگزيستانسياليسم و پراگماتيسم و . (در نظر مي گيرند
انديويدوآليسم پايه . نظريات آنارشيستي خرده بورژوايي نيز مظهر انديويدوآليسم افراطي خرده بورژوايي است. قرار دارند

 .فلسفي سرمايه داريست و بر اين پايه سودجويي و خود پسندي توجيه مي گردد

تئوري و عملي است كه طبق آن منافع جمع  و جامعه بر منافع فرد » منش جمعي«يا » اصالت جمع«         برعكس 
مقدم است و حفظ و تكامل شخصيت فرد و رهايي او از يوغ ستم هاي اجتماعي فقط و فقط به رهايي جمع و تكامل آن 

نه در راه پيشرفت منافع عمومي جمعي مربوط است و تنها جامعه اي كه در آن افراد با حقوق برابر و به شكل داوطلبا
 .مي تواند يك جامعه واقعاً انساني باشد. ميكوشند

         روش اصالت جمع سوسياليستي مبتني بر مالكيت اجتماعي وسائل توليداست، بدون ايجاد يك مالكيت اجتماعي و 
جود نمي آيد و روابط همكاري و تعاون يك جامعه سوسياليستي شرايط واقعي براي تربيت همگاني جامعه با روح جمعي بو

 . جانشين روابط استثمار و ستمگري نمي شود 

         سوسياليسم مي تواند آن چنان شرايطي بوجود آورد كه در آن هماهنگي واقعي بين منافع فرد وجمع پديد آيد و 
 .نافع جمع نباشدالزمه برآورده شدن خواست هاي فرد، چنانچه در سرمايه دراي ديده ميشود سركوب م

از اصالت فرد . دو نوع روحيه و دو نوع طرز فكر ناشي مي شود ) اصالت فرد و اصالت جمع (          از اين پايه فلسفي
روحيه خودپسندانه و طرز تفكر ذهني كه تمايالت خود را مقدم بر واقعيت نمي سازد و از اصالت جمع روحيه انقالبي 

صولي و عيني كه واقعيت عيني مصالح تكامل جامعه را بر تمايالت وخواست هاي ذهني همبستگي و تعاون و طرز فكر ا
 . مقدم مي شمرد

رخنه روحيه و طرز تفكر و شيوه عمل انديويدوآليستي در حزب طبقه كارگر در جامعه هاي عقب مانده موجب تبديل 
 . مبارزات خالق اصولي به مبارزات گروهي و ذهني مي گردد

 

 ناسيونال اول، دوم و سوم  ـ انتر16   

         واژه انترناسيونال به معناي بين الملل به آن سازمان هاي جهاني كارگري اطالق گشت كه از اواخر قرن گذشته تا 
الهام بخش تشكيل آن آموزش ماركسيسم و اساسش . اواسط قرن حاضر در دوره هاي مختلف تكامل جامعه تشكيل شد 

 .گران و زحمتكشان كشورهاي مختلف گيتي بودهمبستگي بين المللي كار

 توسط كارل ماركس ۱۸۶۴         نخستين جامعه بين المللي كارگران كه بعدا به انترناسيونال اول معروف شد در سال 
مدت ها بود كه ماركس و انگلس براي ايجاد حزب انقالبي طبقه كارگر مبارزه مي . آموزگار بزرگ پرولتاريا پايه گذاري شد

كردند و تاسيس انترناسيونال به مثابه سازمان بين المللي پرولتاريا ثمره اين مبارزه و پيروزي تعاليم ماركسيستي در جنبش 
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بر اثر رشد سرمايه داري در نيمه دوم قرن نوزدهم و اعتالي نهضت كارگري و دموكراتيك . كارگري يك قرن پيش بود 
گي و كمك متقابل اين نهضت ها در مقياس جهاني ، تشكيل سازمان بين دراغلب كشورهاي پيش  افتاده و لزوم همبست

اعالميه .  در لندن تاسيس شد ۱۸۶۴ سپتامبر ۲۸انترناسيونال اول . المللي كارگران بيك ضرورت تاريخي مبدل شده بود 
 و در آن وظيفه اين سند به برنامه پرولتارياي انقالبي در قرن نوزدهم مبدل شد. تشكيل آن را ماركس نوشته است

احزاب .سرنگون ساختن قدرت سرمايه و استقرار حكومت كارگران از طريق مبارزه سياسي تعريف شده بود : پرولتاري
 ۲۰در كمتر از دو سال . كارگري در آن زمان به شكل شعب اين سازمان بين المللي در كشورهاي مختلف تاسيس يافتند

ماركس در تمام مدت موجوديت . كشورهاي اروپا و در ساير قاره ها تشكيل شدسازمان از اين قبيل ، تقريباً در تمام 
انترناسيونال اول عضو شوراي عمومي آن بود و همراه با انگلس و ساير طرفداران سوسياليسم علمي عليه عقايد خرده 

ه بسيار مهم ترتيب  وسيل۱۸۱۷در سال ) كاپيتال(چاپ كتاب سرمايه . بورژوايي در جنبش كارگري بشدت مبارزه كرد 
مهم ترين كنگره هاي انترناسيونال اول در اين . سازمان هاي كارگري در روح ماركسيسم و پيروزي سوسياليسم علمي بود

در مرحله بعدي مبارزه .  هر سال يك بار بترتيب در شهر ژنو، لوزان و بروكسل و بازل تشكيل شد۱۸۶۶مرحله از سال 
ماركس و طرفدارانش ماهيت . آنارشيسم جريان يافت كه در اسپانيا و ايتاليا طرفداراني داشت داخلي انترناسيونال اول عليه 

 .ضد پرولتري و فعاليت هاي سازمان شكنانه آنارشيسم را فاش كرده و پيروزي سوسياليسم علمي را تامين نمودند 

جام داد و از مبارزه قهرمانانه كارگران پاريس          به هنگام اعالم كمون پاريس، انترناسيونال اول فعاليت درخشاني ان
پس از . پشتيباني كرد و پس از شكست آن، فعاليت هاي پردامنه اي را عليه ترور خونين بورژوازي فرانسه سازمان داد

عناصر مردد و . شكست كمون پاريس درهمه كشورها فشار و تضييق عليه انترناسيونال اول شدت بي سابقه اي يافت
باين جهت در كنگره . ناره گيري كردند و بتدريج ادامه فعاليت مركز كارانترناسيونال اول در اروپا غير ممكن شد متزلزل ك

انترناسيونال چهار سال بعد طي كنفرانس .  تصميم گرفته شد اين مركز به نيويورك منتقل شود ۱۸۷۲الهه در سال 
 .فيالدلفيا رسماً منحل گشت

 طي كنگره اي منعقده در پاريس ۱۸۸۹ به مثابه جامعه بين المللي احزاب سوسياليست در سال          انترناسيونال دوم
مدت . تاسيس شد و در آن احزاب كارگري تقريبا همه كشورهاي اروپايي و اياالت متحده امريكا و آرژانتين شركت جستند

در اين . تعاليم ماركسيستي قرارداشت شش سال فعاليت اين سازمان توسط فردريك انگلس رهبري مي شد و بر شالوده 
مدت انترناسيونال دوم به پخش انديشه هاي سوسياليسم علمي و تحكيم احزاب كارگري كمك شايسته اي كرد و اين 

پس از درگذشت انگلس بتدريج رهبري . احزاب به تدريج به نيروي سياسي مهمي در اغلب كشورهاي اروپايي مبدل شدند 
. ست اپورتونيست ها افتاد و آنها باعث نفوذ انديشه و اسلوب بورژوايي در داخل جنبش كارگري شدند انترناسيونال دوم بد

رشد كمي انترناسيونال دوم همسطح با رشد كيفي آن نبود و از ميزان آگاهي سياسي و روش انقالبي آن به تدريج كاسته 
لشويك هاي روسيه به تعاليم انقالبي ماركسيسم وفادار ولي در داخل آن برخي احزاب يا شعباتي از احزاب نظير حزب ب. شد

. ماندند و به شدت عليه روش تسليم طلبانه و تجديد نظر طلبانه و رفورميستي رهبران اپورتونيست اين سازمان مبارزه كردند
دوم پس از شروع جنگ اكثر رهبران انترناسيونال . اين مبارزه يك جناح چپ  انقالبي در داخل انترناسيونال دوم ايجاد نمود 

اصول همبستگي پرولتري و .  آشكارا به سراشيب مواضع بورژوازي كشورهاي خود در غلطيدند۱۹۱۴اول جهاني در سال 
يك جناح . ناسيونال دوم سه جريان ايجاد گشتاز آن موقع در داخل انتر. انترناسيوناليسم كارگري را به كلي ترك كردند

 . يگري جناح ميانه رو و سومي  انترناسيونال ها يا جناح چپراست يا سوسيال شوينيست ها، د

         اين جناح انقالبي بلشويك هاي روسيه به رهبري لنين، انقالبيون آلماني به رهبري كارل ليپكنشت وحزب 
يدرهاي جنگ اول جهاني و خيانت رهبران انتر ناسيونال دوم و ل. سوسياليست چپ بلغارستان و غيره را در بر مي گرفت
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رفورميست كه تصميمات صريح كنگره هاي اين سازمان را علناً زير پا گذاشتند به تدريج در داخل احزاب كارگري موجب 
 در سوئيس اتحاديه سوسياليست هاي ۱۹۱۵در سال . شدت مبارزه و تشكل گروه هاي انقالبي و ماركسيستي واقعي شد

انقالب سوسياليستي اكتبر در . ن را والديمي ايليچ لنين بعهده داشت انترناسيوناليست تشكيل شد كه رهبري  جناح چپ آ
 لنينيسم و گام مهمي در راه ايجاد احزاب انقالبي كارگري – پيروزي بزرگ سوسياليسم علمي و ماركسيسم ۱۹۱۷سال 

حزاب ، احزاب گشت كه طبق سنت زمان ماركس و براي نشان دادن جدايي كامل از انترناسيونال رفورميستي دوم، اين ا
 . كمونيست نام گرفتند

         انترناسيونال كمونيستي يا انترناسيونال سوم كه به كمينتون نيز معروف است از اين احزاب انقالب تشكيل شد و از 
.  بفعاليت خود كه نقطعه تحول و چرخشي در تاريخ جنبش كارگري ايجاد نمود ادامه داد۱۹۴۳ تا سال ۱۹۱۹سال 

نخستين كنگره آن در ماه . ل كمونيستي سازمان انقالبي بين المللي و مركز رهبري جنبش كارگري جهاني بود انترناسيونا
 كشور جهان تشكيل شد و براي اولين بار درآن احزاب ۳۰ با شركت احزاب و گروه هاي كمونيستي ۱۹۱۹مارس سال 

 مشاوره اي به رهبري لنين در ماه ژانويه همان قبل از آن جلسه. انقالبي كشورهاي شرقي و آسيايي نيز شركت جستند 
 حزب تشكيل شده بود و همه احزاب و سازمان هاي كمونيستي و سوسياليستي را به شركت در كنگره ۸سال با شركت 

كنگره در پيام خود به پرولتارياي سراسر جهان طبقه كارگر را به مبارزه جدي و . انترناسيونال كمونيستي دعوت كرده بود
نهضت انقالبي ماركسيستي بسرعت دراروپا و آسيا و آمريكا ريشه دوانيد و وسعت . ت گرفتن قدرت حكومتي فرا خواند بدس

دراين مرحله نهضت كارگري را هم جريان ميانه رو . احزاب جديد كمونيست در بسياري از كشورها تاسيس يافت . يافت 
د و هم بيماري چپ روي و سكتاريسم كه در احزاب جوان و بدون كه تحت اين عنوان مدافع اپورتونيسم بود تهديد ميكر

 حزب تشيكل شد و نقش ۴۱ با شركت ۱۹۲۰كنگره دوم انترناسيونال كمونيستي در سال . تجربه زمينه پيدا كرده بود 
ميست مهمي در مبارزه عليه باصطالح چپ روها كه با شركت كمونيست ها در پارلمان و در سنديكاهاي تحت رهبري و فر

انتشار كتاب . ها مخالفت كرده و درعمل وسايل مختلف مبارزه انقالبي حزب كمونيست را از وي مي گرفتند ايفا نمود
. در آماده كردن اين كنگره و موفقيت آن نقش درجه اول را داشت » بيماري كودكانه چپ روي در كمونيست« معروف لنين

در زمان تشكيل . ي مستعمره و اسير، روش كمونيست ها را روشن كردكنگره پيرامون نقش دهقانان و خلق هاي كشورها
 ۲۲ حزب كمونيست وجود داشت كه فقط ۷۶كنگره هفتم كمينتون كه توجه خاص بمبارزه عليه فاشيسم نمود در جهان 

ام احزاب پس از شروع جنگ دوم جهاني تم.  حزب در شرايط غير علني فعاليت مي كردند۵۴حزب از آن علني بودند و بقيه 
كمونيست فعاليت عظيمي را عليه فاشيسم سازمان داده و قهرمانانه دركشورها ي اشغال شده نهضت هاي نيرومند مقاومت 

در اين زمان وظايف احزاب كمونيست بيش از پيش غامض و پيچيده و شرايط پيكار گوناگون و متفاوت . را رهبري نمودند
بودند و با آبديدگي ومهارت مبارزه زحمتكشان كشور خود را رهبري مي كردند احزاب كمونيست رشد و تحكيم يافته . گشت

در اين شرايط باقي ماندن يك مركز واحد رهبري با رشد نهضت كمونيستي مغاير بود و دخالت هاي سازماني در  امور . 
 كمونيستي به تصويب اكثريت  تصميم انحالل انترناسيونال۱۹۴۳درسال . ساير احزاب نتايج منفي و مضري به بار مي آورد 

نقش تاريخي كمينتون تقويت و تحكيم رابطه و همبستگي بين زحمتكشان ، آبديده كردن  .  مطلق احزاب كمونيست رسيد
 . اين احزاب و تعيين اصول عمومي تئوريك وتبليغاتي احزاب كمونيست بود

م اكنون اجراي اصول انترناسيوناليسم پرولتري و همبستگي          اين بود تاريخچه اي از تشكيل و فعاليت انترناسيونال، ه
بين المللي زحمتكشان از مهم ترين اصول روابط بين احزاب كمونيست و كارگريست كه هر يك مستقالً و با شناخت جامعه 

 تماس هاي  لنينيسم را در كشورهاي خود به كار مي بندند و ضمناً از اشكال مختلف نظير–خود تعاليم عمومي ماركسيسم 
مشاوره اي دو جانبه و چند جانبه ، كنگره هاي احزاب مختلف ، همكاري هاي مشخص، ارگان مطبوعاتي و اطالعاتي و 
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تئوريك مشترك و تشكيل كنفرانس هاي منطقه اي و باالخره تشكيل جلسات مشاوره جهاني استفاده كرده و به تبادل 
 . بررسي مي پردازدنظرپرداخته پيرامون تعيين مشي عمومي به بحث و

 :گفته مي شود) ۱۹۶۹(در سند اصلي كنفرانس بين المللي احزاب برادر 

بنياد مناسبات متقابله بين احزاب برادر عبارتست از اصول انترناسيوناليسم پرولتري، همبستگي و كمك متقابل،          «
ايت دقيق اين اصول شرط ضرور براي رشد همكاري احترام به استقالل و برابري و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر، رع

در حال حاضر كه يك مركز . تمام احزاب داراي حقوق برابرند. رفيقانه احزاب برادر و تحكيم وحدت جنبش كمونيستي است
رهبري در جنبش كمونيستي وجود ندارد اهميت تلفيق داوطلبانه عمل آن ها به خاطر اجراي موفقيت آميز وظايف آن ها به 

 ».ويژه افزايش مي يابد

اين اصول و آن اشكال همكاري، امكانات الزم را براي يگانگي كوشش هاي احزاب كمونيست و كارگري در راه آماج هاي 
 . مشترك آن ها فراهم مي سازد

. هانست         واژه انترناسيونال داراي مفهوم ديگري نيز هست و آن نام سرود انقالبي كارگران و همه كمونيست هاي ج
. هستند) pierro degeyter( و سازنده آهنگ پي ير دگي تر ) eugdne potier(سراينده اشعار آن اوژن پوتيه

پس از . اشعار او هميشه زبان زد محافل انقالبي بود. اوژن پوتيه كارگري شاعر بود و در كمون پاريس شركت داشت
 با خوش بيني انقالبي شگفت انگيزي شعر جديد خود را وي در سخت ترين شرايط پي گرد،) ۱۸۷۱(شكست كمون پاريس 

پوتيه ) ترجمه فارسي از ابوالقاسم الهويي است. ( سرود» انترناسيونال «و با عنوان » برخيز اي داغ نفرت خورده«با مطلع 
 ها بعد كه جزوه مدت. طي سال هاي دشوار تبعيد او نتوانست اشعار خود را به چاپ برساند. خود عدو انترناسيونال اول بود

پس از آن در همه نبردها . اشعار او چاپ شد يك كارگر موسيقي دان موسوم به پي ير دگي تر آهنگي براي اين شعر ساخت
به مثابه يكي از محبوب ترين ترانه هاي انقالبي به زحمتكشان رزمنده شور و الهام مي » انترناسيونال«و تظاهرات كارگري

 .بخشيد

خود . ان اين سرود مارش پيروزمندانه خود را نخست در بلژيك و فرانسه و سپس در سراسر جهان آغاز كرد         از آن زم
پي ير دگي تر در سنين سالخوردگي توانست طي مراسم يازدهمين سالگرد انقالب كبير اكتبر درميدان سرخ مسكو طنين 

ان اعدام و در صحنه نبرد، در شور و التهاب تظاهرات سرودي كه در جشن و سرور، در ميد. را بشنود» انترناسيونال«مهيج 
 .خلقي، ايمان كمونيست ها را به پيروزي جهان نو و كمونيسم بيان مي دارد

 

  )internationalisme prolieterien (ي ـ انترناسيوناليسم پرولتر17

شه ي انديخيکشان، از نظر تار کارگران و همه زحمتين المللي بي همبستگيدئولوژياست و اي         عبارتست از س
ک يش از يک انگلس رهبران بزرگ طبقه کارگر بين بار توسط کارل مارکس و فردري نخستي برايسم پرولتريوناليانترناس

ست با عبارت يفست حزب کموني که آن ها در اثر مشهود خود مانيشعار مشهور.  شديزيه ريان و پايصد سال قبل ب
 آنست يستيشه مارکسين انديک ايه تئوريپا. شه بودين اندي  اياسيان سينوشتند ب» ديد شو سراسر جهان متحيايپرولتار«

 ي زحمتکشان، استقرار دموکراسياتي دفاع از منافع حي بهره کش و برايه بورژوازي عليکه زحمتکشان هر کشور
 هستند ي همانندياتي منافع حي جهان داراين حال کارگران و زحمتکشان همه کشورهايدر ع.  کننديکار ميسم پياليوسوس

 متقابل يباني و پشتين جا لزوم اتحاد و همبستگياز هم. استي سراسر دني دارند که بورژوازي واحديو دشمن طبقات
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 جامعه ي و بنايه داري سرماي امر مشترک سرنگونيت ها وهمه کشورها درمبارزه برايکارگران و زحمتکشان همه مل
 .ه آن متحد شودي علياس جهانيد درمقيز باي متحد  است لذا کار نياس جهانيه در مقيماسر.  گرددي مي ناشيستياليسوس

 يخ مرتباً غنير تاري و سير بر اثر تکامل جامعه بشريکصد سال اخي ي طيسم پرولتريونالي و مفهوم انترناسي         محتو
 زحمتکشان تمام ين المللي بيود از همبستگ اکتبرمفهوم آن عبارت بيستيالير سوسيتا قبل از انقالب کب. تر شده است

 و يستياليپس از انقالب اکتبر سوس.  و به حکومت رساندن طبقه کارگريه داري برانداختن سرمايکشور در مبارزه برا
 شود و مفهوم آن ي تر مي غنيسم پرولتريونالي و اشکال بروز انترناسي جهان محتويستيالين حکومت سوسيش نخستيدايپ

 .ردي گيز در بر مي را نيدي ختم نشده بلکه عناصر مهم جديمي قديان محتوفقط به هم

 :ن عناصر عبارتند ازيا

 يستيالين دولت سوسيت از اي ودفاع و حماين حکومت پرولتري از نخستي کارگري جنبش جهانيبانيپشت .۱

 ي کارگري نسبت به جنبش جهاني و زحمتکشان شوروي حکومت شورويبانيکمک و پشت .۲

 يبخش مليده و جنبش آزاديسم درمناسبات با ملل ستمديوناليوم انترناسم مفهيتعم .۳

ن يلن.  تواند آزاد باشديگر ستم روا دارد نمي که بر ملل دي شود ملتي دارد که در آن گفته مي         انگلس فرمول مشهور
 در ي حکومت جوان شوروريني لناستين اصل را در سيتجسم کامل ا. ده استيسم ناميونالي انترناسين گفته را اصل اساسيا

 .دي توان دي ميه به روشني ساکن روسي مليت هايقبال ملل مختلف و اقل

ده متحد ي تمام کشورها و ملل ستمديپرولترها«د با شعاري تمام کشورها متحد شوي         در عمل شعار معروف پرولترها
ستم يش سيداي و پيستياليد سوسي جديعده کشورهاک يجاد ي و ايپس از خاتمه جنگ دوم جهان» .ديل گرديد تکميشو
ن اردوگاه گشت و ي عضو اين کشورهايه مناسبات بي اساس و پايسم پرولتريونالي، اصل انترناسيستيالي اردوگاه سوسيجهان

 ي ملر منافعيسم وحدت خلل ناپذيني لن–سم يمارکس. ز در بر گرفتين دول را نين ايمفهوم روابط برادرانه و کمک متقابل ب
 و يه داريه سرماين مبارزه عليرا اي کند زي کنند ثابت ميکار ميسم پيالي زحمتکشان جهان را که بخاطر سوسين الملليو ب
ط مشخص يسم وابسته به شرايالي آن و ساختمان سوسيروزي دارد، اگر چه راه مشخص پين الملليسم خصلت بياليامپر
 . استگر در کشوريروها و عوامل دي وتناسب نيخيتار

 ي کنفرانس جهانيدر سند اصل.  استيستيالين دول سوسياساس مناسبات ب) يستياليسوس (يسم پرولتريونالي         انترناس
 : شوديگفته م) ۱۹۶۹ (يست وکارگرياحزاب کمون

تکامل . است ي بغرنجيخي پروسه تاريستيالي سوسين، تکامل اتحاد برادرانه کشورهاي طراز نوين المللياستقرار مناسبات ب«
 حقوق، حق ي متقابل، برابريباني، کمک و پشتيسم پرولتريوناليق اصول انترناسيت دقين پروسه رعايز ايت آميموفق
 .دي نمايجاب ميگر را ايکدي يت، عدم مداخله در امور داخليحاکم

 ين کشورهاي بهر گاه.  وجود ندارديه داري سرماي فطرير تضادهاي نظييسم تضادهايالي         در سرشت سوس
وند با ي آن ها و در پين المللي و وضع بي و ساختمان اجتماعي از تفاوت سطح رشد اقتصادي ناشي اختالفاتيستياليسوس
ق بحث و ي از طريسم پرولتريونالي انترناسيد بر مبناي تواند و باي مين اختالفاتي آن ها بروز کند، چني ملي هايژگيو

ست به جبهه واحد ي باين اختالفات نميا. ز حل گردديت آمي موفقيبانه و برادرانه به نحو داوطليقانه و همکاريمذاکره رف
 . وارد سازديسم خللياليه امپري عليستيالي سوسيکشورها
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 يه همگوني بر پايستياليستم سوسي سيول. نندي بيسم را ميالي سوسيستم جهاني رشد سي هايست ها دشواري         کمون
ن وجه مشترک يا.  وارد در آن استوار استي کشورهاي و هدف هايادي و انطباق مصالح بنيصاد اقت– ينظام اجتماع

سم يني لن–سم ي اصول مارکسيسم بر مبناياليستم سوسي وحدت سيم آتي موجود و تحکي هايضامن رفع دشوار
 ». است يسم پرولتريوناليوانترناس

سم ـ ير و اصول مارکسين کبيم لنيه تعاليرپا گذاشته و عليختلف آن را ز و وجوه ميسم پرولتريونالي         آن ها که انترناس
 غلطند بلکه در عمل يسم کوته نظرانه ميونالي کنند نه فقط به منجالب ناسي اقدام ميسم پرولتريوناليسم و انترناسينيلن
ه چپ نماها، اخالل در ت انشعاب گرانيفعال.  کنندي و کارگران و زحمتکشان کشور خود عمل مير با منافع مليمغا

ه دشمن يست واخالل در مبارزه مشترک عليده، اتهام به احزاب کموني زحمتکشان و ملل ستمدين المللي بيهمبستگ
 .  استيسم پرولتريوناليسم ـ نقض آشکار اصول انترناسياليمشترک امپر

 رشد يا در پرتويمرتفع خواهد شد و ان حوادث ي گردد در جريد ميست پدين احزاب کموني اختالفات که بي         برخ
 دوام يشتريگر ممکن است مدت بي ديبرخ. ديت مسائل مورد بحث راروشن خواهد کرد محو خواهد  گرديحوادث که ماه

ست در تمام جبهه ها، از راه ي احزاب کمونيق همکاريد از طري تواند و باي اصل آنست که مسائل مورد بحث ميابند، ولي
 ي به درستيقانه از راه وحدت عمل در عرصه جهانياحزاب، تبادل متقابل تجارب و بحث و مشورت رفن يگسترش روابط ب

ن احزاب و يم مناسبات و تکامل اعتماد متقابل بي هر حزب کمک همه جانبه به تحکيستيوناليفه انترناسيوظ. حل گردند
 .  است يستي کمونين الملليم وحدت جنبش بين جهت تحکي نويکوشش ها

 و استقالل ي و آزاديهني به خاطر منابع ميکار واقعيرا که پي مطابقت دارد زي با منافع مليسم پرولتريونالي      انترناس   
ن ي که در ايي و همه خلق هايستيالي سوسي برادرانه با همه کشورهايسم و همکارياليه امپريجز از راه مبارزه مشترک عل

 دارد و يستيونالي جنبه انترناسي واقعيهن پرستيم ميي گوين جهت است که مي از ا.ستير ني کنند امکان پذيکار ميق پيطر
ک ي تفکيستي و کمونيست کارگري هر حزب کمونين المللي و بيت مليمسئول. هن پرستانه استيقاً ميسم عميوناليانترناس
ن حال در برابر يش و در عيوش در برابر طبقه کارگر و خلق کشور خيت خويست مسئول فعاليهر حزب کمون. ر استيناپذ

ا کم بها دادن ي ي مصالح ملي و هم نفيستيونالي ناسيست ها هم تنگ نظرينيست لنيمارکس.  باشدي ميطبقه کارگر جهان
 . داننديرا مطرود م) گراني بر دييطره جويس(سمي هژمونيش به سويبه آن را و هم گرا

 ي که در کشورهايستي از جانب احزاب کمونيسم پرولتريونالياسسم و انترنيالين خدمت به امر سوسي         بزرگ تر
 .ين وي رزمند عبارتست از تصرف قدرت حاکمه توسط طبقه کارگر و متحدي ميه داريسرما

سم، يني لن–سم يم مارکسي بر اساس تعاليط مشخص مليت احزاب برادر، در نظر گرفتن شرايط فعالي شراي         گوناگون
وه و اشکال کار و مبارزه، تفاوت روش در اجراء ين مستقالنه شييش هر حزب با استقالل کامل، تعاست و روين سيتدو
 احزاب يريق موضع گي بر سرراه تلفي مانعيستي بايا آن مسئله نمين ي اختالف نظر آنان در مورد ايف مشخص و حتيوظا
 .  باشديستياليمپر مبارزه ضد اياديژه در مورد مسائل بني و به ويست در عرصه جهانيکمون

ه يبخش را علي آزادي طبقه کارگر و همه زحمتکشان و جنبش هاين المللي و بي وحدت مليسم پرولتريونالي         انترناس
 يسم و صلح و آزاديالي مبارزه در راه سوسيروزي پي براي و اساسي آن شرط ضروري کند و اجرايت ميدشمن مشترک رعا
 .واستقالل است
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 )discipline et democratie (ي حزبي و دموکراسيط حزب ـ انضبا۱۸

، يست و کارگريک در احزاب کمونيت دموکراتيراصول مرکزيگيق و پي دقي اجرايعني ـ ي داخل حزبي          دموکراس
ان ها ن ارگيه اي در کلين تا باال، کارجمعيي حزب از پاي رهبريه ارگان هاي بودن کلي انتخابيعني حزب ي داخليدموکراس

وه انتقاد و انتقاد از يت خود، استفاده از شيرامون فعالي پي حزبي بدادن گزارش در مقابل سازمان هاي حزبيفه ارگان هايوظ
رامون مسائل ي پيد حزبيخود در داخل حزب، حق هر فرد حزب به شرکت در بحث آزاد و خالق و سازنده در مجامع و جرا

 . استين سين اياست حزب و شرکت در تدويمختلف س

 و انضباط آگاهانه يم وحدت اصوليله تحکيت خالق ومبتکرانه اعضاء حزب، وسيد فعالي شرط تشدي حزبي         دموکراس
 .        گردديح مي شود تصريد مي که در اساسنامه حزب قيني طبق موازي حزبي دمکراسيطرز اجرا.  استيحزب

 که متوجه هر فرد و يفين شده و انجام وظايي تعي که در اساسنامه حزبينير موازي گيق و پي دقي اجرايعني ـ يانضباط حزب
دن به ي تحقق بخشياست حزب، کوشش براي برنامه و اساسنامه و سي اجرايعني يانضباط حزب.  شودي ميسازمان حزب

 . آنيدن به هدف ها و آرمان هاي رسيمات حزب ومبارزه برايتصم

وجود وحدت .  زحمتکش استي توده هاين رهبريحزب، وحدت اراده وعمل آن و تام شرط استحکام ي         انضباط حزب
ل ي تمام افراد خود از صدر تا ذيک انضباط برايحزب تنها . انه حزب استيکار جوي حفظ قدرت پياراده وعمل شرط اساس

خدشه وارد کردن به . ک انضباط واحد هستنديا خدمات خود تابع يا سابقه يست ها صرفنظر از شغل يهمه کمون. دارد
ت از يت اقلي تبعيانضباط حزب. ر استيماندن در صفوف آن مغاي رساند و با باقيان فراوان به حزب مي زيانضباط حزب

گر يمات کنگره و ديه اعضاء و سازمان ها را نسبت به تصمي باالتر، کلين تر نسبت به ارگان هايي پايت، ارگان هاياکثر
م وحدت حزب و ي است آگاهانه و داوطلبانه به منظور تحکين انضباطيا.  کنديجاب مي ايت حزبي صالحي ذيارگان ها

 با اطاعات کورکورانه که سازمان را به سربازخانه مبدل کند، ي وجه مشترکيانضباط حزب. سمي کمونيدن به آرمان هايرس
م بحث و يقبل از اتخاذ تصم. دارداست حزب خورد کند، ني سين و اجرايفکر خالق و شرکت مبتکرانه افراد را در تدو

 . م متخذه را اجرا کنندي واحد تصميد مانند تنيم همه بايپس از اتخاذ تصم. مشاوره آزادانه در مسائل الزم ا ست

 

 )Revolution( ـ انقالب ۱۹

مبحث به كلي م بدان دست زده نام انقالب نهاده و با سلطه و خلط ي که رژيک رشته اقداماتيران به ي است که در ايمدت
انقالب شاه و » « انقالب از باال» «انقالب سفي «چپ و راست از . مفهوم اين مقوله اجتماعي را دگرگون جلوه گر مي كنند

 .مي كوشند تا ارج و اهميت اين لغت ومفهوم عميق آن را پا مال نمايند. صحبت مي كنند» مردم

          انقالب چيست ؟

معناي  انقالب در علم . في و بنيادي، يك چرخش عظيم و اساسي در حيات جامعه است         انقالب يك تحول كي
جامعه شناسي عبارتست از سرنگوني يك نظام اجتماعي كهنه و فرسوده و جايگزين كردن آن با نظام اجتماعي نو و مترقي 

زيرا نظام فئودالي .  بورژوايي بودانقالب كبير فرانسه كه نزديك به دويست سال قبل روي داد يك انقالب: مثال بزنيم. 
فرسوده ومظهر آن سلطنت بورپون ها را از بين برد و نظام سرمايه داري را كه در آن زمان نو و مترقي بود جايگزين آن 

انقالب مشروطه ايران يك انقالب بورژوايي بود زيرا اگر چه نا تمام ماند و به پيروزي كامل نرسيد ولي به بساط . ساخت 
استبدادي سلطنت و به اساس خانخاني و فئودالي پوسيده ضربات جدي زد و راه را براي رشد جامعه و شركت توده فعال 
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انقالب كبير اكتبر يك انقالب عظيم اجتماعي بود زيرا كه نظام كهنه و فرسوده . مردم در تعيين سرنوشت مملكت باز كرد 
ين سوسياليستي را كه بزرگترين چرخش در تاريخ بشري است بنا فئودالي و سرمايه داري را ريشه كن ساخت و جامعه نو

 . نهاد

جهان بيني ماركسيسم ـ لنينيسم انقالب را نتيجه ضروري و .          انقالب مهم ترين مرحله در تكامل حيات جامعه است
 طبقات با منافع متناقض در همه جوامعي كه در آن. اجتناب ناپذير تكامل جوامع منقسم به طبقات آشتي ناپذير مي داند

وجود دارند تكامل اقتصادي و اجتماعي و تحوالت حاصله به تدريج و مرحله به مرحله شرايط و عوامل دگرگوني عميق و 
. بنيادي را به حد بلوغ مي رساند، پخته مي كند و سرانجام تغيير بنيادي نظام اجتماعي را ممكن و ميسر و ضرور مي نمايد

 :ب به گفته كارل ماركس چنين استبيان علمي اين مطل

 جامعه در مرحله معيني از رشد خود با مناسبات توليدي موجود با بيان قضايي آن يعني با مناسبات يدينيروهاي تول«
اين مناسبات توليدي به مانع و سدي در راه رشد نيروهاي . مالكيت كه در بطن آن رشد يافته اند در تضاد واقع مي شوند

 .مي گردند و در اين هنگام است كه مرحله انقالب اجتماعي آغاز مي شودتوليدي مبدل 

         انقالب آن تضاد موجود را كه نام برديم حل مي كند، آن مناسبات كهنه توليدي را از بين مي برد و با استقرار 
 .قتصادي و عيني انقالبچنين است پايه ا. مناسبات نوين زمينه را براي رشد سريع نيروهاي توليدي فراهم مي سازد

         انقالب يك طبقه حاكم را سرنگون مي كند و طبقه ديگري را كه معرف مناسبات توليدي پيشروتري است به قدرت 
مسئله اساسي در هر . مي توان گفت كه انقالب نوع جديد و مترقي تر دولت را جانشين نوع قبلي دولت مي كند. ميرساند

كنار قدرت از دست طبقه حاكمه پوسيده به دست طبقه يا طبقات پيشرو . قدرت سياسي دولتي استانقالب عبارت از مسئله 
انقالب مظهر عالي ترين شكل بروز مبارزه طبقاتي است و طبقات مترقي از . و مترقي مضمون اساسي هر انقالب است

سي و اقتصادي و ايدئولوژيك جامعه وارد طريق انقالب و كوتاه كردن عميق ترين و اساسي ترين تغييرات را در جامعه سيا
كامالً روشن است كه برخي تغييرات يا اصالحات يا اقدامات . مي سازد و از بيخ و بن سيماي آن را تغيير مي دهد

درچارچوب يك نظام اجتماعي معين با همان قدرت سياسي دولتي با همان طبقات حاكمه را نمي توان انقالب ناميد اگرچه 
 .و صدا درباره آن گوش ها را كر كندتبليغ و سر 

         از توضيحاتي كه داديم معلوم مي شود بنابر مرحله تكامل اقتصادي و اجتماعي و طبقات در حال مبارزه چند نوع 
. مثال انقالب بورژوازي، انقالب بورژوا دموكراتيك، انقالب سوسياليستي و غيره . انقالب اجتماعي مي توان تشخيص داد

ديد هر انقالب چه تضادهايي را  حل مي كند چه وظايف اجتماعي را انجام مي دهد، چه طبقه اي را از قدرت ساقط بايد 
مثالً انقالب كبير اكتبر يك . مي سازد و چه طبقه اي در راس انقالب قرار دارد تا نوع آن انقالب اجتماعي را تعيين كرد

انقالب مشروطه در مراحل . ب مشروطيت ايران يك انقالب بورژوايي بودانقالب سوسياليستي، انقالب كبير فرانسه و انقال
زيرا در اين نمونه مربوط به ميهن ما توده هاي . عالي گسترش آن تا حدي از چارچوب انقالب بورژوايي صرف فراتر رفت

و جنبه ضد استعماري و مردم با شعارها و خواست هاي ويژه خود در آن شركت نمودند و مهر خويش را بر چهره آن نهادند 
 . ضد امپرياليستي آن را تقويت بخشيدند

         يك مطلب ديگر را هم تصريح كنيم كه گذار قدرت دولتي از دست هر طبقه اي به دست طبقه ديگر انقالب نيست، 
ند به نحوي كه زيرا همان طور كه گفتيم مفهوم انقالب، گرفتن  حكومت ازجانب طبقه مترقي و پيشرو تر را ايجاب مي ك

. راه تكامل جامعه را بگشايد وگرنه اگر طبقه اي منحط و ارتجاعي مي تواند طبقه مترقي را منكوب كند و به حكومت برسد
انقالب با نيرو و با شركت توده هاي مردم انجام مي گيرد، داراي هيچ وجه مشتركي . اين عمل ضد انقالب است نه انقالب
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چنين اعمالي سران حكومتي، . و اين گونه اقدامات كه در تاريخ نمونه هاي فراوان دارد نيستبا كودتا و انقالب درباري 
اشخاص و دسته هاي متعلق به همان طبقات حاكم و وابسته به همان نظام اقتصادي و اجتماعي را عوض مي كند، تغيير و 

 اقتصادي را عوض مي كند ‐نظام اجتماعيتبديل مي دهد و قياقه ظاهري را تحول مي بخشد، درحالي كه انقالب سراسر 
وجود (و شرايط ذهني ) وضع انقالبي(براي تحقق هر انقالبي شرايط عيني . و طبقه جديد مترقي را به قدرت مي رساند

 .ضرور است) سازمان انقالبي

 :گفته مي شود) ۱۳۴۸(         در سند تحليلي از وضع كشور ما كه توسط حزب توده ايران تهيه شده 

انقالب كه عبارت از قيام توده هاي مردم به منظور تغيير بنيادي نظام اجتماعي موجود است از قهرماني اين يا آن فرد «
انقالب يك كشور در مرحله اول زائيده شرايط عيني حيات . معين، اين گروه يا آن حزب سياسي مشخص ناشي نمي شود

ل جامعه از اختيار عامل ذهني جنبش خارج است معذلك اقدامات اجتماعي است ولي با اين كه ايجاد شرايط عيني تحو
. مثبت عامل مزبور و سازمان رهبري كننده جنبش مي تواند نقش موثري در تسريع و مثمر ساختن شرايط عيني ايفا نمايد

ي شود هيچ حكومتي هر قدر در ميان بحران ورشكستي دست و پا زند به خودي خود از قدرت دست نمي كشد و ساقط نم
و تا عامل ذهني يعني اراده، توانايي و لياقت طبقه يا طبقات انقالبي براي سازمان دادن اقدامات قطعي و جازم به عوامل 

 .عيني ضميمه نشود حتي وجود كليه شرايط عيني الزم، به تنهايي براي تحقق انقالب كافي نيست

ر واكثريت تام مردم ايران را در برابر انحصارهاي خارجي،          تضادهايي كه طبقه كارگر، ساير زحمتكشان ده و شه
بورژوازي بزرگ، زمينداران عمده ورژيم هاي منافع آنان قرار مي دهد شدت وحدت بيشتري كسب مي كند و مباني عيني 
 اشتراك منافع كليدي طبقات، قشرها و خلق هايي كه سياست ضد ملي و ضد دمكراتيك به منافع آن ها لطمه مي زند

به همين سبب امكان تجمع آنان به دور ما مي تواند در صورت اتحاد و تشكل و پيش گرفتن سياسي . توسعه مي يابد
) هژموني ( صحيح، اصولي و مبتني بر واقعيات، د ور از ماجراجويي و سكتاريسم رسالت تاريخي خود را در سركردگي 

 .انقالب با موفقيت ايفا نمايد 

 

 )Revolution culturelle(  ي ـ انقالب فرهنگ20 

 و مفهوم آن جريان خلق وايجاد فرهنگي نو و عالي يعني فرهنگ ي از انقالب سوسياليستي بخشيانقالب فرهنگ
 .  و درك و هضم اين ايدئولوژي و فرهنگ سوسياليستي از جانب توده زحمتكشان استيسوسياليست

تقرار مي يابد، نحوه توليد سوسياليستي مناسبات كامالً نو و          درجريان انقالب سوسياليستي قدرت زحمتكشان اس
بر اين شالوده است كه انقالب فرهنگي صورت پذير مي شود، فرهنگ نو وسوسياليستي . دولت سوسياليستي ايجاد مي شود

 است جزء بدين ترتيب انقالب فرهنگي كه شامل ارتقاء سريع و همه جانبه سطح فرهنگي توده هاي مردم. مستقر مي شود
 .متشكله و بخشي از ساختمان سوسياليسم و مبارزه عليه دشمن طبقاتي و ايدئولوژي وي به شمار مي رود

         دراين مفهوم عميق ماركسيستي انقالب فرهنگي يك مرحله كامل از تحولي ژرف و بنيادي در زمينه گسترش 
ات جديد اقتصادي و اجتماعي و ايجاد شرايط جديد مادي و اين تحول بر پايه امكان. فرهنگ توده ها را در بر مي گيرد

 :انقالب فرهنگي داراي جنبه هاي عديده است. سياسي امكان پذير مي شود

در اين زمينه از بين بردن كامل بي سوادي و سپس به .  كارعظيم و بي سابقه در زمينه آموزش و پرورش نخست ـ
 اجباري و سپس تحصيالت با درجه باالتر و تخصصي و  تحصيالت تدريج عمومي كردن تحصيالت ابتدايي مجاني و
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موفقيت هاي كشورهاي سوسياليستي در . متوسطه عمومي براي همگان، مدارج مختلف اين جنبه از انقالب فرهنگي است
اي حل اين در اينجا بايد از كار سازماني و اقتصادي عظيم بر. اين زمينه به قدري آشكار است كه نيازي به توضيح ندارد

 . مسئله و همچنين از ساختمان مدارس و موسسات تعليم و تربيتي كه پايه مادي آن را تشكيل مي دهند ياد كرد

 كار وسيع و پي گير براي تربيت سياسي توده ها، اشاعه جهان بيني علمي و باال بردن سطح آگاهي سياسي همه ‐دوم
در اين زمينه كار مداوم و . ت عاليه انساني و اصول برجسته اخالقيزحمتكشان، پرورش روحيه نوين و كار و كوشش و صفا

پي گير فارغ از هر نوع برخورد قشري و جامد و در عين حال عميقا علمي و آشتي ناپذير براي غلبه بر بازمانده هاي طرز 
 . ي صورت مي گيردتفكر سرمايه داري و كهنه و پوسيده و در شعور و رفتار افراد و بر نظريات ارتجاعي و ضد خلق

اين خود يكي از .  كار پردامنه و عظيم براي ايجاد روشنفكران نو كه با تمام وجود خويش بسوسياليسم وابسته اندسوم ـ
هدف هاي اساسي انقالب فرهنگي به شمار مي رود و براي آن باز هم احتياج به ايجاد شرايط مادي بي سابقه است كه 

اليه و دانشگاه ها، موسسات پژوهشي، مدارس فني و تاسيسات مختلف ديگر از جمله آن ايجاد توسعه موسسات تعليمات ع
توجه به دانش و جديد ترين دستاوردهاي آن، ترقي سريع تكنيك و استفاده از آن در كار و توليد، آموزش . هاست

ي براي پژوهش دانشجويان درعالي ترين سطح ممكنه علمي و تامين بهترين و خالق ترين محيط مادي و معنو
دانشجويان ومحققين و براي خالقين آثار هنري و  ادبي مسائلي است كه در ايجاد روشنفكران جديد سوسياليستي بمثابه 

در اين زمينه هم موفقيت هاي كشورهاي سوسياليستي عيان . بخش مهمي از انقالب فرهنگي بايد مورد نظر قرار گيرد
رها به ويژه در اتحاد شوروري كه در بسياري از رشته هاي مهم و درجه اول اين دست آوردهاي علم وفن در اين كشو. است

كشور را در رديف اول دانش معاصر حياتي قرار مي دهد، تعداد عظيم دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاه ها و مهندسين 
 . د، نمودارهايي از اين واقعيت  استو پزشكان و ساير كارشناسان كه مورد غبطه كليه كشورهاي ديگر بال استثناء مي باش

 كاردائمي و وسيع براي باال بردن سطح آگاهي و فرهنگ عمومي توده هاي مردم به ترتيبي كه كليه دست چهارم ـ
. آوردهاي علمي و هنري و ادبي و كليه هم فرهنگي در دسترس زحمتكشان باشد و سطح دانش عمومي توده مردم باال رود

 اقدامات و ابتكارات به كار مي رود كه تاسيس شكبه بسيار وسيع كتابخانه ها، قرائت خانه ها، و موزه ها، در اين زمينه انواع
تئاترها و سينماها، سالن هاي كنسرت، نمايشگاه ها و گالري ها و استفاده از راديو وتلويزيون و كنفرانس ها، تاسيس باشگاه 

پ وسيع و بي سابقه كتاب ها با تيراژ هاي عظيم آماتور هنري از آن ها و خانه هاي فرهنگي در محالت شهر و دهات، چا
فرهنگ علم و هنر و ادب از همه اين طرق و با متنوع ترين اشكال و براحتي در دسترس همگان قرار مي گيرد . جمله است

 .  كمك مي كندو به ايجاد سطح عالي فرهنگ عمومي در توده هاي مردم كه از وظايف انقالب فرهنگي مورد بحث ماست

 از بين بردن حالت عقب ماندگي فرهنگي برخي از نواحي يك كشور نسبت به نواحي ديگر، يا قشري از اجتماع پنجم ـ
در نظام سرمايه داري برخي از نواحي و استان هاي يك . نسبت به ساير اقشار از جمله وظايف مهم انقالب فرهنگيست

 يا حتي ملتي در يك  كشور كثير المله ، يا اقليت هاي ملي ازنظر فرهنگي نيز كشور به علل مختلف، يا برخي از اقشار و
انقالب فرهنگي در نظام سوسياليستي شكفتگي فرهنگي همه . عالوه بر موارد ديگر در عقب ماندگي نگهداشته مي شوند 

ه سطح عالي فرهنگي مي رساند و اين نواحي و اين اقشار يا مليت ها را تامين مي كند و سراسر جامعه را بدون استثناء ب
 . همه امكانات و مقدرات را يكسان در دسترس افراد جامعه قرار مي دهد

درهيچ جامعه اي .  يكي از وظايف ديگر انقالب فرهنگي جذب و به ثمر رساندن مواريث فرهنگي گذشته استششم ـ
بهترين دست آوردهاي . لق قرار نمي گيردمثل جامعه سوسياليستي آثار هنري و ادبي و فرهنگي پيشنيان دردسترس خ

فرهنگي قرون گذشته،  چه در فرهنگ ملي و چه درفرهنگ جهاني بوسيع ترين شكلي واقعاً درتعلق توده مردم قرار مي 



  واژه نامه سياسي                                                                                                  امير نيک آئين

 ٢٨صفحه 

فرهنگ . انقالب فرهنگي و ايجاد فرهنگ سوسياليستي به هيچ وجه به معناي محو و نابودي ميراث گذشته نيست. گيرد
ي مادي و انساني است كه بشر در طول تاريخ اجتماعي خلق كرده است و دست آوردهاي ترقي و پايه مجموعه ارزش ها
فرهنگ سوسياليستي مرحله نوين و ماهيتاً عالي تر تكامل است بطور خالصه جوانبي از انقالب فرهنگي . تكامل آتي آنست

است، زحمتكشان را از بردگي معنوي و جهل رها  لنينيستي آن، موجب اعتالي فرهنگ توده وسيع –در مفهوم ماركسيستي 
مي سازد و آن ها را با دست آوردهاي فرهنگي كه جامعه بشري اندوخته مجهز مي نمايد، جهش واقعي به سوي قلل علم و 
فرهنگ و هنر انجام ميدهد و توده ها را براي شركت هر چه بيشتر و روز افزون در رهبري امور اجتماع و سياست و فرهنگ 

 .  اقتصاد آماده مي كند و نقش به سزايي در ايجاد انسان نوين و شايسته جامعه كمونيستي ايفاء مي نمايدو

 

  اكتبري ـ انقالب كبير سوسياليست21

 كه تحولي بنيادي در تاريخ جامعه انساني به وجود آورد و طومار جهان كهن يعبارتست از نخستين انقالب پيروزمند پرولتر
انقالب اكتبر براي اولين بار در تاريخ، قدرت استثمارگران .  در نورديد و جهان نوين سوسياليستي را بنياد نهادسرمايه داري را

بر اثر تحقق انقالب اجتماعي است كه در . را سرنگون كرد و شالوده ايجاد جامعه فارغ ازاستثمار و ستم را پي ريزي كرد
رو بزوال جاي خود را بدوران نو و بالنده مي دهد و شيوه جديد توليد مرحله معيني از تكامل جامعه يك دوران كهنه و 

تا قرن گذشته اين انقالبات اگر چه نقش مترقي در رشد جامعه . جانشين شيوه اي كه آفتاب عمرش بلب بام رسيده مي شود
ران اجتماعي متكي بر داشتند و مناسبات توليدي مترقي تري را نسبت به گذشته ايجاد مي كردند ولي در هر حال يك دو

فئوداليسم جاي بردگي را مي گرفت و سرمايه داري جاي . استثمار را جانشين دوران ديگر متكي بر استثمار مي نمودند
تنها گذار . فئوداليسم را، ولي در عين حال اساس استثمار به جاي خود باقي مي ماند و بهره كشي و ستم ريشه كن نمي شد

 كه مي توانست كامل ترين شرايط را براي رشد و دوام نيروهاي توليدي فراهم سازد به آرمان جامعه به سوسياليسم بود
بهره كشي انسان را از انسان لغو كند و زمين هاي نامحدود . هاي ديرينه برابري، آزادي و عدالت جامه عمل بپوشاند

اهيتاً نو و كيفيتاً بي سابقه در تاريخ بشريت اين مرحله م. شكوفايي شخصيت انساني، فرهنگ و علم و هنر را ايجاد نمايد
اين انقالب شكل . اهميت جهانشمول آن در اين نكته است. انقالب كبير سوسياليستي اكتبر سرآغاز اين مرحله است. است

ر انقالب اكتب. جديدي از استثمار را جانشين شكل ديگر نكرد، بلكه ناقوس نابودي هر گونه بهره كشي را بعداً در آورد
از اين روست . سرآغاز دورانيست كه مضمون عمده اش گذار ازسرمايه داري به سوسياليسم و كمونيسم در مقياس جهاني

 . كه جشن انقالب كبير جشن همه كارگران وزحمتكشان جهان، جشن همه بشريت مترقي است

شي جهانشمول نفي مي كنند و آن را          فقط آن هايي كه لنينيسم را بمثابه مرحله نوين تكامل ماركسيسم و آموز
پديده اي صرفاً روسي و خاص و جامعه نهم قرن قبل روسيه مي شمارند، اهميت انقالب كبير سوسياليستي اكتبر را نيز فقط 

واضح است كه انقالب كبير اكتبر آفريننده . به روسيه محدود مي كنند و منكر نقش عظيم تاريخي و جهاني آن مي شوند
در نتيجه اين انقالب دولت طراز نوين سوسياليستي و دموكراسي نوين .  هاي سوسياليسم اتحاد شورويستهمه پيروزي

صلح براي كشور، زمين براي . براي زحمتكشان پديد آمد و حكومت كارگران و دهقانان آن كشور را از فالكت نجات داد
نجات از بند و امتيازات طبقاتي را براي همگان به دهقانان، آزادي براي زحمتكشان، رهايي از ستم ملي براي خلق ها، 

حكومت شوروي صنايع، راه . انقالب اكتبر بنياد اقتصادي نظام استثمار و بي عدالتي اجتماعي را در هم شكست. ارمغان آورد
 .هاي آهن و ساير وسايل حمل و نقل، بانك ها و زمين را ملي كرد يعني به تملك تمام خلق در آورد
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انقالب اكتبر سوسياليستي تحت رهبري حزب كمونيست شوروي كه در راس طبقه كارگر و نزديك ترين متحدش،          
 .دهقانان زحمتكش قرار داشت تدارك و انجام شد

         ويالديمير ايليچ آموزگار داهي زحمتكشان جهان رهبر و بنياد گزار حزب كمونيست و دولت شوروي از نظر تئوريك 
انين تكامل جامعه سرمايه داري در مرحله  امپرياليستي، امكان پيروزي سوسياليسم را تنها در يك كشور به با تعميم قو

 . ثبوت رسانيد و از نظر علمي نيز تمام توده هاي زحمتكش را مستقيماً رهبري كرد 

 تسلط سرمايه داران از انقالب          طبقه كارگر و زحمتكشان روسيه تجربه عظيمي از مبارزات خود عليه سلطنت تزارها و
پس از انقالب فوريه و سرنگوني تزاريسم در كشور در كنار دولت موقت يك .  اندوخته بودند۱۹۱۷ و فوريه ۱۹۰۵هاي 

كه در آن زمان حزب ( حزب كمونيست . قدرت ديگر به صورت شوراهاي نمايندگان كارگران و سربازان به وجود آمده است
تحت رهبري لنين فعاليت عظيمي را براي نشان دادن ماهيت ضد انقالبي دولت موقت و ) شدبلشويك ها ناميده مي 

تزهاي لنين معروف به تزهاي آوريل نقشه پيكار براي گذار از انقالب بورژا . سياست تسليم طلبانه منشويك ها سازمان داد
يل تا ژوئيه بعلت روش خشن ضد انقالبي پس از تظاهرات ماه هاي آور.  دموكراتي فوريه به انقالب سوسياليسي بود–

 . دولت موقت، حزب كمونيست مجبور به كار غير علني شد و در خفا تدارك قيام مسلح را آغاز كرد

در وضع انقالبي . تشكيل شد اين مشي را تصويب كرد) لنينگراد امروز(         كنگره ششم حزب كه مخفيانه در پتروگراد
ه بود در حالي كه توده ها به مشي بلشويك ها مي پيوستند و صحت سياست و شعارهاي آنان را ويژه اي را كه به وجود آمد

هفتم اكتبر . با تجربه خود درك كرده بودند لنين از اواسط ماه سپتامبر موقع را براي قيام مسلحانه مناسب تشخيص داد 
دهم اكتبر جلسه تاريخي كميته مركزي حزب . دلنين مخفيانه وارد پايتخت شد تا رهبري قيام را مستقيماً به دست گير

دوازدهم اكتبر كميته نظامي انقالب به رياست لنين تشكيل شد كه به ستاد قيام . قطعنامه مربوط به قيام را تصويب كرد
گاردهاي سرخ و سربازان انقالبي و .  اكتبر حمله دولت موقت به مراكز بلشويك ها شروع شد۲۴صبح روز . مبدل شد
 اكتبر تمام ايستگاه هاي راه آهن و پست و تلگراف و ۲۵روز . قيام مسلح شروع شد. ن مسلح حمله را دفع كردندكارگرا

در شب آن روز كاخ . ادارات دولتي و وزارت خانه ها وبانك ها و ساير نقاط مهم پايتخت به تصرف انقالبيون در آمد
 بيست و پنجم اكتبر شب هنگام، كنگره دوم عمومي شوراهاي .زمستاني مقر حكومت موقت به دست نيروهاي انقالبي افتاد

نخستين ).  اكتبر مطابق با هفتم نوامبر است۲۵مطابق تقويم جديد روز (روسيه افتتاح شد و حكومت شوراها را اعالم كرد 
لح و تصويب نامه هاي تاريخي درباره ص. دولت شوروي به نام  شوراهاي كميسرهاي خلق به رياست لنين تشكيل شد

 . درباره زمين در همين نخستين جلسه تصويب شد

         پس از پيروزي انقالب در پتروگراد، پس از نبردهاي شديد عليه گارد سفيد و قواي ضد انقالبي طي هفته بعد از آن 
 . در مسكو نيز قدرت شوراها مستقر شد و تا ماه فوريه سال بعد در سراسر كشور گسترش يافت

بالفاصله  . ب اكتبر ماشين كهنه دولتي طبقات استثمار گر را در هم شكست و دولت طراز نوين ايجاد كرد         انقال
انقالب حق ملل را . كليه قروض و اقساط دهقانان ملغي گشت. دهقانان مجاناً زمين گرفتند ومالكيت بزرگ اربابي بر افتاد
 . رددر تعيين سرنوشت خويش تا سر حد جدايي اعالم و تامين ك

اين انقالب تمام بناي سرمايه داري .  تاريخي است–         انقالب كبير اكتبر سوسياليستي داراي اهميت بزرگ جهاني 
دنيا را از بنياد به لرزه انداخت، جهاني را كه يكپارچه تحت انقياد امپرياليسم بود به دو نيم كرد و در يكي از بزرگ ترين 

تالشي سيستم مستعمراتي امپرياليسم و اوج نهضت كارگري و . اريا را مستقر ساختكشورهاي جهان ديكتاتوري پرولت
 .انقالب بناي سيستم نوين سوسياليستي را آغاز نهاد. جنبش آزادي بخش ملي را موجب گشت 
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  ـ انكيزيسيون  22

ک که به دستور ي کاتوليسايه کلژي ويز ترجمه کرده اند وعبارت بوده از دادگاه هاين» ديش عقايتفت«ن واژه را ي         ا
ن دادگاه ها هر يدر ا.  او بو ياسيک و سيدئولوژيطره اين پاپ و سيافت وهدفش سرکوب همه مخالفي يب ميپاپ اعظم ترت

 کشتند، ي کردند، مي انداختند، شکنجه مي کردند، به زندان مين محکوم مي د ي را به نام ملحد و بيخواهيش ترقيآزاد اند
ل شد و در تمام دوران ي تشکيالديزدهم مين محاکم ظلمت بار حربه دستگاه جبر و اختناق از قرن سيا. اندند سوزيزنده م

سا ونظام ي فرسوده کلين دگمه هايه همه مخالفيک علي کاتوليساي در دست کليله جابرانه و مدهشي وسيقرون وسط
سندگان، پزشکان، هنرمندان، ين، نويدبا، متفکرن دانشمندان، اي از بزرگ تري عده اي متواليقرن ها.  بوديفئودال

 از يرين عده کثيدگان وهمچني محرومان و ستمدي آن دوران، مبارزان راه آزاديماهاين سيروشنفکران عصر، درخشان تر
اتهام » الحاد«. ون شدنديسيزي انکي گرفتند قربانيسا قرار مي و غضب عمال کلي مهري که مورد بيمردم ساده و عاد

د از به کاربردن يش عقاي تفتين دادگاه هاي دادستان ها و قضات ايعنيتورها يزيانک. ن محاکمه ها بوديدر تمام ا ياساس
له ين حال وسيون در عيسيزيانک.  نداشتنديي شکنجه که هنوز هم شهرت خود را حفظ کرده اباين اسلوب هايانه تريوحش
ن مردم يجاد وحشت و رعب در بين و اعمال فشار وايمحکوم ثروت در دست ستمگران، غارت اموال ي جمع آوري برايا

ه يه فهرست کتب ممنوعه وسازمان مبارزه عليوه مثالً به صورت تهين شي ايايک بقاي کاتوليسايهنوز هم در داخل کل. بود
 . وجود داردي خواهانه انقالبي ترقيشه هاياند

ون ـ يسيزي روش انکي گذرد وليم ميک قرن و نيک به ين نزدويسيزين زنده سوزاندن دستگاه انکي         اگر چه از آخر
 يخواهان ادامه ميه آزادين فرزندان خلق زحمتکش، عليه بهتريداد خود علين به بي و احکام جابرانه ـ همچنيشيمحاکم فرما

 و سازمان ينظام در بسته ي نامند و دادگاه هايد ميش عقاي ارتش را محاکم تفتيهن ما به حق دستگاه دادرسيدر م. دهند
ران و ي اي با نقض تمام اصول قانون اساسي نظاميت و دادگاه هايسازمان امن.  کننديه ميون تشبيسيزيت را به انکيامن

 ي نو استعماريوه هاي را که با استبداد و شيه حقوق بشر همه کساني، با نقض منشور ملل متحد و اعالميقواعد دادگستر
ره ـ همچون اتهام الحاد در قرون يه سلطنت مشروطه و غيت کشور، توطئه عليه امنيدام علر اقي نظيمخالفند به اتهامات

 . کننديد مي و تبعي فرستند، زنداني چوبه اعدام مي دهند، به پاي کنند، شکنجه مير مي ـ دستگيوسط

 

 )Humanisme( سم ي ـ  اومان23

 بشر و احترام به يکبختي و عالقه به سعادت نيست که وجه مشخصه آن رواج انسان دويديستم عقاي سيعنيسم ياومان
ک نهضت ي به مثابه يالدي م۱۶ و ۱۴ درقرون يستم تفکرين سي چنيخياز نظر تار.  استيت و مناعت انسانيشخص
ستم تفکر در آن زمان متعلق ين سيا.  بوديون مذهبي و قشري فئوداليدئولوژيه اي ظاهر شد که در عمل علي و ادبياجتماع
 ي اجتماعيرهاي خواستند زنجيابنده بودند و مي رشد ي محدود از روشنفکران بود که منعکس کننده مبارزه بورژوازبه گروه
 طرز ين نمونه هايجدهم برجسته تري فرانسه در قرن هيست هاياليروشنفکران وماتر. سم را پاره کنندي فئوداليو معنو

ن شعارها در عمل ي ايرا اعالم کردند، ول» ي و برادري، برابريآزاد « را عرضه داشتند آن ها بودند که شعاريستيتفکر اومان
د و ي استثمار منحصر گردي که به آزاديي محدود شد تا جاي در چارچوب منافع بورژوازيه داريو همزمان با تحول سرما

 . نگذاشتي از آن ها باقيچگونه اثريسم هيتاريليستم و ميباالخره هم فاش
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. افتي يدي جدي اجتماعيه و اوئن محتويمون، فورير سن سي نظيلي تخيست هاياليسم در آثار سوسي         مفهوم اومان
 جامعه و ينين عي قوانييز به شناساين ها ني ايشد وليت فرد مي استثمار وستم و تکامل شخصي شامل الغاين محتويا

سم ين نوع اوماني تريسم عاليمارکس. نند بودر فعال و آرزو مايسم آن ها غي نداشتند و اوماني توجهينقش مبارزه طبقات
ر استثمار، ي کامل زحمتکشان از زنجي آزاديستياليسم سوسيهدف اومان.  مبارز و فعال را عرضه داشتي واقعي،انسان دوست

ن عرصه ها يجاد گسترده تري انسان، اي براي واقعي هاين آزاديع تري، کسب وسي اجتماعياز هر گونه ستم و عدم تساو
سم بر شالوده ين اومانيا. ت انسانستيط رشد همه جانبه شخصين شراي افراد و بهتري رشد و بارور شدن استعدادهايبرا

 .  استثمار فرد از فرد قرار دارديد و الغاي بر وسائل توليت اجتماعيسم، مالکيالي سوسي و اجتماعياسي و سيمستحکم اقتصاد

 

  ) Ideologie ( يدئولوژي ـ ا24

. نه اخالقيات در زمي و نظري، فلسفي، مذهبي، حقوق، هنرياسي سيشه هايات و انديستم نظريعبارتست از س يدئولوژيا
 يل منعکس کننده مناسبات اقتصادين تحلين در آخري است و بنابر اي خصلت طبقاتي است از روبنا و داراي بخشيدئولوژيا

ک يدئولوژيکار اي پي از اشکال مبارزه طبقاتيکيم شده ي که به طبقات متخاصم تقسيدر جامعه ا.  جامعه استيربنايـ ز
ن ير پا گذاشته شود و به هميقت زي شود و حقيت نفي کند که واقعي حکم مي و در حال نابوديمنافع طبقات ارتجاع. است

برعکس منافع طبقات . ستي نيست، علميق ني حقاي است، منعکس کننده واقعيقير حقين طبقات غي ايدئولوژيجهت ا
 يدئولوژيسم آن اينيسم ـ لنيمارکس.  کندي کمک ميت و علمي منعکس کننده واقعيدئولوژيجاد اي به اي و انقالبيترقم

 و يت خواستار صلح، ترقيم توده زحمتکش و بشريت عظيان گر منافع طبقه کارگر و ا کثري  است که بيقي و حقيعلم
. ت استي به مسائل و واقعير با برخورد علمي مغايدئولوژي داشتن ا کنند کهيع مين اواخر فالسفه بورژوا شايدر ا. ستيآزاد

 خاص دانسته و ي حزبيا دسته هايشه مجرد گروه ها يجه اندي و نتينيه عين پاي خالص، بدي ذهني را امريدئولوژيآن ها ا
ا ي يي زدايدئولوژيآنچه که ا.(  پاک کر يدئولوژيد فلسفه و علوم را ازوجود هر نوع اي کنند که بايادعا م

desideologisationعلم و فلسفه از مبارزه يست که به طور مصنوعي جز آن نين روشيجه چنينت)  نام گرفته است 
 تنها يعنيسم ينيسم ـ لني مارکسيدئولوژي ضرورت اي نفين دعوي از ايهدف اصل.  جدا شوديات اجتماعي و از واقعيطبقات

 . استي واقعاً علميدئولوژيا

نمونه . ز هستي ني استقالل نسبين حال داراي در عيست، ولي اگر چه وابسته به مناسبات اقتصاديدئولوژيمل ا         تکا
 يماً با علل اقتصادي واسطه و مستقي توان بي را نميدئولوژي اينم که محتوي بيژه مين امر به وي را در اين استقالل نسبيا

ن جهت ي به ايدئولوژي اياستقالل نسب. ستي ني هم زمان و موازيوژدئولي و ايبه عالوه رشد عامل اقتصاد. ح داديتوض
ر يت غي ماهيک دسته از عوامل که دارايشه ها، يات و انديستم نظري، بر تحوالت سيدئولوژيز هست که بر تکامل اين

ن ي نقش مشخص ا ويگري بر ديکي يدئولوژير اشکال مختلف ايل است تاثين قبياز ا.  گذارندير ميز تاثي هستند نياقتصاد
  .رهي و غيدئولوژيا آن اي
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 )Boycottage (كوتي ـ  با25

 است که عبارتست از قطع ي اقتصاداي ياسي اسلوب مبارزه سکي ترجمه کرد و مقصود از آن »ميتحر« توان ي واژه را منيا
 از يعني»  کردندکوتيرا با ي خارجي کاالهاياهال«ميي گوي ميمثالً وقت.  دولتکي اي سازمان کي شخص، کيرابطه با 

 محله کي مثالً در اي.  روابط  با آنمي تحريعني ي جنوبيقاي دولت آفرن کردکوتي مثال بااي کنند ي مي آن ها خوددارديخر
 از تماس و صحبت و يعني کنند ي مکوتي است او را باسي پلي برند که فالن شخص مامور مخفي مي پي اهاليوقت

 .ندي جويحتراز م با او ايهرگونه رابطه ا

 چه هي شکل مبارزه علني وابسته بدانست که اني باشد و اي ارتجاعاي ي تواند مترقي کردن مکوتي         واضح است که با 
 کي ي مترقکوتي از بامي که ذکر نمودييمثال ها.  خدمت کندي و به منافع چه کسردي صورت گي و به چه منظوريکس

 هي موسسات سرمااني کارفرمازي و نيستيالي دول امپري است ولمتکشانبه سود مردم و زح مثبت ي اقتصاداي ياسيمبارزه س
 . کنندي زحمتکشان اقدام ماي يستيالي دول سوسهي علوهي شني با توسل به ايدار

 از راه رلندي  اي بر سر استقالل ملرلندي انگلستان و اني بوده است که در اختالفات بي واژه در اصل نام افسرني         ا
 . شد که بعدها به نام او معروف گشتي اوهي شرکت جست و مبتکر شي کاالها و افراد در مبارزه ملميتحر

 

 ي ـ برابر26 

 و هم اکنون سمي مارکسشيدايتا قبل از پ.  بوده استي بشري از آرمان ها و هدف هاشهي افراد همي برابراي مساوات
 دانند و به اساس ي همه افراد در مقابل قانون مي فقط مساوات صوري به معنا راي برابريي گوناگون خرده بورژوااتينظر

 سميني ـ لنسميمارکس.  کنندي هاست توجه نمي دادگري ها و بيرابر همه نابندهي که زاي طبقاتي عدم تساويعنيمسئله 
 اختالف طبقات و اصوالً طبقات ،يات تضاد طبقيتا وقت.  داندي نمري طبقات امکان پذي را جز از راه الغاي واقعي برابرنيتام

 به دست ي واقعي برابردند اعالم گري شوند و افراد در مقابل آن مساوني هه جانبه تدونيموجود باشد هر قدر هم قوان
 ي مساوي شخصتي آن که تمام مردم از نظر مالکي به معنايخرده بورژواز) ي هموار طلباي ( ي گريتساو. نخواهد آمد

 است که دي کردن وسائل تولي و اجتماعي خصوصتي بردن مالکني مسئله از براي کند زي مسئله را حل نم اساسزيباشند ن
 .  کندي آماده ميستي کموني طبقات درجامعه عالن بردني از بي را برانهيزم

 همه زحمتکشان يي رهاي حاصله به معناي رفتن استثمار و طبقات استثمارگر ـ برابرني با ازبسميالي         در مرحله سوس
 تکامل ني موجود در هر مرحله معي و معنوي استفاده از نعم مادي همه افراد براي و حق مساوي از بهره کشيبه طور مساو

 افراد به کار، استراحت، آموزش و پرورش، هي کلي شامل حق مساوي برابرنيا.  باشديجامعه، بر طبق کار انجام شده م
اما .  باشديم...  و جنس و نژاد و مذهب و تي افراد از نظر ملي تساو،ي سالخوردگي مادني تام،ي اجتماعي هامهيفرهنگ، ب

 به علت سطح ي ـ ولهستند رمتخاصمي به همان علت وجود طبقات ـ هر چند طبقات دوست و غسميالي مرحله سوسنيدر ا
 کي همچنان ن،ي و معرفت نوياه آگني و درجه معسمي کموني و فني مادهي پاني تامي رشد و درجه هنوز ناکافيعموم

 .  مان ي مي باقني تامني مختلف ازاني اقشار و افراد متفاوت ومي مادني از نظر تامي عملي هايرشته نابرابر
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 ي و معرفتي و مقدمات معنوي و مادي فني هاهي آن پاني طبقات، تامي الغا،يستي         گذار به مرحله دوم جامعه کمون
 همه افراد به کار ي مساوفهي در مقابل وظسميدر کمون.  خواهد بودزي ني نابرابرياي بقاني آخرني بردن اني از بيالزم، بمعنا

 .  شودي مني همه کس تامي براازي طبق نيا بهره برديو طبق استعداد، حق مساو

 

 )Esclavagisme (ي ـ  برده دار27

 ي در مرحله تالشيبرده دار. تثمار فرد از فرد است بر شالوده اسي ـ اقتصادي اجتماعي صورت بندني نخستي داربرده
 نخست يبردگ.  بود نضج گرفتي فردتي مالکشيداي که خود ثمره پي اقتصادي عدم تساوادي وبر شالوده ازدهيکمون اول

 خود کي و روم باستان به شکل کالسوناني در ي گشت ولدي پدن و هندوستانيدرمصر باستان، در بابل، در آشور و در چ
 يدو طبقه اصل.  داشتي و خانوادگي خصلت پدر شاهشتري بي ما بردگهنيدر شرق و از آن جمله در م. امل حاصل کردتک
 وران و عناصر شهي کوچک و پتيرمالکي نظانهيطبقات م.  بردگان و برده داران بودندي ـ اقتصادي اجتماعي صورت بندنيا

 .  وجود داشتندزي شدند ني ملي برده تشکري غيل کوچک ورشکست شده ونيوازده و بدون طبقه که از مالک

 ئيبرده بهعنوان ش.  و بر بردهدي برده دار بر وسائل تولتي دوران عبارتست از مالکني در ايدي         شالوده مناسبات تول
 صاحبان ن،يزم مالکان بزرگ ريبرده داران به اقشار مختلف نظ.  بودزي و فروش بود و برده دار صاحب جان برده نديقابل خر

 ،يي ابتدااري رغم وسائل بسي آن ها، علتي نهاي بي بردگان وارزانمي کار عده عظطي شرادر.  گفتنديکارگاه ها و سوداگران م
 شيداي و پدي رشد وسائل توليبرا) هينسبت به کمون اول (يشتري آمد که خود امکان نسبتاً بي به دست مياضافه محصول

 در چارچوب گري ديدي توليروهاي نديام که خود قرن ها به طول انجني پس از رشد معي ول. ساختيعلوم و هنر فراهم م
 بزرگ بردگان نمونه آنست ي هاامي که قي طبقاتي تضادهاديبر اثر تشد. ابدي توانست تکامل ي نمي بردگيديروابط تول

 که آن هم بر شالوده استثمار گري ديصاد اقتي اجتماعي صورت بندي دوران برده داريبه جا.  متزلزل شديشالوده برده دار
 ي ترعي وسداني تر بود و مي ـ مستقر شد که به نوبه خود و به نسبت دوران قبل مترقسمي بود ـ دوران فئودالارو استعم

 تکامل يخي مرحله تارکي به مثابه ي بردگي ـ اقتصادي اجتماعياگر چه صورت بند.  شدداري پديدي توليروهاي رشد نيبرا
مثالً تا .  ماندي باقزي تا زمان ما ني حتسمي در دوران فئودالف مختلي وجود برده به شکل هاي رفت ولني از بياعاجتم
 . مستعمره تا هم اکنوني هاني سرزمي در برخاي و کاي متحده امراالتي در اشي سال پکصدي

 

 )Blankisme (سمي ـ  بالنك28

 تي شد و وابسته به نام و فعالدي که در قرن نوزدهم در فرانسه پديستياليس است در نهضت سوياني نام جرسمي         بالنک
 توطئه و اقدام کي توان با ي را مي دارهي منجمله معتقد بود که استثمار سرمايو.  انقالب مشهور استياوگوست بالنک

د کرد و با استقرار آن دسته  نابوعي وسي توده هايباني و بدون شرکت و پشتر مصمم و فداکاوني کوچک از انقالبيدسته ا
 و اقدام دسته ي توطئه گرکي عبارتست از تاکتسمي بالنکياکنون مفهوم عموم. دي رسسمياليکوچک در حکومت به سوس

 آن ي مربوطه، عدم اعتماد به توده ها و به لزوم مبارزه متشکل و اصولي عمل و تئوري و به نحوي کوچک با افکار افراطيا
 و کار يروزي پي الزم براطي مشخص و شراي و نقش توده ها و وضع انقالبروهاي به تناسب نيجه ها توستيبالنک. ها

 .  رابطه با توده ها باور ندارندتي ندارند، به نقش طبقه کارگر و حزب و اهمي اصولياستيمستمر و با حوصله و س
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از ) ۱۸۰۵‐۱۸۸۱ (ي اوگوست بالنکيلوئ داد که حي توضديالبته با.  استسمي امروز بالنکي مفهوم عمومني         ا
 فرانسه و جهان ثبت ي جنبش کارگرخي او درتارري گي ها و مبارزات پي که خاطره فداکارستي برجسته فرانسوونيانقالب
 گذارد دو بار تدارک ي و در مبارزه دائمي سازمان و گروه مخفني از شصت سال ازعمر خود را در راس چندشياو ب. است

 او در زندان ي از چهل سال از زندگشيو بار محکوم به مرگ شد، هر دو بار حکم به حبس ابد مبدل شد، ب دد،يکودتا د
 روزي پموقتاً ي دارهي سرماهي علي کارگرورشي ني که نخستي ـ هنگامسي در کمون پاراباًي غي بالنک۱۸۷۱در سال . گذشت

 مجلس انتخاب شده بود از يندگي به نمااباًيچون باز غ دو سال قبل از مرگ يو.  کمون انتخاب شدتيشده بود ـ به عضو
 ي او را براوهي شي ارزش قائل بودند، ولي بالنکيي لوي انقالبتي شخصيمارکس وانگلس با آن که برا. زندان آزاد شد

 يني عطي انقالب، به مسئله وجود شراي چپ روها را که به مسئله نضج جامعه برااتيرامروز نظ.  کردنديتحول جامعه رد م
 ک،ي هدف استراتژيروزي هموار کردن جاده پي برايکي تاکتياسي و سي انقالب، به مسئله ضرورت مبارزات مطالباتيوذهن

 صرفنظر از آن که با ز،ي ناتي نظرني ادر راي زد،ينام) سمينئوبالنک (سمي از بالنکي توان مظاهر تازه اي دهند ميکم بها م
 ي هايي توانند با هنرنماي قهرمان و جانباز مي غلط پنهانست که جمعشهي اندنيد، ا استتار شويچه کلمات و استدالالت

 .زندي جامعه را دگرگون سازند و توده ها را به انقالب بر انگيانقالب

 

 )Bourgeoisie (ي ـ  بورژواز29

 عبارتست از يبورژواز. يز و بورژواايپرولتار.  وجود داردي دو طبقه اساسي دارهي سرماي ـ اقتصادي اجتماعوني فرماسدر
 ها و بانک ها و وسائل حمل و کي مثل کارخانه ها و فابردي تولي وسائل اساسي که داراي کسانيعني داران هيطبقه سرما
 يبه معنا» بورگ« واژه از کلمه ني اياز نظر لغو.  کنندي مي زندگگراني دار هستند و از استثمار  کرهي و غعينقل و توز

 ي تالشاني در جري در بطن جامعه فئودالي بورژوازيخياز نظر تار.  گفتندي مرفه را بورژوا منيشهر نششهر مشتق است و 
 لي کنندگان کوچک و تبددي تولتيالک و سلب مهي سرماهي به وجود آمده و رشد کرده، در مراحل تراکم اوليي خرده کاالديتول

 ياسي ستي قرن مبارزه توانسته است حاکمني چنديو سپس در ط بعدها به عنوان طبقه ظاهر شده ريآنان به کارگران مزدگ
 رهبر ي شکند، بورژوازي را درهم مسمي است که سلطه فئودالي آن انقالبيانقالب بورژواز.  خود را مستقر کنديواقتصاد

.  دادي رويالدي گونه انقالبات در قرن هفدهم تا نوزدهم منيا.  کندي آن قدرت خود را در جامعه مستقر مجهيتآنست و درن
 بود و منافع رشد سمي بردن فئودالني جامعه، از بشرفتي که خواستار پرايز.  بودي مترقي طبقه ايدر آن دوران بورژواز

 .  شودي مبدل مي ارتجاعي به طبقه اي بورژواز،ي دارهي با تکامل جامعه سرماي کرد ولي مولده را اقتضا ميروهاين

. له سرمايه داي خصلت ارتجاعي و انگلي بورژوازي بيش از هروقت ديگر ظاهر مي شود مرحله امپرياليسم آخرين مرحدر
تضاد بين بورژوازي و پرلتاريا تضاديست آشتي . منافع بورژوازي كامالً مغاير با منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان است

اليستي، انحالل بورژوازي و استقرار مالكيت  باالخره منجر به انقالب سوسيهاين تضاد ريشه مبارزه طبقاتي است ك. ناپذير
 .اجتماعي بر وسائل توليد مي گردد

         بورژوازي يا طبقه سرمايه دار بر حسب اين كه سرمايه خود را دركدام رشته به كار انداخته باشد به بورژوازي صنعتي 
تقسيم مي ) كوالك ها(و بورژوازي روستايي ) رانبانكدا( ، بورژوازي بانكي )تجار بزرگ( ، بورژوازي بازرگاني)كارفرمايان(

عالوه بر سود كارفرمايان موسسات .  اضافي است كه ازكار زحمتكشان حاصل مي شودشمنبع درآمد همه آن ها ارز. شود
صنعتي كه شكل مستقيم تصاحب ارزش اضافي است نفع بازرگاني و ربح بانك ها و بهره وري مالكانه زمين داران همه 

 .ختلف و اجزاء ارزش اضافي هستند يعني از استثمار زحمتكشان حاصل مي گردداشكال م
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از اين نظر در جوامع سرمايه .          يك طبقه بندي ديگر بورژوازي از نظر قدرت مالي و نفوذ اقتصادي و سياسي آنست
يت بورژوازي متوسط و از نظر كم. داري بورژوازي برزگ، بورژوازي متوسط و بورژوازي كوچك را تشخيص مي دهيم

 دست بورژوازي بزرگ است كه اگر چه عده اش كمتر است دركوچك اكثريت دارند ولي اهرم هاي اقتصادي و اجتماعي 
بورژوازي متوسط و كوچك همواره در خطر ورشكست هستند و . ولي اكثر منابع توليد مالي و قدرت سياسي را در دست دارد

 .  بزرگ قرار مي گيرنداغلب در تضاد منافع با بورژوازي

         خرده بورژواي اصطالحاً به آن توليد كنندگان كوچك كاال مي گويند كه از طرفي صاحب وسائل توليد هستند ولي 
بسياري از پيشه . از طرف ديگر اغلب خودشان كار توليدي انجام مي دهند و معموالً از كار ديگري بهره كشي نمي كنند

تجار كوچك و كسبه و برخي اقشار متوسط ديگر جامعه نيز . و دهقانان صاحب زمين از اين دسته اندوران ، صاحبان ِحرف 
خرده بورژوازي قشر واسطه اي بين بورژوازي و پرولتارياست كه عده كمي از آن در جريان . در اين دسته وارد مي شوند

 روستاها با از دست دادن دره تدريج به كارگر و يا تكامل سرمايه داري مبدل به سرمايه داران مي شوند وقسمت اعظم آن ب
اين وضع مبين خصلت دوگانه اين قشر است زيرا كه خرده بورژوازي چون از . زمين به كارگر كشاورزي مبدل مي شوند

از آنجا كه خود زحمت مي كشد . تكامل سرمايه داران و رقابت آنان متضرر مي شود دچار ورشكست و خانه خرابي مي گردد
 دارد و متحد وي در مبارزه عليه بورژوازي است و از جانب ديگر چون خود داراي وسائل توليد مايللذا به سوي پرولتاريا ت

اين وضع موجب مي شود كه در مبارزه طبقات وضع پي گير نداشته و قادر به اجراي . است به سوي بورژوازي تمايل دارد
.  اين متحد بالقوه را به سوي خود جلب كنديدو حزب وي مي تواند و باطبقه كارگر . يك سياست مستقل طبقاتي نباشد

اتحاد كارگر و دهقان و تامين رهبري پرولتاريا، اتحادي كه همه طبقات و اقشار زحمتكش شهر و ده را در بر گيرد، وثيقه 
 .پيروزي بر سرمايه داري و ظفرمندي انقالب سوسياليستي است

از اين . بورژوازي مربوط است به نقش اقشار مختلف اين طبقه درجوامع مستعمره و وابسته         يك طبقه بندي ديگر 
در شرايط تسلط امپرياليست ها بر اين گونه جوامع و وجود .   نظر بين بورژوازي ملي و بورژوازي كمپرادر تفاوت قائل شويم

داخلي متكي است منافعش با انحصارات بيگانه  بورژوازي ملي كه بر توليد ،مسائل عديده ملي و وابستگي هاي انحصاري
اغلب در تضاد است و به همين جهت حاضر است تا مرحله معيني در نهضت آزاديبخش ملي شركت جويد ونقش مثبتي ايفا 

 و به خاطر كوتاه معناصرميهن پرست اين قشر در كشورهاي مختلف در جبهه ها واحد ملي عليه سلطه امپرياليس. نمايد
 .انحصارات بيگانه از منابع ملي، به خاطر كسب استقالل سياسي و اقتصادي مبارزه مي كنندكردن دست 

         بورژواي كمپرادر يعني قشر عالي  و ثروتمند در اين گونه جوامع كه داراي روابط محكم با انحصارات بيگانه است و 
ان حفظ وتحكيم سيادت سرمايه هاي بيگانه را ايجاب سرمايه هايشان با سرمايه هاي امپرياليستي در هم آميخته و منافعش

اغلب بازرگانان بزرگ وارد كننده و صاحبان .  گرفته شده و به معناي خريدار استاييواژه كمپرادر از زبان اسپاني. مي كند
ا در اين دسته كارگاه هاي مونتاژ كه شعبه صنايع امپرياليستي هستند، بانكداران با سرمايه مشترك و مختلط و نظير اين ه

 امپرياليست ها بود و خود از آن نفع برده و يبورژوازي كمپرادر واسطه غارت و استثمار اقتصادي و سلطه سياس. جاي دارند
تشديد و نفوذ نو استعماري و گسترده تر شدن سرمايه گذاري ها و . حامل ارتجاعي ترين و ضد ملي ترين سياست هاست

اين قشر كشور مربوطه را به بازار . يژه موجب تقويت قشر بورژوازي كمپرادر شده استچپاول انحصارات امريكايي به و
نهضت آزادي .  و عرصه سرمايه گذاري هاي انحصارات امپرياليستي ومنبع كسب مواد خام ارزان بدل مي كندكاالهافروش 

در . مپرياليست ها نيز متوجه استبخش ملي نه فقط  عليه امپرياليست هاي خارجي بلكه عليه اين قشر عامل و واسطه ا
در سند تحليلي از وضع كشور ما كه كميته . نشريات حزبي ما همچنين به عبارت سرمايه داران بوركرات بر مي خوريم

 :در اين باره چنين توضيح داده شده است) ۱۳۴۸(مركزي حزب توده ايران تهيه نموده 
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ژيم، از اعضاء خاندان سلطنت گرفته تا برخي از كارمندان عالي رتبه از آنجا كه بخش مهمي از گردانندگان ر         « 
كشوري و لشگري نيز در عرصه هاي مختلف صنعتي، بازرگاني، مالي، ساختماني و كشاورزي سرمايه گذاري مي كنند، 

رمايه داران داخلي ما اين قشر از س.  از سرمايه داران تعلق داردستهميزان قابل توجهي از سرمايه گذاري خصوصي به اين د
را به مناسبت مقامي كه در دستگاه دولتي احراز نموده و قدرت اعمال نفوذي كه در سايه حكومت استبدادي به دست آورده 

 موسسه بزرگ توليدي يا ترامروز كم. نفوذ قشر اخير دائماً رو به افزايش است. اند قشر سرمايه دار بوركرات مي ناميم
مل و نقل و كشاورزي در كشور ما وجود  دارد كه نماينده اي از اين قشر چه مستقيماً و چه به بازرگاني و ساختماني، ح

  . »صورت سهامدار در آن شركت نداشته باشد
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  »پ«
  

 ي ـ  پارلمان و مبارزه پارلمان30

، در اياالت متحده و در ايران و تركيه آن را مجلس.  يعني مجمع نمايندگان كه وظيفه قانونگذاري را به عهده دارندپارلمان
در برخي كشورها پارلمان مركب از دو مجمع است مثل شورا و . برخي كشورهاي آمريكاي التين آن را كنگره مي نامند

قاعدتاً اعضاي پارلمان انتخابي هستند يعني از طرف مردم و به . نمايندگانسنا، مجلس اعيان يا لردها و مجلس عوام يا 
در برخي موارد آن ها را انتصاب م يكنند مثل نيمي . ه مقننه و تدوين قوانين برگزيده مي شوندآراي آن ها براي تشكيل قو

در كشورهاي سرمايه داري از نظر ماهيت، ميزان قدرت و رابطه با . از اعضاء سناي ايران، يا عضويت را به وراثت مي برند
 :دولت دو نوع پارلمان تشخيص مي دهيم

اصل ) انگلستان،سوئد و دانمارك(يا در ممالك مشروطه سلطنتي ...) ايتاليا، تركيه و هند و (ي  جمهوري پارلماندركشورهاي
دركشورهاي . بر اينست كه پارلمان بر كليه اعمال دولت نظارت دارد و در حقيقت مرجع عالي مملكتي شمرده مي شود

يكا، فرانسه و عده اي از كشورهاي امريكاي اياالت متحده امر( است ارديگري كه رئيس جمهور از اختيارات وسيع برخورد
پارلمان فقط از نظر قانونگذاري نقشي ايفا مي كند و چه بسا كه هيئت دولت حتي به طور صوري هم در مقابل ) التين

 و بيش صوري يا عملي مدر هر دو دسته كشورها، پارلمان با اختياراتي وسيع يا محدود، به طرزي ك. پارلمان پاسخگو نيست
 .ا حدودي مستقل فعاليت مي كندو ت

در اين دسته از كشورها پارلمان فاقد هر .          حساب كشورهاي ديكتاتوري، اگرچه به ظاهر داراي مجلس باشند جداست
گونه محتوا بوده سران رژيم، سالطين، ديكتاتورهاي دست نشانده با صحنه سازي انتخاباتي مجمول و فرمايشي در حقيقت 

ايران و ويتنام جنوبي .  تا روپوش و نقابي براي نظام استبدادي باشدنند شغل نمايندگي مجلس منصوب مي كعده اي را به
 .نمونه هاي اين گونه ممالكند

         در كليه ممالك سرمايه داري به عناوين و يا اشكال مختلف در آراء مردم دخل و تصرف مي شود و افكار عمومي 
 ايجاد مي شود تا پارلمان واقعاً مجمع نمايندگان مردم و بيان گر خواست ها وعقايد آن ها منحرف مي گردد، محدوديت ها

. اين تدابير طيف بسيار وسيعي را در بر مي گيرد.  زحمتكشان كمتر گردديلنباشد و هر چه ممكن باشد عده نمايندگان اص
هاي ضد خلقي انتخاباتي، محروم كردن نيروهاي از محدوديت سن و سواد و نژاد و جنس و دارايي گرفته تا تعبيه سيستم 

دموكراتيك ازتاثير بر افكار عمومي و استفاده مساوي از وسائل تبليغاتي و باالخره تقلب، تعويض آراء و پركردن صندوق ها 
 .و غيره

من ساير طبقه كارگر و حزب وي ض.  يكي از اشكال مبارزه طبقاتي در نوع سياسي آنست ـي         مبارزه پارلمان
اشكال مبارزه وظيفه دارد از اين مبارزه نيز در صورت وجود شرايط استفاده كند مردم را بسيج كند، سياست هاي ضد ملي را 

 بيشتري از نمايندگان واقعي مردم را به پارلمان بفرستد، در پارلمان از رچهضمن كارزار انتخاباتي فاش كند، سعي كند عده ه
نفي مبارزه پارلماني به همان اندازه غلط . رخواست ها و پيشبرد برنامه انقالبي خود استفاده كندتريبون رسمي براي بيان د

اولي انحراف چپ و عدم استفاده از يك سالح نبرد است، ديگري انحراف . ومضر به حال جنبش است كه مطلق كردن آن
احزاب . اي ديگر نبرد عليه سرمايه داري راست و انحصار مبارزه فقط به يك شكل و محروم كرده توده ها از سالح ه
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كمونيست كارگري و سازمان هاي مترقي از مبارزه پارلماني براي دفاع از منافع زحمتكشان و استقالل كشور براي 
خارج كرد ن .  به يك زائده هيئت حاكمه و براي  افشاء سياست ضد خلقي استفاده مي كنندنجلوگيري از تبديل پارلما

رت زائده بال اراده حكومت، تامين شركت آزاد در انتخابات، معرفي كانديداها و ريختن آزاد راي به صندوق ها پارلمان از صو
 انتخابات يكي از اشكال مبارزه به خاطر اديمبارزه براي آز. از جنبه هاي مهم مسئله عمده دفاع از دمكراسي است

 .دمكراسي است

از كشورهاي سرمايه داري امكان آن را دارند كه با بهره گيري از دست          در شرايط كنوني طبقه كارگر برخي 
آوردهاي مبارزات خود، اكثريت مردم را به دور خود گرد آورده و براي احراز اكثريت قاطع درپارلمان و تبديل پارلمان از آلت 

ه توده اي دامنه داري را  مردم زحمتكش كوشش نمايند و ضمن آن مبارزهمقاصد طبقاتي بورژوازي به وسيله خدمت ب
اين يكي از اشكال انجام مسالمت آميز . درخارج از پارلمان گسترش داده و مقاومت نيروهاي ارتجاعي را در هم شكنند

 متوسط عليه سرمايه ت توده هاي كارگر و دهقان وجلب طبقايانقالب است كه خود تنها از راه بسط پي گير مبارزه طبقات
در هر صورت پرولتاريا . تجاع به خاطر اصالحات عميق اجتماعي، صلح و سوسياليسم ميسر تواند بودبزرگ انحصاري عليه ار

و حزب وي بايد بر كليه شكل هاي مبارزه غير مسالمت آميز و مسالمت آميز، پارلماني و غير پارلماني احاطه داشته و آماده 
 .شد و غيرمنتظره يك شكل مبارزه به ديگري بايعهر گونه تعويض سر

 

  ـ  پاسيفيسم31

.  از واژه التيني به معناي صلح و آرامش مشتق است و به معناي طرفداري از صلح و  آرامش استعمال مي شودپاسيفيسم
پاسيفيسم يك جريان ليبرال منشانه است كه نمايندگان آن عليه هر گونه جنگي هستند و معتقدند كه با تبليغ و موعظه مي 

 با تشديد خطر جنگ افروزي محافل امپرياليستي پاسيفيست ها نيز مااگر چه در زمان . كردتوان آشتي عمومي ايجاد 
فعاالنه در اقدامات مختلف صلح جويانه شركت مي كنند وسهمي اغلب شايسته در بيان خواست مردم عليه نقشه هاي 

 از مبارزه ا و منحرف كردن توده هجنگ طلبانه ايفا مي كنند ولي در عين حال پاسيفيسمن در اصل وسيله اي براي تخدير
فعال عليه جنگ هاي امپرياليستي بوده و در گذشته بارها از آن براي فريب توده ها و پنهان كردن ريشه و علل جنگ و 

 . تداركات نظامي امپرياليستي استفاده شده است

نظام سرمايه داري و سرشت امپرياليستي ريشه و علل جنگ را در .          طرفداري از صلح مي بايست فعال و مبارزه باشد
كمونيست ها هميشه طرفدار فعال صلح بوده اند و عليه جنگ هاي  غير عادالنه استثمارگران و غاصبانه نبرد كرده اند . بيابد

 ها ، جنگ هاي دفاعي و جنگ هاي غير عادالنه را ناديده مي انگارد و وسائل دهو درعين حال از جنگ هاي انقالبي تو
تفاوت جنبش نيرومند هواداران صلح مركب از نيروهاي مختلف و در . رفعال نظير موعظه را كافي براي منظور مي شماردغي

 است كه زاينده اين خطر پرياليسمراس آن ها كمونيست با پاسيفيست ها منجمله در مبارزه فعال عليه خطر جنگ و عليه ام
نگ ويتنام بمعناي حمايت كامل از خلق ويتنام و جنگ عادالنه وي به خاطر به عنوان نمونه مبارزه آن ها عليه ج. مي باشد

آزادي و استقالل تا سرحد پيروزي اين خلق و به معناي نبرد عليه امپرياليسم امريكا و نوكران محلي آن هاست كه نقشه 
ا پاسيفيست هاي صادق روز در عصر م.  گرانه و تسلط طلبانه آن ها موجب بروز و ادامه اين جنگ شده استعمارهاي است

به روز بيشتر دوش به دوش طرفداران فعال صلح يا كمونيست ها دست به عمل مشترك مي زنند و اقدامات متحدي را 
 . بيشتر و فعال تر اين نيرو را ضرور مي كندهضرورت مبارزه متحد عليه امپرياليسم جلب هر چ. سازمان مي دهند
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 )ا و رو بنا يا زير بن(  ـ  پايه و روبنا 32

 جهان بيني ماركسيستي در ميان انبوه مناسبات اجتماعي موجود در هر جامعه اي مناسبات مادي و توليدي را به – پايه
پايه يا زيربناي جامعه عبارت است از مجموعه اين مناسبات توليدي كه . مثابه مناسبات اساسي وتعيين كننده مي داند

مقصود از مجموعه مناسبات توليدي عبارتست از اشكال مالكيت ومناسبات . مي دهدساختمان اقتصادي جامعه را تشكيل 
 .ميان انسان ها كه از اين اشكال مالكيت ناشي مي شود و باالخره اشكال توزيع نعم مادي

هاي توليدي وضع زير بنا به مثابه مجموعه مناسبات توليدي بستگي با وضع نيرو.          هر جامعه داراي پايه يا زير بناس 
 . دارد و در هر جامعه مطابق با درجه معين نيروهاي توليدي آن دورانس 

.          پايه نقش عظيمي در زندگي اجتماعي بازي مي كند و امكان مي دهد كه توليد و توزيع نعم مادي سازمان داده شود
تبديل . ند و درنتيجه وسائل زندگي را توزيع كنندانسان ها بدون برقراري مناسبات توليدي نمي توانند به كار توليدي بپرداز

 . تبديل پايه ، يعني ايجاد مناسبات توليدي جديدنييك دوران اجتماعي بدوران ديگر يع

،  حقوقي، فلسفي، اخالقي، هنري و مذهبي جامعه و نهادها و موسسات و   عبارتست از نظريات سياسي –         روبنا 
اگر بخواهيم پايه را به ريشه يا استخوان بندي تشبيه كنيم .  و اشكال مربوطه آگاهي اجتماعيسازمان هاي مربوط به آن ها

البته اين تشبيه ساده است و روابط . مي توانيم روبنا را شاخه و برگ يا گوشت و پوست و خالصه سيماي جامعه بناميم
 . ي ده ديالكتيكي عميقي كه پايه و روبنا را به يكديگر پيوند ميدهد نشان نم

روبنا بر پايه . هر فرماسيون اجتماعي ـ اقتصادي داراي زيربناي مخصوص به خود مي باشد.  شالوده روبناست         پايه ـ
رو بنا خود نيز در تكامل اجتماع نقش بزرگي . اين مجموعه مناسبات توليدي ناشي از نحوه و شكل مالكيت به وجود مي آيد

زير بناي اقتصادي معيني پديد آمد بر پايه تاثر متقابل مي گذارد، به رشد و تحكيم آن كمك دارد و پس از آن كه بر اساس 
 .رو بنا توسط پايه بر تكامل نيروهاي مولده تاثير مي گذارد. مي كند و با عمل خود رشد اجتماع را تسريع يا كند مي كند

يكي موجود بين پايه و روبنا، پايه جهت قاطع و تعيين كننده          نقش تعيين كننده زيربنا نسبت به روبنا در رابطه ديالكت
پايه كه بيانگر . زير بناي جامعه اي كه در آن طبقات متخاصم وجود دارد داراي خصلت متضاد است. را تشكيل مي دهد

قاتي و نشان نشان دهنده تضاد منافع طب) مناسبات توليدي و نحوه مالكيت (رابطه مختلف انسان ها با وسائل توليد است 
رو بناي چنين جامعه اي از آنجا كه انعكاس تضادهاي موجود در پايه . دهنده تناقض ميان بهره كشان و بهره دهان است

 و گروه هاي مختلف را در طبقاترو بنا افكار و عقايد و موسسات و سازمان هاي . است خود نيز داراي خصلت متضاد است
ت طبقه اي كه از لحاظ اقتصادي مسلط است درروبنا نيز افكار و موسسات حاكم را طبعاً افكار و موسسا. بر مي گيرد 

 مادي مسلط جامعه را در دست دارد در عين حال نيروي معنوي يبه عبارت ديگر آن طبقه اي كه نيرو. تشكيل مي دهد
 . مسلط جامعه نيز هست

 كه رو بنا زائيده زير بناست، بلكه در اين نيز هست كه          نقش تعيين كننده پايه نسبت به رو بنا فقط در اين نيست
مثل تكامل زير بناي جامعه سرمايه داري و . تغييرات ماهوي در نظام اقتصادي به ناچار به تغييرات رو بنا مي انجامد

نر ورودش به مرحله پوسيدگي كه در روبنا به صورت پيدايش و تحكيم اشكال ارتجاعي و فاشيستي حكومت، انحطاط ه
 .، تباه ترين اشكال فلسفه ايدآليستي و فرهنگ كاذب و غيره منعكس مي گردد بورژوازيي
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 قي عمراتيي در روبنا تغندي نشي مي قبليربناي زي به جاي         هنگامي كه بر اثر انقالب اجتماعي يك زير بناي اقتصاد
 ياسي سستمي و سدي دولت جدد،ي جدي و نهادهادي گردد، افکار و عقاي مستقر مدي طبقات جدياسي دهد، سلطه سي ميرو

 .  شود ي مستقر مني نوي افتد و رو بناي مبر کهنه ي روبناد،ي آي به وجود مدي جديو حقوق

 ني از مظاهر مهم ايکي.  استي استقالل نسبي داراربناستي زدهي و نقش فعال رو بنا ـ رو بنا که زائي         استقالل نسب
 ي رو بناي هادهي رفتن خود به خود تمام پدني از بي به معناني نوهيل در روبنا همگام استقرار پااستقالل آنست که تحو

 و اتي نظرستمي مجموعه واحد به مثابه سکي کهنه به مثابه ي رو بناتيجود کهنه موي بناريبا محو ز. ستيکهنه ن
 دي جامعه جدي ماند و در زمره عناصر روبناي مي در آن باقي عناصر جداگانه ايول. ردي پذي مانيموسسات جامعه کهنه پا

 تواند در خدمت طبقات ي که مردي گي کهنه را مي از روبناي فقط آن عناصردي جدي است رو بنايهيبد. ردي گي ميجا
 . است دي را که متناسب با منافع طبقات حاکم جديآن عناصر. رندي حاکم در جامعه قرارگديجد

 دارد که ي را نگاه مي خود، آن افکارنيشي جامعه پي که در آن استثمار برقرار شد از روبنايدي         چنانچه هر جامعه جد
 . باشندي استثمار گران مي و حقوقياسي شمرند و مدافع موسسات سياستثمار را مجاز م

 نياز آن جمله اند مواز.  مقام و مرتبت استي داراتي تمام بشري هر جامعه عناصر ثابت وجود دارد که براي         در روبنا
 .ي و هنري ادبي دستاوردهاني و بهتري انسانياخالق

 و ردي گي از جامعه کهنه را در بر ميي است که هم افکار ونهادهاي بغرنجدهي پدني هر جامعه معي رو بناي ترتبني         بد
 . آمده انددي پددي جدي اقتصاديربناي که براساس زيهم افکار وموسسات

 که اول به وجود آورده ي اهي کند که روبنا نقش فعال در تکامل پاي تظاهر مزي امر نني رو بنا در اياستقالل نسب         
 ي بناري زمي شده به حفظ و تحکمي که به طبقات متخاصم تقسيافکار و موسسات مسلط حاکم در جامعه ا.  کندي ميباز
 با ژهي به وي جامعه اني چنگريمبارزه طبقه حاکم با طبقات د افکار و موسسات به خاطر نيا.  کندي جامعه کمک منيا

 از يي افکار وموسسات مبارزه زحمتکشان را به خاطر رهانيا.  مبارزه استنيطبقات زحمتکش به خاطر سازمان دادن ا
است، برجاست  ي بر جاز هنوي ولمودهي خود را پي معاصر دوران زندگي دارهيمثال سرما.  کندياستثمار و استعمار سرکوب م

 که نقش آن ها در دفاع از يي بورژوايدئولوژي و تمام وسائل نفوذ ايي حقوق بورژوايي آن که دولت بورژوايدر درجه اول برا
 . روندي به کار مي فوق العاده بزرگ است همه در حفظ و حراست منافع بورژوازي دارهيسرما

 

  )Proletariat ( اي ـ  پرولتار33

 دي کار خود را به صاحب وسائل توليروي هستند و مجبورند ندي که فاقد وسائل تولي کسانيعني ري بگ طبقه کارگر مزدبه
 واژه ني اقي مفهوم خاص و دقنيبنابر ا. ندي گوي ماي مطلق پرولتاراي ي صنعتياي داران به فروشند پرولتارهي سرمايعني

اصوالً .  شودي اعم طبقه کارگر استعمال مي به معناايلتار اصطالحات پرويبرخ اگر چه در ست،ي دارهيمربوط به جامعه سرما
 اقشار زحمتکشان ري که همراه با ساايپرولتار.  شده استي به فقرا و رنجبران اطالق مي اصطالح در جامعه کهن رومنيا

ز طرف کارفرما  کند که اي مديتول زي ني کار خود ارزش اضافيروي عالوه بر ارزش ندي تولاني در جرستيمولد همه نعم ماد
 .  شوديبه شکل سود تصاحب م

 ني ترابندهي و رشد ني تري با مترقاي که پرولتارراي زستي دارهي در جامعه سرماي طبقه انقالبني ترريگي پايپرولتار          
 ديخصلت تول. ابدي ي رشد و تکامل موستهي در ارتباط است و پي بزرگ صنعتدي و توليني ماشعي صنايعني ديشکل تول
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 سازمان دادن ي برايامکان و.  کندي مساعد را فراهم مطي شراايار اتحاد و تشکل و آموزش پورلتي خود براي دارهيسرما
 قانون ي بورژوازهي علايمبارزه پرولتار.  باالترستي وي طبقاتي و آگاهشتري بگري از هر طبقه دياقدامات آگاهانه توده ا
 . ستي دارهيتکامل جامعه سرما

 ي زحمتکش و در درجه اول دهقانان را به سوي تمام توده هادي تواند و باي خود ميي رهاي در مبارزه برااي  پرولتار       
 تواند رسالت ي طبقه کارگر ماي جهت هم پرلتارني کند و به همي را رهبري دارهي سرماهي جلب کند و نبرد علشيخو
 ي صنعتي طبقه پرلترهايخياز نظر تار.  را به انجام برسانديستياليس سونينو جامعه جادي و اي نابود کردن بورژوازيخيتار

 ي و ورشکستگيخانه خراب.  گرددي مدي پدسمي فئودالي در مرحله تالشيعني ي دارهي سرمايدي تولوهي ششيهم زمان با زا
 در يکست خرده بورژواز ورشزينبعدها .  پرلترها بودجادي منبع اني دادند نخستي خود را از دست مي هانيدهقانان که زم

 وني فرماسي از دو طبقه اساسيکي ايپرولتار.  شودي منجر ماي صفوف پرلتارتي به تقوي دارهيشهر و ده با تکامل سرما
 از جانب اياستثمار پرلتار.  استي بورژوازي صورت بندني ا ي اساسگري و طبقه دستي دارهي سرماي ـ اقتصادياجتماع
 مبارزه رفته رفته ني اانيدر جر.  آن ها استي آن ها و مبارزه طبقاتي منافع طبقاترياپذ ني موجد تضاد آشتيبورژواز
 از اشکال مبارزه و جيبه تدر.  شودي تر مي اش  غني درک اجتماعابد،ي ي مي خود آگاهي طبقاتي به منافع اساسايپورلتار

 و به خاطر استقرار ي دارهي سرماستمي سه سراسري مبارزه علني کند و باالخره اي تر تشکل استفاده ميدرجات عال
 شکل آن ني تري کند که عالي مجادي خود را اياسي و سي صنفي طبقاتي سازمان هاايپرولتار.  گرددي متوجه مسمياليسوس

 ميم قرار داده اند و آن خود تعشي خوي را راهنماسميني ـ لنسمي مارکسمي که تعالي هستند، احزابي وکارگرستياحزاب کمون
 سالح قاطع آگاهانه سميني ـ لنسميآموزش مارکس. ابدي ي و مرتبا تکامل ماستي پرولتاري المللني بي نهضت انقالباتيبتجر
 . استي پرولتارري گينبرد پ

 ي دارهي سرماستمي که سي ـ طبقه کارگردي جدي به طبقه ااي استثمار، پرولتاري و نابوديستيالي         پس از انقالب سوس
 ي را در دست دارد بدل مشي را مستقر ساخته و خود سرنوشت خودي بر وسائل توليستيالي سوستيرده و مالک بنيرا از ب
 .گردد

 

  ) Propagande et agitation (ونيتاسي ـ  پروپاكاند و آژ34

 و رساالت،  کتبد،ي جرانگ،يتي نطق و م،ي گفتگو، سخنرانقي درتوده ها از طرياسي سري تاثلهي وسيعني ونيآژيتاس        
 ياسي ساتي ونظردي عقامي تفهي برايري تنواي يغي تبلتي موارد آن را فعاليدر برخ. رهي و غونيزي تلونما،ي سو،ياوراق، راد

 لي مباحثه و نطق و تشکري نظي البته از وسائل متنوع و مهماتي نظرغي تبلاي ونيتاسي آژيبرا.  انددهيخود در توده ها نام
 شود تا صحت ي استفاده ممي که نام بردرهي و مطبوعات و غي و بصري وسائل سمعنيهمچن ها و نگيتيجلسات و م

 ونيتاسي مشخصه آژوجه. ميي مبارزه در راه آن جلب نماي و مردم را برامي را ثابت کنشي و مرام و روش خوياسي ساتينظر
 طهي و معموال حردي گي صورت مماي توده مردم و سي است که برايغي ـ تبلياسي عمل سکي يعني آنست، يخصلت توده ا

 عده هر چه ني آن در بغي هدف پخش و تبلي ولردي گي را در بر مي مشخص تراي از افکار و مسائل حادتر يکوچکتر
 حزب است و استفاده از اشکال گوناگون ياسي مبرم سفي وابسته به وظاشهيهم ونيتاسيواضح است که آژ.  استيشتريب

 توجه زي و اقناع نحي توضي براي واحساسيجيي تهي هاوهي به شونيتاسيدر آژ.  استفي وظاني موجود و اطيآن تابع شرا
 . شودي ميجد
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 و ي و فلسفياسي سي هاشهي و اشاعه اندحي توضي ترجمه کرد معناجي توان تروي مي         پروپاگاند که آن را در فارس
 ونيتاسي وسائل آن هم با آژني است بنابر اي عده کمترني ب آن ها درجي و هدف، تروردي گي را در بر مي ترقي عمميمفاه
 ني شود تا اگر چه در بي و مجالت استفاده ميقي و تحقي رساالت علمتب، از جلسات، مذاکرات، کنجايدرا.  کنديفرق م

ود و درک  داده شحي توضي و مراميدتي و همه جانبه تر مسائل برنامه و عقشتري باتي تر و با جزئقي عمي وليعده کمتر
 ي همه احزاب و دسته هااند و پروپاگونيتاسيواضح است که از آژ.  استي و تعقليلي تحلوهي ششتري پروپاکاند بوهيش. گردد
 وسائل و طرز استفاده از آن ها، ني اتيبا وجود اهم. رندي گي کنند و وسائل مختلف آن را در خدمت مي استفاده مياسيس

 شهي اندني اتي و ماهردي گي قرار مغي و تبلجي مورد تروي اشهي و انديدئولوژيرام و امهم در درجه نخست آنست که چه م
 و ستي بخش و انساناتي حتي ماهي از آنجا که داراکي و دمکراتياسي و سيستيالي سوسي هاشهي اندست؟ي چاتيها و نظر
 به ي توده اني و مبلغنيشش مروج مردم است به کوي منافع توده هاني کند و مبي مقي تطبي تکامل اجتماعنيبا قوان

 کند، اگر چه ي توده ها رسوخ مني در بکيت و ضد دمکراي ضد ملي ارتجاعي هاشهي از اندشي بياسي قابل قري غزانيم
 ي در دست زمامداران و طبقه حاکمه متمرکز است و در نظام هاجي و تروغي وسائل تبلهي کلباي تقري دارهيدرجوامع سرما

مبارزه در راه .  محروم هستندي وسائل به کلني از اي مردم زحمتکش و احزاب مترقيرگر و توده ها طبقه کاياستبداد
 اجتماعات و ده،ي و عقاني بي آزادون،يتاسي پروپاگاند و آژشتري داشتن وسائل بي منجمله متضمن مبارزه برايدمکراس

 ني در بي و مترقي مسلک و مرام و برنامه ملشه،ي تر اندعي تر و وسقي عمشتري هرچه بلهي وسني هست تا بدزيمطبوعات ن
  .  گرددغي و تبلجيمردم ترو
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  »ت«
 

  )Protectorat (هي ـ  تحت الحما35

 دولت کي از رومندي دولت بزرگ و نکي يباني و پشتتي حماي به معناياز نظر لغو.  از اشکال استعمارستيکي         
 خود نظام تحت ي ارتش خود با قدرت اقتصاديرويبه  زور، به ن يستيالي دول امپرقتيدر حق.  استفيکوچک و ضع

 و در عمل مبدل به مستعمره رندي گي خود مطرهي سري کنند، آن را زي مليرا بر کشور کوچک تحو) پروتکتوز (يگيالحما
 سلطه يگيما انگلستان به نام تحت الحسميالي هاست که امپرني سرزمني از اياري بسي فارس نمونه هاجيدر خل.  کننديم

 نابرابر و يدها سلسله قرارداکي حکومت نشانده و با ريکامل خود را در آنجا برقرار نموده، عمال دست نشانده خود را بر سر
 اي يياي  دري نظامي هاگاهي و با داشتن پاي اغلب با اشغال نظاميگيتحت الحما.  اسارت را محکم کرده استري زنجيليتحم
 يگي تحت الحماري مربوطه به مستعمره نظني کامل سزملي بوده است قبل از تبديا مرحله ا همراه است و چه بسييهوا

 خلق ها اساس بخشيدرعصرما جنبش پر توان آزاد.  آن به مستعمرهلي و سپس تبديکنونکره از جانب ژاپن در آغاز قرن 
 . ست اختهي در هم ري استعمارستمي سي عمومي را هم زمان با تالشيگيبساط تحت الحما

 

 )Theorie (ي ـ  تئور36 

 ي دانستننهي آن زماي ني راهنما در اي هاشهي از اندستي مجموعه ايتئور. ي اجتماعکي تجربه و پراتمي از تعمعبارتست
 و کي که خود بر شالوده پراتيتئور.  در جامعهاي عتي تکامل در طبني قواني علمحي و توضهي عبارتست از توجي بشريها

 کند و به انسان ها دور ي مفاي اي بشري علمي هايي شناساري سانهي جامعه در زماتي در حيدد نقش فعال گري مديعمل پد
 . راندي را به جلو مکي دهد و پراتي خود مي علمي هاتي در فعالقي دقينما

 نيارد وحدت ب که در مقابل جامعه قرار ديفي وظازي آمتي موفقي اجراقهي آموزد که وثي مسميني لن– سمي         مارکس
 دهنده همراه ريي تحول بخش و تغکي و پراتي اگر با عمل انقالبي تئورکي.  وعمل استشهي اندني بک،ي و پراتيتئور

 ثمر خواهد ي روشن نگردد کور و بي انقالبي تئوري با چراغ راهنمااگر زي و عمل نکيپرات. نباشد فاقد مضمون خواهد بود
 سميني لن– سمي مارکسيتئور.  دهندي و عمل قرار مي تئورني خود را وحدت بتي فعالهي پاستيني لنستياحزاب مارکس. بود

نقش . ستيکارگر ها و عمل احزاب تي فعالقي روشن و دقي علمي دانش و قطب نماني اي راهنماي هاشهيمجموعه اند
 دهد در هر وضع يمکان م اي و کارگريستي جاست که به احزاب کمونني درهميستيني لنيستي مارکسيسازمان دهنده تئور

 استوار سازند، ي علمي خود را بر اساس مشتي کنند، فعاليني بشي را پعي وقااني راه خود را بشناسند، جريتيو موقع
 .  کندي مجابي خالق را اي که اجراستي اي آن چنان تئورسميني و لنسميمارکس

 – سمي با مارکسيرمول ها و تکرار کورکورانه آن ها به کل به خاطر سپردن احکام و ف،ي و کتابکي         فرا گرفتن دگمات
 فرا يعني يستي مارکسيفرا گرفتن و به کار بستن خالق تئور.  آوردي به بار نمي اجهي نتني است و کمترگانهي بسمينيلن

 که در يمسائل حل ي و براکي عمل، استفاده از آن در اقدامات پراتي راهنماابه آن، به کار بردن آن به مثتيگرفتن ماه
 خود به تکامل ،ي فرا گرفتن علمني چناي ي برداشتنيچن.  شودي ظاهر مري مختلف ومتغطيمقابل حزب و نهضت در شرا
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 طي و شرايخي تارافتهي ريي تغع بر اساس وضني نوي کند، تزهاي مي غندي انجامد، آن را با احکام و استنتاجات جدي ميتئور
  . دي آي به وجود مي اجتماعکي پراتديجد
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 زي مسالمت آميستي و همزي ملبخشي ـ جنبش آزاد37

 هنوز سميالي با وجود آن که امپريعني ي در دوران کنوني در مورد جنگ آنست که حتي و کارگرستي احزاب کمونياستراتژ
 اجازه ندهند که گري برهانند و به عبارت ددي جدي جنگ جهانکي هي را از بلي است جامعه بشررومندي نرفته وهنوز ننياز ب

 را به زي مسالمت آميستي سخن اصول همزگري به داي ردي صورت گيجهان توسل به جنگ قيحل تضادها واختالفات از طر
 اوردهي خود را به دست نياسي هستند که هنوز استقالل سيي خلق هاگرياز جانب د. ندي نمالي تحمي دارهي سرمايکشورها
 کن کردن نفوذ شهي را جامعه آن هي ندارند و مسئله اصليبي نصيکه از استقالل اقتصاد خلق ها هستند گري دارياند و بس

 نيدرتمام ا.  هاستستيالي امپري و سرنگون کردن حکام دست نشانده و دنباله روگانهي و سلطه انحصارات بسمياليامپر
 دوران معاصر ـ در کار يستيالير عمده ضد امپاني از سه جريکي ـ ي ملبخشي و خروشان آزادميکشورهاست که جنبش عظ

 اري بسانهي چپ نماي سفسطه هاري اخاني در سالزي مسالمت آميستي همزاستي جنبش با سنيدر مورد رابطه ا.  استکاريپ
 ني بي و چه از نظر علمکي کنند چه از نظر تئوري شده اند که ادعا مداي پي ظاهر الصالحاني نمايانقالب. ردي گيصورت م

ادعا مي كنند كه مخالفين يك جنگ .  و جنبش رهايي بخش ملي تضاد موجود استزي مسالمت آميستي همزاستيس
آن ها مبارزه در راه همزيستي مسالمت آميز را عملي غير . جهاني گويا با مبارزه ملل در راه استقالل و آزادي مخالفند
عاميانه و موذيانه است كه با درك تضادهاي اين يك سفسطه . انقالبي و حتي همدستي با سرمايه داري به قلم مي دهند

واقعي جهان امروز و تشخيص نيورهاي ضد امپرياليستي و شيوه و سياست امپرياليست ها بي پايگي آن به آساني معلوم مي 
 . شود 

عي          همزيستي مسالمت آميز مربوط است به نحوه مناسبات بين كشورهايي كه دول آن ها داراي سيستم هاي اجتما
و سياسي مختلف هستند به معناي آنست كه اسلحه متجاوز و توسل به جنگ از چنگ امپرياليست ها به در آورده شود و 

بر خالف ادعاي مدعيان چپ نما مبارزه در راه همزيستي مسالمت آميز از . نقشه هاي استراژيك آن ها عقيم گذاشته شود
شد و نخستين منشوري كه لنين به نام حكومت شوراها امضاء كرد همان آغاز تشكيل نخستين دولت سوسياليستي شروع 

 يدهيادآوري اين نكته مهم تاريخي بي فا. منشور معروف صلح بود كه حاوي اصول سياست همزيستي مسالمت آميز است
ر آن نيست كه در مقابل سياست لنيني استقرار مناسبات عادي صلح آميز بين دول داراي سيستم هاي اجتماعي مختلف د

 ۱۴هنگام دول امپرياليستي سياست مداخله، لشكر كشي ضد انقالبي را به كار بردند و اين تنها پس از شكست مداخله دول 
 نوعي همزيستي مسالمت آميز تن در دهند و دولت شوروي را به رسميت بهگانه امپرياليستي بود كه آن ها مجبور شدند 

اين يك پيروزي سوسياليسم بود و امروز هم تحميل . اردادهاي مختلف امضاء نمايندبشناسند و با آن رابطه برقرار كنند و قر
 چيزي جز يك پيروزي ادهاين سياست به امپرياليسم كه هرگز ماهيت جنگ طلبانه و تجاوز كارانه خود را از دست ند

 ديگر همزيستي مسالمت آميز به عبارت . نيروهاي مترقي و ضد امپرياليستي در نتيجه مبارزه اي مداوم و پي گير نيست
كمونيست ها . تنها و تنها ثمره مبارزه طبقاتي در مقياس بين المللي عليه امپرياليسم و در زمينه روابط بين دول است

 مسالمت آميز را خاطر نشان مي سازند و اين مبارزه، مبارزه براي تحميل اصول همزيستي ستيهميشه اين مفهوم همزي
 پيكار خلق ها به خاطر استقالل و آزادي مغاير نيست، بلكه برعكس دست در دست آن عليه مسالمت آميز هرگز با

 آميز امكانات مناسبي را هم براي تهمزيستي مسالم. امپرياليسم متوجه است وجز اين هم نمي تواند مفهومي داشته باشد
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ي در كشورهاي مستعمره و وابسته ايجاد توسعه مبارزه طبقاتي در كشورهاي امپرياليستي و هم براي نهضت آزاديبخش مل
مي نمايد و به نوبه خود موفقيت ها و پيروزي هاي مبارزه آزاديبخش ملي به تحكيم اصل همزيستي مسالمت آميز كمك 

احترام به اصول اساسي .  ديالكتيكي بين نهضت آزاديبخش ملي و سياست همزيستي مسالمت آميزابطهاينست ر. مي كند
استعمار و ستم ملي . آميز براي كشورهاي نوخاسته ملي به معناي احترام كامل به حق حاكميت آنهاست مسالمت يهمزيست

.  تجاوز و تعرض مستمر به حقوق ملل استمعنايبه هر شكلي كه باشد با اصول همزيستي مسالمت آميز مباينت دارد و به 
اي عادالنه بوده و در اين مبارزه از هر وسيله اي كه اين بنابر اين مبارزه ملي كه براي آزادي خود قيام كرده است مبارزه 

 سياست يجنگ عادالنه خلق ويتنام اكنون به همه جهانيان نشان مي دهد كه اجرا. ملت صالح بداند مي تواند استفاده كند
مام قوا و به لنيني همزيستي مسالمت آميز از طرف كشورهاي سوسياليستي به هيچ وجه مانع آن نيست كه اين كشورها با ت

 .همه اشكال از خلق ويتنام دفاع كنند و به وي كمك همه جانبه نمايند

         سياست همزيستي مسالمت آميز مغاير با جنبش آزاديبخش ملي نيست برعكس همبستگي و عمل مشترك 
مده انقالب سه نيروي ع( كشورهاي سوسياليستي و جنبش رهايي بخش ملي و نهضت كارگري كشورهاي سرمايه داري 

براي جلوگيري از يك جنگ جهان گير بهترين شرايط را براي لگام زدن بر امپرياليست ها و موفقيت نهضت ) عصر ما 
آيا بايد اين نكته را هم تكرار كرد كه يك جنگ جهاني كه . هاي استقالل طلبانه و آزادي جويانه ملي فراهم مي سازد

ي عظيم و پيش بيني ناپذيري به تمدن انساني وارد خواهد ساخت كه براي مسلماً جنگي هسته اي خواهد بود زيان ها
همزيستي مسالمت آميز به معناي حفظ وضع سياسي موجود و حفظ مناسبات .  هاي طوالني ضرور استنجبران آن زما

و گذشت اجتماعي موجود در كشورهاي سرمايه داري به معناي حفظ استعمار و نو استعمار و يا هر نوع عقب نشيني 
 ملي و بين المللي، مانعي است ياسايدئولوژيك و طبقاتي نيست، برعكس كمكي است براي گسترش مبارزه طبقاتي درمق

بر سر راه كوشش امپرياليسم به رفع تضادهاي دروني خويش از طريق تشديد وخامت وايجاد كانونهاي خطر جنگ، دريك 
 .         اري و در زمينه مبارزه ايدئولوژيك همزيستي وجود ندارد وممكن نيستكلمه در زمينه مبارزه طبقاتي در جوامع سرمايه د

         همزيستي مسالمت آميز يعني رعايت اصول حق حاكميت، برابري حقوق، مصونيت و تماميت ارضي هر كشور بزرگ 
آزاد نظام اجتماعي ـ اقتصادي و يا كوچك، عدم مداخله درامور داخلي ديگر كشورها، احترام به حق كليه خلق ها درانتخاب 

سياست همزيستي .  از طريق سياسي و به وسيله مذاكراتدهسياسي خويش، حل و فصل مسائل بين المللي حل نش
مسالمت آميز با حق خلق ها در انتخاب راه مبارزه اي كه براي رهايي خويش الزم مي شمرند اعم از اين كه مسلحانه يا 

 آميز مبارزه تهمزيستي مسالم. ارد و نيز ابداً به معناي پشتيباني از رژيم هاي ارتجاعي نيستغير مسلحانه باشد تباين ند
 .  ايست عظيم كه در آن هر سه نيروي عمده ضد امپرياليستي جهان معاصرذي نفعند

 

  ـ جنگ 38

. رديادي صورت مي گ يعني مبارزه مسلحانه بين كشورها يا بين طبقات كه به خاطر اجراي هدف هاي سياسي و اقتصجنگ
يعني در جامعه بشري در مرحله معيني از تكامل تاريخ به وجود آمد و وابسته به . جنگ يك پديده اجتماعي تاريخي است

از نظر تاريخي لزوم .  تكامل تاريخ، از حيات بشري حذف مي گرددازشرايط گذراي حيات اجتماعي بوده و در مرحله معيني 
لح يا ارتش هم زمان با پيدايش مالكيت فردي و پيدايش طبقات و  دولت پديد گشت و آن ايجاد نخستين دسته هاي مس

 سرزمين شغالهنگام درجوامع منقسم به طبقات، جنگ به طور عمده به وسيله اي براي تحكيم تسلط طبقات استعمارگر و ا
 .هاي غير و سيطره جويي بر سايرخلق ها بدل شد
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ساسي جنگ ها نظام سرمايه داري و تضادهاي آنست كه در مرحله امپرياليسم به منتهاي          در عصر كنوني سرچشمه ا
لنين بر اساس تجزيه و تحليل تاريخ جنگ ها و به ويژه جنگ هاي دوران امپرياليسم، جنگ ها را به . حدت خود مي رسد

ي درباره جنگ نشان مي دهد كه دو  لنينيست–تئوري ماركسيستي . كردطور علمي طبقه بندي كرده و انواع آن را تعيين 
 .جنگ عادالنه و جنگ غير عادالنه: نوع اساسي جنگ وجود دارد

         جنگ عادالنه جنگي است كه به خاطر اشغال سرزمين هاي ديگران و تسلط بر ملل ديگر صورت نمي گيرد بلكه 
 استعمارگران و استيالگران، عليه جنگي است آزاديبخش به خاطر دفاع از ميهن و دست آوردهاي زحمتكشان عليه

 . بهره كشطبقاتاشغالگران و متجاوزان خارجي، عليه بندگي استعماري يا يوغ 

         جنگ غير عادالنه جنگي است تجاوزكارانه براي برده كردن ساير خلق هاي ملل، براي سركوب زحمتكشان، براي 
در اين جنگ يك سو امپرياليست هاي :  عظيم جريان داردبه عنوان مثال هم اكنون در ويتنام جنگي. توسعه طلبي

جنگي كه آمريكا انجام مي دهد جنگي است .  خلق ويتنامرامريكايي و نوكران محلي آن ها قرار دارند و در سوي ديگ
 جنگي كه خلق ويتنام با آن همه قهرماني انجام مي دهد جنگي است عادالنه به خاطر كسب. تجاوزكارانه و اسارت آور

به همين . اخيراً اين جنگ به جنگ عادالنه تمام خلق هاي هند و چين بدل شده است. استقالل و آزادي و وحدت ملي
جهت است كه هر فرد شرافتمند با تجاوز امريكا كه با وحشي گري هاي بي سابقه مي خواهد نظم استعماري و آزادي كش 

ل با ملت قهرمان ويتنام كه مي خواهد در ميهن خود آزاد و مستقل خود را مستقر سازد مخالف است و در مقابل از جان و د
ماركسيسم ـ لنينيسم مخالف جنگ غير عادالنه تجاوز كارانه و مدافع جنگ عادالنه و . زندگي كند ابراز همبستگي مي كند

 . توده ايست

از جنگ  دسته جات مسلح نامنظم          يكي از انواع جنگ هاي عادالنه جنگ هاي پارتيزاني خلقي است كه عبارتست 
خلق در پشت جبهه دشمن، درقلب نواحي تحت اشغال ـ جنگي است كه توده هاي مردم با استفاده از اشكال مختلف مبارزه 

 پارتيزاني خلق اسپانيا عليه اشغالگران فرانسوي در زمان ناپلئون جنگ. البته اين شكل جنگ تازگي ندارد. انجام مي دهند
يش، جنگ مردم روسيه در زمان حمله ناپلئون در همان موقع جنگ ميهن پرستان ايتاليايي به فرماندهي سال پ۱۶۰در 

 سال  پيش از نمونه هاي جنگ پارتيزاني به ۹۰ سال پيش، جنگ فرانسويان عليه اشغالگران آلماني در ۱۲۰گاربيالدي در 
گام جنگ داخلي و جنگ دوم جهاني در اتحاد شوروي همچنين است مبارزه مسلحانه دستجات پارتيزاني هن. شمار مي رود

و طي همين جنگ جهانگير دوم در فرانسه و ايتاليا و يوگوسالوي و لهستان و بلغارستان و چكسلواكي و يونان وچين و كره 
 .  اين قبيل استزو ويتنام و فيليپين وغيره ا

 پارتيزاني نيز در كنار واحدهاي منظم ارتش آزاديبخش          هم اكنون جبهه ملي آزاديبخش ويتنام جنوبي از شكل جنگ
در اين بحث پيرامون مسئله جنگ بايد مطلب ديگري را نيز روشن كرد و آن مبارزه . به طور وسيع و موثر استفاده مي كند

ريست گفتيم كه سرچشمه اساسي جنگ ها نظام سرمايه دا.  استمپرياليستيبراي صلح و جلوگيري از جنگ تجاوزكارانه ا
ولي اين بدان معنا نيست كه تا هنگامي كه در تمام كشورها سوسياليسم به پيروزي كامل و قطعي نرسيده بروز جنگ داراي 

 دست روي دست گذاشت و يدخصلت ناگزير و اجتناب ناپذير است و امكاني براي جلوگيري ازآن وجود ندارد و بنابر اين با
اكنون آن چنان قواي اجتماعي وسياسي پديد آمده كه داراي چنان قدرت و . كرددر مقابل خطر يك فاجعه جهاني اقدامي ن

 حزب كمونيست و كارگري در ۸۱در اعالميه . وسائلي هستند كه بتوانند جلو بروز جنگ را از جانب امپرياليست ها بگيرند
 :د گفته مي شو۱۹۶۰سال 

 ». يستي را براي آغاز جنگ جهاني عقيم گذاشت زماني فرا رسيده است كه مي توان كوشش تجاوزكاران امپريال«
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جامعه بشري را حتي در دوران كنوني «  شد كه ني         در جلسه مشورتي استراتژي اين احزاب در مورد جنگ چنين تعي
آن نيروهايي كه مي توانند اين حكم را عملي سازند سه نيروي عمده اجتماعي . »از كابوس يك جنگ جهاني جديد برهاند 

 و جنبش كارگري انقالبي در كشورهاي سرمايه داري امپرياليستيسيستم سوسياليستي جهاني، جنبش ملي ضد : نونيك
 . هستند

         هم اكنون خصلت تجاوزكارانه امپرياليسم شكل خطرناك تازه اي به خود گرفته است و دراين شرايط تعيين طرق و 
مبارزه با خطر جنگ سهل و ساده . ستي با حدت بيشتري مطرح مي شودوسائل جلوگيري از جنگ تجاوزكارانه امپريالي

برخي ها مي گويند بروز جنگ جهاني به يك امر كامال اجتناب ناپذير مبدل شده و در مقابل سير حوادث نمي توان . نيست
ار خطرناك خلع كساني نيز مدعيند كه به علت وجود سالح هاي مدرن و بسي. اين طفره رفتن از مسئله است. كاري كرد

تاييد مي كنيم كه احزاب كمونيست . سالح توده ها در مبارزه به خاطر صلح و تاييد عملي مسابقه تسليحاتي منجر مي شود
در اسناد خود از امكان جلوگيري از جنگ  جهاني سخن گفته اند، ولي هرگز مدعي نشده اند كه اين كار به خودي خود 

ارتست از يافتن شيوه هايي كه به اين امكان تحقق بخشد، آن هم در شرايطي كه وظيفه كنوني عب. انجام پذير است
 . تجاوزكارانه و ماجرا جويانه جبران نمايداماتامپرياليسم مي كوشد ضعف خود را با اقد

هدف آن ها وارد ساختن .          اكنون يكي از شيوه هاي عمده امپرياليست ها ايجاد جنگ هاي موضعي و محلي است
اين شيوه هم آشكار و هم با مانورهاي ماهرانه صورت مي . ربه به مواضع سوسياليسم و جنبش آزاديبخش ملي استض

) مثل تجاوز اسرائيل(اين مانور گاهي شامل اقداماتي مي شود كه توسط دست نشاندگان امپرياليسم صورت مي گيرد . گيرد
و همچنين از طريق تحريكات آگاهانه عليه كشورهاي ) دريونانمثل كودتاي سرهنگ ها (يا از طريق توطئه و هدف كودتا 

 و ميدر اين شرايط وظيفه مه). مثل حادثه كشتي جاسوسي امريكايي پوئنلو عليه جمهوري توده اي كره(سوسياليستي 
اين . عمده و تاريخي دوران ما عبارتست از عقيم گذاردن نقشه هاي تجاوزكارانه پيش از آن كه كار به جنگ بيانجامد

يعني سيستم جهاني (وظيفه مي تواند فقط بر پايه همكاري جمعي سه نيروي عمده ترقيخواه و ضد امپرياليستي دوران ما 
 . انجام گيرد)  كشورهاي سرمايه داري پيشرفتهريسوسياليسم، جنبش آزاديبخش ملي و جنبش كارگ

 جنگ طلبانه امپرياليستي نيز همكاري اين سه نيرو و درك          بنابر اين از نظر مبارزه در راه صلح و عليه نقشه هاي
 .مسئوليت مشترك آن ها مهم ترين مسئله سياسي كنوني است

         پيروزي اين استراتژي يعني تحميل اصول اساسي همزيستي مسالمت آميز به كشورهاي سرمايه داري كه خود 
يروهاست به سود كشورهاي سوسياليستي است زيرا كه مي تواند نوعي و شكلي از مبارزه طبقاتيست، به سود هر سه اين ن

به سود جنبش آزاديبخش ملي . به رشد خود و اثبات برتري سيستم سوسياليستي و كمك به ساير ملل جهان ادامه دهد
ينت دارد با استعمار ملي به هر شكلي مبا. است زيرا همزيستي مسالمت آميز احترام به حق حاكميت ملل را  ايجاب مي كند

 زيرا اين تو مبارزه عادالنه ملل را براي استقالل و آزادي در بر مي گيرد، به سود زحمتكشان كشورهاي سرمايه داريس
خلق ها فداي كار وهدفي كه مربوط به آنها نيست نخواهند شد و دچار تضييقات مادي و معنوي ناشي ازتداركات جنگي 

 . نخواهند گشت

 پيروزي صلح و جنگ، پيروزي همزيستي مسالمت آميز بر تجاوز و ماجراجويي، پيروزي استقالل بر          اين استراتژي و
استعمار كاريست كه تنها از طريق استفاده از تمام وسائل و امكانات تحت اختيار نيروهاي ضد امپرياليستي مي تواند انجام 

ندان هاي تيز دارد و اگر به وي امكان داده شود مي تواند  بر درنده مكاريست كه د،اين پيروزي بر ببر كاغذي نيست. پذيرد
 .زيان هاي سنگيني وارد سازد
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 از اين عبارت رايج وضع بسيار وخيم بين المللي و تشديد اين وخامت در روابط بين كشورهاي سوسياليستي و مقصود
ه وجود آمد، هنگامي كه بر اثر سياست دول اين اصطالح پس از جنگ دوم جهاني ب.  كشورهاي سرمايه داريست

 جلوگيري از هر نوع مناسبات عادي و رابكارانهامپرياليستي موسوم به سياست از موضع قدرت روش تجاوزكارانه و خ
مسالمت آميز بين دول تحريك عليه كشورهاي سوسياليستي و مداخالت استعمارگرانه براي سركوب نهضت هاي ملي 

اين اصطالح حالتي را در روابط بين المللي نشان مي دهد كه جنگ با اسلحه گرم و . وان يافتآزاديبخش گسترش فرا
برخورد ارتش ها وجود ندارد ولي وخامت  اوضاع جهان زياد مي شود و روابط بين دول تيره مي گردد و انواع حمالت و 

ع حمالت و تحريكات و اقدامات مغاير با روابط تحريكات و اقدامات مغاير با روابط عادي زمان صلح انجام مي گيرد و انوا
 استعمارگران و تحكيم تسلط خود به جنگ سرد دامن صدمحافل امپرياليستي براي مقا. عادي زمان صلح انجام مي گيرد

پس از » جنگ سرد« دكترين .  مي زنند و آن را به عبارت معروف خود تا حد بند بازي بر لب پرتگاه جنگ مي كشانند
. ني دوم به وسيله وينستون چرچيل در فولتن بيان شد و امپرياليسم امريكا آن را سياست رسمي خود قرار دادجنگ جها

 سياست همزيستي مسالمت آميز كه از طرف كشورهاي سوسياليستي تعقييق مي شود خاتمه دادن به جنگ سرد است هدف
سياست جنگ سرد بيش از پيش دچارناكامي .  مي كندكه مشكالت فراوان در سر راه تكامل خلق ها و رهايي آن ها ايجاد

 قطعي اين سياست پيروزي سياست صلح و همزيستي كستش. مي گردد و به انفراد امپرياليسم امريكا منجر شده است
 .مسالمت آميز حتمي است

 

  يني ـ جهان ب40 

وسيع خود كليه نظريات انسان را درباره اين واژه در معناي .  از سيستم نظريات، مفاهيم و تصورات درباره جهانعبارتست
جهاني كه ما را احاطه كرده در بر مي گيرد از نظريات و عقايد فلسفي و اجتماعي و سياسي گرفته تا اخالقي و هنري و 

 واژه جهان بيني و هسته مركزي آن عبارتست از نظريات و عقايد حدودترمسائل مربوط به علوم طبيعي و غيره مفهوم م
 .فلسفي

        مسئله مهم جهان بيني همان مسئله اساسي فلسفه است و بنا بر پاسخي كه به اين مسئله داده شود به طور كلي  
جهان بيني انعكاسي است از هستي . ماترياليستي و ايده آليستي: انواع جهان بيني ها را مي توان به دو دسته تقسيم كرد

 هاي بشر در هر مرحله معين تاريخي و همچنين وابسته است به نظام ياجتماعي و وابسته است به سطح معرفت و آگاه
 . اجتماعي مربوطه

قاعدتاً جهان بيني طبقه حاكم در هر جامعه اي جهان بيني حاكم .          در جامعه طبقاتي جهان بيني ماهيتي طبقاتي دارد
 را با جهان و واقعيت موجود تعيين مي كند و جهان بيني داراي اهميت عظيم پراتيك است، زيرا كه مناسبات انسان. است

جهان بيني علمي، از آنجا كه قوانين عيني طبيعت و جامعه كشف و به . معياري براي نحوه عمل و برخورد با اين جهانست
ك كار بستن آن ها را شالوده خود قرار مي دهد و از آنجا كه بيانگر منافع نيروهاي ترقي خواه است به رشد و پيشرفت كم

 مانعي در راه تكامل جامعه رد،جهان بيني غير عملي و ارتجاعي در خدمت طبقات و نيروهاي مي رنده قرار دا. مي كند
 . از منافع طبقات استثمار گر دفاع مي كند و زحمتكشان را از پيكار براي رهايي خود باز مي دارد. است
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اين جهان . ل پي گير و جامعي يك جهان بيني علمي است         جهان بيني كمونيستي ـ ماركسيسم لنينيسم ـ به شك
بيني علمي بيانگر منافع پرولتاريا و همه زحمتكشان است با قوانين عيني رشد جامعه مطابقت دارد و در جامعه سوسياليستي 

تيك بشريت،  جهان بيني ماركسيستي ـ لنينيستي را تمام تاريخ پراعلميتحقيقت و . به جهان بيني همه خلق بدل مي گردد
  .زندگي، و كليه دستاوردها و دانش انساني ثابت مي كند
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  »چ«
  

  ي توده اي ـ چند نوع از فعاليت ها و پيكارها41

  :اعتصاب 

اعتصاب يكي از .  دست كشيدن از كار توسط زحمتكشان كه مي تواند كلي يا جزئي با مدت معين يا نامحدود باشدي يعن
سرمايه داران و كارفرمايان و دولت بورژوازيست و به خاطر رسيدن به هدف هاي اقتصادي، وسائل مبارزه طبقه كارگر عليه 
 .صنفي و سياسي صورت مي گيرد

         اشكال مختلف اعتصاب عبارتست از نرفتن سركار و ماندن در منزل، اجتماع در جلو كارخانه و كارگاه، قطع كار و 
در سركار و پشت ماشين خود ولي كار نكردن، كار آرام به نحوي كه كليه جريان اشغال و راه ندادن كسي به آن، ماندن كار 

 جزئيات وظايف و دقايق امور كه خود باعث تاخير بسيار كار در برخي از رشته ها و يهتوليد را به تعويق بياندازد، اجراي كل
 ...).گمرك ، ادارات و (  مختل شدن جريان امور مي شود 

در اين . مي شكل عالي مبارزه اعتصابي طبقه كارگر و براي ارضاء خواست هاي سياسي و اقتصاديست         اعتصاب عمو
شكل با توسل به همه انواع اعتصاب، توده هاي عظيم زحمتكشان به كلي چرخ اقتصاد كشور را فلج مي كنند و قدرت 

الً در كليه كارخانه هاي يك رشته اقتصادي  همه كارگران متشكميدر اعتصاب عمو. اتحاد و مبارزه خود را نشان مي دهند
يا در همه موسسات يك استان يا در همه موسسات سراسر كشور به خاطر هدف هاي مشخص و شعارهاي معيني دست از 

. اعتصاب عمومي يك وسيله عالي سازماندهي و تجهيز زحمتكشان در مبارزه عليه ستم سرمايه داريست. كار مي كشند
موقعيت مناسب ، شعارهاي روشن و مهيج و . ي براي تكامل جنبش كارگري اهميت ويژه اي دارداعتصاب عمومي سياس

 . اجراي نظم و تشكل آن اهميت قاطعي دارد

 ):دمونستراسيون  ( تظاهرات

ا به وسيله تجمع و راه افتادن درخيابان ها و ميدان ه.          يك شكل از اشكال توده اي و وسيع مبارزه زحمتكشان است
و بيان خواست ها توسط شعارهاي كتبي و شفاهي، زحمتكشان يا عليه يك اقدام و تصميم و سياست هيئت حاكمه اعتراض 

 از مطالبات اقتصادي و سياسي خويش را بيان مي دارند و عقيده و نظر يكيمي كنند ومخالفت خود را بيان مي دارند و يا 
ش ملي در ايران بارها و به شكل موثر از حربه تظاهرات سياسي استفاده حزب توده ايران و جنب. خود را منعكس مي كنند

 .كرده است

 : ميتينگ

ميتينگ يا به معناي جلسه ايست كم و .          يك لغت انگليسي است به معناي مالقات براي مذاكره پيرامون يك مسئله
 به معناي اجتماع انبوه مردم در يك نقطه و بيش وسيع براي بحث و اظهار نظر در يك مسئله يا يك حادثه سياسي و يا

 .استماع گفته هاي سخنرانان كه پيرامون حادثه و مسئله اي صحبت مي كند و بدين وسيله نشان دادن نظر و عقيده

 :شعار
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         عبارتست از پيام يا عبارت كوتاه و موجز كه با روشني و اختصار هدف و مسئله مهمي را كه يك حزب در مرحله يا
. شعار مي تواند اقتصادي يا سياسي ،استراتژيك يا تاكتيكي باشد. يك لحظه معين تاريخي در مقابل دارد بيان نمايد
 . معيني به كار مي رود شعار عمل نام داردريشعارهايي كه براي لحظه معين و مقصد مشخص فو

  ـ  حزب 42

ان يك آرمان داوطلبانه گرد مي آيند و علي القاعده  عبارتست از يك سازمان سياسي كه در آن همفكران و طرفدارحزب
آگاه ترين عناصر يك طبقه يا اقشار اجتماعي متحد المنافع را گرد مي آورد، بيانگر منافع آن طبقه يا قشر بوده و آن را 

 . مبارزات اجتماعي رهبري مي نمايند

 و بورژوازي ـ دو طبقه اساسي جامعه سرمايه داري ـ          در جريان تكامل سرمايه داري، سازمان هاي سياسي پرولتاريا
 . و چه بسا سازمان هاي سياسي طبقات ديگر تشكيل مي شود

         علت اساسي تعدد احزاب بورژوازي در برخي از كشورهاي سرمايه داري وجود گروه ها و اقشار مختلف در طبقه 
به عالوه بورژوازي از وجود چندين حزب با قيافه ها و . استسرمايه دار ومبارزه داخلي آن ها براي كسب قدرت حاكمه 
 استفاده مي كند تا آن ها را از مبارزه صريح و روشن طبقاتي منقاب هاي مختلف براي فريب و اغواي توده هاي مرد

ق متوسل مي درمرحله امپرياليسم، انحصار گران و زمامداران در مقابل جنبش توده ها به ديكتاتوري و اختنا. منحرف سازد
 . هستنداحزاب فاشيستي در حقيقت گروه هاي ضربتي سرمايه داري . شوند و احزاب فاشيستي به وجود مي آورند

         بورژوازي همچنين با استفاده از آريستوكراسي كارگري سعي مي كند سازمان هاي رفرميستي براي فريب كارگران 
ينيستي، سازمان سياسي طبقه كارگر، مدافع و بيانگر پيگير منافع همه  لن‐حزب پرولتري، حزب ماركسيستي. ترتيب دهد

 تواند رهبري صحيح مبارزه طبقاتي زحمتكشان را به دست گيرد يحزب طبقه كارگر است كه م. توده هاي زحمتكش است
پرياليسم هنگامي كه در دوران ام. از همه انواع مبارزه استفاده كند و در آميختگي صحيح تمام اشكال آن را تامين نمايد

 . انقالب سوسياليستي به صورت وظيفه عملي بال واسطه در مي آيد نقش حزب بسيار با اهميت است

         احزاب پرولتاري در فعاليت خود آموزش ماركسيسم ـ لنينيسم، علم انقالبات اجتماعي و بناي جامعه نوين را رهنماي 
 احزاب كمونيست از آنجا كه پيشاهنگ و ‐چنين احزاب. ود آن را  غني مي سازندخود قرار مي دهند و متقابالً با تجربه خ
 و رهبر همه زحمتكشان هستند، از آنجا كه با تئوري انقالبي وعلمي و موازين اصرپرچمدار انقالبي ترين طبقه جامعه مع

كهن كارگري كه درانترناسيونال سازماني مستحكمي مجهز هستند احزاب طراز نوين را تشكيل مي دهند كه با احزاب طراز 
 .دوم شركت داشتند تفاوت كيفي دارند

نام او و تعاليم او عميقاً با احزاب .          ايجاد كننده و آموزگار احزاب طراز نوين كمونيستي والديميرايليچ لنين است
 :تعاليم او مي آموزد. پرولتري بهم پيوسته است 

حزب ماركسيستي كه عالي ترين شكل .  پرلتاريا و پيشاهنگ پرولتارياستي انقالبيق گٌردان متري ـ حزب ماركسيست۱     
را بهم پيوند مي دهد، آن ها را از ) اتحاديه ها و تئوپراتيوها و غيره( ديگر پرولتاريا يسازماني پرولتارياست تمام سازمان ها
 يعني سرنگوني سرمايه داري و ايجاد جامعه  آن ها را در جهت نيل به هدف واحدتلحاظ سياسي رهبري مي كند و فعالي

حزب كارگري پيشاهنگ پرولتارياست، پيشاهنگي كه قادر است قدرت را در دست گيرد، تمام . سوسياليستي سوق مي دهد
 را رهبري كند، آموزگار و وازيخلق را به سوي سوسياليسم ببرد، امر ساختمان زندگي اجتماعي بدون بورژوازي و عليه بورژ

 .  و پيشواي تمام زحمتكشان و استثمار شوندگان باشد رهبر
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 از آن جهت مي تواند نقش پيشاهنگ گردان مترقي طبقه كارگر و رهبر تمام خلق را اجرا كند ي ـ حزب ماركسيست۲     
د تحول كه مجهز به تئوري علمي ماركسيتي به معرفت قوانين تكامل اجتماعي است و عمالً مي تواند از اين قوانين به سو

 . انقالبي جامعه  استفاده نمايد

 ـ حزب ماركسيستي كه گردان مترقي و آگاه پرولتارياست پيوسته آگاهي سوسياليستي را در توده هاي وسيع كارگر ۳     
رشد و پرورش مي دهد، طبقه كارگر را از نفوذ ايدئولوژي فاسد بورژوايي مصون مي دارد با هرگونه كوششي كه در راه قلب 

 مي كند و ماركسيسم را بر اساس نوين ترين دستاوردهاي علم ناپذيرمبارزهتحريف ماركسيسم به عمل آيد به طور آشتي و 
 .و فعاليت اجتماعي رشد مي دهد

 ـ  حزب ماركسيستي فقط گردان مترقي و آگاه و طبقه كارگر نيست بلكه گردان متشكل طبقه كارگر نيز هست ـ ۴    
در حزب جايي . ا خواست مشترك تحقق افكار انقالبي ماركسيسم ـ لنينيسم به هم پيوند مي دهدگرداني كه افراد آن ر

 و راست كه مي كوشند وحدت صفوف حزب را بر هم زنند، آن چپبراي فراكسيونيسم و گروه بندي جايي براي اپورتونيسم 
 .ريا را از آن سلب كنند، نيسترا از درون متالشي سازند و از اين راه قدرت رهبري مبارزه طبقاتي پرولتا

 ـ حزب ماركسيستي حزب واقعي خلق و محل تجمع بهترين نمايندگان خلق است و با هزاران رشته با توده هاي ۵    
از آنجائي كه حزب مظهر خواست ها و تمايالت خلق و مدافع پي گيرمنافع مبرم اوست از . وسيع زحمتكشان رابطه دارد
 ناپذير حزب ماركسيستي در همين ارتباط با خلق و غلبهنيروي .  هاي مردم بر خوردارستاعتماد و پشتيباني توده

حزب طراز نوين با انواع تسمه هاي ارتباطي با توده هاي وسيع مردم بايد ارتباط . برخورداري از پشتيباني و توجه خلق است
 .داشته باشد

مراعات اكيد اين اصل لنيني قانون انكار . وكراتيك قرار دارد ـ موازين لنيني زندگي حزبي بر اساس سانتراليسم دم۶    
اين موازين حفظ وحدت حزب، تامين استحكام ايدئولوژيك پرولتري، اجراي اصل . ناپذير فعاليت احزاب كمونيستي است

سيع دمكراسي حزبي و رهبري جمعي كوشش در راه حفظ و تامين ارتباط رهبري با اعضاء حزب و  حزب با توده هاي و
زحمتكشان، اجتناب از كيش پرستش شخصيت كه سد راه تكامل فكر خالق و ابتكار كمونيست هاست، انتقاد و انتقاد از 

 .خود درصفوف حزب را ايجاب مي نمايد

 ايدئولوژيك و سازماني حزب كمونيستي در مبارزه با روپژيونيسم واپورتونيسم از يك سو و دگماتيسم و ي ـ مبان۷     
انحراف نخست روح انقالبي ماركسيم را قلب مي كند، مروج ايدئولوژي بورژوايي .  از سوي ديگر تحكيم مي يابدسكتاريسم

 و استثمار و استبداد و اسستعمار را از كارگران و توده هاي زحمتكش ياليسمدر تئوري و عمل است، نيروي مبارزه عليه امپر
هاي وسيع زحمت كشان جدا مي كند، كار را به عمليات چپ روانه و انحراف دوم كمونيست ها را از قشر. سلب مي نمايد

ماجراجويانه مي كشاند، احزاب انقالبي را از غني ساختن ماركسيسم لنينيسم بر اساس تحليل علمي وانطباق خالق آن در 
 .شرايط مشخص محروم مي سازد، مانع ارزيابي درست تجربيات نو واوضاع و احوال متغير مي شود
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اين عنوان چند واژه را توضيح مي دهيم كه وجه مشترك آن ها اينست كه مربوط به ساختمان حزبي و حيات تشكيالتي 
 .است
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يك حزب عبارتست  از سند اساسي كه در آن هدف ها و وظايف آن حزب قيد ) يا برنامه( مرامنامه          مرامنامه ـ
 لنينيستي يك سند علمي است كه بر پايه تحليل عميق مرحله –رامنامه يك حزب كارگري ماركسيستي م. گرديده است

 است و هدف هاي حزب در آن مرحله و وظايفي را كه هانقالب، مرحله تكامل مشخص اجتماعي و اقتصادي تدوين شد
وده ايران هدف غائي حزب ايجاد جامعه مثالً در مرامنامه حزب ت. براي نيل به هدف متوجه حزب مي شود در بر مي گيرد

سوسياليستي در ميهن ما توصيف شده و بر شالوده تحليل مرحله كنوني انقالب ايران و تضادهاي اساسي كنوني، هدف 
احزاب كمونيست با تكيه بر تعاليم ماركسيسم ـ لنينيسم و شناخت .   ايجاد نظامي ملي و دمكراتيك تعريف گشته استعليف

ود براي هر مرحله از تكامل جامعه برنامه علمي جامعي تدوين مي كنند كه در حقيقت قانون اساسي حزب به راه اصولي خ
در مرامنامه كه اكنون .  بخشيدن به آن فعاليت و مبارزه مي كندتحققشمار مي رود و عضو حزب آن را قبول كرده براي 

حول انقالبي و شيوه ها و وسائل نيل به هدف ذكرمي شود و در واژه برنامه را بيشتر به جاي آن به كار مي برند راه هاي ت
 مثال در صنايع، فخطوط عمده خود به طور مشخص جنبه هاي مختلف هدفي كه بايد به آن رسيد در زمينه هاي مختل

 تاريخ در. كشاورزي و ساختمان دولتي امور مربوط به مسئله ملي و امور اجتماعي و رفاه و ترقي و غيره تشريح مي گردد
در بسياري موارد مرامنامه يا برنامه شامل . جنبش كارگري نخستين مرامنامه يا برنامه همان مانيفست حزب كمونيست است

مثالً در طرح برنامه .  ايدئولوژيك و يا تحليل پديده هاي عمده دوران معاصر نيز هستصوليك بخش تئوريك يا بيان ا
سپس در سه بخش هدف هاي سياسي، اقتصادي و .  عنوان مدخل وجود داردحزب توده ايران مبحثي در اين باره تحت

 و در ساير مدارك و اسناد حزبي تهدر تزها و رهنمودهاي حزب ما كه پس از تهيه اين طرح انتشار ياف. اجتماعي درج است
ه هدف هاي مبرم را براي عالوه بر مرامنامه اسناد ديگر برنامه اي حزب نيز تنظيم مي شود ك. اين طرح تكامل يافته است

 .دوران هاي تاكتيكي روشن مي سازد

عبارتست از مجموعه موازين و مقررات و قواعد حاكم بر حيات داخل يك حزب يا يك سازمان كه          اساسنامه ـ 
بوطه تركيب و ساختمان آن و نحوه عمل آن و ترتيب كار و فعاليت آن را طبق هدف هاي برنامه اي حزب يا سازمان مر

 . و اصول سازماني حزب درج مي گرددراتبنابر اين در اساسنامه حزب مجموعه مقر. تعيين مي كند

         در اساسنامه همچنين وسائل عمل پراتيك سازمان هاي حزب، نحوه تشكيل ارگان هاي آن و رهبري آن، كنگره ها 
 حزب توده ايران حزب ما به مثابه سازمان سياسي در طرح اساسنامه. و كنفرانس ها و جلسات وحوزه ها تشكيل مي شود
 :  آن توصيف شده و گفته مي شودانيطبقه كارگر در سراسر ايران و عالي ترين شكل سازم

حزب توده ايران اتحاد داوطلبانه مبارزين پيشرو طبقات وقشرهاي زحمتكش ايران، كارگران و دهقانان، پيشه وران          «
 ».ست كه برنامه اش را مي پذيرند و در راه تحقق آن گام بر مي دارندو روشنفكران و افرادي

         در اساسنامه جهان بيني حزب ما ماركسيسم ـ لنينيسم و اصول تشكيالتي آن ناشي از اين جهان بيني تعريف شده 
تمان حزبي بر اصل غير از اين ها در اساسنامه حزبي شرايط عضويت در حزب، وظايف و حقوق  اعضاء حزب، ساخ. است

 .  ها و كميته ها و روابط حزب توضيح داده شده استنمركزيت دمكراتيك، مقررات مربوط به حوزه ها و ارگا

 عالي ترين مقام و ارگان هاي رهبري حزب را كنگره مي نامند و آن اجتماعي است از نمايندگاني          كنگره حزبي ـ
عموال به نسبت تعداد عضو انتخاب نمايندگي در جلسات كنگره اوالً برنامه حزب و كه اعضاء حزب  و سازمان هاي ايالتي م

 لزوم يعني به هنگام تحول وقايع و ضرورت تطبيق اسناد اساسي صورتاساسنامه حزب تدوين و تصويب مي شود و در 
ثانياً گزارش . ه عمل مي آيدحزب با  اوضاع جهان و كشور و وضع داخلي  حزب در مرامنامه و اساسنامه تجديد نظر الزم ب

 آينده خط مشي ظايفهاي رهبري حزب استماع مي شود، نمايندگان فعاليت حزبي را ارزيابي كرده و بررسي مي كنند و و
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ثالثاً ارگان هاي رهبري حزب، اعضاء . حزب را در مسائل اساسي سياسي و نقشه عمل را تا كنگره بعدي تعيين مي كنند
اهميت ويژه كنگره در حيات حزب به خوبي از . ن آن و اعضاء كميسيون تفتيش برگزيده مي شوندكميته مركزي و مشاورا

 .وظايف آن روشن مي شود

 يك ارگان دائمي و منتخب است كه در فاصله بين دو كنگره عالي ترين مقام حزبي بوده و          كميته مركزي ـ
 .  در مقابل كنگره مسئول و جوابگوستفعاليت سياسي و كار سازماني حزب را اداره مي كند و

در .  پلنوم كميته مركزي يعني جلسه اي كه در آن اعضاء اصلي كميته مركزي ومشاورين شركت مي كنند ‐         پلنوم 
اين جلسات مسائل حياتي و وظايف حاد سياسي در تناوب زماني معين و در پرتوي تصميمات كنگره ها مورد مورد بحث 

 ديگر حزبي را براي شركت در اين گونه جلسات دعوت مي مسئوليندر برخي موارد عده اي از كادرها و . قرار مي گيرد
لغت پلنوم يعني مجمع عمومي يك ارگان يا يك كميته انتخاب . كنند و دراين حالت پلنوم وسيع كميته مركزي مي گويند 

 اين جلسات انيدر شرايط علني تناوب زم.  شهر و غيرهمثال پلنوم كميته استان يا پلنوم كميته . شده توسط يك سازمان
 . توسط اساسنامه تعيين شده و الزم االجراست

 كنفرانس يعني مجمع نمايندگان يك سازمان اعم از سياسي و اجتماعي وعلمي و هنري و غيره كه          كنفرانس ـ
 . سياسي دولت ها يا احزاب كشورهاي مختلفبراي بحث يك يا چند مسئله معين تشكيل مي شود و يا مجمع نمايندگان

         در مورد حيات داخلي حزب، كنفرانس حزبي استان وشهرستان و شهر و بخش مركب از نمايندگان اعضاء حزب در 
كنفرانس، كميته هاي حزبي را انتخاب نموده و . منطقه مربوطه بوده و عالي ترين ارگان سازماني در آن منطقه مي باشد

 مربوطه، اتخاذ مي كند و همچنين براي كنفرانس هاي باالتر و يا  ازمان  و تصميمات الزم را براي فعاليت آينده سقرارها
فاصله زماني كه كنفرانس ها در اساسنامه تعيين مي . در مورد كنفرانس استان براي كنگره حزبي نماينده تعيين مي كند

 .گرددي كند كنفرانس حزبي سراسر كشور تشكيل مي در موقعي كه مسائل به ويژه و مهمي بروز م. شود

         واضح است كه در شرايط كار مخفي هنگامي كه پليس و ماموران حكومت قانون شكل امكان فعاليت آزاد و علني را 
 از يك حزب سياسي سلب مي كنند، موازين و قواعد اساسنامه اي و منجمله اين اشكال سازماني رهبري كه نقش مهمي در

 رعايت شود و سياست شكل هاي مشخص و ويژه اي براي كار نداجراي اصل سانتراليسم دموكراتيك دارند نمي توا
سازماني و فعاليت حزبي پيدا نمود تا صفوف حزب را از دستبرد دشمن حفظ كرد و ضمناً به فعاليت هاي اساسي براي نيل 

  .ودد از اصول عمده سازماني حزب طبقه كارگر منحرف شبه هدف هاي مرامي ادامه داد تا در عين حال اشكال نباي

 عبارتست از اسلوب اساسي پي بردن به اشتباهات و كمبودها در فعاليت حزب و از بين  و انتقاد از خود ـانتقاد         
وسيله به . هدف از آن تعميق وحدت و حزب تصحيح مداوم مشي وسياست آنست. بردن آن ها و جلوگيري از تكرار آن ها

موانعي كه در راه پيشرفت حزب وجود )  كردن آن هابرطرفنشان دادن نقائص و معايب و ريشه آن ها و راه ( اين روش 
دارد برداشته مي شود، آنچه كهنه است و بايد دور ريخته شود نمايان مي گردد، آنچه نو و بالنده است و بايد تقويت گردد 

د وسيله مهمي براي شركت اعضاء حزب در تعيين سياست و روش حزب و تامين انتقاد و انتقاد از خو. تعيين مي شود
احترام به اين اصل و اجراي دقيق آن دليل زنده بودن و تحرك سازمان ها و ثمره آن . فعاليت ثمر بخش و ابتكاري آنهاست
 .تقويت و تحكيم اين سازمان هاست

 لنينيسم در پرتو واقعيات مشخص و شرايط نوين نيز احترام به اين          از نظر تعميم تجربيات، غني كردن ماركسيسم ـ
 . اصل اهميت خاص دارد زيرا بدون تبادل آرا و مبارزه عقايد و انتقاد آزاد چنين پيشرفتي امكان پذير نيست
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لوه گر شود،          اجراي اين اصل مانع مي شود تا اشتباهات و نواقص ادامه يابد همه چيز به طور مصنوعي بي نقص ج
عينك خوش بيني زائد و فريبنده به چشم زده شود و مستي ناشي از موفقيت جايگزين هوشياري روشن بينانه و مبارز براي 

 سوسياليستي انتقاد و انتقاد از خود نيروي محركه تكامل جامعه است و معدر جوا. كسب دستاوردهاي هر چه عالي تر گردد
 .را ايفا مي كنداز اين بابت نقش حياتي و مهمي 

رهبري در حزب .  حزب به طور كلي مركب از رهبري، هسته مركزي يا كادرها و اعضاء ساده حزبست ـرهبري         
رهبري جمعي يكي از مهمترين اصول حيات داخل حزبي يكي از شرايط حفظ . جمعي است ولي مسئوليت ها فرديست

تمايل و اراده شخصي را اساس  ( تاريسمو ولون) ذهني گري(كتيويسم دمكراسي حزبي و يكي از محمل هاي پرهيز از سوپز
رهبري جمعي حزب را از كيش شخص پرستي كه مي تواند . است) تحليل و عمل قرار دادن و واقعيت را نا ديده گرفتن

ور خالصه زيان هاي بسيار به حزب وارد سازد بر حذر مي دارد و اجراي رهبري را بر اساس علمي ميسر مي سازد و بط
 رهبري حزبي بايد

  ـ فاكتورهاي الزم را در هر مورد جمع آوري و دقيقاً مطالعه كند ۱     

  لنينيسم تحليل نمايد – ـ آن ها را بر اساس آموزش ماركسيسم ۲     

  ـ از اين تحليل، شعارها و رهنمودهاي عمل را استخراج كند ۳     

 . كند و بر اجراي آن ها نظارت نمايد و اشتباهات را اصالح نمايد  ـ اين رهنمودها وشعارها را اجرا۴     

 يا فعالين حزب، هسته مركزي حزب را تشكيل مي دهند كه اداره كننده سازمان حزبند و بايد از ميان فعال ترين و كادرها
 .آگاه ترين افراد حزبي بر اساس انتخاب يا انتصاب معين گردند

سي در عبارات كادر اداري، كادر فني، كادر حزبي و غيره مورد معين كه در رشته هاي مختلف اد  ـ اين واژه در زبان فاركادر
كادرها مجموعه اساسي كارمندان سازمان حزبي يا دستگاه دولتي . اري، سياسي و نظامي و غيره به فعاليت دائم مي پردازد

 . ديا سنديكايي و غيره را تشكيل مي دهن

احزاب كمونيست توجه . ي فعاليت حزب و اجراي سياست و تحقق برنامه آن اهميت ويژه اي دارد         كادر سياسي برا
روش آماده ساختن شرايط براي پيشرفت فعالين و آميختن كار . خاصي به تربيت و پرورش كادرها مبذول مي دارند

تقويت حس مسئوليت و ابتكار و كار  لنينيستي آنان، – سيستيكادرهاي جوان و كادرهاي قديمي و با تجربه، تربيت مارك
لياقت براي انجام وظيفه (و مالك عملي ) درجه ايمان و قابل اعتماد بودن(خالق آنان و در نظر گرفتن مالك سياسي 

 در اصول اين سياست معموالً. در برگزيدن مسئولين از مسائل اساسي سياست كادرها در يك حزب كمونيست است) معين
واضح است كه برگزيدن كادرها و انتخاب مسئولين بر اساس دوستي شخصي، . قيد مي گردداساسنامه هاي حزبي 

همسايگي، همشهري گري، عالقه فردي، خويشاوندي و غيره خاص نظام هاي ارتجاعي و احزاب فرمايشي ضد خلقي 
  .است و نبايد در حزب طراز نوين جايي داشته باشد
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واژه دگم به معناي حكم جامد آيه آسماني، فرمان اليتغير مشتق است و به آن شيوه و اسلوب تفكر اطالق مي شود كه  از
پايه آن مفاهيم تغيير ناپذير، فرمول ها و دستورهاي متحجر بدون توجه به دستاوردهاي تازه علم و عمل، بدون توجه به 

 اصل مشخص بودن حقيقت يعني وابستگي حقيقت را به اتيسمدگماز نظر فلسفي . شرايط مشخص زمان و مكان است
در فلسفه معاصر، دگماتيسم وابسته به اساليب ضد ديالكتيكي است كه تكامل و تحرك . شرايط زماني ومكاني نفي مي كند

 . جهان و رشد اشياء و پديده ها را نفي مي كند

انين ديالكتيك رشد، در شرايط مختلف تاريخي، در اشياء و          يكي از علل دگماتيسم عدم درك اين نكته است كه قو
 . پروسه هاي مختلف، به صور مختلف ظاهر شده وعمل مي كند

 نظر تاريخي پيدايش دگماتيسم وابسته به پيدايش اديان و باور به آنست كه حقايق جاويدان و فرامين انتقاد ناپذير از         
 . ين طرز فكر تفكر تعبدي سپس به فلسفه و علم و سياست سرايت كرده استا. و اجباري براي همه كس وجود دارد

         از نظر سياسي دگماتيسم منجر به علل سكتاريستي، تحجر، نفي ماركسيسم خالق، ذهني گري و ناديده گرفتن 
 . حقايق موجود و شرايط تغيير يافته، جدايي كامل تئوري و عمل مي شود

دگماتيك ها شرايط . د روبزيونيسم در شرايط كنوني خطر بزرگي عليه نهضت بين المللي كارگريست         دگماتيسم مانن
. متغير رشد را در نظر نمي گيرند، لجوجانه به فرمول هاي جامد و كهنه مي چسبند كه پاسخگوي شرايط ديگري بوده اند

 چپ نما و افراطي گري  و شعار پراكني دور از  هاي انقالبي نما،ردازييك وجه مشخصه دگماتيك ها به كار بردن جمله پ
لنين به همه كمونيست ها مبارزه . عمل است كه هرگز منجر به يك سياست و روش واقعاً انقالبي و ثمر بخش نمي شود

 .بي امان عليه دگماتيسم و هرگونه طرز انديشه و عمل ناشي از آن را توصيف مي كرده است

 .  بارها تكرار كرده اند كه آموزش آن ها دگم نيست، آموزش عمل است         كالسيك هاي ماركسيستي

 

  )Demagogie ( ي ـ  دماگوژ45

ترجمه كرده اند و آن عبارتست از اغواء خلق از طريق دادن مواعيد و شعارهاي » مردم فريبي«يا » عوامفريبي« را دماگوژي
او دروغ با وعده هاي بي پايه و بدون پشتوانه، با تحريف دماگوگ يا عوامفريب كسي است كه ادعاي . فريبنده و دروغين

 .  و موافقت و تحسين وپشتيباني آنان را جلب كنددحقايق سعي مي كند مردم را به سوي خود بكش

دماگوژي به مثابه يكي از اساسي ترين .          آوردن نمونه براي نشان دادن مفهوم دماگوژي يا عوامفريبي زائد است
طرز عمل سياست احزاب بورژوايي و دولت هاي ضد خلقي در ايران رواج كامل دارد و يك دستگاه تبليغاتي و اساليب و 

 ها، رپرتاژ، مصاحبه ها، نطق ها، مراسم تشريفاتي و غيره و غيره سرگرم گهيعظيم با استفاده از راديو، تلويزيون، جرايد، آ
ست از راه سخنان فريبنده، كاهي را كوهي جلوه گر ساختن و وعده هدف همان طور كه گفتيم اغواء مردم ا. اين كار است

 . هاي سرخرمن دادن
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         نمونه ديگر دماگوژي كه در داخل توده مردم زبان بسيار به بار مي آورد اغواي مردم از طريق دادن شعارهاي به 
ي است كه هدف آن هم جلب موافقت مردم تنها ظاهر انقالبي و فريبنده، ايراد سخنان به ظاهر مبارزه جويانه ولي بي محتو

چپ رو ها معموال در .  پشتوانه عمل واقعاً انقالبي پيگير و اصولي استونبه اتكاء همين فريبندگي جمالت مطنطن بد
 در حالي كه امپرياليسم و ارتجاع كمتر از هر. ايران اين چنين جمالت و دادن اين گونه شعارهاي عوام فريبانه چيره دستند

 به ظاهر انقالبي مقاومت مي جمالتچيز از اين گونه شعارهاي بي محتوي زيان مي بينند و بيش از هر چيز در مقابل اين 
 . كنند

حزب .          دماگوژي يا مردم فريبي با سياست و روش مبارزه منطقي اصولي و پي گير حزب كمونيست بيگانه است
كه با عوام فريبي همراهند اكيداً احتراز دارد و هميشه تحليل » وجهه طلبي«و » دنباله روي«و » عوامفريب«طبقه كارگر از 

 امكانات واقعي به سوي هدف هاي مطلوب انقالبي سير مي دهد و اگر وبواقعي را مطرح مي سازد و توده ها را در چارچ
ضيح و اقناع روبرو شود با تمام قوا در اين يا آن مرحله از سياست صحيح، علمي و انقالبي خود با دشواري هايي از جهت تو

 .بزندمي كوشد اين وظيفه را انجام دهد نه آنكه به خاطر وجهه طلبي ارزان، دست به عوام فريبي 

 

  ) Democratie ( ي ـ  دمكراس46

كي دمكراسي ي. مشتق است) يعني حاكميت، قدرت( و كراتوس ) يعني خلق ، مردم(  از واژه يوناني دموس دمكراسي       
از انواع حاكميت بوده و وجه مشخص آن اعالم رسمي اصل تبعيت اقليت از اكثريت و به رسميت شناختن آزادي و حقوق 

ولي اين تنها يك تعريف و فرمول صوريست كه جامعه شناسي بورژوازي بدان بسنده مي كند و . مساوي افراد و اتباع است
. ندگي جامعه بررسي كرده، وضع واقعي و عملي موجود را ناديده مي گيرددموكراسي را جدا از شرايط اقتصادي و اجتماعي ز

 را اتياست كه ماهيت طبقاتي اجتماع، تضاد و مبارزه طبق» دمكراسي خالص«نتيجه چنين بررسي صوري، ادعاي موجود 
ز سازمان سياسي در واقع هر دمكراسي به مثابه شكلي ا. رفرميست ها مبلغ چنين دمكراسي ادعايي هستند. نفي مي كند

 .اجتماع، در آخرين تحليل به شيوه توليد معيني خدمت مي كند و توسط آن تعيين مي شود

         مضمون و شكل دموكراسي در طول تاريخ تكامل حاصل كرده و همواره و كامال وابسته به فرماسيون اجتماعي ـ 
در جوامع منقسم به طبقات متناقض، . اشته استاقتصادي مربوطه بوده و با خصلت و شدت مبارزه طبقاتي پيوند د

در جامعه سرمايه داري، دموكراسي يكي از اشكال حاكميت و . ارددموكراسي عمالً تنها براي نمايندگان طبقه حاكمه وجود د
تكامل . سلطه طبقه بورژوازي است شكلي است كه ماهيتش ديكتاتوري اين طبقه استثمارگر بر اكثريت محروم مي باشد

 قوانين نوي را در تشكيل مجالس مقننه، تدوين قونين اساسي، تدوي) كه در آغاز ضد فئودالي و مترقي است(ن طبقه اي
اساسي، تاسيس موسسات داراي نمايندگي و به نسبت فشار و نيروي مردم و مبارزه توده ها، در احترام به حقوق مدني و 

 و ماهيتا صوري است  ذي نفع مي كند ولي تمامي دستگاه حكومتي و كه اغلب(آزادي اجتماعات و انتخابات و قلم و بيان 
 را از شركت در حيات سياسي باز دارد، جلو فعاليت توده ها را بگيرد و حمتكشانطرز عمل واقعي دولت متوجه آنست كه ز

ادي و علمي نيست و هيچ يك از حقوق اعالم شده داراي تضمين م. درهمه جا مدافع منافع طبقاتي اقليت استثمار گر باشد
 خدمت طبقه حاكم قرار مي درنهادهاي سياسي ـ پارلمان و مجالس محلي، دستگاه هاي اداري و سازمان هاي منتخب ـ 

 .گيرند و وسيله اجراي سياست آن طبقه مي گردند

واي مقننه و اجراييه          وجه مشخصه دمكراسي بورژوايي عبارتست از پارلمانتاريسم با تفكيك قواي سه گانه به ويژه ق
در عصر امپرياليسم تنها نيروي مبارزه مداوم . از هم با تمايل روز افزون به تحكيم و باال بردن نقش قوه اجراييه است
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.  را حفظ كند و جلو ارتجاع ديكتاتوري، اختناق و فاشيسم را بگيرددموكراتيكزحمتكشان مي تواند حقوق و آزادي هاي 
اند اصول دموكراسي را لگد مال مي كند، به سوي سياست اختناقي مي گرايد و در بسياري بورژوازي هر جا كه بتو

پيرامون ) ۱۹۶۹ (ارگريكشورهاي رژيم هاي ترور واختناق ايجاد كرده و به ميليتاريسم بين المللي احزاب كمونيست و ك
 :گفته مي شوداهميت نبرد در راه دموكراسي درچهار چوب پيكار ضد امپرياليستي منجمله چنين 

مبارزه عليه امپرياليسم كه در تالش خفه كردن آزادي هاي اساسي انسان است با نبردي خستگي ناپذير به خاطر          «
دفاع و تحصيل آزادي بيان، مطبوعات، اجتماعات، تظاهرات، تشكيالت، به خاطر برابري حقوق افراد مردم، به خاطر 

ضرور است كه عليه هر گونه اقدام و هرگونه قانوني كه ارتجاع .  داردمه اجتماعي مالزدموكراتيزه كردن تمام جوانب زندگي
اين آزادي هاي . به قصد پايمال كردن حقوق و آزادي هاي دموكراتيك عملي مي كند مقابله قطعي صورت گيرد

 بينو چه در صحنه دموكراتيك خود ثمره نبرد هاي طوالني طبقاتي است مي بايستي با پي گري چه در مقياس ملي 
بايد عليه احكام جابرانه . المللي براي رهايي ميهن پرستان و دموكرات هايي كه جانشان به مخاطره مي افتد مبارزه كرد

بايد براي آزادي ميهن پرستان . محاكماتي كه كمونيست ها و ديگر ميهن پرستان در معرض آن قرار مي گيرند مبارزه كرد
 .  حق پناهندگي سياسي مبارزه كردازبه خاطر دفاع و دموكرات هاي زنداني و 

شاه كارگردان اصلي رژيم، قدرت .          در ميهن ما دموكراسي پايمال گرديده، شكل حكومتي استبداد سلطنتي است
مطلقه خود را به حدي بسط داده كه در واقع كليه قواي دولتي در دست او متمركز شده، سازمان امنيت، محاكم نظامي، 

از آزادي هاي ابتدايي و اصول دموكراتيك، .  مستبده فرديستومتاحزاب دولتي و مجالس فرمايشي وسيله اجرايي اين حك
خصلت ضد  دموكراتيك و . آزادي احزاب و اجتماعات، آزادي بيان و قلم، آزادي انتخابات و مطبوعات اثري نيست

 و دولتياد به دستور شاه جانشين نظارت دموكراتيك در امور فرد پرستي و استن. بوروكراتيك رژيم مرتباً بسط مي يابد
در اين شرايط مبارزه براي . حكومت پارلماني شده، هر گونه مخالفتي يا مقاومتي با شدت و خشونت سركوب مي شود

ر از اين دموكراسي نيز از آنجا كه جامعه ما طبقاتي است نمي تواند چيزي غي. دموكراسي به وظيفه عمده بدل مي شود
دعوي سخنگويان رژيم دائر بر . دموكراسي بورژوايي آن طور كه در قانون اساسي و منشور حقوق بشر ذكر شده است باشد

آن كه آنها گويا نوع سومي از دموكراسي يافته اند كه نه دموكراسي بورژوايي و نه دموكراسي سوسياليستي است، نمي تواند 
در سند تحليلي از وضع كشور و وظايف مبرم حزب ما كه توسط حزب توده ايران . داراي مبناي علمي و محتوي واقعي باشد

تهيه شده مبارزه در راه آزادي هاي دمكراتيك مبارزه اي وسيع و همه جانبه خوانده شده است كه شامل عرصه هاي 
زه ايست در راه بسط اين مبار. گوناگون حيات اجتماعي و حرفه اي، سياسي و فرهنگي، قضايي و اداري وغيره مي شود

فعاليت و آزادي هاي سنديكايي، در راه آزادي سازماني، صنفي و حرفه اي در راه آزادي همه زندانيان و تبعيديان و 
محكومين سياسي، در راه تامين بازگشت پناهندگان سايسي، در راه الغاي دادگاه هاي نظامي و سازمان امنيت در راه آزادي 

به زبان مادري براي همه خلق ها و اقليت هاي ايران در راه علني شدن كليه احزاب ملي و انتخابات در راه آموزش 
 ...دموكراتيك 

زيرا كه به سود اكثريت عظيم زحمتكشان .  شكل واقعي آن ـ دموكراسي سوسياليستي است‐ هاي دموكراسي شكل        
تنها در جامعه سوسياليستي است كه حق . ل توليد استشالوده اقتصادي آن مالكيت جمعي بر وسائ. و حافظ منافع آنانست

تا در جامعه استثمار هست، تا آلت استثمار ـ وسائل توليد ـ در دست طبقات بهره . مساوي همه افراد مي تواند تامين شود
د، مذهب در سوسياليسم تساوي واقعي افراد صرفنظر از جنس، نژا. كش است نوع دموكراسي نمي تواند واقعي و اصيل باشد

 شئون اقتصاد، هو مليت در همه امور، در كليه شئون اقتصادي، سياسي و فرهنگي، نژاد، مذهب و مليت د رهمه امور، در كلي
 . سياسي و فرهنگي و حق مساوي در شركت در رهبري اجتماع و دولت تامين مي شود
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يق تر و وسيع تر مي شود و منجر به زوال          طي تكامل جامع سوسياليستي، دموكراسي سوسياليستي به تدريج عم
 .مي گردد» خودگرداني اجتماعي«دولت و جايگزين شدن آن به 

 

  ـ دولت47

 سازمان سياسي جامعه و مهم ترين وسيله براي تامين تسلط طبقه ايست كه از نظر اقتصادي در جامعه نقش دولت         
از نظر . م اقتصادي و دفاع از آن طبقه ايست كه زاييده آن بوده استوظيفه اساسي دولت حفظ و تحكيم آن نظا. حاكم دارد

از همان زماني كه دوران بردگي با دو طبقه اصلي .  به وجود آمدتتاريخي دولت هم زمان با پيدايش جوامع منقسم به طبقا
داران عليه بردگان بود، ايجاد بردگان و برده داران پيدا شد دولت نيز به مثابه ارگان سياسي كه وسيله تامين منافع برده 

 هاي امنيتي و دستگاهوسائل اساسي كه دولت براي انجام وظايف خود به كار مي برد عبارتست از ارتش، پليس، . گشت
 . بين نوع دولت و شكل آن بايد تفاوت قائل شد. جاسوسي و اطالعاتي، زندان ها و غيره

 كند كه اين دولت وظيفه دار حفظ و دفاع از آنست و آن طبقه اي كه          نوع دولت را آن نظام اقتصادي تعيين مي
دولت نوع بردگي، دولت : بنابر اين در طول تاريخ جوامع طبقاتي سه نوع دولت يافت مي شود. قدرت حاكمه را در دست دارد

ر از اشكال حكومتي، نوع  يك از اين دوران هاي اجتماعي، اقتصادي، صرفنظردر ه. نوع فئودالي و دولت نوع سرمايه داري
ولي شكل هر دولت ممكن است در اين يا آن كشور و در هر دوران معين فرق كند ماهيت . دولت و ماهيت آن يگانه است

 تاريخي، سنن گذشته، ايطاشكال دولتي اغلب وابسته به شر. طبقاتي و اقتصادي آن مي تواند اشكال مختلفي به خود بگيرد
مثال . سلط طبقاتي و همچنين وابسته به حدت مبارزه طبقاتي و تناسب نيروها در هر جامعه استوظايف متغير براي حفظ ت

جمهوريت يا سلطنت از اشكال دولت است و هر يك از آن ها نيز مي تواند اشكال مختلفي پيدا كند مثل سلطنت مشروطه 
حتي در دوران بردگي . يس جمهور و غيره با قدرت پارلماني يا جمهوري با اختيارات رئورييا سلطنت استبدادي، جمه

، ولي اين تفاوت شكل در )مثال دريونان باستان(ميتوان هم شكل وجود سالطين خودكامه را يافت هم شكل جمهوري 
 در طي تاريخ هم شكل نيزدر نظام سرمايه داري . ماهيت دولت در آن زمان كه نوع بردگي بود تغييري نمي دهد

زادي نسبي بيان و مطبوعات و اجتماعات و تساوي درمقابل قانون و احترام به حقوق بشري به دموكراسي بورژوازي با آ
ويژه در دوران رشد سرمايه داري و مبارزه اش با فئوداليسم پيدا شد و هم شكل ارتجاعي، ازادي كشي و حق فاشيستي كه 

 با وجود اهميت اساسي كه نوع دولت دارد و . آور عليه توده هاي مبارز و حق طلب مردم استانديكتاتوري آشكار و خفق
اساس تغيير آن گذار از يك دوران اجتماعي ـ اقتصادي به دوران عالي تر است، اشكال حكومتي نيز براي توده هاي مردم و 

 در آن  ارگان هاي عالي قدرت دولتي را براي هجمهوريت شكلي ازحكومتي است ك. مبارزه آن ها حائز اهميت ويژه ايست
در عصر . سلطنت آن شكلي است كه يك شخص تنها بر پايه وراثت رئيس كشور است. ت معيني انتخاب مي شون مد

كنوني به جز عده معدودي از كشورها در اكثريت مطلق ممالك شكل جمهوري دولت استقرار يافته و شكل سلطنت به 
 تازه در برخي از كشورها نيز كه اين شكل هنوز . و فرسوده به بايگاني تاريخ سپرده شده استكهنهمنزله يك مقوله سخت 

موجود است ماهيت اوليه اش به كلي تغيير يافته و بنا به برخي سنن از كشورها نيز كه اين شكل هنوز موجود است ماهيت 
ار اوليه اش به كلي تغيير يافته و بنا به برخي سنن محافظه كارانه همچنان حفظ مي شود بدون آن كه شاه قدرت و اختي

چنين است شكل حكومتي سلطنتي در كشورهايي نظير سوئد و نروژ و . ويژه اي داشته باشد و مقام غير مسئول است
 .انگلستان و غيره 
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         اين گونه شكل دولتي را سلطنت مشروطه مي نامند كه در آن همان طور كه نياكان مشروطه خواه ما گفته اند شاه 
در عصر كنوني تنها در دو سه كشور .  كليه قدرت ناشي از مردم و متعلق به ملت استفقط سلطنت مي كند نه حكومت و

اين ارتجاعي ترين شكل دولتي است و در آن عمالً .  سعوديربستانجهان سلطنت استبدادي وجود دارد نظير ايران و ع
ده و شاه عمالً مطلق قدرت هاي سه گانه در دست شخص شاه متمركز شده، آزادي هاي دموكراتيك از مردم سلب ش

اين شكل حكومتي با تمام مختصات آن نظير كيش شاه پرستي در نيمه دوم قرن بيستم هيچ . العنان و تام االختيار است
در جوامع پيش افتاده، پس از انقالب كبير فرانسه واژه شاپرست معادل با مفهوم مرتجع افراطي تلقي . گونه توجيهي ندارد

ا براي تغيير شكل حكومتي و استقرار دموكراسي حتي در چهار چوب دوران اجتماعي ـ اقتصادي مبارزه خلق ه. مي گردد
  ‐ معيني كامالً موجه و قانوني و حق است و پيكار نهايي براي تغيير بنيادي نوع دولت در ايجاد نظام برتر اجتماعي 

 .اقتصادي را تسهيل مي نمايد

 

  )Dictature du proletariat (اي پرولتاريكتاتوري ـ د48

 جادي اي بورژوازي دولتني و در هم شکستن ماشي دارهي انحالل نظام سرماجهي طبقه کارگر در نتي از قدرت دولتعبارتست
.  آنستيروزي پي اساسجهي انجام آن و نتي و شرط اساسيستيالي انقالب سوسي اساسي محتواي پرلتاريکتاتوريد.  گردديم

 از ي از قدرت دولتايپرولتار.  استسميني ـ لنسمي مارکسي اصول تئورني از مهم ترايتار پرليکتاتوريآموزش مربوط به د
 از هرگونه يري جلوگي انقالب، برايروزي پمي تحکي درهم شکستن مقاومت استعمارگران، براي خود براياسي سادتيس
 حال نيبا ا.  کندي مده استفاي المللني دفاع در مقابل تجاوزات ارتجاع بي برا،ي به خاطر بازگرداندن قدرت بورژوازتيتثب
 زحمتکشان به مي  جلب توده عظي براستي الهي وساي پرولتاريکتاتوريد.  خالق و سازنده استي عملاي پرولتاريکتاتوريد
 لهي وسني تري اساساي پرولتاريکتاتوريد. يستيالي آن ها در ساختمان جامعه نو ـ جامعه سوسجي طبقه کارگر و بسيسو

 يستي کمونتي و تربي و فرهنگ و طرز زندگاستي جامعه، در اقتصاد و ساتي در همه شئون حه و همه جانبياديتحول بن
 .  استسميالي ساختمان سوسي براياسي افزار عمده ساي پرولتاريکتاتوريد.  استيستيالي جامعه سوسيتوده ها و بنا

 ني ترعي وسجادي اي را برانهي و زمستي دارهي در جامعه سرمايقات قانونمند رشد مبارزه طبجهي نتاي پرولتاريکتاتوري         د
 ي شکل جمهورني ترکيحال آن که دموکرات.  کندي استثمارگر آماده متي اقلهي به سود توده زحمتکش عليدمکراس
  . ستي نيزي محروم چتياکثر استثمارگر بر تي اقليکتاتوري جز ديبورژواز

.  طبقه کارگري طبقه کارگر و  دهقانان با رهبرني آن عبارتست از اتحاد بي و اصل عالايار پرولتيکتاتوري         شالوده د
 ي رهبريروين.  شودي تر و محکم تر معي مرتباً وسيستيالي ضمن ساختمان جامعه سوساي پرولتاريکتاتوري دي اجتماعهيپا

 سازمان ستمي سنيدر ا.  طبقه کارگراستهنگشاي گردان پني استي حزب کمونايار پرلتيکتاتوري دستمي در سيکننده اساس
 و اي پرولتاريکتاتوري احزاب که درياحتماالً سا) رهي و غوهاي کئوپراتکاها،يسند( زحمتکشان ي و صنفي مختلف توده ايها

 .  شوندي مد زحمتکشان وارندگاني نماي  و محلي اند ، مجالس ملرفتهي را پذسميالي سوسياصل بنا

 به ي بلکه ضامن آنست، ضامن آن که دموکراسستي نيستيالي سوسي با دموکراسري نه تنها مغاايپرولتار يکتاتوري         د
 ي ضد انقالبي و در قبال توطئه هادي نماتي جامعه حمامي عظتي اکثريعنيخلق خدمت  کند و از منافع توده زحمتکش 

 ي طبقاتي مسئله اشهي وجود دارد، همي که تضاد طبقاتي تا زمانيمکراس دراي حفظ گردد، زيستيالي وتجاوزات امپريداخل
 . است
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 يخي تاراتي را با تجربسميبود که مارکس) ۱۸۷۱ (سي کمون پاراي پرولتاريکتاتوري شکل دني نخستيخي         از نظر تار
 ندهيجامعه آ يبه مارکس امکان داد درباره شکل دولت»  افالکي بسوورشي نينخست «نيا.  ساختي غنيي گران بهااريبس
 :مارکس نوشت.  الزم به عمل آورديري گجهينت

 ي انقالبيکتاتوري جز ديگريزديچ... دولت دوران گذار...  انجامد و ي ماي پرلتاريکتاتوري به دري ناگزيمبارزه طبقات         «
 ».  تواند باشدي نمايپرولتار

. کشف کرد) ۱۹۱۷ و ۱۹۰۵ (هي تجربه انقالبات روسجهيت آن را در نني که لناستي پرولتاريکتاتوري دگري شوراها شکل د
 که ي بورژوازياو در قبال دمکراس.   استسمي مسئله عمده مارکساي پرولتاريکتاتوري خاطر نشان ساخت که مسئله دنيلن
 در اداره  مردم راعي قاطع مردم است و موجبات شرکت کامالً وستي اکثرفع مناانگري است، بي دموکراستي منافع  اقلانگريب

 : نوشتنيدرباره شکل شورها لن.  سازديجامعه و دولت فراهم م

.  همگان گشوده استي آن بر روي که درهايحکومت.  به مراتب دموکرات تر استي بورژوازي پارلماني از هر جمهورآن«
 ».ردي گي مشهيمناسب حال توده هاست و از توده ها ر.  دهدي خود را در انظار توده ها انجام متيتمام فعال

 تواند ي ميهر خلق.  شددي پدي که پس از جنگ دوم جهاناستي پرولتاريکتاتوري ددتري شکل جدي توده اي         دموکراس
 را اي پرولتاريکتاتوري از ديدي توده ها، شکل جدي برايستيالي سوسي از دموکراسيدي خود، شکل جديستياليبا انقالب سوس

 ني نظام نواي پرولتار،ي تضاد طبقاتطي دهد که در شراي تجربه نشان مني حال اردره. تر کند ي را غنيخي و تجربه تارجاديا
 .  تواند بنا نهدي خود ميرا تنها به اتکاء قدرت دولت

 گذار به جامعه بدون طبقات و لهي و تنها وسيخي ضرورت تارکي بلکه ستي خود هدف ناي پرولتاريکتاتوري         د
 ي و اشکال و طرز عمل آن تحول مردي پذي مريي تغاي پرولتاريکتاتوري دسمياليدوران ساختمان سوس يط.  استيکتاتوريد
 . دي آي به صورت دولت تمام خلق در ماي پرولتاريکتاتوري دولت د،يجي و تدري پروسه طوالنکي ي و طابدي

 ستي نيستيالي دولت سوسفي تضعيبه معنا وجه چي تمام خلق به هياسي به سازمان ساي پرولتاريکتاتوري         گذار از د
 عي سراسر جامعه و وسياسي ـ سي وحدت معنوي دائممي مرحله و تحکني در ا ي طبقاتري ناپذيبرعکس فقدان تضاد آشت

 .  سازدي مهم دولت تمام خلق فراي را براي شالوده اجتماعنيتر

 شتري شرکت هر چه بيستيالي سوسيد مداوم دموکراس رشي به معناياسي سنهي درزميستيالي سوسي         رشد نظام دولت
 . به دست خود توده زحمتکش استي و اجتماعي مسائل دولتهي امور و حل کليمردم در رهبر

 

  ني چواري ـ د49

 ني چي ها نفر در قسمت شمالونيلي مي قرن با کادر متوالني چندي است که طلي و طومي عظاري بسواري دکي         
 مزبور از استان گان سو تا واريد.  صورت گرفتالدي در قرن سوم قبل از مژهي به وواري ديمت مهم ساختمانقس. ساخته شد

 و ي شمالري و عشالي ها و حمالت قباخوني ها و شبورشي از يري زرد امتداد داشته و هدف از ساختن آن جلوگيايدر
 متر بلندا و هفت متر پهنا ۱۰ درازا و تا لومتريار هزار ک به چهبي قرواري دنيا. حفاظت مناطق واقع در جنوب آن بوده است

 ي باستان ازنواحني چني از سرزمي سابق قسمت مهمي دفاعلهي وسنيبا ا.  شده استراني از آن ويدارد و اکنون بخش مهم
 ،يقطع جدا کردن کامل، مجزا کردن ي به معناي و اجتماعياسي در مباحث سنيوارچياصطالح د.  مجزا شدي شمالگريد
 کي انقالب بورژوا دمکراتني بميي گوي ميمثال وقت.  مورد استعمال فراوان داردمي مفاهني اري قابل عبور و نظاري سد غجاديا
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 يگري به ديکي توان از ي طبقه کارگر مي در صورت رهبريعني وجود ندارد نيوارچي عصر ما در ديستياليو انقالب سوس
 واري حزب طبقه کارگر و توده مردم زحمتکش دني تواند بي نممي رژي وقتاي. ستندي دو از هم کامال مجزا ننيگذشت و ا

  . آنان تفرقه افکندني را قطع کند و بزحمتکشان حزب و ني بيادي بنيوندهاي آن که قادر نخواهد بود پيعني کند جادي انيچ
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  »ر«
 

  )Radicalisme ( سميكالي ـ راد50

 که طرفدار ستي کساني مشي در مفهوم عام به معناسميکاليراد. ستي اشهي و ريادي بني اساسي در لغت به معناکاليراد
 شود که ي گفته مياسي ساني جرکي وجود دارد و آن به زي ني بورژوازسميکالي رادج،يدر اصطالح را.  هستندياقدامات قطع

 کرده ي مطرح مي دارهي سرما درچارچوب دورانکي و دموکراتيالحات اصي خواست هايدر آغاز برنامه خود مطالبات جد
 واژه يستيالي امپري که در کشورهايدر زمان حاضر احزاب.  بوده استي خرده بورژوازي منافع قشرهاانگريدر واقع ب. است
 عجز خود را صورت بدل شده و در هر ي در محافل انحصاري شکند اغلب به حربه اي مدکي را به دنبال نام خود کاليراد
 .  ثابت کرده اندکيواقعاً دموکرات راتيي تغجادياز ا

ما خواهان تحوالت « رود مثالً در عبارت ي و قاطع به کار ميادي بني به معناکالي         در مفهوم عام همچنان واژه راد
 .  استيادي و بني اشهي قاطع ريکه به معنا»  داردکالي رادراتيي به تغاجيفالن مسئله احت «اي و »مي هستکاليراد

 

   )Racisme (  سميراس ـ  51

 است که ي و ارتجاعي ضد علم»يتئور «کي سميراس.  نژاد مشتق استيراسم به معنا« از کلمه ي نژاد پرستاي سميراس
 يکي از آغاز نژادها را متفاوت، عتي طباي قائل است و گوي عدم تساوي مختلف از لحاظ استعداد و قدرت فکري نژادهاانيم

 انسان ي منکر برابري و ضد انساني ارتجاعقاًي عم»يتئور «ني با استاننژاد پر. خلق کرده است را پست، يگري و ديرا عال
 و ي صور،ي نژادي که علم و تجربه ثابت کرده است که تفاوت هاي شوند، در حالي آن ها مي برايها و حقوق مساو

 .  ندارنديتي اهمچگونهي هيو علم ي  اجتماعتي و فعالي وفکري بوده، از نظر رشد استعداد و امکانات معنويفرع

 و ستم ي نژادضي تبعي ضد انساناستي سي نژاد پرستي به اتکاء به تئوري دارهي سرماي کشورهاي         محافل ارتجاع
 گوناگون ي مستعمرات را تحت فشارهاني ساکناي را در داخل کشور و ي و نژادي ملي هاتي کنند، اقلي را اعمال ميمل
 ياقدامات.  شوندي مرتکب معي فجاتي کنند و نسبت به آن ها جناي ممالي دهند، حقوق آنان را پايار م قري و معنويماد

 اهي ستي اکثرهي علي جنوبيقاي و افراي در رودزايو » سرخ پوست «اني و بوماهپوستاني سهي علکاي متحده امراالتيکه در ا
 ي که بر تئورياد نژضي تبعاستي حقوق بشر، سهيعالم ارغميعل.  همه آشکار استرد،ي گي کشورها انجام منيپوست ا

 .  کند ي مدادي بي دارهي از جهان سرماي است همچنان در قسمت مهمي متکسميراس

 شهي ري که در آن ها ستم مليستيالي سوسي تجربه کشورهاني  و همچنخي و تاري و مردم شناسي         علوم انسان شناس
 ،ي مختلف علمي هانهي مختلف بوده و استعداد و نبوغ خود را در زمي که از نژادهايکسان فراوان ي نمونه هازيکن شده و ن

 ي را از هم مي کاذب نژاد پرستي تئوردهي پوسي به اثبات رسانده اند، رشته هارهي وغي سازمانده،ي اجتماع،ي هنر،يادب
 نهي آن زماي ني در اي عقب ماندگست،ين ي نژاد خاصازي و فرهنگ در انحصار و امتکي علم و تکنشرفت،يتمدن، پ. درد

 .  از استعمار و استثمار استي و ناشياسي و سيمعلول عوامل اجتماع

 



  واژه نامه سياسي                                                                                                  امير نيک آئين

 ٦٥صفحه 

  )Reforme(  ـ  رفرم 52

 ضي و تعوريي تغي است که براي اقداماتندي گويم) و اغلب به صورت جمع ـ اصالحات( آن را اصالح ي که به فارسرفرم
 نياز ا.  جامعه را دگرگون سازدادي بدون آن که بنردي گي صورت مياسي و سيواجتماع ي اقتصاداتي حي از جنبه هايبرخ
 . رهي و غي رفرم انتخابات،ي رفرم بازرگان،ي رفرم آموزش،ي رفرم  ادار،ي است رفرم اراضليقب

 لحظه ياسي سي رود و تناسب قواي فراتر نمني معي است که از چارچوب نظام اجتماعيراتيي         رفرم آن چنان تغ
 است ي جامعه محصول مبارزه طبقاتاتي از حي اصالحات در هر عرصه اايرفرم .  سازدي منعکس مشيموجود را کم و ب

 اکتفا ورزد که به يي زحمتکشان تنها به آن رفرم هاريسا دفع فشار طبقه کارگر و ي کوشند براي طبقه حاکمه ميول
 شهي عمل هماني و  البته در جرستيادي از تحول بنيريضع و جلوگ وتي و تسلط آن صدمه نزند و هدفش تثبتيموجود
 . د دهصلهي تمام و مثله شده کار را فمهي به شکل ناي ردي دارد آنچه را که به زور از دستش گرفته اند دوباره بگيسع

 از يي نمونه هاردي گي مختلف صورت گرفته و مي هانهي در زمري اخاني سالي که در کشور ما طيري         اقدامات و تداب
 ي را دگرگون سازد در جنبه هامي رژتي ماهاي جامعه را عوض کند و ي اقدامات بدون آن که خصلت طبقاتنيا. رفرم است
 ي ترقيروهاي زحمتکشان و ني مبارزه انقالبي طرف ثمره فرعکي آورد که از ي به وجود ميراتيي جامعه تغاتيمختلف ح

 منعکس کننده گري دي گذارده اند و از سوي جامعه باقاتي خود را بر حري تاثي اند ولدهينرس ي قطعيروزيخواه است که به پ
 بر ي نظام مبتنني اشتري استقرار و نفوذ هر چه بي حاکمه برائتي و کوشش هي دارهي سرماي و اقتصادياسيرشد قدرت س

 و »ديانقالب سف «ري نظي ساختگنيف عناو بر خالي و اقدامات اصالحري سلسله تدابنيا. استثمار در شئون مختلف است
 در لي اصي و چرخشيادي بني و تحولستي انقالب نکي وجه چي گذارند به هي آن ميکه بر رو» انقالب شاه و مردم«

 کم ري قرن اخمي شده و در ندي در کشور ما پدشي قرن پکي از شي را که بي دارهي سرماکه کند بليشالوده اجتماع وارد نم
 را مستحکم تر ي دهد، قدرت و تسلط بورژوازي تر رشد معي سري دوانده و گسترده شده با آهنگشهيلب شئون ر دراغشيو ب
شاه در اسفند .  آوردي مدي پدي و فرهنگيع اجتما،ي اقتصاداتي مختلف حي در جنبه هايراتيي شالوده تغني کند و بر هميم

در انقالب . ميري جلوگنيي تا انقالب از پاميا از باال تن داد رفرم هني گفت که ما به اي در کنفرانس اقتصاد۱۳۴۳سال 
 تحوالت و ني و دفاع از اي انقالبي که انجام تحوالت و قشرهاي عاملراي است زي قدرت حاکمه، قدرت دولتيمسئله اساس

انقالب و .  استدي جدي اجتماعي کند همان انتقال قدرت حاکمه به دست طبقات و قشرهاي مني دامنه آن را تامسعهتو
 کي و تاکتياستراتژ.  قرار داشته اندي جنبش کارگراستي و سيدئولوژي در محو اشهي هستند که هميرفرم دو مفهوم

 ي مجابي در قبال آن ها را اي دو مفهوم و روش اصولني اني بيکيالکتي درک رابطه دستي احزاب کمونيني و لنحيصح
 :سدي نوي مني لنچيلي اريميوالد. کند

 ني ااني تناقض و عدم توجه به مرز منيفراموش کردن ا. مفهوم رفرم بدون شک با مفهوم انقالب متناقض است  «       
.  بلکه زنده و متحرک استست،ي مرز جامد نني تناقض مطلق و اني ايول.  گرددي ميدو مفهوم موجب بروز اشتباهات جد

 . کردني آن را معديدر هر مورد مشخص با

 که ي و هنگامي تناسب قوا در عرصه جهانريي هم زمان با تغنکيا.  استي همه احزاب انقالبي راهنمانيه لن گفتني         ا
 ري قدرت متشکل طبقه کارگر، با توسعه نفوذ آن در ساشي شود با افزاي کننده بدل منيي قاطع و تعيروي به نسمياليسوس
. ابدي ي مشي افزااي رفرم در مبارزه پرولتارتي اهمست،ي از طرف احزاب کمونحي صحاستي جامعه و با اتخاذ سيقشرها
 : نوشته استي و کارگرستي احزاب کموني و اطالعاتکي تئورهي نشر»سمياليصلح و سوس«جلسه 
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 رفرم ها نيا.  دارندي نقش مهمردي گي انجام مسميالي به سوسي دارهي سرماي که قبل از تحول انقالبيي          رفرم ها
 مناسبات ما قبل ياي رفرم ها بقانيا. ي دارهي سرمامي بهبود وضع طبقه کارگر در همان چارچوب رژي برا هستندي الهيوس
 و توسعه مبارزه ضد کي بورژوا ـ دموکراتي عمل نشده انقالب هافي وظاام برند و به انجي مني را از بي دارهيسرما

 تحقق ي مبارزه براانيدر جر.  سازندي فراهم مسميالي گذار سوسي الزم را برايني کنند ومقدمات عيانحصارات کمک م
 جامعه درچارچوب که ي دامنه تحوالتتي به محدودژهيبو.  کنندي کسب مي مهمياسي رفرم ها توده مردم تجربه سنيا

 قاطع يمبارزه در راه رفرم، زحمتکشان را به ضرورت تحوالت انقالب.  کنندي حاصل منيقي ردي گي انجام مي دارهيسرما
 .  کندي انقالب جلب مي را به سوي توده هاتي سازد و اکثرياعد ممتق

 در وضع ريي زحمتکشان و تغي رفرم ها ، بهبود وضع زندگريگي انجام قاطع و پي حال که براني ها در عستي         کمون
 اتي اصالحات درحي برارهي و غيتي رع– مناسبات ارباب ري نظي دارهي مناسبات ماقبل سرماياي بردن بقاني و از بياقتصاد
 هر راتيي تغني که اکنندي فراموش نمکنندي مبارزه مي و توسعه دموکراسکي دموکراتي هاي حقوق و آزادني وتامياجتماع

 يداري بي و از آن برادانندي مي مبارزه انقالبيآنها رفرم را محصول فرع.  برد ي نمني را از بي دارهيقدر هم مهم باشد سرما
  . کنندي خود استفاده ميالب هدف انقشبردي به منظور حمله به سنگ مقدم تر و پي سنگرري و تسخو تشکل توده ها

 گري دي کند و انقالب و وجود حزب انقالبي شوند که رفرم همه مسائل را حل مي مهي نظرني امي ها تسلستي         کمون
 ستي اهيآن نظر. کرد و هرچه وضع بدتر باشد بهتر است مخالفت ي با هر رفرمدي که باهي نظرني امي ندارد و نه تسليضرورت

 :  حزب ما نوشته استياسي و سکيارگان تئور» ايدن«مجله . انهي ماوراء چپ و ماجراجوهي نظرني طلبانه و اميراست و تسل

 ي نمينف ردي گي انجام مي دارهي را که در کادر سرمايياصالحات و رفرم ها. ستي مخالف رفرم نسميني ـ لنسمي مارکس«
 شود ي نمروزي توده ها گاه که پيفشار انقالب.  انقالب  استي بر آنست که رفرم محصول فرعسميني ـ لنسميمارکس. کند
 ني اقي تعمي مردم را به مبارزه برادي بايحزب انقالب.  داردي ها وامفرم و به تن دادن به ريني حاکمه را به عقب نشئتيه

 بسط و توسعه ي از رفرم ها برادي گوي مني سوق دهد و چنانچه لنشتري بينيه عقب نش حاکمه بئتيرفرم ها و واداشتن ه
 .  استفاده کنديمبارزات طبقات

 دهنده ريي و اصالحات را عالج دردها و راه حل مسائل و تغراتيي رفرم ها و تغني اي         اگر در داخل جنبش کارگر
 ي در داخل جنبش کارگرياسي ساني است در مورد آن جري عبارتسميرفرم. مي نامي مستي را رفرمي اجتماع بداند وانيبن

 کند و فقط به رفرم ها و ي مي و لزوم انقالب را نفي مبارزه طبقاتست، طبقه کارگر اي و منافع اساسسميکه دشمن مارکس
 و اقدامات ريوط به تدابپس اگر رفرم و اصالحات مرب.  کندي ندارد دل خوش ميري تاثي دارهي سرماادي که در بنياصالحات

 دموکرات الي سوسباحزا. ي طلبان راست در داخل جنبش کارگرمي در مورد تسلستي عبارتسمي حاکمه است رفرمئتيه
 .  آن هستندي نمونه هايستيالي سوسونالي انترناسيراست و اعضا

 

  ي ـ رفرم اراض53

 و طرز استفاده از ي ارضتي در نحوه مالکيراتيي تغجادي اي دولت براکي عبارتست ازاقدامات ي اصالح ارضاي ي اراضرفرم
 . نيزم

 در ده، ي دارهي تر مناسبات سرماعي رشد سري براطي شراجادي اي هدف از اصالحات ارضي دارهي سرماي         در کشورها
 ي بهااياخت غرامت  پردقي حال با حفظ منافع مالکان از طرني آنانست که در عامي از قيري مبارزه دهقانان و جلوگفيتضع
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 داران هي  است سرماريگي بند و نا پمي که اغلب ني گونه رفرم اراضنيجه ايدر نت.  به  حساب دهقانان همراه استنيزم
 آورند ي امکان به دست مي چنگ انداختن بر اراضي ثروتمندان براري و ساي و ارتشي و بانک ها و رجال دولتعيصاحب صنا

 رفرم ها اگر چه لي قبنيا.  شودي مي دارهي استثمار ما قبل سرمانيجانش) ي و جمعيانفراد (يار دهيو اشکال استثمار سرما
 را ي محصوالت کشاورززاني فراهم آورد و مي را در کشاورزکي تواند موجبات استفاده از علم و تکني مياز نظر اقتصاد

 ي دهقانان را خانه خراب ممي عظتي و اکثرديزا افي در روستا مي به شدت پروسه قشر بندي دهد، از نظر اجتماعشيافزا
 ياصالحات ارض.  عاجز استي مسئله ارضيي و نهاکالي آورد و در حال از حل رادي به وجود مقي و عمتازهکند و تناقضات 

 .  نوع  استني از همزي نرانيدر ا

 ابدي يد و قدرت زحمتکشان استقرار م افتي داران و مالکان بر مهي که قدرت سرماي هنگاميستيالي         در نظام سوس
 . ردي گي به سود دهقانان انجام مقي و عمي واقعي همراه با رفرم ارضي انقالبيناديتحوالت ب

 انجام رفرم قي بر استثمار از طري و مناسبات مبتني نظام فئودالياي کند که بقاي مجابي         در دورن ما منافع خلق ها ا
 تواند ي مردم مکي فقط تحت فشار نهضت دموکراتسمي فئودالياي ها و بقاهيپا.  کن شودشهير شهي همي براي واقعيارض

 مولده بردارد، به شکل خواربار که در يروهاي ني سدها را از سر راه ترقواند تي مقي عميفقط اصالحات ارض. منهدم شود
 ي فرآورده هاشي افزاي از همه وسائل را براي و علمي بخشد و راه استفاده منطقاني نقاط از مسائل حاد است پاياريبس

 .    دي هموار نمايکشاورز

 کار آن ها را بر يروي کند، ني مني تامني دهقانان را از لحاظ زمهي اندازد، کلي استثمار را از ده بر مسميالي         سوس
 و ي مادي گذارد و با کمک هاينان م آاري معاصر را دراختکي سازد، تکني متحد مدي تولي هاي داوطلبانه در تعاونيمبان

 .  آوردي را فراهم ماني روستائي زندگطي و بهبود شرايز اقتصاد کشاورشرفتي پلي وسايسازمان

 

 )Revisionisme ( سميونيزي ـ رو54

 که در اصول ي در جنبش کارگرياني ترجمه کرده اند و مقصود از آن عبارتست از جري نظر طلبدي را تجدسميونيزيرو
 کند و ي مفي کند، آن ها را تحري مي اصول را نفني کند، اي نظر مدي تجديني محمل عچگونهي بدون هسمي مارکسيساسا

 ي نظر کردن در برخدي تجديعني سميونيزي روگريبه عبارت د.  بردي مني را از بيستي مارکسمي و اساس تعالي انقالبيمحتو
.  وجود داشته باشدي نظردي تجدني چني ضرور برايني عطي بدون آن که شراسميني ـ لنسمياحکام و اصول مارکس

 کند و در ي خود محروم مکي طبقه کارگر را از سالح تئورماًي مستقاستي پرولتاريني جهان بي اصولي که نفسميونيزيرو
رات  به کني همان طور که خود مارکس و انگلس و سپس لنميي آغاز بگونياز هم.  کندي خدمت مي دارهي به سرماجهينت

 آن را از دي نبايعني ست،ي علم خالق است، دگم نکي ي علمسميالي و سوساي پرولتارينيخاطر نشان ساخته اند، جهان ب
 علم است و سميني ـ لنسميمارکس.  مرکب دانستطي ها و در همه شرانهي در همه شئون وزمري دار و التغهي آيفرمول ها

 ي زندگتيقابل. ردي پذي شود و تکامل مي تر مي مرتبا غنني نوي هادهيپد شيداي و رشد جامعه و پيهمراه با تکامل زندگ
 ني و آخري کارگريجهان جنش اتي تجربمي آن، رابطه آن با تکامل جامعه و تعمتي خالقني در همسمي مارکسيروزي پقهيوث

معه و رشد نهضت  از تکامل جايني که در مرحله معيستي آن حکم مارکساي حکم نيا.  دانش نهفته استيدستاوردها
 و تحول ريي تکامل، تغني ايني عطي شرايعني درست نباشد ـ يگري دطي درست است ممکن است در مرحله و شرايکارگر

 و برعکس سميونيزي است نه روسمي خالق مارکسي اجراي و تحولريي تغني چنرت صونيدر ا. دي نماجابي اينيدر حکم مع
 .  کشاندي مسمي است و کار را به دگماتري مغامي مارکستياهتکرار حکم کهنه شده و منسوخ با روح و م
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 الي در آن زمان سوسسميونيزي روندهينما.  به دهه آخر قرن گذشته مربوط استسميونيزي روشيداي پيخي         از نظر تار
 ي کردن آن با تئورنيگزي و جاسمي مارکسمي تعالي اصول اساسي بود که آشکارا در صدد نفني به نام برنشتايدموکرات آلمان

 الي از رهبران سوسگري ديکي ي بود که در آن زمان توسط کائوتسکيشش کوسميونيزي روگريشکل د.  بودگري ديها
 يستي جمالت به ظاهر مارکسري در عمل و زي را قبول داشت ولسمي در حرف مارکسيو.  گرفتي آلمان انجام ميدموکراس

 آموزش لهي وسني کهنه شده و بدگري ديستي مارکسمي اند که تعالي ها مدعستيونيزيرو.  کردي آن را رد مياصول اساس
 ينف.  کنندي مي خود خالي انقالبي است از محتوسميالي جامعه و استقرار سوسيادي را که تنها راه تحول بنيستيمارکس

 مبارزه ي نف،يستينيلن ـ يستي کننده حزب مارکسي نقش رهبري و نفايضرورت انقالب و انتقال قدرت به دست پرولتار
 و از ي سازمان منضبط انقالبکي ساختمان حزب به مثابه يني اصول لني نف،يرولتر پسميونالي اصول انترناسي نف،يطبقات

 .  است سميونيزي گوناگون روي از جنبه هاکي دمکراتسميجمله سانترال

 ي را به جاي گري و ذهنسميدآلي کند، اي نظر مدي تجديستيالي ماترکيالکتي در اصول دسميونيزي روي         از نظر فلسف
 ساده اني جرکي کند، حرکت و جنبش را ي مي نفيفي کراتيي را به تغي نشاند، مبارزه اضداد و گذار تحوالت کميآن م

ا  رسمي و رفرمي دارهي و آرام جامعه سرمايجي تدرريي تغي شالوده تئورني سازد و بر اي جلوه گر ميرشد و تحول آرام کم
.  استيستيونيزي عمل رووهي شگري از جنبه دي و راه تحوالت پارلماني و قانونيمطلق کردن مبازه علن.  نهديبنا م
 در پرتو حوادث و ن وسنجش جهت آيابي ارز،ي و خالق به تئوري مخالف است و برخورد انتقادسميونيزي با روسميمارکس
 و کنار گذاردن احکام و ني کردن آن با احکام نوي و سپس غنيف مثبت و مني و دستاوردها و تجارب و درس هااتيواقع

 ماقبل ي دارهي دوم قرن نوزدهم، در مرحله سرمامهي نطيمثالً در شرا.  داندي محي صحوهيمقوالت کهنه شده را ش
 يا مطرح م پا افتاده رشي پي همه کشورهاباًي تقراي هم زمان در همه کشورها قالب انيانحصارات، مارکس و انگلس، تئور

 مي نبود، بلکه تکامل خالق تعالسميونيزي کشور، روکي تنها در يستيالي دائر بر امکان انقالب سوسني لنيتئور. ساختند
 ياسي و سي و رشد ناموزون اقتصادسميالي دوران امپريعني ي دارهي تکامل سرمادي جدطيمارکس و انگلس در شرا

 .  بود يستيالي امپريکشورها

 در احکام و سميونيزي که روني خاطر نشان ساخت و آن ادي را هم باگري نکته دکي سميونيزيحث مربوط به رو         در ب
 مي راست در جهت منافع مستقسميونيزيرو. ردي گي هم از چپ و هم از راست صورت ميستيني ـ لنيستياصول مارکس

 و سمي و خالصه در جهت اپورتونيخود به خود ري مقابل سدر مي کرنش و تسل،ي انصراف از انقالب اجتماع،يبورژواز
 ي نماي انقالباتي در جهت روحيستي نظر در اصول و احکام مارکسدي تجديعني چپ سميونيزي کند و روي عمل مسميرفرم

 و ينيع گرفتن عوامل زي و ناچيي پروسه تکامل اجتماع در جهت ماجراجويلي تحمعي و تازاندن و تسرييکاذب خرده بوژواز
 .رهيغ

.  از چپ زده اندسميونيزي دست به رويستي در اصول و احکام مارکسقتي در حقي         گروه چپ رو ها در نهضت کارگر
 تازاندن انقالب در جهان و در درون همه کشورها از راه توسل به اعمال قهر و آن هم راموني آن ها پي چپ نماغاتيتبل

 باشد، افتهي کلمه نضج ي علمي تحول به معناني اي براي و ذهنيني عطي بدون آن که شرايزانيتنها به صورت جنگ پارت
 .  استيستيني ـ لنيستي مارکسمي با تعالري و مغاسميونيزي رونينمونه ا

 در جنبش يي خرده بورژوااتي از روحي چپ ناشسميونيزي و رويدئولوژي اري از تاثي راست ناشسميونيزي         رو
 خوانند در واقع ي مستيونيزي جهان را رويستي و کموني چپ که احزاب کارگري هاستيونيزياتهامات رو. ستيکارگر
  . استي انقالبي پرولتريدئولوژي و اي عمل، تنها تئوريما علم خالق و راهنني اسميني ـ لنسميمارکس.  دهدي نميرييتغ
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  »ژ«
  

  )Geopolitique ( كيتي ـ ژئو پل55

 است که ي ارتجاعي تئورکي و عبارت از افتهي بي ترکاستي سيبه معنا » کيتي پل« و ني زميبه معنا» ژئو «  دو کلمه از
 آن موجه جلوه يهدف اصل.  دهدحي توضيياي را به کمک عوامل جغرافيستيالي امپري کشورهاي خارجاستي کند سي ميسع

 خواستند ثابت کنند ي ميتلري هي هاستيمثالً فاش. ر خلق هاست ي و برده کردن ساگانهي بي هانيگر ساختن اشغال زم
 و بدست آوردن مستعمرات حق آلمان هي همساي هاني اشغال سرزمي دارد و جنگ براياتي حي به فضااجيکه آلمان احت

 واقع به ر دي عربي هاني به اشغال سرزمزي نييکاي امري هاستيالي به کمک امپرليهم اکنون محافل تجاوزگر اسرائ. است
  . خوردي آب منجاي از همزي ها نستيراني پان ا»اخاکين «يصل و منشاء تئورا.  کنندي عمل م»يتئور «نيا
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  »س«
  

   ) Centralisme democratique ( كي دموكراتسمي ـ سانترال56

 صفت از کي و دموکراتتي مرکزي به معناسمي عبارت مرکب از دو کلمه سانترالني اي از نظر لغوکي دموکراتسميسانترال
 کي دموکراتسمياصل سانترال.  هم ترجمه کرده اند کي دموکراتتي جهت گاه آن را مرکزنيد و از ا باشي ميواژه دموکراس

 اني مناسبات مکي دموکراتسمياصل سانترال.  استني طراز نوحزب در يالتي از اصول مهم تشکي جمعي اصل رهبررينظ
.  سازديب را در مجموع خود منعکس م اعضاء حزب و حزاني مافوق و مادون، مي ارگان هااني و اعضاء حزب، ميرهبر

 دادن زارش در مورد گي رهبري ارگان هافهي ، وظي حزبي بودن تمام ارگان هايمفهوم آن در چند کلمه عبارتست از انتخاب
 و جنبه تي و مرکزيدموکراس.  باالتري سازمان هاماتي تصمي و اجراتي از اکثرتي اقلتي تبع،ي حزبقيمرتب، انضباط دق

 يستي احزاب مارکسي داخلي آن شرط ضرور زندگقي دقي دهند و اجراي ملي تشکي داخل حزباتيحد را در ح اصل واکي
 و ي بورژوازي نه در سازمان هاي شود ولي باره سخن گفته مني در ازي نيلتر پروري از احزاب غيدر بعض.  استيستيني لن–

 در کار است و يتي گردد ، نه انضباط و مرکزي مراعات نميس اصل  اساني عمالً و واقعاً اي و دستوريشينه در احزاب فرما
 ي که دارانيک حزب طراز نوي ،ي حزب کارگرکي. ي رهبري ارگان هاي و انتخاب واقعي و دمکراسدي آزاد عقاانينه ب

 ني ا را جز بري درون  حزبي خود، زندگتي تواند فعالي و برنامه عمل روشن است نميستيني ـ لنيستي مارکسينيجهان ب
 مبارزه جهي تکامل آن نتگر،ي ددهي است و مثل هر پدابندهي تکامل سمي ارگانکيحزب طبقه کارگر .  کنديزياساس شالوده ر

 ي و تصور حزب بدون تضاد و مبارزه درونابدي ي رشد و  تکامل مي بر اثرمبارزه درون حزبزيحزب ن. تاضداد در درون آنس
 داخل ي زااتي و جنبش و جوشش حي مبارزه درون حزبني ايمنته. تي واقعياي و خارج از دنيکيالکتي دري غستيتصور
 ي تنها اجراقتيدر حق.  باشدي از اهم آنهاست متککي دمکراتسمي که سانترالي براصولطي در همه شراستي باي ميحزب
 کي ي هالي و تحلي آورد و عناصر اتفاقي را فراهم مي جمعي رهبري الزم براطي اصل است که شراني اي و واقعقيدق

 .  کندي آن طرد مي حزب و درنحوه اجرااستي سنيجانبه را در تدو

 : که نستي اي به معناسمي         سانترال

  دارد ي ـ حزب برنامه و اساسنامه واحد۱     

 ليا تشک آن ري مرکزتهي دو کنگره کماني و در فاصله مي است که کنگره حزبي رهبري ارگان عالکي ي ـ حزب دارا۲     
 . دهديم

 . است تي تابع اکثرتي مافوق و اقلي تابع ارگان هانيي پايارگان ها.  تابع مرکزندي حزبي ارگان هاهي ـ   کل۳     

 بدون نيي از باال تا پاني اعضاء حزب طراز نوهي کلي حکمفرماست که براي ـ  در حزب انضباط آگاهانه و محکم۴     
 . استکسانياستثناء 

 : کهنستي اي به معنايموکراس        د

 . استي انتخابلي حزب از صدر تا ذي رهبري ـ  تمام ارگان ها۱     

 . که او را انتخاب کرده گزارش دهدي موظف است منضماً در برابر ارگاني ـ هر ارگان رهبر۲     
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 اعضاء حزب نفکيقوق ال از حي و طبق مقررات حزبي در مجامع حزبيالتي و تشکياسي ـ  طرح و بحث مسائل س۳     
 توجه کنند و تجارت آن ها را مورد مطالعه قرار دهند و از آن ي حزبي توده هااتي موظفند به نظري حزبيارگان ها. است
  .رنديبهره گ

.  تواند وجود داشته باشدي نميگري بدون ديکي مدال هستند کي ي دو روي و دموکراسسمي سانترالبي ترتني         بد
 شود و ي و اضمحالل وحدت اراده و عمل بدل مي سازماني و هرج و مرج و آشفتگسميبرالي لکي تيبدون مرکز يدموکراس
اگر اصل .  شودي مي منتهي حزبي از توده هادني و تحجر و بريه فرماندي به اعمال روش هاي بدون دموکراسسميسانترال
 کند و ي محکم و سالم کمک مسمي به سانتراليزب درون حي گردد، دموکراستي بدون خدشه رعاکي دمکراتسميسانترال
 از نظر ها نه تنسمي اصل سانترالتياز آنچه گفته شد اهم.  رساندي مياري الزم ي به دموکراسزي ني درون حزبسميسانترال
 روشن ي درست در مبارزه برون حزبکي و تاکتي و استراتژحي صحاستي سنيي تعي برازي نياسي بلکه از نظر سيالتيتشک
 .  شوديم

 ي کار مخفطيمثالً در شرا. ابدي تي اصل تقوني از دو جهت ايکي و اوضاع ممکن است طي        واضح است که بنا به شرا
 دهد ي قرار مدي آن را در معرض ضربات شدي حزب برخاسته و سازمان هاهي علروي که دشمن با تمام وسائل و نيهنگام

 ي رهبري شود، انتخاب  ارگان هاي منظم مري ها و کنفرانس ها غه کنگرلي شود، تشکي ناچار محدود مي حزبيدموکراس
 در هر صورت يول.  شودي محدود مي حزبي با توده هامي دهد، تماس و ارتباط مستقي خود را به انتصاب افراد مياکثراً جا

 و درست، ي  اصولاستي سنيي است که به خاطر بقا و رشد حزب، به خاطر تعني حزب طراز نوفهيوظ.  گذراستطي شرانيا
 ي زندگي اصل اساسنيا. دي را اجراء نماکي دموکراتسمي سانترالري اصل خدشه ناپذ،ي حزبي آرمان هايروزيبه خاطر پ

 .  استيشي و فرماي پرولترري دستجات و احزاب غري آن با سازي وجوه تماني حزب طبقه کارگر و از مهم تريالتيتشک

 

  ـ ستون پنجم57

.  زنند ي خرابکارانه دست ماتي است که در خدمت دشمن قرار دارند و در پشت جبهه به عملي پنهاننيئن خاي معنابه
در آن هنگام .  به کار برده شد۱۹۳۶‐۳۹ ي در سال هااي اسپاني داخلي بار در زمان جنگ هانيعبارت ستون پنجم نخست

 ي مادي نوبني و دولت جمهوراي مردم اسپانهي علييايتالي و اي آلماني هاستي فرانکو به کمک فاشي به فرماندهيارتجاع داخل
 . دنديجنگ

 ي رفت تا جمهوري مشي پدي مادري به سوي ازسرکردگان سپاه فرانکو در راس چهار ستون ارتشيکي         ژنرال موال 
 بودند که در ينيخائنمقصود او .  دارمدي ستون پنجم هم در داخل مادرکياو در آن هنگام گفت من . خواهان را درهم شکند

 نشان دادن ياز آن پس ستون پنجم برا.  کردندي مي خرابکاري انقالبان زحمتکشهي به سود فرانکو وعليداخل شهر پنهان
 .  رودي کشور به کار ماي سازمان اي حزب کي و عمال دشمن در داخل نيخائن

 

 )Capitalisme( ي دارهي ـ سرما58

 نظام ني آخري دارهيسرما.  شودي مسمي فئودالني است که جانشي ـ اقتصادياجتماع آن مرحله از تکامل ي دارهيسرما
 .  و استثمار استوار استدي بر وسائل تولي دارهي سرماي خصوصتي بر استثمار است و بر شالوده مالکيمبتن
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 شئون هيو فروش بر کل دي و اصل خرردي گي دوران شکل کاال به خود مني در ازي همه چباًي تقر:يي کاالدي         تول
 وجود داشته زي ني دارهي از سرماشي  و  در جوامع پستي دارهي سرمادي تر از تولمي قديي کاالديتول.  حکومت داردياقتصاد
 و باالخره در دوران ردي گي قرار مي دارهي سرمادي تولشيداي پهي ساده بر پايي کاالدي تولسمي فئوداليدر محله تالش. است
 کار در جامعه يروين. ردي گي را در بر مدي  تولي تفوق کامل حاصل کرده و تمام رشته هايي کاالدي که تولستي دارهيسرما
 کننده قرار دي تولي کار انفرادهي بر پانان وران و دهقاشهي ساده پيي کاالديتول.  شودي خود به کاال مبدل م،ي دارهيسرما

 هي سرمادي تولييمرحله ابتدا.  استوار استگري استفاده از کار افراد ديبنا بر مي دارهي سرمايي کاالدي که توليدارد، در حال
 هي شدن کار است و سرماي از اجتماعي شود که شکلي خوانده مي دارهيسرما  ) cooperation( ساده ي همکاريدار
 از کارگاه يمثالً برخ( بدهند  را انجامي کند تا با هم و به موازات هم کار مشخصي مري را اجري ازکارگران مزد بگي عده ادار
 . شودي ميي صرفه جودي در وسائل تول،ي شکل به علت کار جمعنيدر ا). راني ايبافي قاليها

 در اواخر قرن يول.  شودي آغاز مي از قرون وسطي غربي در اروپاي دارهي سرمايدي رشد مناسبات توليخي نظر تاراز
 ي جاي صنعتکي و تکننيکارخانجات مجهز با ماش.  شودي آغاز ميني ماشدي و اوائل قرن نوزدهم است که تولجدهميه

 گردد که در آن ي مسي تاسي دارهي موسسات بزرگ سرماياورز در کشرد،ي گي را مي ورشهي پيمانوفاکتورها و کارگاه ها
 . کنندي کار مي کشاورزي هاني همراه با ماشري مزد بگيکارگر کشاورز

 عالوه بر ارزش ريکار کارگر مزد بگ.  قانون اضافه ارزش است،ي دارهي سرماديمحرکه تول  و توده ي         قانون اساس
 به صورت سود بدست گاني کند که به راي مجادي ايشتري رسد ارزش بي کار که به صورت دستمزد به خود کارگر ميروين

 و منبع ثروت ي دارهي در جامعه سرما و اساس استثمار طبقه کارگرارد نام دي قسمت ارزش اضافنيا.  رسدي دار مهيسرما
 او مجبور است ي کار خود است وليروي کارگر ظاهراً آزاد و مالک ني دارهيدر دوران سرما. دهدي م لي داران را تشکهيسرما
و  ني مالکع،ين دوران صاحبان صنايدر ا.  است بفروشددي وسائل تولي دار که داراهي خود را به سرمايروي ني ادامه زندگيبرا

 و دهقانان زحمتکش را ريکه بهره کشانند کارگران مزدبگ)  دارهي سرماناني روستا نشيعني(بازرگانان، بانکداران و کوالک ها 
 .  کنندياستثمار م

 کردن پروسه ي ها و اجتماعکي ها کارگر در کارخانه ها و فابرونيلي با جمع کردن مد،ي با توسعه تولي دارهي           سرما
 ي خصلت خصوصيعني گردد، ي داران تصاحب مهي سرمالهي حاصل کار به وسي بخشد ولي مي خصلت اجتماعديولکار به ت
 .ي دارهي سرماي و شکل تصاحب خصوصدي تولي خصلت اجتماعنيتضاد ب. ستي دارهي سرماي تضاد اساسنيا. دارد

 تي مالکد،ي تولي خصلت اجتماعراي کند زي ميزي ري را پشي خوي شالوده نابوديني خود به طور عي دارهي         سرما
:  شودي مداي پي است که هرج و مرج و بحران اقتصادي تضاد اساسنيدر اثر ا.  کندي را طلب مدي بر وسائل تولياجتماع

 دکنندگاني بار تولکي هر چند گاه ي ماند، بحران و رکود صنعتي عقب مديتقاضا و قدرت پرداخت جامعه از بسط دامنه تول
 به ي و حتي زحمتکش به طور نسبي کشاند، وضع طبقه کارگر و توده هاي مي به ورشکستگشي از پشيتر را بکوچک 

 گردد، دهقانان خانه خراب و عناصر ي تر مالنهي تر و محانهي استثمار وحشي دارهيبا رشد سرما.  شوديطور مطلق بدتر م
 شود، ي مدي شدي و ستم ملي اختالف طبقات،ي اجتماعيابر ظلم ونابرابد،ي ي مي مرتباً فزونيورشکست شده خرده بوژواز

 . آوردي زحمتکشان به بار مي براي غارتگرانه آالم و مصائب فراوانيجنگ ها

 بر يستيالي جامعه سوسجادي ايعني ي دارهي جامعه سرماياسي مشکالت جز با بر انداختن تضاد سني         راه حل تمام ا
 . ستي نسري مديل تول بر وسائي اجتماعتي مالکهيپا
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 ي وبورژوازاي پرولتارني بي امان طبقاتي مبارزه بخي تاري دارهي در جامعه سرمااي و وضع پرولتاري دارهي سرماتي         ماه
 پس از آن که ي دارهيسرما. ستي دارهي تکامل سرماي سرچشمه هاني رشد جامعه و از مهم ترنيکه منطبق با قوان

 قرن ني استم،ياگر قرن ب.  شودي جامعه بدل مشرفتي مانع پني به بزرگترود رشد داد خيمي عظزاني مولده را به ميروهاين
 را ي و معنوي نداده و وفور نعمت ماداني نفر پاونيلي مولده و تکامل علم و فن هنوز به فقر صدها ميروهاي نميرشد عظ

 مولده و يروهاي نني افزون بزتصادم رو. ستي دارهيا نکرده گناه آن فقط به  گردن سرمني تامني زمي همه افراد رويبرا
 انسان را از بند اسارت مناسبات دهي پرتوان مولده افريروهاي آزاد ساختن نفهي وظتي موجود در مقابل بشريديمناسبات تول

 . ردي و صالح جامعه مورد استفاده قرار گري و دست آوردها در خروهاي نني قرار داده است تا اي دارهيسرما

 را نابود کند، جامعه ي دارهي استثمار را براندازد، سرماشهي همي آنست که برااي پرولتاريخي بزرگ و رسالت تارفهي         وظ
 هي زحمتکش را که از نظام سرماي تمام توده هادي و باتواندي م اي پرولتارکاري پنيدر ا.  آورددي بدون طبقات را پديستيکمون
 . کند ي رهبرني و ساختمان جامعه نوي دارهي بردن استثمار سرماني از بي سازد و براکلش به تنگ آمده اند متيدار

 آن هم ،ي دارهي سرماستمي عبارتست از استقرار سي  کنونمي رژي نقشه هاي اجراي هدف و دورنمازي         در کشور ما ن
 دوران افول و زوال خود را ي دارهي سرمايجهان اسي که در مقي هم در زمانرآنيگي ناپيدر کادر محدود و وابسته به صورت

 . دهدي ملي مضمون عمده آن را تشکسميالي که گذار به سوسي در عصرد،يماي پيم

 از وضع کشور ما منتشره از جانب حزب توده يلي همانطور که در سند تحلراني در اي دارهي         با توسعه مناسبات سرما
 که ي اجتماعگري دردناک دي شود بلکه تضادهاي جبران نمراني انهيري ديها عقب افتادگ شود، نه تنيگفته م) ۱۳۴۸ (رانيا

 نکهي و سرانجام با توجه به اابدي ي موندي گذشته پي است با دردهايستيالي امپري و غارتگري دارهي از استثمار سرمايناش
 فاصله کشور ما از ابد،ي ي از گذشته تحول م ترعي به مراتب سري با آهنگي و فني انقالب شگرف علمهيجهان معاصر در سا

 خواه ي پرست و ترقهني ميرانيچ اي تواند مورد قبول هي نميي دورنمانيچن.  شودي مشتري باز هم بشرفتهي پيکشورها
 راه  نه تنهاني  اساساً ارانيبا توجه به تحوالت اوضاع جهان و ا. ستي سو نني کشور ما از اشرفتي و پيمحققاً راه ترق. باشد
 .  استي بلکه گمراهستين

 

 ي ـ سطح زندگ59

 تي که با ماهي از مقوالت مهم اقتصاديکي ما را با راي است زتي اصطالح و جوانب مختلف آن حائز اهمني مفهوم ادرک
 و هي پاي و بي سطحي هايبي از عوامفرياري سازد و به بسي ارتباط است آشنا مي مربوطه داراي ـ اجتماعيدوران اقتصاد
 رانيد ر ا.  دهدي کند پاسخ مي منحصر و محدود مي و ظاهريع را به عوامل فري سطح زندگنيي که تعييسفسطه ها

 .  شودي انجام مادي زي ظاهري و سفسطه هاهي پاي بيي ادعاهانيچن

 کي ي اهالي و معنوي نشان دادن حدود مصارف مادي است که براي اصطالحي سطح زندگست؟ي چي         سطح زندگ
 ي هاوني داشته و در فرماسي بستگي و معنوي ارضاء حوائج مادي و چگونگزاني به ميسطح زندگ.  رود يکشور بکار م

 ماٌي مستقيسطح زندگ.  کندي مختلف فرق ميشورها و بر حسب کيخي و در مراحل مختلف رشد تاري ـ اجتماعياقتصاد
 و ي ارضاء حوائج فرهنگيند مدت و کوتاه مدت و چگونگ بلي مصرف کاالهازاني م،ي در آمد اهال،ي اجتماعديبه تول
 .  وابسته استيبهداشت

 : داردي درآمد به  چند عامل بستگزانيم.  استي کننده سطح زندگنيي تعي از شاخص هايکي ي         در آمد اهال
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 ي هانهيا، کمک هز ها، اضافه دستمزدهي دستمزد کارگران، حقوق کارمندان، تقاعد، مستمريعني ي درآمد نقد– اول
 ي درآمد نقدنيواضح است هر چه ا. رهي و غي  جوائز نقدن،ي و معلولکاراني به بي نقدي کمک ها،ي و خانوادگيليتحص
 . شودي جا ختم نمني مسئله به همي باالترست، ولي و سطح زندگشتري بي زندگي هايازمندي باشد امکان رفع نشتريب

 حقوق و دستمزد زاني چه بسا ممکن است مثالً مراي کاالها و خدمات، زي ارزاناي ي ها و خالصه گرانمتي سطح ق– دوم
 رفع ي اجناس و خدمات که برامتي مدت قني اگر در همدهي چه فاي سه برابر شده باشد ولشي سال پ۲۰نسبت به 

 يباالتر رود سطح زندگ ي زندگنهي شود و هزدتري شدي گرانهپس هر چ.  ها ضرور است مثالً پنج برابر شده باشديازمندين
 .  نکندي رود، البته به همان نسبت درآمد ترقي تر منييپا

  است که گري زحمتکشان دي دهقانان و برخژهي از جامعه به وي که مخصوص اقشار خاصي جنسي درآمدها– سوم
 .رندي گي ملي از درآمد خود را به صورت جنس تحويقسمت

 موثر است، ي در سطح زندگردي گي موسسات صورت مري ها و سايشهردار اي که به حساب دولت ي خدمات مجانزانيم
 و به ماًي باشد مستقي اگر مجانرهي و غشگاهي و آسامارستاني استفاده از ب،ي بهداشتيمثالً آموزش وپرورش، کتاب، کمک ها

 .  موثرستي در باال بردن سطح زندگادي ززانيم

 ادي زمارستانياب گران، مخارج آموزش کمر شکن، مخارج دکتر و دارو وب ها گزاف، کتهي شهري         حال آن که وقت
 . رودي مني از ببي  ترتني از درآمدها به اياديباشد قسمت ز

 ري نظيي و رفاه مردم و سفسطه هاي سطح زندگي حاکمه در مورد باال رفتن جدئتي ههي پاي بي         در مقابل ادعاها
 ها نمودار ني که اي خارجي پر از کاالهاي هانيتري پرنور و وي هااباني و ختختي در پاير سوالي اتومبياستناد به فراوان
 . حاصل نشده استي مهمريي تغراني مردم اتي اکثري زندگح کنند، در سطي مي مردم را معرفيسطح زندگ

 درآمد عي توزي است، ولي درآمد ملادي ازدي رشد سطح زندگي شاخص هاني تري از اساسيکي ي         اگر چه به طور کل
 ي که مشتي دارهيدر جامعه سرما. ردي گي افراد جامعه انجام مي و مقام اجتماعتي برحسب موقعي درجوامع طبقاتيمل

 را به خود ي از درآمد ملي کنند سهم بزرگي زحمتکشان را استثمار ميعني ي اهالمي عظتي اکثرديثروتمند صاحب وسائل تول
 تفاوت فاحش دارد به ييکاي ها کارگر آمرونيلي با مکايت که درآمد مثالً مورگان ها در آمرواضح اس.  دهندي مصيتخص

 تا ني زميراني و دهقان ارگر ها کاونيلي با درآمد ماني ها و اخوان ها و جمع دربارانيهمان گونه که درآمد ثابت ها و القان
 انهي درآمد متوسط سرانه سالنيي کشور و تعتيداد جمع به تعي درآمد ملي مساومي جهت تقسنيبه هم. آسمان متفاوت است

 .  است ي مردم شاخص نارسا و کافي سطح زندگصي تشخيبرا

 يابي و ارزسهيدر مقام مقا. ستي و فرانسه ني و انگلستان و آلمان غربکاي تنها آمري دارهي         به عالوه جهان سرما
 يايدر دن. ستي نشي بي سوئد و کانادا را در نظر داشتن سفسطه ا،کاي امري تنها سطح زندگي اجتماع– ي اقتصادستميس

 ي دالر۵۰ و ۴۰، ۳۰ درآمد سرانه ي ، کانادا و آلمان غربکاي آمري دالر۴۰۰۰ و ۱۵۰۰ در جنب درآمد سرانه ي دارهيسرما
 از علل پروار شدن آن ها يکي ها ني قرار دارد و غارت ازي نراني هند، کنگو و ا،يوي بلبافانيکارگران معدن و دهقانان و قال

 مردم و رفاه زحمتکشان در يگ سطح زندي باال بردن جدي و مناسبات نو استعماري د ارهيراه رشد سرما.  هستزين
 ي کشورهاياينمونه بارز و گو.  استکي تارندهياز آن سو آ.  سازدي محال مي دشوار وحتاري بسي کم رشد را امريکشورها

 ي هاي نداشتند و جمهوري تفاوت چندانراني با اشي سال پ۳۰ و لهستان که يلغارستان، رومان بري نظيدر سابق کم رشد
 دهد که باال ي آن روز هم عقب مانده تر بودند نشان مراني اکتبر از ايستيالي سوسري از انقالب کبقبل که ي شورورييايآس

 . تابناک استندهي سو آنياز ا. است ري امکان پذيستيالي نظام سوسهي در ساي سطح زندگي  و جدعيبردن سر
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  )Sectarisme ( سمي ـ سكتار60

 فرقه، يمشتق شده و به معنا» سکت« لغت از واژه نيا.  دسته جدا از خلقکي شدن به لي از توده ها و تبددني بريعني
 خود در نهضت يساي سي در معناسميسکتار.  خود بسته و جدا از مردم استعمار شده استيگروه، دسته کوچک  و در برو

 زحمتکشان عي از توده وسستي که به جدا شدن حزب کمونت اسياستي چپ است، سسمي از انواع اپورتونيکي يکارگر
 و ي جبهه واحد ملجادي وحدت طبقه کارگر و اي آن نسبت به مبارزه براي روش منفسميوجه مشخصه سکتار.  شوديمنجرم

 و يکي تاکتي در راه خواست هااي و ي و استقالل ملي دموکراسري نظيم عموي خلق و شعارهاي عموميدر راه خواست ها
 روز و ي شعارهاي ها براستيسکتار.  استسمي سکتاري هايژگي عقب ماندن از توده ها از واي و دنيجلو دو.  استيصنف

 اي ها ستيسکتار. ستندي قائل نتي اهميکي مبرم تاکتي خواست هاي براکاري و پي  و پارلمانييکاي و سنديمبارزات صنف
 ي کشورهايعني ،يستيالي عمده ضد امپريروي سه نک و مبارزه مشتري اصل همبستگيسکترها در صحنه جهان

 . را قبول ندارندشرفتهي پي دارهي سرماي در کشورهاي و جنبش کارگري ملبخشي نهضت آزاد،يستياليسوس

 و توده مردم ي تند و با زندگير پوسته تنگ خود م است و دي و چپ روسمي جمود و دگماتدهي زائسمي         سکتار
 را ي اصول و توده مردم هر گونه تماس و ارتباطفي و تحري کند و به محافظه کاري را قطع ميهرگونه تماس و ارتباط

 ي مي اجتماعي پروسه هاکيالکتي دي و فراموشسميني ـ لنسمي ا صول مارکسفي و تحري کند و به محافظه کاريقطع م
 وهي کند و در حزب به مناسبت شي متحد کارگر جدا مي در جامعه،  حزب طبقه کارگر را طبقات و قشرهاسميسکتار. دانجام

 د، خوي فلسفياز نظر محتو.  شودي مي زند و موجب تزلزل دائمي وحدت را به هم ميغلط خود در مبارزه درون حزب
 و گروه نيفرد را بر جمع ، مصالح افراد مع.  کندي جزء م در تفکر و عمل است که کل را تابعي سبک ذهني نوعسميسکتار
 که جزء تابع کل  ي شمارد، در حالي را بر مصالح حزب و مصالح مفروض حزب را بر مصالح نهضت و خلق مقدم منيمع

 دو يکيالکتي دوندي عبارتست از درک پحي جنبش و حل صحالحاست، عضو حزب تابع مصالح حزب است و حزب تابع مص
 در جامعه و چه در داخل ي عمومکاري چه در پسم،ي سکتارهيمبارزه عل. جزء و کل و مقدم بودن و عمده بودن کلجهت 

 .  مهم حزب توده کارگر است فيحزب، از وظا

 

   ) syndicat ( كاي ـ  سند61 

 دفاع از ي کارگران برا مبارزهاني در جرکاهايسند.  زحمتکشان  استگري طبقه کارگر و دي سازمان صنفي واژه به معنانيا
 در انگلستان آن جدهميدر آغاز قرون ه) ويونيديتر (کاهاي سندنينخست.  شددي خود پدي اقتصادطيمنافع خود و بهبود شرا

 متحده االتي در اجدهميدر فرانسه در خاتمه قرن ه.  داشت بوجود آمدرار قي دارهي سرماي رده کشورهانيزمان در اول
 هيدر آن مرحله تکامل جامعه سرما.  شدندلي تشککاهايوزدهم در آلمان در اواسط قرن گذشته سند در اوائل قرن نكايامر
 کم و ي دائمي سازمان هابه رفته رفته کاهاي در دستور روز قرار نداشت، سنديستيالي که هنوز تحوالت سوسي هنگام،يدار
 ي داراکاهاي نشده بود و سندجاديطبقه کارگر ا ياسيدر آن هنگام هنوز حزب س.  مبدل شدندرومندي و نتي پر  اهمشيب

 تشاني ها رفتار کرده و فعالونينيدي تريعني انگلستان ي کارگري هاهي نبودند و اغلب طبق سنن اتحادي روشنياسي سيمش
 به دست کاهاي سندي غربي از کشورهاياکنون در برخ.  بودکاي بالفاصله اعضاء سندي اقتصادافعمنحصر به دفاع از من

 و ي قواري بسيکاهاي سندزي نگري از جانب دي دهند افتاده، ولي ملي تشکي کارگريستوکراسي رهبران راست که آريتمش
 محدود نکرده، بلکه ي دفاع از منافع اقتصاده وجود دارد که مبارزه خود را تنها بي دارهي سرماي در اغلب کشورهايفعال
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 که مظهر منافع کاهاي سندنيا.  دهندي سازمان مي دارهي سرما نظامهي را علي متنوع و متشکلياسيضامن مبارزه س
 و استثمار مبارزه ي نژادضي و تبعي ستم ملهي عل،ي ملي آزاد،ي حقوق صنفک،يزحمتکشان هستند به خاطرحقوق دمکرات

بارزه  منيمظهر ا.  کنندي مختلف مبارزه مي سراسر جهان در راه وحدت زحمتکشان کشورهاي مترقيکاهايندس.  کننديم
 حاکمه ئتي که هييدر کشورها.  محل کاراستکاهاي سنديشالوده سازمان.  استي جهانييکاي سندوني فدراسيمتحد جهان
 عناصر زحمتکش ني شوند آگاه تري مي کارگرقل مستيکاهاي سندلي به ترور و اختناق مانع تشکهي با تکسي پليضد مل

 است و ي آن هنوز به دست عمال دولتي که رهبرييکاهاي در سند،يع واقيکاهاي سندني چنجادي ايضمن ادامه مبارزه برا
 ي واقعي پردازند تا خواست هاي متي شوند، در آن به فعالي که توده ها در آن باشند وارد مي اهي در هر اتحاديبه طور کل

 را ي مستقل و واقعياکاهي سندلي درست، توده ها را مجتمع کنند و راه تشکيزحمتکشان را منعکس سازند و بدور شعارها
 . نديهموار نما

 داران هي سرمايکايسند.  استي دارهي از انحصار سرماي هم هست و آن شکليگري دي معناي داراکاي         واژه سند
 شود و هدف آن ي ملي تشکهي مواد اولدي فروش مشترک کاالها و احتماالً خري براي موافقتنامه انحصارهاهي بر پايانحصار

 .  در بازار استي انحصاري هامتي قتيتثب

 

  سميالي ـ سوس62

 قرار داشتند در دوران ي که بر شالوده استثمار و بهره کشي دارهي و سرماي و فئودالي بردگي طوالني از دوران هاپس
 ي افتد و اصل بهره بردار هر کس به اندازه کارش از محصوالت مصرفي اصل استثمار انسان از انسان بر مسمياليسوس

 ني ترقي و عمني تري عالسميالي به سوسي دارهي گذار از سرماميي گوي جهت است که مني شود به هميجامعه حکمروا م
 .  گرددي مري انجام پذيستيالي انقالب سوسجهي گذار در نتنيا. ستي در تکامل جامعه بشريخيتحول و چرخش تار

 هنگام ني از اي جامعه بشري واقعاً انسانخيتار.  استتيبشر ي و فرهنگي مرحله بلوغ اقتصاديستيالي         جامعه سوس
 به ي دارهيگذار از سرما.  انددهي نام»تي بشري زندگخيماقبل تار« گذشته را ي سبب دوران هاني شود و به هميآغاز م
 يل آن اقتصاد متنوع که در طواري بس،ي است بغرنج و طوالنياني بلکه جر، شودي انجام نمتي و به فورکبارهي سمياليسوس
در جامعه . ردي پذي مريي و بن تغخي اجتماع از بي و روبنادي آي نو به وجود مي شود، فرهنگي ميزي شالوده رديجد
 رود، ي مني از بي و نژادي ستم ملسمياليدر سوس. ستي ني از استثمار و طبقات بهره کش و بهره ده خبريستياليسوس
 دار متمرکز هي سرماي در دست عده معدوددي که وسائل توليتا وقت.  شودي منيم همه افراد جامه تاي واقعي و تساويآزاد

 ري کار خود بوده و در زيروي زحمتکشان مجبور به فروش ني باشد تا وقتاني تواند در مي نمي حقوق صحبتياست از تساو
 .  به دست نخواهد آمد ي واقعي استثمار قرار دارند آزادمي چرخ عظيدنده ها

 ي و معنوي مادي بهاازمندي و حداکثر نشتري هر چه بي رشد اقتصاد و فرهنگ به خاطر ارضاسمياليدر سوس         
 دانش ي دستاوردهاني و آخرکي تکنني تري بر شالوده عالدي رشد و تکامل مداوم تولقيروزافزون همه افراد جامعه و از طر

 .يستيالي خصلت و هدف جامعه سوس ويدي و روابط تولي است شالوده اقتصادنيچن. ردي گيصورت م

 است تطابق دارد و ي که آن هم اجتماعيدي توليروهاي است با خصلت ني که اجتماعيدي جامعه روابط تولني         در ا
 برنامه لهي به وسيستيالي جامعه سوسي اقتصاداتيسراسر ح.  استي و مداوم اقتصادعي رشد سري تطابق علت اساسنيهم

 ي وجهني قابل انکارترري و غني به آشکارتريستيالي جامعه سوستيموجود بالنسبه کوتاه خيتار. ابدي ي مجامع رشد و تکامل
 ي راه ترق،ي ثابت کرده و راه نجات از عقب ما ندگي دارهي و اقتصاد سرماي دارهي جامعه و اقتصاد آن را بر سرماني ايبرتر
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 ي هم صورت مي د ارهي سرماوامع در جيرشد اقتصاد. شان داده است مردم را ني رفاه روز افزون توده هاني راه تامع،يسر
 هي سرماني شود و اي زحمتکشان مبي مردم نصي مبارزات طوالنجهي از ثمرات آن هم در نتيزي ناچاري جزء بسي ولرديگ

 يشد اقتصاد که ري کنند، در حالي رشد را تصاحب مني  اجي هستند که قسمت اعظم نتاديداران معدود صاحب وسائل تول
 .  همه اعضاء جامعه استي و فرهنگي ارضاء هر چه کامل تر حوائج مادمتوجه يستياليدر جامع سوس

 طبقه کارگر و يعني از طبقات دوست يستيالي رفتن طبقات استثمارگر، جامعه سوسني از بجهي در نتي         از نظر اجتماع
 اني مي اساسي رو به تکامل رود تفاوت هاشتري جامعه بنيهر چه ا شود و ي ملي روشنفکران تشکيدهقانان و قشر اجتماع

 تفاوت ها ني اسمي کمونيعني جامعه ني تر اي شود و در مرحله دوم عالي مزائل شتري شهر و ده بني بي و کار فکريکار بدن
 .  رودي مني از بيبه کل

 و اقتي است و هر کس مطابق کار و ليجتماع شخص از نعم اي اساس بهره وري امريستيالي         کار در جامعه سوس
 ي خود قرار ميابي اصل کار را منشاء ارزهي اصل سرماي به جاسمياليسوس. ابدي ي برد و اوج مياستعداد و خدمتش سهم م

 في تعرزي نلي که آن را به نحو ذيستيالي و جامعه سوسسميالي سوسحي در توضي است به طور خالصه مطالبنيچن. دهد
 :کرده اند

 طبقه ياسي و مبادله، اعمال قدرت سدي تولي بر وسائل اساسي جمعتي عبارت است از تحقق هم زمان مالکسميالي سوس«
 جادي اعضاء جامعه و اشي دائماً در حال افزاي و معنوي مادي هايازمندي آن، ارضاء هر چه کامل تر ننيکارگر و متحد

 ». هر فردتي کامل شخصي تجلي الزم براطيشرا

 اضافه كرد كه جريان گذار از سرمايه داري به سوسياليسم در كشورهاي مختلف بسيار متنوع و گوناگون است و در بايد
هر خلقي كه گام در جاده رشد سوسياليستي مي گذارد صورت ويژه . شرايط مختلف تاريخي به صور مختلف انجام مي گيرد
ن، با سنن و تاريخ آن، با خصوصيات فرهنگي و اجتماعي آن  و  آملو خاصي از آن را كه با شرايط آن كشور با درجه تكا
با وجود همه اين ويژگي هاي ملي و خصوصيات هر كشور و اهميت . عوامل ويژه ديگر آن تطبيق مي كند ارائه مي دارد

بقه كارگر  طريرهب. فراوان آن ها، جريان انقالب سوسياليستي و ايجاد سوسياليسم داراي يك رشته قوانين علم نيز هست
و حزب آن، انجام انقالب سوسياليستي به اين يا آن صورت، وحدت زحمتكشان، استقرار مالكيت اجتماعي، تكامل طبق 
نقشه، انقالب سوسياليستي در زمينه فرهنگ و ايدئولوژي، بر افكندن ستم ملي و اجراي سياست انترناسيوناليسم پرولتري از 

 :گفته مي شود) ۱۹۶۱( جهاني احزاب كمونيست و كارگري رانسدر سند اصلي كنف. اين قبيل است

نظام اجتماعي نوين مبتني بر مالكيت . سوسياليسم  افق رهايي از امپرياليسم را به بشريت نشان داده است         «
 كند، اجتماعي بر وسائل توليد و حاكميت زحمتكشان قادر است برنامه اي و بي بحران اقتصاد را به سوي خلق ها تامين

 شرايط را براي دموكراسي واقعي، شركت واقعي توده هاي عظيم ،حقوق اجتماعي و سياسي زحمتكشان را تضمين نمايد
. مردم در اداره جامعه، براي تكامل همه جانبه شخصيت فرد، براي برابري حقوق و ملل و دوستي فيمابين آن ها ايجاد نمايد

 .  گرفته استارادر به حل آن مسائل بنيادي است كه در برابر بشريت قردر عمل ثابت شده است كه فقط سوسياليسم ق

 

 ي ـ سه جريان عمده ضد امپرياليست63

 جهان كنوني، كشورهاي سوسياليستي و جنبش آزاديبخش ملي و مبارزه طبقه كارگر كشورهاي سرمايه داري پيشرفته در
د كه جامعه انساني را از دوران سرمايه داري به دوران سه شاخه نيرومند شط عظيم تحوالت اجتماعي را تشكيل مي دهن

 .سوسياليستي انتقال مي دهد
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         اين ها هستند آن سه جريان عمده اي كه در جهان امروزي كار مبارزه عليه امپرياليسم و سرمايه داري را از پيش 
 :مي برند و جامعه بشري را به مرحله نويني ارتقاء مي دهند 

پس از جنگ دوم .   ايجاد شد – اتحاد شوروي –تيجه انقالب سوسياليستي اولين دولت سوسياليستي جهان  ـ در ن۱    
جهاني در آسيا و اروپا وامريكاي التين يك عده كشورهاي ديگر نيز حكومت زحمتكشان را مستقر ساخته اند و هم اكنون 

رها وسائل توليد ومبادله در مالكيت همه خلق است ، در اين كشو. دست اندركار ساختمان سوسياليسم و كمونيسم هستند 
در اين .  استثمار فرد از فرد برافتاده و در همه شئون اقتصادي ، سياسي، فرهنگي و اجتماعي زندگي نويني ايجاد ميگردد

. خواهد آمد به وجود ستيكشورها با تحوالت بنيادي كه ايجاد شده و در آينده عميق تر و وسيع تر خواهد شد جامعه كموني
كشورهاي سوسياليستي و تحكيم و تقويت همه جانبه اقتصادي ، اجتماعي و نظامي آنها مهم ترين و عظيم ترين نيرو در 

هر حزب وجمعيت و فردي كه صادقانه خواستار استقالل و بهروزي و آزادي كشور خويش . مبارزه ضد امپرياليستي هستند 
و استعمار باشد نميتواند  اين قدرت عمده مبارزه ضد امپرياليستي را نفي كند و ناديده  واستثمار سمو واقعاً مخالف امپريالي

 .انگارد 

.  ـ  جريان دوم نهضت آزاديبخش ملي است كه به ويژه پس از خاتمه جنگ دوم جهاني اوج بي سابقه اي يافته است۲    
ريكاي التين، جهان شاهد اين مبارزه بي امان و قدرت در كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره و وابسته آسيا و افريقا و ام

اين فرق هم در محتوي اجتماعي دو جريان وجود .  سوسياليستي فرق هستانالبته بين اين جريان و جري. روز افزون آنست
هدف مبارزه نهضت آزادي بخش ملي در اين مرحله كسب استقالل سياسي و . دارد و هم در هدف هاي بالفاصله آنان

 عليه دووجه مشترك اساسي بين اين دو جريان آنست كه هر . تصادي و برانداختن سلطه و نفوذ امپرياليسم استاق
براي خلق هاي اين كشورها . امپرياليسم كه شكل معاصر سرمايه داريست مبارزه مي كنند و هر دو دشمني مشترك دارند

پيروزي نهضت . مل ملي و اجتماعي به شمار مي رودنهضت آزاديبخش ملي يك مرحله ضروري و اساسي براي آزادي كا
 خود كه جنبش سوسياليستي است امكان اوري از دوست و ليسمهاي آزاديبخش ملي جز با تشخيص دشمن يعني امپريا

تمامي تحول جامعه بشري طي ربع قرن اخير اين واقعيت و ضرورت همگامي و اشتراك عمل آن ها را اثبات . پذيرنيست
 . مي كند

 ـ  و اما جريان سوم، آن جريان توده اي و دموكراتيك مترقي وسيعي است كه در خود كشورهاي امپرياليستي وجود ۳    
در اين كشورهاي صنعتي پيش افتاده سرمايه داري با خشونت و . دارد و طبقه كارگر عامل عمده آن و در پيشاپيش آنست
با اين حال .  مترقي به دور طبقه كارگر جلوگيري به عمل آيدشاراقحيله كوشش مي شود از تجمع و اتحاد همه طبقات و 

. توده هاي مردم و اقشار مختلف در اين كشورها عليه انحصارها و در راه دموكراسي و صلح و سوسياليسم مبارزه مي كنند
 داشته و نقش دياين جريان نهضت توده اي و كارگري داخل كشورهاي امپرياليستي نيز در تحول وقايع جهان تاثير ج

 . بزرگي در مبارزه ضد امپرياليستي ايفا مي كند

 است كه هر فرد مترقي و هر حزب و جمعيت ضدامپرياليستي طبعاً بايد طرفدار اتحاد اين سه جريان و مبارزه روشن
 اند لزوم در مرحله كنوني برخي عناصر چپ رو يا چپ نما كه به اشكال مختلف بروز كرده. مشترك عليه دشمن واحد باشد

 كار مستقيماً به نفع امپرياليسم كه دشمن مشترك است تمام ينواضح است كه ا. وحدت  اين سه جريان را نفي مي كنند
برخي از اين چپ نماها ماهيت انقالبي كوشش هاي اتحاد جماهير شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي را . مي شود

آن ها ارزش اساسي و دوران ساز ايجاد جامعه سوسياليستي غني و .  كنندبراي تحكيم و تقويت نظام سوسياليستي نفي مي
آن ها نقش انقالبي طبقه كارگر و سازمان سياسي متشكل وي يعني حزب را نفي . پيشرفته و تاثير نمونه وار آن را منكرند

 .مي كنند و يا دست كم مي گيرند
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تحول تاريخي معاصر مبارزه بين سرمايه داري وسوسياليسم با          چپ روها اين واقعيت اساسي را كه محتوي جريان 
همه تنوع و اشكال مختلف آنست ناديده مي گيرند و حتي كوشش مي كنند كه نهضت هاي نجات بخش ملي را از دو 

كامالً واضح . جريان ديگر يعني كشورهاي سوسياليستي و نهضت كارگري جدا كنند و آن ها را در مقابل هم قرار دهند
است كه چنين كوششي آب به آسياب امپرياليسم مي ريزد، زيرا در ميان نيروهاي ضد امپرياليستي تفرقه مي اندازد و براي 

 . امپرياليست ها هيچ چيز به اندازه اين تفرقه سود آور و خوشحال كننده نيست

 ضد امپرياليستي و دورنماي تحول آن          انقالب واقعي در دوران ما بي شك طرفدار همبستگي و اتحاد اين سه جريان
با تكيه بر اين اشتراك منافع و اتحاد عمل و همبستگي كامل، . به سوي مقصد غايي سوسياليسم و كمونيسم است

 و احزاب نيز توجه دارند و معتقدند كه در هر كشور طبق شرايط لماركسيست ها همواره به استقالل جنبش ها، خلق ها، دو
: اين همبستگي و اتحاد در هر سطح و زمينه اي الزم است. ي انكارناپذير را بايد در نظر داشتمشخص آن ويژگي ها

 بين يهمبستگي بين كشورهاي سوسياليستي براي دفاع از دستاوردهاي خويش بر پايه همكاري و كمك متقابل، همبستگ
بين جنبش كارگري در مجموع خود كشورهاي سوسياليستي و جنبش هاي كارگري در كشورهاي سرمايه داري، همبستگي 

 . و نهضت آزاديبخش ملي

هر عمل و سياستي كه امپرياليسم را .          اين همبستگي ناشي از وجود دشمن مشترك به صورت امپرياليسم است
تضعيف كند در عين حال هم به كشورهاي سوسياليستي، هم به نهضت رهايي بخش و هم به جنبش كارگري كمك مي 

ته هريك از سه جنبش داراي وظايف خاص خود، مسائل و شكل هاي مبارزه و وجوه تمايز مخصوص به خود الب. كند
هر سه جريان . هستند ولي تحليل جامعه بشر كنوني ثابت مي كند كه در آينده جز با اتحاد اين سه نيرو گشوده نخواهد شد

رمايه داري و سوسياليستي وجود دارد، به سود به حل تضاد عمده و اساسي عصر ما يعني تضادي كه بين دو نظام س
اين سه جريان با امپرياليسم مي رزمند و هر يك به نوبه خود در همبستگي با يكديگر بشريت . سوسياليسم كمك مي كند

سند اساسي كنفرانس بين . اين تحولي است طوالني و غامض و تاريخي. را از حيطه نفوذ سرمايه داري خارج مي كند
 :ودبا اين جمالت آغاز مي ش) ۱۹۶۹(حزاب كمونيست و كارگري المللي ا

در مبارزه عليه امپرياليسم سه نيروي عظيم معاصر متحد . در جهان پروسه انقالبي نيرومندي گسترش مي يابد         « 
مشخصه . خش مليسيستم جهاني سوسياليسم، طبقه كارگر بين المللي و جنبش آزاديب: مي گردند و اين سه نيرو عبارتند از

در عين حال خطرات ناشي از امپرياليسم .  نيروهاي انقالبي ومترقي استايمرحله كنوني افزايش امكانات پيشروي نوين بر
امپرياليسم كه بحران عموميش ژرف تر مي شود ستمگري خود را بر بسياري . و سياست متجاوزانه آن نيز افزايش مي يابد

 پيدا شده وحدت كهوضعي . نان سرچشمه خطر دائمي براي صلح و ترقي اجتماعي استاز خلق ها ادامه مي دهد و همچ
عمل كمونيست ها و تمام نيروهاي ضد امپرياليستي را ايجاب مي كند تا بتوان با استفاده حداكثر از تمام امكانات نوين 

 .تعرض وسيع تري را بر امپرياليسم و نيروهاي ارتجاعي و جنگ انجام داد

 

 ست  ـ سيا64

 اوالً هدف ها و آماج هايي كه يك طبقه اجتماعي در مبارزه براي تامين و حفظ منافع خود تعقيب مي كند و ثانياً يعني
مهم ترين جزء متشكله سياست . اساليب و شيوه هايي كه به كمك آن ها اين منافع حفظ شده يا به كرسي نشانده مي شود

 كارها و مسائل دولتي، راه و رسم حكومت و كشورداري، مشي دولت و ركت ددر درجه اول عبارتست از امور مربوط به شر
 . تعيين اشكال وظايف و محتوي فعاليت دولت
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سياست .          سياست منعكس كننده مبارزه طبقاتي است و در آخرين تحليل وضع اقتصادي هر طبقه تعيين كننده آنست
 .است » بيان متبلور و متمركز اقتصاد« طبق تعريف لنين 

         تغيير و تكامل موسسات و نهادها و هدف ها و شيوه هاي سياسي بر شالوده تغيير و رشد نظام اقتصادي جامعه 
. البته اين وابستگي ديالكتيكي است و آنچه گفته شد به معناي منفعل و غير فعال بودن سياست نيست. صورت مي گيرد

 پديد مي گردند به نوبه خويش تاثير جدي و فعال بر تكامل صاديلوده اقتنهادها و انديشه هاي سياسي كه خود بر شا
لنين بويژه اين نقش فعاليت سياست را خاطرنشان ساخته و هميشه تصريح مي كرد كه در مقابل همه . اقتصاد مي گذارند

 . مسائل اقتصادي، سازماني و اداري و غيره بايد موضع سياسي داشت

مناسبات بين طبقات و بين ملت ها در داخل يك . سياست داخلي و سياست خارجي:  مي شود سياست به دو قسمتمعموالً
مناسبات بين دولت ها و بين خلق ها در صحنه بين المللي جزئي از سياست خارجي . كشور جزيي از سياست داخلي است

 و علمي ضروريات حيات مادي احزاب كمونيست سياست خود را نه بر شالوده تمايالت ذهني بلكه بر تعيين دقيق. است
 لنينيسم بر ‐سياست احزاب كمونيست بر پايه تئوري ماركسيسم. جامعه، وضع طبقات وتناسب نيروها تدوين مي كنند

 . شالوده شناسايي دقيق قوانين تكامل اجتماعي و استفاده از آن ها به سود جامعه متكي است

 تحقق خود به كار سازماني متناسب و به افراد و كادرهايي كه  سياست صحيح، يك مشي سياسي درست براي اجراء ويك
سياست حزب را درك نموده و در راه تحقق آن كار و پيكار و فداكاري كنند نياز دارد ـ كار و بيكاري كه درعمل به سياست 

لمي و اصولي بايد  ـ لنينستي عالوه بر تعيين سياست درست و عسيستياز همين رو هر حزب مارك. جامعه واقعيت بپوشاند
 .  توجه خاصي به ترتيب سياسي توده هاي مردم، امور سازماني و تشكيالتي و تربيت كادرهاي خود بنمايد

 

  ي ـ سيستم انتخابات65

         سيستم انتخاباتي عبارت از ترتيبي است كه در هر كشور به موجب قوانين و آئين نامه هاي خاصي براي انتخاب 
سيستم انتخاباتي شرايط و حقوق و وظايف انتخاب . بي كشور و تعيين نتايج راي گيري مقرر گرديده استارگان هاي انتخا

كنندگان و انتخاب شوندگان و نيز  چگونگي اخذ آراء و نحوه تشكيل ارگان هاي راي گيري هر كشور را مشخص مي 
 . سازد

مالي ، ملي، نژادي، جنسي و غيره بخش قابل مالحظه اي          در كشورهاي سرمايه داري با ايجاد مالك هاي طبقاتي، 
در اين كشورها . محروم مي سازند) انتخاب كردن و انتخاب شدن( از توده هاي مردم زحمتكش را از شركت در انتخابات 

 .  نمايد شود كه تا حد امكان بتواند حاكميت طبقات استثمار گر را حفظيسيستم انتخاباتي، به طور كلي به نحوي تنظيم م

در انتخابات مستقيم، راي دهندگان مستقيماً درانتخابات ارگان .          انتخابات مي تواند مستقيم يا غير مستقيم باشد
ولي در انتخابات غير مستقيم يا چند درجه اي راي دهندگان عادي ابتدا گروه هاي معيني را . مربوطه شركت مي كنند

مثالً انتخاب رئيس جمهور در . ( نوبه خود به انتخاب نهايي ارگان مربوطه اقدام مي كنندانتخاب مي كنند و اين گروه ها به
 . انتخابات همچنين مي تواند با راي مخفي و يا راي علني انجام گيرد). امريكا و يا انتخاب نمايندگان مجلس عالي در نروژ

سيستم مبتني بر تناسب آراء : سيستم عمده وجود دارد         براي تعيين نتيجه انتخابات در كشورهاي سرمايه داري دو 
)proportionnel (و سيستم مبتني بر اكثريت آراء)majoritaire.(  



  واژه نامه سياسي                                                                                                  امير نيک آئين

 ٨١صفحه 

 مبتني بر تناسب آراء كرسي هاي پارلمان به نسبت آرايي كه احزاب شركت كننده در انتخابات بدست آورده اند درسيستم
در سيستم مبتني اكثريت آراء فقط كانديدهاي حزبي انتخاب مي ). يك و غيرهايتاليا، بلژ( ميان اين احزاب تقسيم مي شود 

بنابر اين احزاب ديگر از داشتن نماينده از اين حوزه .  بدست آورده استترشوند كه درحوزه انتخاباتي مربوطه آراء بيش
 سرمايه داري ، سيستم بدين جهت سيستم مبتني بر تناسب آراء در شرايط چند حزبي در كشور هاي. محروم مي شوند

 . دموكراتيك تري است

فرانسه و ( و يا اكثريت مطلق آراء ) امريكا، انگلستان و غيره (  مبتني بر اكثريت آراء مي تواند به اكثريت نسبي سيستم
ي در اكثريت نسبي كافي است كه يك حزب و يا يك كانديد بيش از احزاب و يا كانديدهاي ديگر راه. متكي باشد) غيره 

مجموع آراء انتخاب كنندگان را % ۵۰ولي در اكثريت مطلق، حزب و يا يك كانديد الاقل بايد يك راي بيش از . بدست آورد
 . اگر در دور اول انتخابات چنين اكثريتي بدست نيايد، انتخابات تجديد مي شود. بدست آورد

ر عالوه بر موانع قانوني به زد و بندها و حيله هاي          در كشورهاي سرمايه داري براي حفظ حاكميت طبقات استثمارگ
  . گوناگون نيز متوسل مي شوند
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  »ش«
 

  نقش و كيش آن ت،ي ـ شخص66

شخصيت .  ـ در جامعه شناسي به معناي انسان از لحاظ استعدادهاي فردي و وظايف و نقش آن در جامعه استشخصيت
را ) قشر، طبقه، ملت و جامعه (  بخشي از گروه هاي اجتماعي محصول تكامل اجتماعي و حامل مناسبات توليدي ا ست و

 به نحو مشخص با در نظر گرفتن خصلت دوران عهماركسيسم ـ لنينيسم مقام شخصيت را در جام. تشكيل مي دهد
مثالً در جوامع منقسم به طبقات متخاصم ميان مقام و وضع و امكانات هر . اجتماعي ـ اقتصادي مربوطه بررسي مي كند

. شخصيت متعلق به طبقات حاكمه استثمار گر و هر شخصيت متعلق به طبقات ستمكش و محروم تضاد اساسي وجود دارد
روشن است كه تنها اجتماع سوسياليستي از طريق .  اجتماعي ـ اقتصادي معيني نيز اين وضع تغيير مي كندندرهر دورا

 امكان شكفتگي كامل شخصيت انساني را با تامين پايه هاي الغاي استثمار و مالكيت خصوصي بر وسائل توليد مي تواند
 و پرورش همه جانبه فرد و بروز همه استعدادها شخصيتبه وجود آمدن بهترين شرايط براي رشد . مادي آن فراهم سازد 

 .بر شالوده بهروزي عمومي از وظايف و هدف هاي مهم جامعه سوسياليستي به شمار مي رود

ماركسيسم ـ لنينيسم معتقد است كه تاريخ . ها درتاريخ يكي از مسائل مهم جامعه شناسي است         نقش شخصيت 
توده هاي مردم آفريننده واقعي تاريخ و نيروي تعيين كننده تكامل اجتماعي هستند، زيرا . ثمره فعاليت توده هاي مردم است

 اساسي و مولد تمام نعم مادي هستند و بقاي  هاي زحمتكش نيرويدهشالوده مادي تكامل تاريخ رشد توليد است و تو
توده هاي زحمتكش محرك اساسي ترقي تكنيك هستند و ترقي تكنيك به . جامعه بشري بدون كار آنان ممكن نيست

توده خلق آن نيروي عمده اي . تغيير نيروهاي توليدي مي انجامد و اين نيز خود تغيير شيوه توليد را به دنبال مي آورد
رنوشت انقالب هاي اجتماعي و جنبش هاي سياسي و آزاديبخش را تعيين مي كنند و سرانجام توده هاي هستند كه س

مردم سهمي عظيم در رشد و تكامل فرهنگ و علم و هنر جامعه دارند و به قول گوركي سازنده همه حماسه هاي بزرگ، 
ده هاي مردم در طي تكامل تاريخ روز نقش تو.  هستند هانيهمه تراژدي هاي روي زمين و سازنده تاريخ فرهنگ ج

در نظام سوسياليستي اين نقش و وظايف فوق العاده افزايش مي يابد و تحوالت عظيم جامعه كمونيستي در تمام . افزونست
 در سيسممارك. زمينه هاي زندگي فقط از طريق شركت وسيع و فعال و آگاهانه و پرشور توده هاي خلق امكان پذير است

آنست شخصيت فرد درتكامل اجتماعي نقش بزرگي بازي مي كند،  اگرچه بدلخواه نمي تواند جريان عيني عين حال بر 
تاييد نقش قاطع خلق در آفريدن تاريخ به معناي نفي و يا بي اعتنايي به نقش شخصيت و تاثير آن بر . تاريخ را تغيير دهد

عظيم در جريان تكامل تاريخ به جاي گذارد، اگر فعاليت  مي تواند تاثير زرگيك شخصيت ب. روي حوادث در تاريخ نيست 
رهبران توده ها را متشكل مي كنند، فعاليت آن ها را باال مي برند، . وي با شرايط و قوانين عيني تكامل جامعه تطبيق كند

يشرو بدون طبقه پ.  مي كنندهيزدر برابر آن ها وظايف مشخصي قرار مي دهند و آن ها را براي انجام اين وظايف تج
رهبران شايسته و پيشوايان واقعي نميتواند تسلط سياسي بدست آورد ، دولت را برقرار سازد و با دشمنان موفقيت آميز مبارزه 

به رسالت طبقه پيشرو، . شخصيت بزرگ كسي است كه تمام نيرو و فعاليت خود را در راه پيشرفت جامعه به كار اندازد. كند
، به نحوه تغيير شرايط آگاه باشد، به توده مردم تكيه كند، در راه برقراري نظام مترقي اجتماعي  نيروهاي طبقاتيناسببه ت

 . كوشش كند
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استعداد، خردمندي، انرژي، ا بتكار و قاطعيت، قريحه .          خصوصيات شخصي يك رهبر نيز داراي اهميت ويژه است
نه به دشمنان، صداقت و فضائل اخالقي در اين ميان نقشي به سزا سازماندهي و ايمان به آرمان، مهر به مردم محروم و كي

 . سوء و عميق بجاي گذارداثراتبرعكس برخي صفات مذموم شخصي مي تواند . دارد

         شخصيتي كه بر خالف قوانين عيني تكامل تاريخ عمل كند فعاليت او ارتجاعي، ترمز كننده رشد جامعه و باالخره 
پس از اين توضيح درباره نقش شخصيت بايد اضافه كنيم كه ماركسيسم ـ لنينيسم ماهيتاً با . هد بودمحكوم به شكست خوا

اعتقاد به قدرت فوق .  از تبعيت كوركورانه از شخصيت بزرگستكيش شخصيت عبارت. پرستش شخصيت سازگار نيست
لفين سرسخت پرستش شخصيت بوده اند، العاده او، مطلق كردن ميل و اراده او، ماركس و انگلس و لنين هميشه از مخا

 جنبش پيروزيآن ها در حيات حزبي، رهبري جمعي را ضامن . عليه مبالغه در نقش او، عليه مدح و ثنا و تملق برخاسته اند
كيش شخص پرستي و عوامل ناشي از آن يعني نقض اصول رهبري جمعي و دموكراسي درون حزبي . انقالبي مي دانستند
كيش شخصيت به معناي كاهش نقش حزب و نقش . ليستي با اصول لنيني زندگي حزبي همساز نيستو قانونيت سوسيا

 خالق زحمتكشان، ابتكار و شور و حس مسئوليت آنان را مي عاليتتوده هاي مردم است، جلو تكامل فعاليت ايدئولوژيك، ف
تجربه . نديشمند واحد است مبدل مي كندتوده مردم را به مجريان بي اراده خداي اعظم كه خود قادر مطلق و ا. گيرد

 بهجنبش كمونيستي و اثرات سوء كيش شخصيت استالين و سپس كيش مائو نشان داد كه تا چه اندازه شخص پرستي 
 . لنينيسم بيگانه است –ويژه در شرايط حزب حاكم نيازمند و از سرتا پا با ماركسيسم 

 

  )Epee de Damocles(  ـ شمشير داموكلس 67 

بنابر اين افسانه، ديو نيسوس سلطان مستبد .  عبارت از يك داستان افسانه اي قديمي اساطيري گرفته شده استناي
سيراكوس شمشير بسيار تيز و برنده اي را باالي سر داموكلس كه بر او حسد مي برد و رقيبش بود با يك موي اسب 

 . بود مو پاره شود و شمشير سنگين بر او فرود آيدنمكآويخته بود به نحوي كه با كمترين حركت و تكان داموكلس م

گرفته شده كه مقصود از آن در مباحث معمولي » شمشير داموكلس«        از اين داستان اساطيري عبارت بسيار مصطلح 
سياسي و اجتماعي عبارتست از يك خطر حاد، يك تهديد دائمي كه هميشه موجود است و هر حركت و عكس العملي را 

 شاه، سازمان امنيت را چون شمشير داموكلس بر فرق راتيكمثالً مصطلح است كه رژيم ضد دموك.  مخاطره مي كنددچار
آزادي خواهان و استقالل طلبان آويزان كرده، يعني سازمان امنيت حربه و وسيله اي براي ترور و اختناق است و دائماً براي 

 نگهداشته ردمدستگيري، توقيف، شكنجه، زندان و اعدام باالي سر مجلوگيري از حق طلبي و آزاديخواهي به صورت خطر 
يا مثالً مي گوييم قرضه هاي كشورهاي امپرياليستي همچون شمشير داموكلس استقالل و حق حاكميت و . مي شود

د كه از اقتصاد ميهن ما را تهديد مي كنند، در اينجا هم عبارت شمشير داموكلس خطردائمي و تهديد مداومي را مي رسان
 .  متوجه استقالل سياسي و اقتصادي كشور مي شودآورجانب قرضه هاي خانمان بر باد ده و اسارت 

 

 , Chauvinisme , cosmopolitisme( ي ـ شوينيسم، كسموپوليتيسم، ميهن پرست68

patriotisme(  

دن ساير ملت ها و بر افروختن  عبارت از سياست ارتجاعي اي است كه هدف آن به زير سلطه كشيدن و برده كرشوينيسم
شوينيسم يك سيستم بورژوايي است . آتش نفاق و دشمن ملي و برترنمودن ملت خودي و خوار شمردن ساير ملل مي باشد
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 و عشق به ميهن كه يكي از شريف ترين احساسات بشريت است قهشوينيسم ازعال. و اغلب بر شالوده نژاد پرستي قرار دارد
، سود و برتري ملت خودي را به ضرر ساير ملل تبليغ مي نمايد، ملل مختلف را در مقابل هم قرار مي سوء  استفاده مي كند

 جاي دوستي بهدهد، دشمني بر مي انگيزاند، هدف ها و آرمان هاي مشترك زحمتكشان ملل مختلف را به كلي نفي كرده 
ارتجاع و . عليرغم منافع ساير ملل قرار مي دهدو همكاري و اعتالء و ترقي مشترك همه ملل، برتري و سود يك ملت را 

استثمار و استعمار از اين سياست براي نفاق افكني در بين ملل و پيشبرد مقاصد طبقاتي سودجويانه و استيالگرانه خود بهره 
د كشيدن  كمترين عالقه ملي و عشق ميهني داشته باشند با دامن زدن به تعصب كور و در بنكهبرداري مي كنند و بدون آن

ملل ديگرمي كشاند، حق حاكميت و آزادي ساير ملل را نقض مي كند، به ستم ملي ميدان مي دهد، آن را توجيه مي كند، 
 .  ملل مي نشاندهمهنفرت و كينه ملي را به جاي دوستي و همكاري و آزادي خلق ها و حق حاكميت 

ش عليه منافع واقعي و اساسي همه خلق و منجمله ملت          هيئت ها حاكمه ارتجاعي به كرات از اين سياست و رو
فاشيست ها با اين سياست فاجعه بزرگي ايجاد كردند و آن را دستاويز سلطه جابرانه بر ساير ملل . خودي استفاده كرده اند

را به جان ديگري هم اكنون نيز امپرياليست ها با توسل باين شيوه بين ملل نفاق و دشمني ايجاد مي كنند، يكي . قرار دادند
 .مي اندازند و از آب گل آلود به نفع خود ماهي مي گيرند

زحمتكشان هيچگونه دشمني با هم .          منافع اساسي، هدف ها و آرمان هاي همه خلق ها مشترك و همگون است
پرياليسم و ارتجاع دشمن همه ام. اعتالء و ترقي يكي، ضعف و انحطاط و سر شكستگي ديگري را ايجاب نمي كند. ندارند
 .  و ارتجاع خدمت مي كنندمپرياليسمشوينيست ها با پنهان كردن اين واقعيت اساسي به ا. است

اين . ترجمه كرده اند» جهان وطني«         در نقطه مقابل شوينيسم تئوري و سياست كسموپوليتيسم قرار  دارد كه آن را 
هني، به خلق خودي، به فرهنگ ملي و به سنن و تاريخ آن را تبليغ مي تئوري بي عالقگي كامل و عدم توجه به منافع مي

در اين زمينه اصوالً شخصيت ملي و حاكميت ملي وضرورت مبارزه به . ستاين نيز يك تئوري بورژوايي ارتجاعي ا. كند
ند كه البته طرفداران اين نظريه گاه خواستار يك حكومت جهاني مي شو. خاطراستقالل و سربلندي ملي نفي مي شود

 .مستقيماً به معناي تسلط امپرياليست ها بر ساير ملل و كشورهاست

         در كشورهاي جهان سوم در ممالكي كه تحت سيطره امپرياليست ها و استعمارگران قرار دارند،  خواست استقالل 
آن ها كمتر . ين تئوري دفاع كنندملي به قدري ريشه دوانده كه مبلغين كسموپوليتيسم كمتر جرات مي كنند آشكارا از ا

در هر حال شوينيسم و كسموپوليتيسم هر .  امپرياليسم را خلع سالح نمايندهامكان دارند از اين طريق مبارزه حقه ملي علي
 .دو، از آنجا كه در عمل مبارزه ضد امپرياليستي را نفي مي كنند، براي نهضت هاي ملي و آزاديبخش خطرناكند

ينيسم ناشي از تبليغات زهر آگين و سخيف، از آرمان هاي واالي ميهني و ملي و طبقاتي و انساني خود          خطر شو
دفاع كرده پرچم ميهن پرستي و انترناسيوناليسم پرولتري يا همبستگي بين المللي زحمتكشان را در راه هدف مشترك در 

 .اهتزار نگاه مي دارند

كمونيست ها همواره با قهرماني هاي خود . ه عليه شوينيسم و كسموپوليتيسم است         ميهن پرستي پرچم ما در مبارز
ميهن پرستي يعني عشق و عالقه . نمونه هاي الهام بخش ميهن پرستي را به جوامع خود در همه كشورها عرضه داشته اند

نه طبقاتي خويش به آساني منافع طبقات استثمارگرهميشه نشان داده اند كه در مقابل منافع تنگ نظرا. به ميهن و به خلق
ملي را قرباني مي كنند، در حالي كه توده هاي مردم زحمتكش همواره پرچمدار ميهن پرستي واقعي تا آخرين مرز ايثار بوده 

 بردگي و بهره كشي از آن، وعميهن پرستي يعني مبارزه به خاطر استقالل اقتصادي و سياسي كشور، عليه هر ن. و هستند
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ر به خاطر سربلندي ملي و تكامل ارزش هاي مادي و معنوي ميهن، به خاطر فرهنگ و سنن مترقي، يعني نبرد يعني پيكا
 . براي بهروزي وسعادت توده هاي مردمي كه در اين خاك زيست مي كنند

ج فساد و انحطاط          در زمان ما كه امپرياليسم از كليه وسائل فني و علمي و شيوه هاي تبليغاتي و نفوذ فرهنگي و روا
و  غيره استفاده مي كند، ستمگري بر يك ملت و استثمار آن ممكن است چنان شكل و دامنه اي به خود بگيرد كه 

تنها مبارزه . اين يك خطر جدي عليه موجوديت ملي است.  نمايدلبشخصيت ملت را به درجات و اشكال مختلف از آن س
وشش شيطاني براي سلب شخصيت ملي را محدود كرده و سپس اين شخصيت براي آزادي و استقالل ملي مي تواند اين ك

 سلب عليهاز جانب ديگر ملتي كه در راه آزادي و استقالل يعني عليه ستمگري و استثمار و بالنتيجه . را احياء نمايد
ستقالل خود مبارزه مي شخصيت خويش نبرد مي كند مي تواند و بايد با ملل ديگري كه آزاد شده اند و يا در راه آزادي و ا

كنند مناسبات برادرانه و دوستانه داشته باشد و اين همان مسئله دوستي و همكاري انترناسيوناليستي ميان ملل و 
  .زحمتكشان است
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   ) scionisme( ـ صهيونيسم 69

پا به وجود آمد و اكنون به  جريان ناسيوناليستي متعصب متعلق به بورژوازي يهود است كه در اواخر قرن گذشته در ارويك
اين نام مشتق از صهيون ـ محلي در نزديكي شهر اورشليم است . ايدئولوژي رسمي دولت تجاوز گر اسرائيل بدل شده است

 جمعيتي به نام سازمان جهاني صهيونيسم بوجود آمد كه هدف خود ۱۸۹۷در سال . كه براي يهوديان نيز داراي تقدس است
اين سازمان اكنون داراي قدرت مالي برابر با دارايي بزرگ ترين . ان جهان به فلسطين اعالم كردرا انتقال تمام يهودي

 و واحدهاي رزيشركت هاي انحصاري جهانست، سهامدار شركت هاي متعدد اسرائيلي و صاحب زمين ها و موسسات كشاو
اي جمعيت هاي صهيونيست را در بيش از توليدي و توزيعي عديده است، مركز آن دراياالت متحده امريكاست و فعاليت ه

بايد گفت . جمعيت هاي متعدد، كلوب ها، كميته ها و اتحاديه هاي فراواني وابسته بدانند.   كشور جهان كنترل مي كند۲۰
را در امريكاي » كانون يهود« منافع و ساخت و پاخت هاي امپرياليستي حاضر بودند ركه صهيونيست ها در آغاز به خاط

 . ا در كنيا يا در اوگاندا يا در اروپاي شرقي بوجود آورندالتين ي

         بورژوازي يهود با تحريك احساسات ناسيوناليستي و تعصب هاي ملي ساليان درازيست كه در زير پرچم صهيونيست 
 .ستي بدل كرده استبا نيروهاي مترقي به مبارزه برخاسته و اين جريان را به حربه اي در خدمت محافل ارتجاعي و امپريالي

         شالوده صهيونيسم اين انديشه است كه يك ملت واحد يهود مركب از يهوديان سراسر جهان، صرف نظر از كشوري 
اين انديشه از نظر سياسي ارتجاعي و حربه نفاق افكني است و از نظر علمي بي پايه و غير . كه ميهن آنهاست وجود دارد

 در جهان مي داند كه به عنوان برگزيده خدا داراي رسالتي ويژه ستثناييهود را داراي وضع اصهيونيسم قوم ي. منطقي است
صهيونيسم ساليان متمادي كوشش اصلي خود را . صهيونيسم در درجه اول با منافع پرولتارياي يهود مغاير است. است

 دشمني و كينه حريكزيستند كرده و در تمتوجه ايجاد نفاق و تضاد بين يهوديان هر كشور و خلقي كه در ميان آنها مي 
. از اين نظر بين صهيونيسم و آنتي سميتيسم كه نقطه مقابل اوليست تفاوتي نيست. بين يهوديان و ساير خلق ها مي كوشد

ـ جريان ارتجاعي، نژاد پرستانه، ناسيوناليستي كور و دشمن اتحاد ) ضد يهود(هر دو صهيونيسم و آنتي سميتيسم  
 .  قدرت هر دو را رد مي كندمامست و ماركسيسم با تزحمتكشان ا

 و زهستي ني شماري ارتباطات پرشاخه و موسسات بستمي بلکه سستي نيدئولوژي تنها اگري دنکي اسميوني         صه
 ي را که با محافل انحصارهودي بزرگ ي بورژوازي و اقتصادياسي سي ها و روش هااستي سازمان ها، سات،يمجموعه نظر

 سم،يوني صهي  اساسيمحتو.  دهدي ملي اند تشکخورده جوش يستيالي امپري کشورهاري و ساکاي متحده امرالتايا
 . استسمي جنگ طلبانه و ضد کمونسميشوئن

 تي و فعالي کار و زندگطي را از محهودي مختلف جهان، کارگران و زحمتکشان ي کوشد در کشورهاي مسميوني         صه
 با سميونيصه.  گرددکي و دموکراتي و زحمتکشان جدا کند و مانع شرکت آن ها در نهضت کارگر کارگرانهيخود از بق
 استثمار کننده و استثمار ني دار را بهي کارگر و سرماني خواهد تضاد بي م»انيهودي يوحدت منافع مل« غلط هياشاعه نظر

 هودي بزرگ و ثروتمند ي منافع بورژوازشگاهير پ را دهودي زحمتکشان ياتي منافع حقتي کند و در حقي را مخفهوديشونده 
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 بهره فراوان سميالي و ضد سوسبخشي ضد جنبش آزاد،ي ضد ملي در توطئه هاسميوني از صهي جهانسمياليامپر.  کنديقربان
 . کندي مي خود را عملي و ضد خلقيطاني شي نقشه هاهودي ي توده هاي و اغوابي و با فرردي گيبر م

)  به آن متعلقندزي نانيهودي که ي ـ نژادي ساميعني تي ضد، سميعني يآنت (سميتي سمي آنتسميونيبل صه         نقطه مقا
 يآنت.  انگاردي مدهي را نادي و اجتماعي به طور اعم است که هرگونه مالحظات طبقاتانيهوديـ روش خصمانه نسبت به 

 به ياسي و سي اجتماعيتوجه زحمتکشان از مسائل واقع و انحراف ي افکنق نفاي براي در همه جا به عنوان سالحسميتيسم
 به اي کرده  است و ي بلد و آواره ساختن ها تجلي و نفي جمعي وکشتار هاي انسانري غيکار رفته ، چه بسا به صورت ها

 مانند سميتي سميآنت.  در آمده استمي مستقري و غمي مستقي هايري ها، سختگي گوناگون، حق کشي هاضيصورت تبع
 و اتحاد زحمتکشان ي راه به مبارزه طبقاتني است که از اي ارتجاعيروهاي تنها به سود طبقات استثمارگر و نسميونيصه

  . سازنديخلل وارد م
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  ـ  طبقه 70

 .  بدست داده استني لنچيلي اريمي را والدي جامع و همه جانبه طبقه اجتماعفي         تعر

 :دي گوي منيلن

 دوران ي اجتماعدي تولستمي خود در سي گردد که بر حسب جاي از افراد اطالق مي بزرگي به گروه هاطبقات         « 
، بر حسب نقش ) شده است لي و تسجتي تثبنيکه اغلب در قوان ( دي بر حسب مناسبات خود با وسائل تولن،ي معيخيتار

 دارند، از اري که در اختي از ثروت اجتماعيآن سهم زاني و مافتي بر حسب طرق درني کار و بنابر ايخود در سازمان اجتماع
 ي جااني که ميزي تواند به علت تماي از آن ها مي از افراد هستند که گروهييطبقات آن چنان گروه ها. زندي متماگريکدي

 ». را به تصاحب خود درآورندگري وجود دارد، کار گروه دي اقتصاد اجتماعني معوهيآن ها در ش

 يچگونگ.  شودي مشخص مي اجتماعدي بر حسب جا و مقام آن ها در تولي طبقات به طور کلزي تماف،ي تعرني         بنابرا
 و ديمالک وسائل تول.  استي اجتماعدي طبقات در تولني اي کننده جاني عامل تعني مهم ترديرابطه طبقات با وسائل تول
 يکي محکوم، يگري حاکم است و ديکي.  دارندي اجتماعدي متفاوت در تولي مقام و جاکي هر ديزحمتکشان فاقد وسائل تول

 از هم زي ني اجتماعدي سهم خود از تولافتي درزاني و ميطبقات مختلف بر حسب چگونگ.  بهره دهيگريبهره کش است د
سهم  و کارگران به شکل دستمزد رهي داران به شکل سود، بهره و غهي سرما،ي دارهي سرماطيمثالً در شرا.  هستندزيمتما

 کامالً روشن است که بي ترتنيبه ا.  کامالً متفاوت استزي درآمد آنان نزاني آورند و مي به دست مي اجتماعديخود را از تول
 ني ايني عهي و پاابدي ي مي ماددي تولطي جوامع به طبقات را در محمي و اساس تقسي طبقات اجتماعسميني ـ لنسميمارکس
 .  دهدي را نشان مميتقس

 کمون اي يجامعه اشتراک.  انسان وجود نداشته اندشيداي از آغاز پشهي دهد طبقات همي نشان مخي همان طور که تار        
 نيي چنان پاديسطح تول.  بودکساني دي توليي ابتدااري با وسائل بسي بدون طبقات بود، رابطه همه افراد بشري جامعه اهياول

 و گروه ي خصوصتي مالکشيداي و پي مادي تراکم ارزش هاي برايد و امکان کري مني را تاميبود که فقط حداقل نعم ماد
 .  وجود نداشتدي از نظر رابطه با وسائل تولي اجتماعيبند

 و ي کار اجتماعمي از مصرف و امکان انباشته ثروت، با تقسشي بدي و بازده کار، با توليدي توليروهاي         با رشد ن
 از سران ژهي که به ويبرخ. افتي شي مردمان افزاي اقتصادي نابرابر،ي اشتراکتيمالک و زوال ي خصوصتي مالکشيدايپ

 دي صاحبان وسائل تولي از آن محروم مانده مجبور شدند براگري دي عده اد، شدنديقبائل بودند ثروتمند و صاحب وسائل تول
 . د شي جامعه بردگشيداي و تکامل آن منجر به پي طبقاتي قشر بندنيا. کار کنند

 يدر جامعه بردگ.  استشي خوژهي ساخت طبقات وي منقسم به طبقات داراي اجتماعي هاوني از فرماسکي         هر 
 و اي پرلتاري دارهي در جامعه سرماا،ي اربابان و رعاي عبارت بودند از بردگان و برده داران، در جامعه فئوداليطبقات اصل

 ها با نيا.  وجود دارندزي نگري عمده دري نامبرده طبقات غي طبقات اساسبروه  دوران ها عالني از اکيدر هر  . يبورژواز
 . هي و تجزي و تکامل و با طبقات در حال زوال دستخوش قشر بندشي در حال زاديطبقات جد
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 با  طبقه با مبارزه خود ضمن اتحادني که اراي خاص است، زيخي و رسالت تارژهي وي نقشي طبقه کارگر دارااني مني ادر
 کند و جامعه بدون ي مي اصل استثمار را ملغسمي و کمونسميالي استقرار سوسي و براي دارهي سرماهيدهقانان زحمتکش عل

 . دي نماي مجاديطبقات را ا

 سمي وجود نداشت و در دوران کمونهي است در آغاز در دوران کمون اوليخي تاري مقوله اجتماعکي طبقه ني         بنابر ا
 .  خواهد رفتني از بزين

 ي کنند، ولي مدي را تولي اجتماعي منقسم به طبقات، طبقات استثمار شونده همه ثروت هاي اجتماعي         در دوران ها
تناقضات و .  دهند ي هستند به خود اختصاص مدي از آن ها را از آنجا که صاحب وسائل توليطبقات بهره کش سهم مهم

 وجود طبقات بهره کش و بهره ده و منافع يني که بر شالوده عي طبقاتهمبارز.  شودي مي جا ناشني از همي طبقاتيتضادها
 . ستي افراد نلي وابسته به اراده و مي امر ذهنکي دارد انيمتضاد آن ها جر

قه  طبقه روشنفکر، طبري نظي استفاده از اصطالحاتمي که از آن نموديفي طبقه و تعري         با در نظر گرفتن مفهوم علم
 ني از اکي هر راي زستي نحي صحمي کني به آن برخورد مدي ها که در جراني اريکارمندان، طبقه زنان، طبقه فخار و نظا

 دهند و مخلوط کردن آن ها با طبقه که ي را نشان ميني معي جنساي يف گروه صناي صنف ايدستجات و گروه ها قشر 
 ي مي و مبارزه طبقاتي طبقاتي تضادهايبلکه در عمل کار را به نف است نه تنها اشتباه است ي علمقي مفهوم دقيدارا

 ي منافع مشترکتوانند ي مرهي و غي و جنسي و سني گروه ها و اقشار، که از نظر صنفني از اياريواضح است که بس. کشاند
 جوانان کارگر و ايان مثالً منافع زن.  هستنديداشته باشند شامل افراد وابسته به طبقات کامالً مشخص و متضاد اجتماع

  . ثروتمند قرار داردي جوانان وابسته به طبقات و قشرهاايزحمتکش درست در نقطه مقابل زنان و 
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  » ع«
  

 ) objectif, subjectif ( (ي و ذهنيني ـ ع71

 گريبارت دبه ع.  و به طور مستقل وجود داردي وحواس انساني آنچه که در خارج از شعور و آگاهيعني) فيابژکت (يني    ع
 .  او نداشته باشد يي به ذهن وشعور انسان و شناسايآنچه که وجودش بستگ

 .  استيني از جهان عي انعکاسيستيالي ماترهي وجود دارد و طبق نظري آنچه در ذهن و شعور انسانيعني) ويسبژکت( ي    ذهن

 ي چند مثال محي توضيما برا.  رونديه کار م مختلف بي واژه ها به معانني اي و فلسفي         در مباحث مختلف اجتماع
 يني قضاوت عست؟ي عبارات چنيمقصود از ا. ستي درست ني قضاوت ذهناي کرد دي بايني قضاوت عندي گويمثالً م. ميآور
 يابي ارزني بلکه در امي خود قرار ندهي ذهناتي و محتوالتي ها، تمايشداوري خود را بر پيابي شالوده استدالل و ارزيعني

 لي مستقل از خواست و تماي الواقع در جهان مادي فمينيبب. مي را مالک و محک قرار دهتي واقعني مربوطه عيفاکت ها
 و يابي وشالوده ارزهي پار و همه جانبه تشتري ب،ي مستقل از آگاهتي واقعنيهر قدر ا.  گذردي ما چه مي ذهناتيو محتو

 ي که در آن از واژه هاگري مورد دکي.  تر خواهد بودحي تر و البته صحيني قضاوت ما عرديبرخورد و استدالل ما قرار گ
 فالن ميي گوي مي مورد وقتنيدر ا.  و اجتماع استعتي تکامل طبني شود مربوط به قواني استفاده مادي زي و ذهنينيع

 و پروسه دهي آن پداي ني و شعور ما اي ما، مستقل از آگاهشهي آنست که صرفنظر از خواست و  اندود است مقصينيقانون ع
 جهي روشن است که قانون جذب اجسام  و در نتعتي طبنهيمثالً در زم. ردي گي طبقه قانون مزبور انجام مينيبه طور ع
 مي ما بخواهيعني هستند يني عني قوانني و فشار معرت به گاز در درجه حراعي مالي قانون تبداي ني زمي بر رواءيسقوط اش

 از يدر مورد اجتماع هم وقت.  حاکم انديعي هستند و بر پروسه طبي جاريني قوانني شعور و ذهن ما چن مستقل ازمي نخواهاي
 و شهيد که در دوران خاص مستقل از انستي در تکامل جامعه بشرياناتي مقصود آن چنان جرمي کني صحبت مينيقانون ع

 ي داراني معطي در شراي دارهي به جامعه سرمايودال جامعه فئلي تبدانيمثالً جر. ردي گي صورت مي انسانليخواست و تما
 اي.  استيني قابل اجتناب و عري غي در جامعه بشري تحولني تکامل جامعه چني است و بنابر علل داخليني عيقانونمند

رز  و اساس جامعه و طتي ماهدهي زائردي گي بر طبق قانون اضافه ارزش صورت مه کي دارهياستثمار کارگر در جامعه سرما
 کند و کارگر زحمتکش ي عمل ميني قانون عني جامعه برقرار است اني که اي و تا هنگامستي دارهي و مناسبات سرماديتول

 .  شودي دار ثروتمند استثمار مهياز طرف سرما

از آن به سود  تواند آن را مورد استفاده قرار دهد و ي مني انسان با شناخت قوانيعي طبني         همان طور که در مورد قوان
 توان بر آن ها مسلط شد و از ي تکامل جامع ميني عني با شناخت قوانزي ني اجتماعني کند در مورد قوانيخود بهره بردار

 ني بيکيالکتي در رابطه دي و ذهنيني عنيبنابر ا.  استفاده نمودي و تحوالت انقالباع اجتمشرفتي در پعي تسريآن ها برا
 گريبه عبارت د. ستي فعال ماندن انسان در برخورد با آن نري غي براي وجه بهانه اچي به هتينيخود هستند و توجه به ع

 دست گذاشتن و ي درست رولي دلديبانام گرفته هرگز ن » خيجبر تار« آنچه که يعني يخي بودن تکامل تارينيدرک ع
 ي موجود را متي خود نه تنها واقعيآگاهبر عکس انسان فعال، با شعور و .  حوادث ماندن باشدي خود به خودانيمنتظر جر

 دهد وخالقانه بر ي و تکامل قرار مريي تغلهي را وسيي شناساني برد بلکه اي مي تکامل آن پني قوانتيشناسد و به ماه
 . گذاردي مري تاثل تحوانيجر
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 جمع باشد و آن را ايکه فرد  اعم از آن ابندهياول عامل معرفت :  شناخت دو طرف وجود دارداي ي         در هر عمل معرفت
 و مضمون شناخت است و آن ميابي ي که بدان معرفت ميزي نامند و دوم آن که چي ذهن ماي سوبژکت يدر اصطالح فلسف

 از علل، يحال اگر شعور و ذهن به علت. ست خارج از ذهن ما، مستقل از ماي مضمون معرفت امراي نيع.  نامنديرا ابژکت م
 جهي جانبه، خواه در نتکي و ي و برخورد سطحي گري عامجهي خواه در نت،ي انفراديت ها و شورها خواسجهيخواه در نت
 قاًي معرفت را دقيني عوضوع نخواهد مرهي و غگراني داتي کورکورانه از ذهنتي تبعاي مانند و هي رشته احکام آکيجمود در 

 کشد و منظره روني را راساً از ذهن خود بني عني ايا و تضادهني قرار دهد و بخواهد خواص و قوانهيمورد مطالعه و تجز
 ساخته ني آن را هم نداشته باشد که تا چه اندازه اي کند و پروايني عتي واقعنيناقص و غلط و مسخ شده خود را جانش

 سميويپس سوپژکت. مي نامي اصالت ذهن ماي سميوي تفکر را سوپژکتوهي شني خارج منطبق است اينيت عي ذهن با واقعيها
 عمل کند ني گردد و ذهن مستقل از عيني عتي واقعني تفکر و عمل به مفهوم آنست که ساخته ذهن، جانشي سبک ذهناي

 هي نظرني ايستيدآلي اتي ماهحاتي توضنياز ا. ردي گجام بد اناي خود تي ني ناآگاهانه از رواي آگاهانه نکاري که انياعم از ا
 .  شوديآشکار م

 : استني چنينين برخورد ع داشتطي         شرا

  ترقي به نحوه هر چه جامع تر و دقي فاکت ها و اطالعات درباره موضوع بررسقي دقي جمع آور         اول ـ

 يستيني ـ لنيستي عام مارکسني فاکت ها و اطالعات با انطباق قوانني اقي دقي بررس         دوم ـ

   در عملي خط مشني استنتاج و سنجش اني بر اي مبتني عمليش خط منيي و تعلي استنتاج از تحل         سوم ـ
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  »ف«
  

  )Fascisme ( سمي ـ فاش72

 و ني تري به اعمال زور و ترور آشکار که توسط ارتجاعي متکيکتاتوري واژه عبارتست از نظام دني اي علمي        معنا
 شود و هدف آن حفظ ي ميباني پشتي انحصارهي از طرف سرماسميفاش.  شودي مستقر ميستيالي محافل امپرنيمتجاوز تر
 حقوق و هي کليستيحکومت فاش.  نباشدري امکان پذي متعارفي هاوهي که حکومت به شي در هنگامست،ي دارهينظام سرما

 بر ي مبتنغاتي ها و تبلي از تئوري خود را معموالً در لفافه ااستي برد و سي مني را در کشور از بکي دموکراتي هايآزاد
 . پوشاندي مي و نژاديب ملتعص

 و اي پرولتاراني مي طبقاتدي از مبارزه شدي در مرحله اسميفاش. ستي دارهي سرماي بحران عمومدهي زائسمي         فاش
 حفظ کند و لذا به استبداد و ترور، ي پارلمانقي سلطه خود را از طرستي قادر نگري دي گردد که بورژوازي مدي پديبورژواز

.  شودي متوسل مانهي گزافه گوي هايبي به عوام فرزي و نگري دکيکرات و هر جنبش دمويجنبش کارگر نيسرکوب خون
 ي هاي الغاء ازادي مترقي سازمان هاري و ساکاهاي سند ست،ي خود را به ممنوع کردن احزاب کموني داخلاستي سسميفاش

 مقاصد از ني ايجرا اي براسميفاش.  سازدي مين کشور مبتي اجتماعاتي و همه حي کردن دستگاه دولتي و نظامکيدموکرات
 يني موسوليايتالي در ااهاني سراهني و پيتلري اس اس ها در آلمان هري و عناصر وازده و اوباش نظني قاتل،يدستجات ضربت

 ي ملي را تشکسمي فاشکيدئولوژي اي اساسي آن حربه هاري نظي هاي و تئورسميني و شوينژاد پرست.  کنندياستفاده م
 . دهند

 کشور ني بوجود آمد و سه سال بعد توانست حکومت را در ا۱۹۱۹ در سال ايتالي نخست در اسمي فاشيخي         از نظر تار
 حزب نيا.  برخود نهادستيالي سوسونالي ناسبانهي شد و نام عوام فرجادي ا۱۹۲۰ آلمان در سال يستيحزب فاش. غصب کند

 را مستقر يتلري هني خونيکتاتوري حکومت را بدست گرفت و دي خارجو يآلمان بزرگ ي به کمک انحصارها۱۹۳۳در سال 
 . کرد

 مي عظيروي راست به فلج کردن ني دموکرات هاالي سوسيستي آلمان در آن هنگام و روش اپورتوني جنبش کارگرهيتجز
 و نمونه روشن آن به سمياش که به مظهر فيتلريدر آلمان ه.  کمک کردسمي فاشيروزيطبقه کارگر آلمان و باالخره به پ

.  سرکوب شدنديگري پس از ديکي کي دموکراتي سازمان هاري و ساي کارگريکاهاي سندست،ي رود، حزب کمونيشمار م
 ستي فاشهودي ضد استي و سيکتاتوري بر اثر دي آلمانينخبه دانشمندان و روشنفکران و ادبا.  حکمفرما شدياهياستبداد س

 ي علممات و با اقدا»کيتيژئو پل« و »ياتي حيفضا «ي هاي ها با استفاده از تئورستيفاش. د وطن شدنيها مجبور به جال
 نيا. دندي کشورها  تدارک دگري دي هاني مجدد جهان و اشغال سرزممي تقسي را برايدي بزرگ جنگ جديانحصارها

 و يستي ارتجاع فاشياسي و سي اقتصاد،ي شد که باالخره با در هم شکستن کامل نظامي منجر به جنگ دوم جهاناستيس
 . افتي اني پايستي فاشيتلري و ائتالف ضد هي اتحاد شورويروزيبا پ

 افتند،ي تي فعالي برايدي عرصه جديستيالي امپري در کشورهاگري بار دستي عناصر فاشزي شکست نني         پس از ا
 يدر آلمان غرب.  کنندي مني و مخارج آنان را تام آن ها هستندي اصلي مرتجع و تجاوزکار همچنان حاميستياليمحافل امپر
 شده که لي دموکرات و با همان روش ها تشکونالي به نام ناساوزکارانه وتجانهي جوي با مقاصد تالفيدي جديستيحزب فاش



  واژه نامه سياسي                                                                                                  امير نيک آئين

 ٩٣صفحه 

ستجات  دزيدر ا نگلستان ن.  متعدد دارداني  ارتش آن کشور حامي عمل برخوردار است و در محافل حاکمه بن و حتياز آزاد
در .  هستندتي فعالول ها مشغوهي با همان شيستي گروه فاشني چندکاي متحده امراالتي کنند و در اي عمل ميستيفاش

 سازمان موسوم به اي سرشناس و ياسي رجال مرتجع سي آن به رهبرياسي سالتي و تشکي ارتش سرري نظيفرانسه سازمان
 ايتالي ايستيالي که به خود نام جنبش سوسي دار و دسته اري نظيستياش چند سازمان فايتالي غرب و در ايعني »دانيئوکس«

 و اعتصابات ي کارگري سرکوب جنبش هاي  دستجات براهي از کلي دارهي سرماميرژ.  کنندي متي فعالرهيداده است و غ
 . کندي خرابکاران و کشتار استفاده م،يتوده ا

 ي هاوهي با توجه به شسمي حال فاشنيدر ع.  و حربه انحصارهاستمسيالي محصول امپرسمي فاشمي         همچنانکه گفت
 هم که تمام مخالفان و يگري دي استبدادي آن به نظام هاي هايبي با عوام فرختهي و ترور آميکتاتوريخاص د

 گردد، ي برند اطالق مي مني را از بياسي سي هايي آزادهيل کنند و کي سرکوب مانهي را وحشياسي و احزاب سخواهانيآزاد
 جهت از طرف مردم ني به همزي نراني اي هاستيرانيدار و دسته پان ا. اي پرتغال، اسپانونان،ي مسلط در ي هامي رژرينظ
 يي هاسالم شکسته و بي صاري نظي و بازوبندهاي خاکستري هاراهنيآن ها فقط به پ.  لقب گرفته اندي وطني هاستيفاش
 هستند ي و پرونده سازي آن ها مشغول جاسوسي ضربتي کنند، گروه هاينده نم بسيتلري هوهي بلند کردن دست به شرينظ

 را در ي نژادي برتري هاي ها تئورستيرانيپان ا.  پردازندي مخواهاني به سرکوب آزادکي ضد دموکراتميو در خدمت رژ
 افکنند، ي مراني اي خلق هاني بني کنند، بذر نفاق و کي مغي تبل»ني زمراني اي شاهنشاهينظم آسمان« و »اخاکين«لفافه 

 .  روندي استبداد و استعمار نو به شمار مرهي ذخيروي کنند و ني طرح ميي کشورگشاينقشه ها

 ي مليحزب کارگر« که تلري هيستي کلمه از حروف اول اسم حزب فاشنيا.  استسمي فاشي همان معنايدارا ـ سميناز
 .  استافتهي بي ترکيستيالي و نه سوسي نه مل بودي شد و البته نه کارگري خوانده م»يستياليسوس

 

  ي  اقتصاد- ي اجتماعوني ـ  فرماس73

 .  متناسب با آني و روبنايخي تارني معي عبارتست از نظام  اقتصادي ـ اقتصادي اجتماعي صورت بنداي وني         فرماس

کمون  ( هي اوليه عبارتند از جامعه اشتراک شود کي مدهي دي ـ اقتصادي اجتماعي پنج صورت بندي بشرخي         در تار
 .سمي و کموني دارهي سرماسم،ي فئودال،يبرده دار ) هياول

 حال نيدر ع.  و تکامل خود استشيداي خاص پني قواني داراي ـ اقتصادي اجتماعي هاي از صورت بندکي         هر 
 به ي صورت بندکيگذار از .  هستندي جاريقتصاد اي اجتماعي هاي وجود دارند که در تمام صورت بندزي ني عامنيقوان

 نحو که در درون نيبد. ردي گي انجام ميني معي قانونمندسب تصادف و اتفاق نبوده بلکه بر حجهي نتگري ديصورت بند
 ني  و نوي مترقي اجتماعي نظامشيداي کهنه و پي که موجبات بر افتادن نظام اجتماعدي آي بوجود ميني معيجامعه تضادها

 صورت کي است که گذار از ي مولده قانون عاميروهاي با خصلت نيدي تطابق مناسبات تولينيقانون ع.  آورديا فراهم مر
 جامعه يدي مولده، مناسبات توليروهاي از رشد ننيدر مرحله مع. ردي گي آن انجام مري تحت تاثگري دي به صورت بنديبند

 ني نظام نوجادي گردد و برافتادن نظام کهنه و اي و با آن وارد تضاد م مولده از دست دادهيروهاي خود را با نيهماهنگ
 در گري دي به صورت بندي صورت بندکي گذار از يدر جوامع طبقات.  گرداندي را ضرور مدي جددي بر مناسبات توليمبتن
 اني طبقات برنده پاتيحاکم به شروي طبقات پي مبارزه انقالبجهيدر نت. ردي گي طبقات متخاصم انجام ماني مبارزه مجهينت

 .  شوديداده م
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   )Farmer( ـ فارمر74

فارمر عبارتست از مالك يا اجاره دار قطعه زميني .  صاحب فارم يا صاحب مزرعهي است به معناي         يك واژه انگليس
اين . كااليي ساده نيز هستندگاهي اوقات فارمرها داراي اقتصاد . كه داراي اقتصادي مبتني بر توليد كااليي سرمايه داريست

در امريكا وفور زمين هاي وسيع و قلت .  و همچنين انگلستان تكامل يافته استاشكل به خصوص در  اياالت متحده امريك
ولي در طول تكامل . مهاجران خواستار كار كشاورزي موجب رشد سريع اين شكل از اقتصاد سرمايه داري در كشاورزي شد

عده زيادي از فارمرها .  يافتيتورزي نيز جريان تمركز مالكيت ارضي و تمركز توليد پديد آمد و تقوسرمايه داري، در كشا
هم اكنون نيز در اياالت . خانه خراب و از زمين خود رانده شدند و به جاي آن ها فارم هاي بزرگ با بنيه قوي به وجود آمد

ه به صفوف كارگران ويا بيكاران مي پيوندند ديده مي متحده جريان خانه خرابي فارمرهاي كوچك و تا حدي متوسط ك
 بزرگ و نيرومند سرمايه داري فارم هاي بسيار وسيعي را اداره مي كنند كه قسمت اعظم زمين ها و توليد رانزمين دا. شود

ه اي از در برخي كشورهاي ديگر نيز بر اثر اصالحات ارضي چنين قشري پديد مي گردد و عد. كشاورزي را در دست دارند
 اند زمين هاي خود را از دست مي دهند و به جاي آن ها دهدهقانان كه زمين داشته يا اجاره مي كرده يا صاحب نسق بو

 . سرمايه داران بزرگ كشاورزي بوجود مي آيند

 

  )Culture( ـ فرهنگ 75

 فعاليت اجتماعي ـ تاريخي آن          فرهنگ عبارتست از مجموعه ارزش هاي مادي و معنوي جامعه بشري كه در جريان
فرهنگ فعاليت خالق انسان ها را براي بوجود آوردن اين ارزش ها و نحوه كسب و انتقال آن ها را نيز در . ايجاد شده است

 .فرهنگ مادي و فرهنگ معنوي:  استستهفرهنگ داراي دو جانب به هم پيو. بر مي گيرد

ل توليدي، تكنيك ، تجربه توليد و ساير ارزش هاي مادي كه يك جامعه          فرهنگ مادي عبارتست از مجموعه وسائ
 . در هر مرحله از تكامل تاريخي خود در اختيار دارد

 .         فرهنگ معنوي مجموعه دستاوردهاي جامعه را درهمه زمينه هاي علم و هنر و اخالق و فلسفه تشكيل مي دهد

بر خالف تئوري هاي ايدآليستي كه . ه به فرماسيون اجتماعي ـ ا قتصادي         فرهنگ يك پديده تاريخي است وابست
فرهنگ معنوي را از بيناد مادي آن جدا كرده و آن را يك محصول رواني برگزيدگان مي شمارد، ماركسيسم ـ لنينيسم 

كه فرهنگ مستقيم يا  مي داند و از همينجا نتيجه مي گيرد معنويجريان توليد نعم مادي را پايه و سرچشمه رشد فرهنگ 
با وجود وابستگي فرهنگ معنوي به شالوده مادي خود به . غير مستقيم ثمره كار و فعاليت توده هاي مردم زحمتكش است

 خاص خود نينمحض تعويض اين شالوده، فرهنگ معنوي خود به خود تغييرنمي پذيرد زيرا كه داراي استقالل نسبي و قوا
 . است

م به طبقات، فرهنگ داراي خصلت طبقاتي است، هم از نظر محتوي  ايده اي آن و هم از نظر          در جوامع منقس
هم زمان با پيدايش و تشكيل ملت ها . طبقه مترقي حامل و بيانگر فرهنگ پيشرو و مترقي است . استفاده علمي از آن

 ملي دو نوع فرهنگ معنوي يافت در جامعه سرمايه داري در داخل هر فرهنگ. فرهنگ درشكل ملي خود تظاهر مي كند
فرهنگ بورژوازي منعكس كننده و مدافع منافع طبقات استثمارگر است و انديشه جاوداني بودن نظام سرمايه . مي شود

 يزدر جامعه سرمايه داري عناصري كم يا بيش رشد يافته از فرهنگ سوسياليستي و دموكراتيك ن. داري را رواج مي دهد
حامل فرهنگ معنوي مترقي، پرولتاريا يعني انقالبي ترين طبقه . نگر منافع توده هاي زحمتكش استايجاد مي شود كه بيا
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فرهنگ در جامعه سرمايه «به همين جهت نبايد . جامعه است و يكي از وظايف او ايجاد فرهنگ نوين سوسياليستي است
 .اشتباه كرد» فرهنگ بورژوازي« را با » داري

اليستي با تكيه به تئوري هاي ماركسيسم ـ لنينيسم و شناسايي قوانين تكامل اجتماع از بهترين          فرهنگ نوين سوسي
فرهنگ سوسياليستي نفي مكانيكي و . عناصر و پر ارج ترين ارزش هاي فرهنگ انساني در طول تاريخ بهره مند مي گردد

فرهنگ نوين . وردهاي مترقي آنست در برگيرنده كليه دستاكهسطحي فرهنگ مترقي و با ارزش گذشته نيست، بل
 . سوسياليستي وسيله موثر تربيت كمونيستي زحمتكشانست

 :به سه معناي مختلف به كار رفته است) كولتور(          در نوشته هاي لنين واژه فرهنگ 

مدن خاص خود در  به مفهوم تمدن، نحوه رفتار و كردار در يك جامعه، انعكاسي از ارزش هاي يك جامعه با ت         يكي
انقالب فرهنگي كه در جامعه سوسياليستي پس از انقالب سياسي و اجتماعي روي مي دهد به اين معنا توجه . آگاهي افراد

 .دارد

فرهنگ بورژوازي حاكم و : تقسيم هر فرهنگ به دو جزء.  به مفهوم ايدئولوژي، بيان رابطه انسان با جهان         دوم
انقالب فرهنگي .  دموكراتيك و سوسياليستي متعلق به توده زحمتكش ناظر به اين مفهوم استارتجاعي و عناصر فرهنگ

 .  بايد جاي خود را به فرهنگ سوسياليستي بدهدورژوايياز اين لحاظ به معناي آنست كه فرهنگ ايدئولوژي ب

بي «يا » فقدان فرهنگ«عبارات در اين مورد .  به مفهوم تعليمات يا دانش، شناسايي فني، معرفت عموميومس         
 .به معناي نقص آموزش، بي سوادي، جهل و خرافات به كار مي رود» فرهنگي

 

  )feodalisme( ـ فئوداليسم 76

         فئوداليسم آن فرماسيون اجتماعي ـ اقتصادي كه در نتيجه تالشي جامعه برده داري و يا مستقيماً در نتيجه تالشي 
 .هاي مشخص خود در هر كشور، تقريباً در كليه سرزمين هاي جهان بوجود آمدكمون اوليه با ويژگي 

كولون .          پيدايش در شكل كالسيك خود، عوامل اين دوران در بطن جامعه برده داري به صورت كولون بروز نمود
 با شرايط معيني مي گرفتند و عبارت بودند از بردگان آزاد شده يا زحمتكشان آزاد يعني غير برده كه قطعات كوچك زمين را

 را زراعت كنند و سهم بزرگي از محصول را به صورت جنس يا نقد به نموظف بودند زمين ارباب يعني مالك بزرگ زمي
در اواخر دوران برده داري، كار به . مالك تسليم كنند و مقرري هاي ديگري به شكل بيگاري وماليات و غيره تاديه نمايند

زارعين جديد، وابسته به زمين بودند يعني با آن خريد . يشتري براي برده داران و خواجگان تامين م يكرداين شكل، عوايد ب
اين نوع جديد زحمتكشان كه به زبان رومي كولون ناميده . و فروش مي شدند ولي ديگر بنده و زرخريد به شمار نمي آمدند
با مرور زمان اختالف بين بردگان آزاد شده، كولون ها و . دمي شدند پيشينيان سرف ها يا رعيت هاي قرون وسطايي هستن

به همين . كه در غرب سرف ناميده مي شود بدل شدند» رعيت« بين رفت و همه به توده وسيع و يك دست ازدهقانان آزاد 
 .جهت دوران فئوداليسم را سرواژ نيز ناميده اند

و مالكان ) بهره دهان(بقات اساسي عبارتند از دهقانان رعيت          در صورت بندي اجتماعي ـ اقتصادي فئوداليسم ط
 . عامل انقالبي در اين مرحله همواره دهقانان و پيشه وران بودند). بهره كشان(فئودال 
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         در جوامع شرق باستان بنابه تحقيقاتي كه تاكنون صورت گرفته ظاهراً تقسيم اساسي افراد جامعه به آزاد و بنده 
روساي قبايل فرماندهان جنگي، روحانيون و . فته، بلكه تقسيم جامعه به دو گروه فقير و غني روي داده استصورت نگر

 حفظ امنيت، نظارت بر تقسيم نوبتي زمين ها، آبياري، نگاهداري دام ها يرپيشوايان به علت وظايف خاص و متعدد خود نظ
امعه طايفه اي ابتدايي بين آن ها و انبوه فقير طوايف صورت و غيره اهميت و قدرت و ثروت يافتند و قشربندي دروني ج

تشكيل اتحاديه هاي قبايل و سپس پادشاهي ها و  ايجاد اشراف و قدرت دولتي متمركز و به شدت استبدادي راه . گرفت
ز به صورت بردگان اگرچه وجود داشتند ولي هرگ. تكامل اين جوامع بود كه در آن ها رژيم برده داري تسلط كامل نيافت

 . طبقه عمده و نيروي اساسي جامعه در نيامدند بردگي به شكل عمده به صورت بردگي خانگي باقي ماند

         نيروهاي توليدي ـ دوران فئوداليسم يك مرحله ضروري تكامل جامعه انساني است و پيدايش آن به موقع خود به 
كار توده هاي دهقاني وابسته به . در اين دوران كشاورزي استرشته هاي اساسي توليد . رشد نيروهاي مولده كمك كرد

 ابراز توليد متعلق به خود بود و تا حدي خويش را در پيشرفت يزمين كه هر يك قطعه زميني را كشت مي كرد و دارا
 در آغاز كشاورزي ذينفع مي شمرد توانست موانعي را كه در آن عصر در راه رشد نيروهاي مولد وجود داشت برطرف سازد 
 دار و بعد هاين دوران ادوات زراعي خيش چوبي وآهني، داس و بيل بود و سپس گاو آن چرخ دار و ادوات زراعي دندان

سطح توليد ترقي كرد، محصوالت متنوع تر شد، دامپروري رشد يافت، پيشه . تدريجاً آسياي بادي يا آبي وغيره به وجود آمد
ا شد، حرفه هاي جديد پيدا شد و باالخره آهنگري، كشتيراني و استفاده از نيروي آب و وري به تدريج كامالً از كشاورزي جد

 پيشرفت امور صنعتي نمود، به طوري كه ديگر تكامل آينده توليد در چارچوب تنگ مناسبات درچرخ و غيره تاثير مهمي 
 .فئودالي ممكن نبود

ي بر مالكيت ارباب بر زمين و مالكيت محدودي بر رعيت استوار          مناسبات توليدي ـ مناسبات توليدي جامعه فئودال
رعيت ديگر بنده نبود، اختيار جان او در دست مالك نبود و مستقالً فروخته نمي شد، اگر چه با زميني كه به فروش مي . بود

نداشتند و بيشتر  شرقي اكثر دهقانان وابستگي به شكل كالسيك به زمين مالكدر م. رفت به مالك جديد منتقل مي شد
رعيت از محصول داراي سهمي بود كه به خود او تعلق . قروض آ نها به مالك، آنان را از نظر اقتصادي وابسته مي كرد

.  تواماً وجود داشتتوليددر اين دوران هم مالكيت فئودالي و هم مالكيت انفرادي دهقان و پيشه ور بر ادوات . داشت
به طور كلي سه نوع بهره . مي شد كه آن را بهره مالكانه يا بهره اربابي مي ناميدندمحصول اضافي رعيت تسليم ارباب 

كار بهره يا بيكاري، بهره جنسي و بهره نقدي بر مي خوريم كه كمابيش در جنب يكديگر وجود داشتند ولي در : مالكانه
سلط استثمار دهقانان در مرحله ابتدايي شكل م.  فئودالي يكي از اشكال مزبور تفوق يافته استامعهمراحل مختلف تكامل ج

دوران فئوداليسم كار بهره بود، بدين معني كه دهقانان روزهاي معيني از هفته را مستقيماً براي ارباب و روي زمين او كار 
بهره جنسي .  از نظر زمان و مكان كامالً مشخص بوداومي كرد و بدين ترتيب به اصطالح اقتصادي زمان كار اضافي 

بهره نقدي . بهره نقدي به معناي پرداخت بهره مالكانه به پول است. م منظم مقداري از محصول زراعي و دامي بودتسلي
عالوه بر . خصوصيت دورانيست كه فئوداليسم در حال تالشي است و مناسبات سرمايه داري كم كم در توليد رخنه مي كند

واضح است كه هر . ات ها و سيورسات به دهقانان تحميل مي كرداين بهره منظم مالكانه ارباب يك سلسله عوارض و مالي
مثالً در ممالك باستان خاور زمين مدت ها . كشور يا گروه كشورها داراي ويژگي هاي فئودالي مخصوص به خود بودند

 مهمي از مالكيت دولتي بر زمين و مالكيت شاهان قسمت. مناسبات فئودالي با بقاياي دوران هاي پيشين در آميخته بود
آبياري مصنوعي، قنوات و شبكه هاي آبياري و تعلق آن ها به دولت و اشراف ويژگي هاي . زمين ها را در بر مي گرفت

 مورد بحث دمعروف شده خو) اصطالح ماركس( » شيوه هاي توليد آسيايي«اين ويژگي ها كه به . خاص را موجب مي شد
 .محققان است
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ودالي عبارتست از توليد محصول اضافي براي تامين نيازمندي هاي دوران فئودال و استثمار          قانون اساسي اقتصاد فئ
رعاياي وابسته بر مبناي مالكيت  ارباب بر زمين و مالكيت محدود وي نسبت به رعايا، از طريق كار بهره، بهره جنسي و 

 ).فارسي مي توان به بيگاري تعبير نمودواژه كاربهره را در ( سيورسات ونقدي و انواع ديگر عوارض و ماليات ها 

         در آغاز اين دوران اقتصاد طبيعي تفوق كامل داشت و مقصود از اقتصاد طبيعي وابسته آنست كه هر ارباب در امالك 
خود ازعوايد و بهره اي كه از استثمار دهقانان به دست مي آورد زندگي مي كرد و تقريباً كليه احتياجات ضروري وي و 

اقتصاد .  مبادالت با خارج از اين محيط مورد استفاده قرار مي گرفتندرتخدمه اش را در امالكش تهيه مي شد و به 
دهقاني نيز بر همين پايه قرار داشت و خانواده دهقاني به امور پيشه وري نيز مي پرداخت و عمده نيازمندي هاي خود را 

 بين شهر و ده بسط يافت و مبادالته شهرها توليد پيشه وري و تقسيم كار و بعداً به تدريج با توسع. شخصاً تامين مي نمود
 . ناگزير درهاي اقتصاد طبيعي به خارج گشوده شد و بازار گسترش يافت

         مناسبات توليدي فئودالي در مرحله معيني از تكامل دوران فئودالي به سدي در راه تكامل نيروهاي مولد بدل مي 
قيام ها و جنگ هاي . وليد كااليي عوامل كم و بيش شكل گرفته فرماسيون سرمايه داري پديد مي گرددبا رشد ت. شود

 .  جامعه راه رشد خود را به سوي دوران بعدي مي گشايدودهقاني اساس جامعه فئودالي را متزلزل مي كند 

قاطع تكامل جامعه بشري بدل مي شود و          در دوران معاصر به علت وجود سيستم جهاني سوسياليستي، كه به عامل 
همچنين وجود نهضت هاي نيرومند ملي و آزاديبخش امكان آن هست كه جوامعي كه در آن هنوز فئوداليسم و يا بقاياي 

 و مستقيماً با در پيش گرفتن راه رشد غير سرمايه داري به صورت ذرندآن وجود دارد ديگر از دوران پردرد سرمايه داري نگ
  . اجتماعي سوسياليسم برسند–تصادي بندي اق
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  »ك«
 

  )        Capitulation ( ونيتوالسي ـ كاپ77

    اين واژه كه تا نيم قرن پيش بيانگر يكي از وجوه تسلط استعمار در ميهن ما بود در سال هاي اخير با تصويب قانون 
كاپيتوالسيون يا رژيم كاپيتوالسيون . ته استاعطاي مصونيت هاي خاص به افسران امريكايي در ايران دوباره فعليت ياف

 و استعمارگر از حقوق خاصي در كشورهاي وابسته و نيمه مستعمره داريمبين اين واقعيت است كه  برخي دول سرمايه 
ايران و همچنين تركيه كه در نيم قرن پيش مستعمره رسمي ممالك امپرياليستي نبودند مثال هاي بارز اين . برخوردارند

 طبق قراردادهاي يستياين حقوق و امتيازات براي اتباع دول امپريال. ي حقوق مستعمراتي ويژه به شمار مي رفتنداعطا
يكي از مهم ترين مظاهر وجود كاپيتوالسيون عبارتست از آن كه قوانين . نابرابر به كشور مربوطه تحميل مي شود

مثالً در صورت ارتكاب جرم توسط اتباع . ب امتياز نمي شوددادگستري و احكام و دادگاه هاي محل شامل اتباع كشور صاح
مظاهر . دول امپرياليستي آن ها از طرف كنسولگري دولت خود مورد تعقيب قرار مي گرفتند نه از طرف دادگاه هاي محلي
حاكميت ديگر كاپيتوالسيون عبارتست از حق اتباع دول امپرياليستي به داشتن مساكن و منازل و مناطقي كه قدرت و 

 ماليات ها و عوارض محلي يا اختدولت محلي بر آن ها اعمال نمي شد حق داشتن راه آهن يا پست ويژه، معافيت از پرد
 . تخفيف زياد آن

         از نظر تاريخي كاپيتوالسيون در قرن هاي دهم تا دوازدهم ميالدي پديد شد و عبارت از حقوق ويژه اي بود كه در 
در آن قرون اين حقوق . هرهاي تكامل يافته تجارتي آن زمان در ايتاليا نظير ژن، پيزا و غيره داده مي شدبيزانس به اتباع ش

پس از تشكيل امپراطوري عثماني اين . اعطاء شده را دولت محل مي توانست طبق منافع خود تغيير دهد و يا ملغي كند
 سليمان دوم امپراطور عثماني نظيري همين ۱۶در اواسط قرن . حقوق ويژه در مورد اتباع شهرهاي مزبور تاييد و تجديد شد

 را در آن زمان به مثابه اجازه والسيونكارل ماركس، كاپيت. حقوق را طبق قراردادي به بازرگانان فرانسوي نيز تفويض كرد
 ساير كشورهاي به اتباع) دربار عثماني(نامه هاي امپراطوري و امتيازات ويژه اي توصيف مي كند كه توسط باب عالي 

وجه مشخصه اين قراردادها آن بود كه متقابل نبودند . اروپايي داده مي شد تا بالمانع به سوداگري و پيشه وري بپردازند
 .يعني به طور يك جانبه اين حقوق خاص داده مي شد منتهي امكان داشت هم زمان لغو گردد

ت بدين معني كه از طرف دول قوي اروپايي به كشورهاي  كاپيتوالسيون خصلت جديدي ياف۱۸         در اواسط قرن 
 .شرق تحميل شد و ديگر به طور يك جانبه قابل الغاء نبود

 اجراء شد و پس از آن در چين و ژاپن و برخي ديگر ۱۹ و اوايل قرن ۱۸         كاپيتوالسيون در ايران در اواخر قرن 
سيون به نفوذ سرمايه ها و بازارها در اين كشورها و عقب مانده رژيم كاپيتوال.  كشورهاي آسيا و افريقا عملي گردد

 امريكا كمك فراواني كرده كنسولگري هاي اين ممالك سرمايه داري تحدهنگهداشتن آن ها توسط دول اروپايي و اياالت م
ول مربوطه محلي اختيارات اداري، پليسي و قضايي ويژه يافتند، مالكيت آن ها و خود آن ها از حيطه قدرت و تصميم د

 .خارج شدند

انگلستان و روسيه تزاري از اين حقوق ويژه در .          كاپيتوالسيون با حق حاكميت واستقالل خلق ها مغايرت آشكار دارد
بالفاصله پس از انقالب كبير سوسياليستي . ايران برخوردار بودند و رژيم كاپيتوالسيون را به ميهن ما تحميل كرده بودند
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 استعمارگرانه و امتيازات ويژه تزاري چشم پوشيد و همين عمل امكان داد كه حق وقحكومت شوروي از كليه اين حقاكتبر 
در ساير نقاط گيتي نيز مبارزه مشترك نهضت هاي آزاديبخش . كاپيتوالسيون ساير كشورهاي امپرياليستي نيز ملغي گردد

 از رژيم كاپيتوالسيون صرفنظر شتالخره امپرياليست ها را وداملي و دولت جوان شوروي به خاطر حق حاكميت خلق ها با
 . اگر چه همواره كوشيده و مي كوشند به نحوي پنهان و در عمل اين گونه حقوق استعماري را براي خود حفظ كنند . كنند

ا بود كه شيوه          تصويب قانون مصونيت مستشاران امريكايي در ايران از آن جهت نقض استقالل و حاكميت ملي م
 . هايي از همان بساط كاپيتوالسيون را اين بار در مورد نظاميان امريكايي حاكم بر ارتش ايران احياء كرد

 

  ي ـ  كارگر كشاورز78

 اغلب يکارگران کشاورز.  کندي کار مي دارهي سرماي که در کشاورزري عبارتست از کارگر مزدبگي پرولتر کشاورزاي         
 هيدر نظام سرما.  گردندي دار مني زمري دستمزد اجافتي دري اند که خانه خراب شده، براني کم زماي نيزم يدهقانان ب

 مبدل ي از آنان به کارگر کشاورزي دهند و قشري را از دست مي و نسقتي مالکه به سرعت هر گونري انبوه دهقانان فقيدار
 از نظر نحوه استثمار که فروش ،يتي مالکني فقدان چنيعني دي تول از لحاظ رابطه خود با مسائليکارگران کشاورز.  شونديم
 است جزء طبقه ي جنساي ي از نقداعم سهم خود که مزد افتي اضافه ارزش  است و از نظر نحوه دردي کار خود و توليروين

 رهي ترهي و غيگ پراکند،ي ظلم و بهره کشي خاص روستا، سنت هاطي به علت شراي گردند ولي محسوب مايکارگر پرولتار
 که ممکن است ستي دارني دار عبارت از زمهي سرمايدر مورد آنان کارفرما.  دهندي ملي قشر طبقه کارگر را تشکنيروزتر

 چند ي شرکت هااي با بانک ها و موسسات مختلف زهي مکانشي کم و بي و اراضعي وسي هاني کالن با زمر داهي سرماکي
 . روستا و دهقانان مرفه ساکن ده باشندي دارهي سرماينعي کوالک ها اي گذار و هيتن سرما

 ني و از بي کردن کشاورزي اشتراکن،ي زارعهي به کلني زمي استثمار، واگذاري هم زمان با الغايستيالي         در جامعه سوس
 . وجود نداردزي ني کشاورزياي دار استثمارگر، پرولتارهيبردن اقشار مختلف طبقه سرما

 

 ري فقي ثروتمند و كشورهاي ـ كشورها79

 شود و در بحث ها به ي مدهي ددي از مقاالت و جراياري دو گروه ممالک در بسني جهان به امي و تقسي عبارتني         چن
 ني جهان معاصر بر اي هادهي پدحي جهان به دو گروه مزبور و سپس توضي بندمي که تقسنجاستيجالب ا.  خورديگوش م

 ني و هم در امي شنوي مي دارهي سرماي کشورهاي از زبان رجال دولتو مي خواني مرتجع مديدر جرا هم يشالوده را آگاه
 ايآ.  کنند ي مي از رجال که از منافع خلق ها جانبداري بعضي هاي و سخنراني از روشنفکران مترقياواخر در مقاالت برخ

 رد؟ي قرار گعي وقاريفس جهان امروز و تي هادهي پد درکهي تواند پاي ماي مزبور درست است؟ آي بندمي عبارت و تقسنيا

 ي ممي به دو دسته تقسي سطح درآمد ملاي ي رشد صنعتزاني مي جهان را از روي کشورهاهي کلهي نظرني اني         مبلغ
 يرها را، هم کشوي دهند و هم اتحاد شوروي را قرار مکاي متحده امراالتي که در آن هم اي غني دسته کشورهايکي: کنند
 نيپس از ا.  هستندري جهان که فقي کشورهاهي را، دوم بقيستياليوس سشرفتهي پي و هم کشورهاي دارهي سرماشرفتهيپ

 گروه دوم هم ي کنند و علت فقر و عقب ماندگي دسته اول گروه دوم را استثمار مندي گوي مزبور مني مبلغي بندميتقس
 هي و علشوند متحد دي باري فقي که کشورهانستي ارندي گيم» داللاست «ني که از اي اجهي است و نتي بهره کشنيهم

 .  مبارزه کنندي غنيکشورها
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 ري نظيي شاخص هاي جهان را از روي سفسطه از همان ابتدا در آنجاست که کشورهاي آراسته است ولهي         ظاهر قض
 ي اقتصادستمي کشورها سي گروه بندياساس وي کرد بلکه مالک اصلمي توان تقسي نمعي و قدرت صناي رشد اقتصادزانيم

 سازد ي مزي کشورها را از هم متماي شئون زندگهي و فرهنگ و کلاستيآنچه که اقتصاد و اجتماع و س.  استيو اجتماع
 ي نظام اقتصادتي درک ماهيبرا. عي رشد و قدرت صنازاني حکومت است نه مي طبقاتتي و ماهي و اجتماعينظام اقتصاد

تنها . ت را در نظر داشي مالک  اصلني ادي باي ها در جهان کنوني گروه بندحي مختلف و جهان و توضيها کشوراستيو س
 و ري فقيدرست است که در جهان کشورها.  کردتي و منطبق با واقعحي توان قضاوت صحي است که مي صورتنيدر چن
 ني بي و ماهوي توان تفاوت اصليچگونه م. شد بامي تواند مالک تقسي نمي و غنري فقي وجود کشورهاي وجود دارد وليغن

 ي جمهورا،يتالي را با اي چکسلواکيستيالي  سوسي  جمهورکا،ي متحده امراالتي را با اي و روش، مثالً اتحاد شورواستيدو س
 از ،يارج خاستي ازتکامل اقتصاد و فرهنگ گرفته تا س،ي انهي گرفت و در هر زمدهي آلمان را با آلمان فدرال نادکيدموکرات

 ي آزادي به جنبش هاسبت گرفته تا روش ني و کمک و همکاراستي در حال رشد و سينحوه برخورد نسبت به کشورها
 ستي دارهي و سرماسميالي سوسزي متفاوت و متماي و اقتصادي از دو نظام اجتماعي را که ناشي تضاد آشکار،يبخش مل

 جهان به دو گروه و ي کشورهامي خود مالک تقسي به خودياندگ و عقب ميافتگيمشاهده نکرد؟ پس غنا و فقر و رشد 
 .  تواند باشد ي ها نمدهي دهنده پدحيتوض

 مطرح و سپس از جانب گروه ي بورژوازي هانيسي که نخست ازجانب تئورحي ناصحهي نظرني اني         هدف مبلغ
 با اي در حال رشد و ي و کشورهايستياليس سوي کشورهاني تفرقه بجادي است و آن ايکي دهي گردليمائوتسه دون تکم

 . اصطالح جهان سوم است 

 مستعمره و وابسته ي کشورهاي خواهند گناه واپس ماندگي در واقع مهي نظرني با اشاعه اي جهانسميالي امپرني         مبلغ
 که ي به طور کلي غني است به گردن کشورهايستيالي متوجه دول امپرماًي کم رشد حاضر را که مستقيسابق و کشورها

 ي فعلشرفتهي پيستيالي سوسي کشورهابي ترتني و بداندازندي شوند، بي وارد در آن جرگه مزي نشرفتهي پيستياليدول سوس
 ي دارهي ممالک سرماني استثمار همري عقب مانده بودند و زي خود ممالک،يستيالي سوسدي نظام جدياغلب تا قبل از برقرار

 است که در چند دهه موجب ي و اجتماعياسي و سي اقتصاددي نظام جدني اسم،ياليتنها سوس. شتند قرار دايستياليو امپر
 .  را به وجود آوردمي تقسدي و مالک جدعي سريترق

 فوالد کاي  و هم امريالبته هم شورو. ي هر کشورياسي و سي و اجتماعي اقتصادستمي سست؟ي چي مالک اساسپس
 ي هرگز نمدي تشابه در تولني اي ولرهي زنند و غي دست ميي فضااتي سازند، به تجربي ميتم کنند، مراکز اي مديفراوان تول

 فارغ از استثمار است و يکي.  کشور را بپوشاندني اي هاولت دي طبقاتتي و ماهيدي مناسبات توليتواند تفاوت اساس
 ي تواند تفاوت اصولي تشابه هرگز نمني ا. دارانهي در خدمت سرمايگري خادم خلق است و ديکي.  بر استثماري مبتنيگريد
 از آن جهت انده و عقب مري فقيکشورها.  پنهان سازدابندهي کشورها را به معضالت ممالک رشد ني از اکي برخورد هر نيب

 لي خود را بر آن ها تحمياسي و سي دراز تسلط اقتصاداني سالسميالي نگه داشته شده اند که امپريدر فقر و عقب ماندگ
 توانسته اند ابندهي رشد ياگر امروز کشورها.  دهدي همان تسلط را ادامه مي نو استعماري هاوهيه است و امروز هم با شکرد

 ي جهانستمي سنيا.  استسميالي سوسي جهانستمي علتش در وجود سابندي نجات سمياليمپر از تسلط ايتا اندازه ا
 .ن خاتمه داده در جهاسميالي مطلق امپرادتي است که به سسمياليسوس

 ي درباره طبقات اجتماعيستي مارکسمي تعالي نفي به معنري و فقي غني جهان به دو گروه کشورهامي تقسي         تئور
 و دي بر وسائل تولي اجتماعتي مالکيعني يستيالي شالوده نظام سوسي هاست، نفمي رژي طبقاتتي و ماهيومبارزه طبقات

 .  استعيتوز
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 ي نهضت هاسم،ي و کمونسميالي سازنده سوسيکشورها. ستيگري به صورت دي در عصر کنون جهانمي         تقس
 جبهه کي اند در دهي را برگزي دارهي سرماري نو استقالل که راه رشد غي و کشورهاي ملبخشي آزادي جنبش ها،يکارگر

 مبارزه متحد و يمسئله اساس. گريه دکا و عمال آن در جبهي امرسميالي و بر راس آن امپري جهانسمياليقرار دارند و امپر
 و ي غني کشورهاي و گمراه کننده تئوري واقعري و غي سطحيري گجهي است، نه نتيستياليوحدت عمل در جبهه ضد امپر

 ي آنديا که نبيري انکار ناپذقتي آن حقنستيا.  استيستيالي جبهه ضد امپريروهاي نني تفرقه بجادي که تنها هدفش اريفق
 .داشتاز نظر دور 

 دشمن سمياليامپر.  رودي مسلم به شمار مي دوست از مبادصي در مبارزه، شناخت دشمن و تشخيروزي پي         برا
 و يستي و جنبش کمونيستيالي سوسي در وجود کشورهاسمياليسوس.  استانهي و استقالل جوبخشي آزادي نهضت هايواقع
 .ت اسي ملبخشي نهضت آزاداوري متحد و دوست و ،يکارگر

 بخشي و جنبش آزادي دارهي سرماشرفتهي پي کشورهاي نهضت کارگر،يستيالي سوسي جهانستمي سي         در جهان کنون
 ي دارهي را از دوران سرماي است که جامعه انساني و تحوالت اجتماعمي شط عظرومندي سه شاخه نابندهي رشد يدر کشورها
 . دهدي انتقال ميستياليبدوران سوس

 

  هين اول ـ كمو80 

 اجتماعات و گروه ي جمعتيشالوده آن مالک.  استخي در تاردي تولوهي شني نخستي بدوي جامعه اشتراکاي هي         کمون اول
 وسائل کار، مساکن ن،يزم.  بودي و کار جمعدي توليي ابتدااري بر وسائل بسي مبتني جوامع بشرشيداي در آغاز پ،ي انسانيها
 يي ابتدااري و با وسائل کار بسي به طور جمعديتول.  و گروه مربوطه بودلهي قبراد همه افينعي ملک مشترک جمع رهيو غ

ثمره کار مشترک، در آن جامعه به .  شدي ها محدود مني اري و نظاوهي مي گرفت و چه بسا شکار و جمع آوريصورت م
 کوچک و معمموالً ي هاوه گرتيمالک عبارت از ي اشتراکتيمالک.  شدي مصرف مي و مشترکاً و جمعمي تقسيطور مساو

 وسائل کار وجود داشت ي اعضاء هر گروه بر برخي شخصتي مالکني همچني اشتراکتي مالکنيهم زمان با ا. جدا ازهم بود
 ي اجتماعجهي نتهي در کمون اوليدي مناسبات تولنيا.  شدي محسوب مزي در مقابل درندگان ني حال سالح تدافعنيکه درع

 يروهاي نازل رشد ناري از سطح بسد،ي بر وسائل تولي اشتراکتي و مالکيضرورت کار جمع.  نبودديوسائل تولکردن آگاهانه 
 دي تولستي ادامه زي براي ممکن بود نعم مادري غييدر آن هنگام به تنها.  شدي مي وسائل کار ناشيمولده و از خصلت بدو

کار .  بودري ناگزي داشت و امرياتي و دفاع مشترک ضرورت حيع و کار جميزندگ.  مبارزه نموديعي طبيروهاي نهيکرد وعل
 نيدر ا.  الزم بود نداشتي محقر واري بساتي ادامه حي از آنچه که براشي بي ثمرچوجهي در آن دوران به هيانسان بدو
به . باشد توانست داشته ي نمي مفهومي اجتماعي بهره کشدي ها سال طول کشونيلي که خود مي جامعه بشرهيمراحل اول

در .  شدي جامعه ممکن نمي به جز آن ادامه زندگراي کرد زي حکومت مي اصل تساوزي ندي در تولد،ي سطح نازل تولعلت
 وجود نداشت، استثمار فرد از فرد و دولت تي از نظر درآمد و مالکي ـ نابرابري بشري اشتراکيي ـ جامعه ابتداهيکمون اول

 .  بودامدهيهنوز به وجود ن

 مرد بودن و بر اي کارها بر حسب جنس زن يعني کار صورت گرفت يعي طبمي تقسدي با تکامل وسائل تولجي   به تدر      
 سازمان جادي نفوس منجر به اادي و ازدي بدويارهايرشد اقتصاد ـ البته با همان مع.  شدمي جوان بودن تقساي ريحسن سن، پ

 .  شدي الهي قبيها
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 که به آن ستي آن دوراننيا.  را زنان دارا بودندي  موضع اساسي نقش اصلي الهيتماع قب اجني         در آغاز در ا
 . ندي گوي مي مادرشاهاي ارکاليماتر

 ي پدرشاهاي ارکالي مرحله پاترنيبه ا.  شدندي وضع مسلط اجتماعي مردان دارا،يخي تکامل تاراني         پس از آن در جر
 ـ ي اجتماعوني مرحله فرماسنيدر آخر).  مرسوم شدزي ني و مادرساالريرساالر اصطالحات پديدر فارس. (ندي گويم

 آغاز لي افراد قباني کار بوجود آمد و مبادله بي اجتماعمي تقس،ي کشاورزو ي هم زمان با رشد دامپروره،ي کمون اولياقتصاد
 کار انسان هر ،يدي توليروهاي نيل بعدبه علت تکام.  دامپرور بودلي کار، جدا شدن قباي بزرگ اجتماعمي تقسنينخست. شد
 ادامه ي براازي شد و حداقل ني مر فزون تر و متنوع تستي شد، وسائل زي مدي توليشتري بي داد، نعم مادي ثمر مشتريچه ب
 کار انسان به تصرف ي انسان و محصول  اضافي آمد که کار اضافدي امکان آن پدبي ترتنيبه ا.  گرفتي مي فزونيزندگ
 .دي در آگريفرد د

 گري دت،ي و همکار و اشتراک مالکيمناسبات تساو.  گشتيدي جددي تولوهي شجادي استثمار و اشيداي         جامعه آبستن پ
 و ي خصوصتي مالکشيداي و مبادله منجر به پي کار انفراد،ي خصوصيبهره بردار.  دادي مولده را نميروهاياجازه تکامل ن

 ي و مبادله، جامعه اشتراکي خصوصتي مالکشيدايپ.  استثمار فرد از فرد شدو طبقات شيداياختالف درآمد و بدنبال آن پ
 و ي نظاميبه علت رهبر( خاص ي و وضع اجتماعژهي درآمد وي خاص دارايگروه ها.  ساختي متالشجي را به تدريبدو

 ـ دي جددي تولوهيش. دگر مبدل شدن استثماردي، کم کم به طبقه جد)لي قباي امور جمعي و سرپرستياري آبيحفاظت شبکه ها
 .  بر استثمار بوجود آمدي متکوني فرماسني نخستيبهره بردار

 

 )communisme (  سمي ـ كمون81

 گردد، ي برقرار مدي بر وسائل تولي اجتماعتيمالک.  رود ي مني استثمار انسان از انسان از بيستيالي         در جامعه سوس
 ي گردد، مسئله ملي مي و بن دگرگون شده به سرعت شکوفا و مترقخي جامعه از بي و فرهنگي اجتماع،ي اقتصاداتيتمام ح
 جامعه قرار ي اجتماعاتي حادي روز افزون بنعي وسي دموکراسابد،ي ي جانبه مه امکان رشد همي انسانتي شود، شخصيحل م

 ملل جهان را به سر سميالي سوس.ابدي ي و اصل از هر کس طبق استعدادش، به هر کس طبق کارش تحقق مردي گيم
 کي ي زندگي و شکوفان در طي صنعتي عقب مانده را به کشوري کشورلي رساند و کار تبدي مي بختکي و نيمنزل آزاد

 عي روشنفکران افق وسي براک،ي و تکنني دهقانان زمي برا،ي کارگران کار و سربلندي براسمياليسوس.  دهدينسل انجام م
 علم و فرهنگ معاصر و بهداشت ،ي و معنوي همه زحمتکشان رفاه مادي و استعداد و براتيخص شيکار خالق و شکفتگ

 . آوردي را به همراه ميعموم

 قانون کي سمي به کمونسميالي سوسيجيتحول تدر.  استسمي دوران کمونيي مرحله ابتداکي خود سميالي سوسي         ول
  . ردي گي در بطن آن و بر شالوده آن صورت م،يستياليعه سوس جامنيشي تکامل پري است که تدارک آن در سينيع

از هر کس طبق استعدادش ، بهر « جامعه شعار ني بر درفش است؟ي چسميکمون.  استسمي کموني بشرندهي         جامعه آ
 اشکال هي کل از،ي اجتماعي افراد را از نابرابرهي کليي رهايخي رسالت تارسميکمون.  نقش بسته است»ازشيکس بنا بر ن

 ني زمي را در روي بختکي و ني برادر،ي برابر،ي دهد و صلح، کار، آزادي و استثمار و از کابوس جنگ انجام ميستمگر
 و سعادت انسان به ري خي برازي به خاطر انسان و همه چزي جامعه شعار همه چنيدر ا.  آوردي همه ملل به ارمغان ميبرا

 . افتيطور کامل تجسم خواهد 
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 جامعه ني درک وجوه مشخصه اي براي است ولسميالي سوسري نظيستي در جامعه کمونتي مالکي اقتصادي هاهي     پا    
 . ميابي تر را دري مرحله عالني تا در پاسخ به آن ها تفاوت اميچند سئوال مطرح کن

 

بازده کار را بر اساس  و باالبردن سطح ي اجتماعدي مداوم تولشي افزاسمي چگونه است؟ کمونسمي در کمونديتول •
 تسلط د،ي نماي مجهز مکي تکنني تررومندي و نني کند، انسان را به مدرن تري مني علم و فن تامعي سرشرفتيپ

 تحت فرمان شتري هر چه بعتي طبيروهاي تا ندهدي رساند و امکان م ي سابقه ميب به اوج عتيانسان را بر طب
 کار يروي و منابع نيعي و طبي مادي و از ثروت هاابدي يسازمان م درجه ني ترياقتصاد به عال . ديانسان در آ

 ي استفاده مه روز افزون اعضاء جامعي هايازمندي ارضاء ني طرز براني و معقول ترني به ثمر بخش تريانسان
 . شود

 ي بالوقفه جامعه، واگذارشرفتي پني عبارتست از تامستي در کموندي هدف تولست؟ي چسمي در کمونديهدف تول •
 و سليقه ي فردي روز افزون و تقاضاي هايازمندي به هر عضو جامعه بر حسب ني و فرهنگي نعم مادهيکل

 .  کامل هر عضو جامعه قرار خواهد داشتاري و اختلک تحت تمي مورد مصرف شخصاءي او، اشيشخص

 و ياوت اجتماعتف.  طبقات وجود نخواهد داشتسمي چگونه اند؟ در دوران کمونسمي در کمونيطبقات اجتماع •
 کند ي مولد ترقيروهايهر چه ن.  خواهد رفتني شهر و ده از بني بي و نحوه زندگيشتي و معي و فرهنگياقتصاد

 دو سميالياگر در سوس. افتي به سطح  شهر ارتقاء خواهد شتريشتر باشد، ده بي بي اهالشيو امکانات رفاه و آسا
 خلق انجام ي واحد همگانتي مالکي برقراري انتقال به سوندهي در آجي وجود داشت به تدري اجتماعتيشکل مالک

سطح . ختي با هم درخواهد آمقاًي عميدي تولتي و فعالي و بدني کار فکرسمي کمونيروزيبا پ. خواهد گرفت
 نسانيبد. افتي اشتغال دارند ارتقاء خواهد ي که به کار فکري همگان به سطح افرادي و معلومات فنيفرهنگ
 . خواهد داداني پاي اجتماعي جامعه به طبقات و قشرهاميتقس به سميکمون

 تي موقعي همه افراد داراسمي فرد و اجتماع چگونه خواهد بود؟ در دوران کموننيوضع افراد درجامعه و رابطه ب •
 برابر خواهند طي نعم شراعي و در کار و توزکساني ي رابطه اديبرابر درجامعه خواهند بود نسبت به وسائل تول

 وحدت منافع هي فرد و جامعه بر پانيب.  اجتماع شرکت فعال، برابر و آزاد خواهند داشترهمه در اداره امو. اشتد
 و تکامل همه جانبه مي افراد با وجود تنوع عظي مناسبات هماهنگ برقرار خواهد شد و تقاضاي و فردياجتماع
 عشق به کار، انضباط، ،يستي کموني آگاهي عالسطح.  خواهد بودي سالم و معقول انساني ايازمندي از نيآن ناش

 . استيستي انسان جامعه کموني از خصائل ذاتسميوي کلکت،يخدمت به مصالح جامعه، انسان دوست

 سازمان ي دارادي آن بر تولادي که بنيستي به چه شکل خواهد بود؟ جامعه کمونيستيمسئله کار در جامعه کمون •
 نيچن.  اردي  اعضاء جامعه را از کار معاف نمي هد ولي مرييصلت کار را تغ استوار ا ست خي مترقکي و تکنيعال

 قدرت کار در کار يهر فرد دارا.  نخواهد بودي و تن پروري هرج و مرج، خود سرعه وجه جامچي به هيجامعه ا
 ي عاليرتو کار و در پي فنزي خصلت و تکامل تجهريي اعضاء جامعه بر اثر تغهيدر کل.  شرکت خواهد کردياجتماع

 رفاه جامعه کار يا خود برلي که داوطلبانه و طبق ذوق و تمادي آي مدي پدي درونازي نوع نکي يبودن سطح آگاه
 . ستي اجتماعفهي بلکه بر درک وظستي بر اجبار نيدياساس کار تول. کنند

ملل بر اساس  و همه جانبه شتري هر چه بيکي نزدسمي چگونه است؟ در دوران کمونسميرابطه ملل در کمون •
 ني بسميکمون.  برادرانه و همکار انجام خواهد گرفتي دوست،ي و معنوياسي و سياشتراک کامل منافع اقتصاد
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 سمي در کموني خصوصاتي و حي انسانتيشخص.  کندي واقوام پراکنده مها ملت نيالملل متحد انسان ها را جانش
 شود ي آزاد و شکفته مي خصائل انسانني و بهترحيرا است که در آن استعدادها و قي نظامسميچگونه است؟ کمون

 گردد ي منزه مي مادي تماماً از شائبه حساب هازي نيروابط خانوادگ.  کندي مداي پتي ظهور و خالقعيو عرصه وس
 . گرددي عشق متقابل استوار ماديو کامالً بر بن

 يستي جامعه کمونميني و ببمي کنفي را تعرمسي کموني فرمول کلکي در نکيا. يستي است وجوه مشخصه جامعه کموننيچن
 کامل ي برابرد،ي مردم بر وسائل تولي واحدهمگانتي بدون طبقات با مالکي عبارت است از نظام اجتماعسميکمون. ستيچ

 دائماً کي علم و تکنادي بر بنزي مولد نيروهاي همه اعضاء جامعه که در آن همزمان با تکامل همه جانبه افراد نياجتماع
 عبارتست سميکمون. ردي پذي تحقق م»ازشياز هرکس طبق استعدادش، به هر کس طبق ن «هي کند و اصل عالي مشرفتيپ

 و کار به نفع ردي گياز جامعه کامالً متشکل از مردم زحمتکش آزاد و آگاه که در آن اداره امور توسط خود جامعه انجام م
 و استعداد هر فرد به حداکثر به نفع همگان دي خواهد گردليشده تبد و ضرورت ادراک ياتي حازي همه کس به نيجامعه برا

 انسان ها مبارزه ني ترشروي و پني تري مترقي متوالي که نسل هاستي جامعه اني چنجاديبه خاطر ا. شکوفان خواهد گشت
 . کننديم

 دي کردند باي مري فاضله تعبنهي آن را به مدانينيشي و اگر پستي موهوم ني و آرزوالي خواب و خکي جامعه ني         ا
 تي شده و در برابر بشرنيي به آن علماً و عمالً تعدني شهر از دور آشکار است و راه رسني که از هم اکنون سواد امييبگو

 ي جامعه اني چنجادي اي براي و جانبازسميني ـ لنسمي مارکسمين راه در پرتو تعالي در اقي طري طيمبارزه برا. قرار دارد
 راه است نيدر ا. ستي جامعه اني چنجادي ها استيهدف کمون.  عصر ماستي هر انسان مترقي براياتي حي محتونيبهتر

 جامعه ني تحقق چنيبرا. اند جهان جان باخته ي ها قهرمان گمنام در همه کشورهاونيليکه هزاران قهرمان نامدار و م
 .  ها و روزبه ها از جان گذشتندي که  ارانستراني ما اهني در مسمي و کمونسمياليجانبخش و استقرار سوس

 

 )يروس( ـ كوالك 82

 که در آمد خود را از راه استثمار ي قوي مالهي با بني کافني آن دهقان مرفه صاحب زميعني دار ده، هي سرمايعني         
 و ي در کشاورزمي مستقکوالک ها عالوه بر کار.  کندي مني تامري مزد بگي کارگران کشاورزيعني گراني کار ديروين

 اجاره دادن  ،ي واسطه گرن،ي اجاره زم،ي رباخوار،ي تجاري شوند به کارهاي قاعدتاً چون پولداران ده محسوب ميدامپرور
 ي در ده، کوالک ها نفوذ و قدرت فراوان مي دارهي رشد مناسبات سرماجهيدر نت.  پردازندي ميدام و آالت و ابزار کشاورز

 مثل اربابان و زيآن ها ن. رنديگ ي به عهده مي و امور اجتماعي کشاورزدي در توليده کم خود نقش مهم عرغمي و علابندي
 به اي دهقانان ده را که مقروض آن ها هستند ري ساني و همچني رحمانه کارگران کشاورزي دار بني داران بزرگ زمهيسرما

 آن ها ي خواهند جاي با اربابان سابق که مينيحال در مرحله مع نيآن ها در ع.  کنندي دارند استثمار ماجيوسائل آن ها احت
 ي کنند در تضاد واقع  مي عمل آن ها را محدود مطهي که ح،ي بزرگ کشاورزي داران و شرکت هاهي سرمااي و رنديگرا ب
  . شوند
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 فرد، واژه کي متعلق به عي وسني سرزمي به معنافونديالت. اشد بي کشاورزعي وسي که صاحب اراضي کسيعني         
 بار در رم باستان ظاهر ني نخستي برده داريفوندهايالت.  شددي پدي بار در دوران برده دارني نخستفونديالت.  استينيالت

رهبران و زمامداران  از ي متعلق به دولت توسط مشتي هاني و زمدهقانان متعلق به ي هاني قبضه کردن زمجهيشدند که نت
 کردند و به ي مفت بردگان را استثمار مباًي ها کار ارزان و تقرستيفوندي التعي وساري بسي اراضنيدر ا. صاحب برده بود

 کيپس از .  کردندي مصب را غشاني هاني کردند و زمي را هم از صحنه خارج مماندهي کنندگان کوچک باقدي تولجيتدر
 ظاهر شدند و هم سمي در دوران فئودالگري به شکل دفوندهاي التگري بار دي نظام برده داريالشمرحله افول، هم زمان با ت

 .  وجود دارندزي ني دارهي سرماي از کشورهاي در برخياکنون حت

ف  مختلي در کشورهاژهي و بوايتالي در اکاي متحده امراالتي اي جنوباالتي اي ها در برخستيفوندي و التفوندهاي         الت
 کنند از ي حفظ مي کشاورزدي را در تولي نظام فئوداي جدياي که بقاي ها در حالستيفونديالت.  وجود  دارندني التيکايامر
 و نحوه يدي کنند و کار ي استفاده مزي کوچک به دهقانان نني قطعه زمي دارجاره به مزارع و اهي سهم کار شبستميس
 و قطع وهي مدني مثالً در فصل چي کشاورزي و پرولترهاينيمناً از کار ماش دهند، ضي کار و مناسبات را ادامه ميتيرع
 نيبنابر ا. رندي گي را از خدمت خود ميار دهي از استثمار سرماي عواملبي ترتني کنند و بدي استفاده مزي آن نري و نظاشکرين

 و نحوه يدي بر کار هيمانده، تک عقب کي آن ها، حفظ و تکني فئودالمهي نتي ها ماهستيفوندي التيوجه مشخصه اساس
الزم .  کنندي استفاده مزي ني و آنجا به مناسبت فصل و نوع کشت از کارگر کشاورزنجاي است، اگر چه اياستثمار شبه ارباب

 مختلف ي در کشورهاعي وساري بسي متحده که ممالک اراضاالتي ايستيالي بزرگ امپري شرکت هاي است که برختذکربه 
 ها از ستيفوندي االصول التيعل.  مستقر کرده انديفوندي خود را بر شالوده التتي قسمت از فعالني هستند اني التيکايامر

 .  اقشار استثمارگران هستندني تريارتجاع

 

  )lumpemproletariat ( اي ـ لومپن پرولتار84

 ي ژنده پوش ولياي پرولتاريعني يو شود از نظر لغي مدهي اغلب دياسي و سي اصطالح که در مباحث اجتماعني          ا
 ي اغلب در شهرهاي دارهي وازده و طبقه خود را از دست داده که در جوامع سرماي آن قشرهايعني آن ي علمقيمفهوم دق
 ي بدور هستند، بدون شغل و حرفه اي عاداني شده اند، از جريطبقات ي و فاقد وابستگي کند، دچار تباهي ميبزرگ زندگ

 ستي هر چند ناشاي برند و احتماالً به هر کاري سخت و بد به سر مطي جامعه و چه بسا در شراي برادي مفخاص، بدون کار
 ها ني اري و نظاري باجگتکاراني و جنااني اوباش، ولگردان، روسب،يدزدان، چاقوکشان حرفه ا.  دهندي تن در ميو ضد انسان

 .  جمله اندنياز ا

 ي دارهي سرمامي رژطي خرده بورژوا بوده اند و بر اثر شرااي سابقاً کارگر ايقشر لومپن پرولتار از عناصر ياري         اگر چه بس
 ژهي را به وشي خوي طبقاتي هاي وضع مشخص خود وابستگني حال در اني شده اند، با اي و تباهي و سرگردانيدچار بدبخت

 نياز ا.  زحمتکشان هستندي طبقاتيمشترک و همبستگ کيدئولوژيآنجا فاقد عالئق ا. هند دي از دست ماينسبت به پرولتار
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 في کثي کنند، آن ها را براي خود استفاده مکي و ضد دموکراتي مقاصد ضد ملي اغلب براي دارهيگونه عناصر ارتجاع سرما
 پول سازمان  مرداد با۲۸ ياز جمله در کودتا. د کنني کنند و در کودتاها و توطئه ها از آن ها استفاده مي مري امور اجنيتر

 .  از چاقوکشان و اراذل و فواحش استفاده شدي از عده اکاي امريجاسوس

 از آن ها به يبه هنگام اعتصابات کارگر. ردي گي مي را به مزدوريستي فاشي آن ها گروه ضربتني از بي         بورژواز
 ي و اجتماعياسيول حاضرند هر رجل س که به خاطر پي و آدم کشانياسي سنيقاتل.  شوديمثابه اعتصاب شکن استفاده م

.  کندي مي از آن ها بهره بردارياسي سسمي شوند و گانگستري مدهي نها برگزي ااني کنند از مستي را سر به نيمترق
 برد به علت از دست داده ي به سر ميادي زي در دشواري که اغلب از نظر وضع زندگني با وجود اايخالصه لومپن پرولتار

 .ردي گي قرار مجاع و ارتي دارهي امر مورد استفاده سرماني تن در دهد و اي خود حاضر است به هر کاريت طبقااتيخصوص

 شي و گراي اقشار مختلف خرده بورژوازي مزمن خود، با ورشکست کردن دائميکاري با بي دارهي         دوران سرما
 و درمانده کاري تصور کرد هر فرد بديالبته نبا. ست لومپن اجادي زحمتکشان، سرچشمه اي فقر و آوارگدي به تشدشيدائم

 شود که طبقه خود ي اطالق مي به آن افرادايلومپن پرولتا.  باشدين طوالي ويکاري هر قدر که مدت باست،يلومپن پرولتار
 انقالب جهيت قشر در ننيا.  هستندي طبقاتي شده اند و فاقد هر گونه رابطه و همبستگدهيرا از دست داده اند، به فساد کش

 . رودي مني از بي دارهي نظام سرماي و نابوديستياليسوس

 

  )liberalisme (  سميبرالي ـ ل85

 ياسياز نظر س.  آزاد مشتق شده استي به معنا»بريل« معنا کرد که از واژه ي توان آن را آزاد منشي         از نظر مفهوم م
 شد که در عصر ي اطالق مي بورژوازياسي ساني جرکي به سميبرالي لياسي مفهوم سکيدر :  دو مفهوم جداگانه استيدارا
 کرد و در صدد گرفتن قدرت بود، ي مبارزه مي فئوداليستکراسي آرهي علي صنعتي دارهي که سرماي بودن آن، در زمانيمترق

 يحال رشد و بالنده بودند، آزاد در ي منافع و مدافع طبقه اانگري آزاد منشان در آن زمان باي ها براليل. بوجود آمد و رشد کرد
 خواستند که قدرت مطلقه سلطنت محدود يم کردند، ي را طلب مسمي دوران فئودالي و اجتماعي اقتصادي و بندهادياز ق

 در محدوده خاص آن دوران به مفهوم ياسي حقوق سري آزاد و ساي و حق راابندي راه براليشود، در پارلمان عناصر ل
 مسلکانه در داخل شي و درودانهي روش القکي به سميبرالي لگري دياسيدر مفهوم س.  شناخته شودتي آن به رسمييبورژوا

 به ي اصولري غي طلبي آشتي به معناسميبرالي مفهوم لنيدر ا.  شودي اطالق مي نسبت به دشمن طبقاتارگرحزب طبقه ک
 ي گرفتن نقض اصول به علل مشخصدهيناد در مقابل خطا و جاي نرمش بسم،يني ـ لنسمي مارکسي هاشهيضرر اساس اند

 که اني جرني با ايستياحزاب مارکس.  استسميدواليويد و انسمي مفهوم از تظاهرات اپورتونني در اسميبراليل.  روديبکار م
  . کنندي است مبارزه مي انقالبياري و هشي و مبارزه اصولي خط مشي در اجرايريگيمخالف با پ
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  »م«
  

  )Marxisme –Leninisme  (سميني ـ لنمي ـ ماركس86

 ي اجتماع،ي اقتصاد،ي فلسفاتي کامل آموزش و نظرستمي سن،ي مارکس و انگلس و لني انقالبمي از مجموعه تعالعبارتست
 . آنانياسيو س

 ياي و رهبر و آموزگار پرولتاري علمسمي گذار کمونانيبن) ۱۸۸۳‐۱۸۱۸( مشتق است از نام کارل مارکس سمي         مارکس
، در دهه چهارم  )۱۸۹۵‐۱۸۲۰(  انگلس کي همرزمش فردرقي او و رفاتي ونظرمي مجموعه تعاليعني سميمارکس. هانج

 کاري طبقه و برنامه پني اي منافع اساسکي تئوراني و به مثابه بارگر بخش طبقه کييقرن گذشته بر شالوده رشد مبارزه رها
 .  شددي پدسمي و کمونسمياليبه خاطر سوس

 ي از شناخت بشري مهمي هانهي علم و در زمخي بزرگ و دورانساز در تاري چرخش انقالبکي سمي مارکسشيداي پ        
 يمارکس و انگلس آن چنان علم انقالب:  گرددي محسوب مرهي و غسميالي و آموزش سوسياسيچون فلسفه، اقتصاد س

.  ، جامعه و انسانعتي طبرييتغ:  آنسترييه تغ بلکستين درست جهان حي اش تنها توضفهي کردند که وظجادي را ايواقع
 يري و شکست ناپذيرومندي دهد که راز ني را در دسترس بشر قرار مي کامل و همه جانبه ايني جهان بسمي مارکسميتعال

 .  استتي و مطابقتش با واقعياش در درست

 طبقه کارگر به مثابه سازنده جامعه يخي عبارتست از مدلل ساختن نقش و رسالت تارسمي در مارکسي         مطالب اساس
 استقرار جامعه يري آن و ناگزي جبري نابودي دارهي اقتصاد سرمايني عنيمارکس با کشف قوان. يستيبدون طبقه کمون

 يزي ري است پسمي اجزاء متشکله مارکسني از مهم تريکي که يلم عسمي کمونبي ترتني را ثابت نمود و بديستياليسوس
 .شد

 کي دهد که به مثابه ي ملي را تشکسميني ـ لنسمي مارکسي شالوده فلسفيخي تارسميالي و ماترکيالکتي دسمياليماتر         
 ري جانبه مغاکي و ي تحجر، برخورد سطحم،ي شود و با هر نوع دگماتي مي وغنردي پذيآموزش خالق و زنده مرتباً تکامل م

 .ردي گيسرچشمه م ي انقالبکي پراتي خالقه آن از زندگيروياست و ن

 که انواع يزي همان چيعني است سميني ـ لنسمي وجه مشخصه مارکسکي و براتي تئورني بري ناپذيي جداي         وابستگ
 شي خواتيمارکس و انگلس در همان هنگام ح.  فاقد آنندکي و بورکراتيستي سکتار،يستيونيزي و رويستي رفرماتينظر

 خود را درکوره تجربه دي کرده، صحت عقاي غندي جدي هايري  گجهي و نتاتي با نظر،دهيمرتباً آموزش خود را تکامل بخش
 .  زده اندي علم و فن محک مي دستاوردهاني توده ها و آخريانقالب

 ريمي به نام والديستيالي سوسي و آغاز دوران انقالب هاسميالي امپرشيداي ـ پس از پسمي تکامل مارکسدي         مرحله جد
 است که ادي زي کردن آن به اندازه اي مارکس و انگلس و غنمي به تعالنيخدمت لن.   داردونديپ) ۱۹۲۴‐۱۸۷۰ ( ني لنچيليا

 .مي نامي مسميني ـ لنسمي را مارکسري ناپذکي و تفککپارچهي مي مجموعه تعالنيامروز به حق ا

 بکار دي جديخي مرحله تارني نوي هادهي پدلي و تحلهي و تجزي بررسي را برايستي مارکسکيالکتي دانهي داهني         لن
 را يستيالي انقالب سوسي کرد، تئورلي را کشف و تحلي دارهي سرمادي طرز توليستيالي مرحله امپرني و قوانتيبرد و ماه
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 اکتبر در يستيالي سوسريانقالب کب.  کشور مدلل ساختکي را نخست در ي انقالبني چنيروزي و امکان پديتکامل بخش
 به خاطر کاري خود در پاتي تجربمي با تعمستيني ـ لنستياحزاب مارکس.  را ثابت کردني لني هاشهيت اندعمل صح
 ني بي جلسات مشورتي هاهي در اسناد و اعالمني آن ها و همچني که در اسناد و برنامه هايستيالي و سوسياستقالل مل

 .  بخشنديم تر کرده تکامل ي را غنسميني ـ لنسمي منعکس است مارکسيالملل

 و يستيالي جامعه سوسي ها انسانست که به بناونيلي مکي بلکه پراتي نه فقط تئورسميني ـ لنسمي         امروز مارکس
 که جامعه نو، راي زابد،ي ي مي به مراتب فزونسميني ـ لنسمي مارکستي نقش و اهمطي شرانيدر ا.  مشغولنديستيکمون

 سميونيزي و روسمي آن با اپورتوني مبارزه دائمسميني ـ لنسمي عمده تکامل مارکسشرط.  شوديآگاهانه و طبق نقشه بنا م
 . راست و چپ است

 

 )Macarthysme(    ـ  ماك كارتيسم 87

اين سناتور مرتجع امريكايي و نماينده هارترين . مشتق شده است» جوزف ماك كارتي« واژه از نام سناتور امريكايي اين
 ۱۹۵۱بوبه جنگ سرد رياست كميسيون فرعي تحقيقات ارگان هاي دولتي امريكا راكه درسال محافل امپرياليستي در بح

از وحشيانه ترين اساليب و خشن ترين شيوه ها در » فعاليت ضد امريكايي«تاسيس شده بود، به عهده داشت و تحت عنوان 
دف با استفاده از وسائلي چون ارعاب، ماك كارتيسم مترا. پيگرد و سركوب افراد و سازمان هاي مترقي استفاده مي كرد

 مظهر ارتيسمماك ك. شانتاژ، تهديد، ترور، اتهام زني و پرونده سازي براي سركوب افراد و سازمان هاي مترقي است
اقدامات محافلي است كه سعي در فاشيستي كردن حيات اجتماعي و سياسي دارند و مي كوشند آزادي ها و حقوق 

 . رنددموكراتيك را از بين بب

 

  )Machiavelisme(  ـ ماكياوليسم 88

نويسنده و سياستمدار ايتاليايي كه در اواخر قرن پانزدهم و اوايل قرن شانزدهم مي زيسته مشتق » ماكياول« واژه از نام اين
ايست وي به زمامداران ايتاليا توصيح مي كرد كه براي رسيدن به هدف خود به هر وسيله هر چند مذموم و ناش. شده است

واژه ماكياوليسم به معناي . او مي گفت هدف توجيه كننده وسيله است.  باشنداشتهمتوسل شوند و ترسي از انتخاب وسيله ند
آن سياست و روشي است كه از هيچ وسيله اي براي رسيدن به هدف رويگردان نيست و در اين راه موازين اخالقي، 

 شيوه اي ولو منافي اخالق گونه عبارت ديگر ماكياوليسم يعني روا داشتن هر به. انساني، شرف و فضيلت را زير پا مي گذارد
 . و وجدان و مباين حقيقت و عدالت، براي نيل به هدف سياسي خود

 .          چنين شيوه اي به كلي با روش وسياست احزاب كمونيست وكارگري بيگانه است

ماركس مي گفت نمي توان به هدف هاي شريف با . رابط قائلند         احزاب طراز اول كارگري مابين هدف و وسيله 
 . وسائل غير شريف دست يافت

 

  )Maltusianisme(  ـ مالتوسيانيسم 89

كشيش انگليسي كه در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم مي زيست مشتق شده » مالتوس«         اين واژه از نام 
او مي گفت كه جمعيت بشر بسيار سريع تر از ميزان ازدياد مواد . يقاً ارتجاعي استتئوري او يك نظريه بورژوايي عم. است
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غذايي رشد مي كند و از اين مقدمه غلط نتيجه غلط تري مي گرفت كه گويا خود توده هاي مردم علت بدبختي و فقر 
ان نظريه مالتوس نظام طرفدار. موجود هستند، زيرا زاد و ولد سريع آنهاست كه موجب گرسنگي و تنگدستي مي شود

ماركس . ندارنداجتماعي و مناسبات توليدي و استثمار را ناديده مي گيرند، به نقش علم و تكنيك و دستاوردهاي آن توجهي 
 . نادرستي اين نظريه را در همان دوران نشان داده است

كرده اند اين انديشه را احياء كنند و با          در اين اواخر برخي از جامعه شناسان امريكايي و انگليسي و غيره كوشش 
آن ها حتي جنگ هاي . تئوري نئومالتوسيانيسم خود سعي دارند سياست مستعمراتي دول امپرياليستي را توجيه كنند

 .  مي شمرند زيرا كه افراد اضافي را از بين مي بردمردمغارتگران را وسيله اي براي بهبود وضع زندگي 

در حقيقت بدبختي و فقر زحمتكشان در نظام سرمايه داري، جنگ .  ارتجاعي و ضد انساني است تئوري داراي ماهيتاين
هاي امپرياليستي و كشورگشايي هاي مستعمراتي، همه ثمره تضادهاي آشتي ناپذير اين نظام متكي بر استثمارست و به 

 . علمي ندارداصطالح قانون جاوداني جمعيت كه مورد ادعاي هواداران مالتوس است هيچ پايه 

         تجربه تاريخي و ازدياد جمعيت هم زمان با بهبود سريع وضع زندگي توده مردم در كشورهاي سوسياليستي در عمل 
 . پوچ بودن اين تئوري را نشان مي دهد

 

  )Manifeste( ـ مانيفست 90

رايج ترين مفهوم آن پيام . چند مفهوم است واژه كه گاه آن را اعالميه، پيام، نظرگاه و غيره ترجمه كرده اند داراي اين
تفصيلي يا ابراز اصول عقايد خويش است كه مي تواند از جانب يك گروه يا حزب سياسي، شخصيت ها يا سازمان هاي 

 جهان بيني، مرام و برنامه عمل و تصميمات و پيشنهادهايي كه عموالًدر يك مانيفست م. ادبي و هنري وغيره منتشر شود
 توسط ماركس ۱۸۴۸است كه در سال » مانيفست حزب كمونيست«مشهورترين نمونه آن .  گردد قيد مي شودبايد اجرا

 ماركسيستيدر اين كتاب اصول عقايد . وانگلس نوشته شده و به مثابه اعالميه   ظهور كمونيسم علمي به شمار مي رود
 . برنامه وار تشريح شده است

مثالً يك گروه هنرمند يا نويسنده منتشر شود و عالمت ايجاد يك مكتب هنري با          مانيفست ممكن است  از جانب 
پيام مشهور نخستين جلسه مشورتي احزاب كمونيست و كارگري خطاب به همه مردم جهان . شرح عقايد اين مكتب باشد

 . استدرباره ماهيت امر حفظ صلح نيز به مانيفست صلح مشهور

. سياسي نيز بيان عقايد و نظريات و يا يك تصميم مهم خود را مانيفست نام مي نهد اوقات يك دولت يا يك حزب گاهي
در برخي موارد واژه . در جريان انتخابات اغلب مانيفست انتخاباتي منتشر مي شود كه برنامه عمل را در بر مي گيرد

 است و در بين مردم توزيع  كه هدفش يك مسئله مشخص و حاديمانيفست حتي به معناي يك متن سياسي يا ورقه تبليغ
 .مي شود استعمال شده است و در اين معنا به مفهوم يك تراكت مفصل تر ميباشد

  

  ي ـ مبارزه حزب91

مبارزه برون حزبي مبارزه ايست كه حزب به خاطر . مبارزه برون حزبي و مبارزه درون حزبي:  حزبي بر دو نوع استمبارزه
اين مبارزه عليه دشمنان سوسياليسم و دمكراسي و . نامه اي خويش انجام مي دهدآرمان هاي خود و اجراي هدف هاي بر
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اين .  همه متحدين دائمي يا موقت طبقه كارگر صورت مي گيردمكاستقالل و همدستان دائمي يا موقت آن ها و با ك
مبارزه مي تواند به دو اين . مبارزه اصلي حزب است و در سه شكل عمده ايدئولوژيكي، سياسي و اقتصادي بروز مي كند

 . علني يعني در كادر اجازه قوانين و مخفي يعني در وراء قوانين موجود. صورت انجام گيرد

         وقتي حزب علني است بايد خود را همواره براي انتقال به كار مخفي آماده نگهدارد تا به هنگام توطئه ارتجاع و 
در اين . وقتي حزب مخفي است امكانات عملي اش محدود مي شود. ظ كنديورش قواي استبدادي، سازمان هاي خود را حف

در اين حالت تلفيق كار مخفي و علني اهميت ويژه اي كسب مي . ابدصورت شيوه زندگي و فعاليت حزبي تغييراتي مي ي
.  خاص مي يابدبراي تفهيم شعار هاي حزب و تجهيز مردم استفاده از سازمان هاي علني و امكانات قانوني ضرورت. كند

 . آميخته كردن اين عمل با كار مخفي بايد با مهارت و تدبير انجام گيرد

         مبارزه برون حزبي براي نيل به هدف اساسي استراتژيك و انجام انقالب از دو راه اساسي مي تواند صورت پذيرد 
 .مسالمت آميز و قهر آميز: گردد

 .رات، اعتصابات و انتخابات و نظاير آن مسالمت آميز يعني استفاده از تظاهراه

 . قهر آميز يعني استفاده از مبارزه مسلحانه، مبارزه پارتيزاني ، جنگ انقالبي و نظائر آنراه

         حزب توضيح مي دهد كه از طريق مسالمت آميز به هدف برسد ولي طبقات حاكمه با اعمال قهر يا محو همه آثار 
ضمناً بايد دانست كه به . كانات مبارزه مسالمت آميز، راه قهرآميز مبارزه را تحصيل مي كننددموكراسي و از بين بردن ام

 نهضت كارگري و جنبش آزاديبخش ملي  وضعف ناگزير و روز سياليستيعلت رشد و نيرومندي روز افزون اردوگاه سو
 .  آينده  باز هم بيشتر خواهد شدافزون امپرياليسم و ارتجاع امكانات پيروزي راه مسالمت آميز بيشتر شده و در

         آموزش لنيني انقالب آنست كه حزب نبايد هيچكدام از راه ها و اشكال مبارزه را مطلق كند بلكه متناسب با اوضاع 
و احوال مشخص بايد از همه  اشكال مبارزه استفاده كند و آماده باشد كه در صورت لزوم به سرعت شكلي را به شكل 

 .ض نمايدديگر تعوي

         انقالب به هر شكلي كه عملي گردد مسالمت آميز يا قهر آميز جنبه تحميل دارد يعني فقط با اعمال قدرتست كه 
مسئله اصلي در انقالب به دست آوردن . طبقه حاكمه ارتجاعي سرنگون مي شود و جاي خود را به طبقه انقالبي مي دهد

 .  حاكمه جنبه فرعي داردتآوردن قدربنابر اين شكل بدست . قدرت حاكمه است

         مبارزه درون حزبي مبارزه ايست كه براي تحكيم وحدت حزب، دفاع از ايدئولوژي و جهان بيني و مشي سياسي و 
اين مبارزه در چارچوب موازين تشكيالتي و بر . و راست انجام مي گيرد» چپ«موازين تشكيالتي حزب و عليه انحرافات 

هر گونه روش هاي گروهي وفراكسيوني در حزب طراز نوين طبقه . نتراليسم دموكراتيك بايد صورت پذيرداساس اصل سا
مراعات صحيح تناسب بين اين دو از . در داخل حزب اصل سريت و علنيت هر دو مراعات مي شود. كارگرمحكوم است

 را اتقه كارگر و افراد جامعه پيوست واقعيارگان هاي رهبري حزب در مقابل اعضاء خود، طب. مسائل مهم حيات حزبي است
مي گويند و درعين حال براي جلوگيري از گزند و دستبرد دشمن و به خاطر موفقيت در مبارزه سريت را به سود امنيت 

 . حزب و اعضاء آن مراعات مي كنند
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  ي ـ مبارزه طبقات92

 طبقه استثمارگر و طبقه استثمار شونده جريان دارد و  عبارتست از مبارزه اي كه به اشكال گوناگون بيني طبقاتمبارزه
مبارزه طبقاتي نيروي محركه اساسي در تمام جوامع منقسم به . مظهر و بيانگر خصلت آشتي ناپذير منافع اين دو طبقه است

 .طبقات متخاصم، يعني دوران هاي برده داري، فئوداليسم و سرمايه داري به شمار مي رود

 و مبارزه طبقاتي قبل از پيدايش ماركسيسم صورت گرفت و مورخين و اقتصاد دانان و جامعه شناسان          كشف طبقه
مترقي و حتي بورژوايي بوجود طبقات در جامعه و مبارزه طبقاتي بين آن ها پي برده بودند ولي تئوري عملي مبارزه طبقاتي 

ه مثابه نيروي محركه جوامع منقسم به طبقات متخاصم  اهميت آن را بند،را كارل ماركس و فردريك انگلس تدوين نمود
ثابت كردند و نشان دادند كه باالخره اين مبارزه از طريق انقالب سوسياليستي و استقرار ديكتاتوري پرولتاريا به از بين بردن 

 . هر نوع طبقه و ايجاد جامعه بدون طبقات يعني جامعه كمونيستي مي انجامد

 :         لنين مي نويسد

در پيچ و خم ها و آشفتگي هاي ظاهري جامعه، ماركسيسم راهنماي اصلي را به دست مي دهد و قوانين عيني و          «
 ».اين راهنما، تئوري مبارزه طبقاتيست. ضروري جامعه را كشف مي كند

 :         لنين اضافه مي كند

اوت بين موضع و شرايط زندگي طبقاتي كه اين افراد در سرچشمه آمال وهدف هاي متضاد افراد عبارتست از تف         « 
 ». آن جاي دارند و جامعه را تشكيل مي دهند

         در صورت بندي هاي اجتماعي ـ اقتصادي بردگي و فئوداليسم و سرمايه داري، منافع طبقات حاكم و طبقات 
حفظ ) برده داران، اربابان، سرمايه داران( تثمارگر منافع طبقه حاكم اس. ستمكش كامالً در نقطه مقابل يكديگر قرار دارد

بردگان، رعايا، ( ايجاب مي كند و برعكس طبقه ستمكش و بهره ده رامناسبات توليدي و تشديد شكل بهره كشي موجود 
تي مبارزه طبقات متخاصم،آش. تغيير و تحول، رهايي از ستم و استثمار و بهبود اساسي وضع زندگي خويش است) پرولتاريا

مبارزه زحمتكشان . اين مبارزه از تضاد آشتي ناپذير وضع  اقتصادي و سياسي و طبقات در جامعه ناشي مي شود. ناپذير است
بدون .  و طبق قانون تكامل استعييبر ضد اسارت و خواست آن ها دائر بر تحصيل زندگي بهتر، آزاد و سعادتمند كامالً طب

ضمناً هر اندازه مبارزه توده هاي اسير عليه استثمارگران سر سخت تر و .  دهدمبارزه طبقات، ترقي اجتماعي روي نمي
 . متشكل تر باشد تكامل جامعه علي القاعده سريع تر است

در نتيجه انقالب اجتماعي .          شكل عالي مبارزه طبقاتي ـ انقالب اجتماعي است كه در ترقي جامعه نقش بزرگي دارد
 . ه نابود مي شود و نظم جديد و مترقي جاي آن را مي گيرداست كه نظم اجتماعي كهن

         مبارزه طبقاتي درجوامع بهره برداري و فئودالي ـ مبارزه بردگان با برده داران در جامعه برده داري اشكال گوناگوني 
ول قبل از ميالد كه در آن از خراب كردن ابزار توليد تا قيام هاي بزرگ توده اي نظير قيام اسپارتاكوس در قرن ا: داشت

دهقانان و فئودال . در دوران فئوداليسم مبارزه طبقاتي اشكال حادتري به خود گرفت. دبيش از صد هزار برده شركت جستن
در اين دوران  . اغلب زحمتكشان شهر و به ويژه پيشه وران در كنار دهقانان قرار مي گرفتند. ها طبقات متخاصم اصلي بودند

صورت جنگ هاي دهقاني بروز مي كرد كه سرزمين هاي وسيعي را در بر مي گرفت و سال هاي طوالني ادامه قيام ها به 
 . افتيمي 
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         معذالك قيام هاي توده هاي محروم در جوامع برده داري و فئودالي نمي توانستند به استثمار پايان بخشند زيرا 
 گذار به نظام اجتماعي آزاد و بدون استثمار را نمي داد، عدم تشكل، روشن شرايط الزم فراهم نيامده بود، سطح توليد امكان

اين .  انقالبي و حزب به مثابه پيشاهنگ و ستاد مبارزه مانع چنين گذاري بودتئورينبودن هدف و طرق نيل به آن، فقدان 
 كه پايه هاي جامعه كهنه را متزلزل با اين حال قيام هاي بردگان و دهقانان. شرايط در دوران سرمايه د اري ايجاد مي شود
 . نمودند نقش عظيم مترقي در تاريخ داشته اند

         مبارزه طبقاتي در جامعه سرمايه داري ـ مبارزه طبقاتي به ويژه در دوران سرمايه داري آخرين دوران مبتني بر 
بورژوازي، مترقي ترين، آگاه ترين و متشكل در راس مبارزه توده هاي بهره ده عليه . استثمار شده بي سابقه اي مي يابد

 .  داردرارترين طبقه جامعه مدرن يعني پرولتاريا ق

         مبارزه طبقاتي در جامعه سرمايه داري موجب تكامل جامعه چه در دوران هاي نسبتاً مسالمت آميز و چه به ويژه در 
بارزه طبقاتي در رشد نيروهاي توليدي عامل كم اهميتي در شرايط سرمايه داري، م. دوران هاي طوفاني انقالبي مي شود

مثالً اين مبارزه در دوران معاصر مانع جدي تحقق .  جامعه اهميت داردماعينيست، ولي به ويژه در زندگي سياسي و اجت
ي نيات شوم امپرياليست ها در زمينه جنگ افروزي، يا سركوب نهضت هاي نجات بخش ملي، از بين بردن بقاياي آزاد

 . هاي دموكراتيك است

         در زمان ما مبارزه طبقاتي پرولتاريا در شرايط كنوني، يعني در مرحله بحران عمومي سرمايه داري و تبديل سيستم 
پيشرفت هاي سيستم جهان سوسياليستي، . جهاني سوسياليستي به عامل تعيين كننده تكامل جامعه بشري جريان دارد

 كمونيست در توده ها، ورشكست افكار رفرميستي، شرايط مبارزه بداري، افزايش نفوذ احزاعميق شدن بحران سرمايه 
 . طبقاتي را به سود طبقه كارگر تغيير داده است 

         از مهم ترين خصوصيات جنبش كارگري معاصر تركيب مبارزه پرولتاريا به خاطر سوسياليسم، يا جنبش همگاني 
بر اساس مبارزه مشترك عليه امپرياليسم، اتحاد نيروهاي .  و دموكراسي و صلح استخلق ها به خاطر استقالل ملي

پرولتاريا در مبارزه به .  از يكديگر جدايي ناپذيرندموكراسيسوسياليسم و د. سوسياليستي و دموكراتيك صورت مي پذيرد
مطالبات اقتصادي كارگران . ه مي كندخاطر حقوق خود، به خاطر دموكراسي و سوسياليسم از اشكال گوناگون پيكار استفاد

در اين . داغلب با خواست هاي سياسي در هم مي آميزد و ضربه اساسي را بر انحصارهاي سرمايه داري متوجه مي ساز
 .مبارزه توده هاي عظيم دهقانان و قشرهاي مترقي روشنفكران و ديگر اقشار دموكراتيك جامعه به پرولتاريا مي پيوندند

پس . مرحله امپرياليسم رشد مبارزه طبقاتي ناگزير پرولتاريا را به سوي انجام انقالب سوسياليستي سوق مي دهد         در 
از انقالب سوسياليستي و اجتماعي كردن مالكيت وسائل توليدي و سلب قدرت از طبقات استثمارگر، راه به سوي جامعه 

 .بدون طبقه گشوده مي شود
  

  به سوسياليسم ير از سرمايه دار در مرحله گذاي طبقاتمبارزه

در اين مرحله .          در نتيجه انقالب سوسياليستي و استقرار ديكتاتوري پرولتاريا مرحله گذار به سوسياليسم آغاز مي شود
 مبارزه طبقاتي ناگزير است زيرا بورژوازي كه از قدرت به زير افكنده شده به هيچ وجه با برقراري قدرت زحمتكشان و محو

به همين جهت در مقابل حاكميت پرولتاريا با سرسختي و بي رحمي .  داشته باشداريمالكيت خصوصي نمي تواند سر سازگ
بورژوازي در مبارزه با پرولتارياي پيروزمند به وسائل و طرق گوناگون تثبيت مي جويد، با استفاده از مواضع . مقاومت مي كند

 روشنفكران و كارمندان و متخصصين نظامي مي كوشد زندگي اقتصادي كشور و اقتصادي و ارتباطات خود با قشر فوقاني
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كار موسسات دولتي و دفاع كشور را فلج سازد، مي كوشد بر افكار توده هاي مردم تاثير كند و باالخره به منظور برقراري 
مك سرمايه بين المللي مجدد سرمايه داري به مبارزه مسلحانه عليه زحمتكشان دست مي زند و در همه احوال به ك

 .مستظهر است

اما اين مبارزه در شرايطي جريان دارد كه پرولتاريا از .          بنابر اين ديكتاتوري پرولتاريا مبارزه طبقاتي را از بين نمي برد
ي در متناسب با اين شرايط اشكال مبارزه طبقات. لحاظ سياسي مسلط است و موضع كليدي اقتصاد كشور را در دست دارد

 . اين مرحله تغيير مي كند

         اشكال نوين مبارزه طبقاتي در مرحله گذار از سرمايه داري به سوسياليسم عبارتند از سركوب مقاومت استثمارگران، 
جنگ داخلي به مثابه حادترين شكل مبارزه طبقاتي بين پرولتاريا و بورژوازي، مبارزه براي تحوالت سوسياليستي در 

 و بدست گرفتن رهبري توده هاي غير پرولتري از جانب پرولتاريا، مبارزه براي ي رهايي دهقانان از نفوذ بورژوازكشاورزي و
استفاده از كارشناسان بورژوا و جلب آنان به كار در اقتصاد ملي، مبارزه براي ايجاد انضباط نوين سوسياليستي در كار خالق 

 ارتقاء اقتصاد ملي و ارضاء نيازمندي هاي رايرژوازي در آگاهي مردم، مبارزه بساختماني و از بين بردن طرز تفكر خرده بو
 .مادي و معنوي روزافزون زحمتكشان

كارگران و دهقانان و همچنين :          در جامعه سوسياليستي در نتيجه تحوالت عميق دوران ساز دو طبقه دوست
مي كه سيستم سرمايه داري در جهان وجود دارد مبارزه طبقاتي تا هنگا. روشنفكران زحمتكش سوسياليستي باقي مي مانند

لبه تيز مبارزه پس از محو طبقات .  ادامه خواهد يافتيستيزحمتكشان كشورهاي سوسياليستي عليه بورژوازي امپريال
خود . يرداستثمارگر متوجه صحنه بين المللي مي شود و همچنين صحنه بزرگ مبارزه بي امان ايدئولوژيك را در بر مي گ

 افشاءاين مبارزه تقويت هشياري، . سياست همزيستي مسالمت آميز شكلي از اشكال مبارزه طبقاتي در صحنه جهانيست
واضح است كه در . توطئه هاي امپرياليست ها، تقويت نيروهاي دفاعي و مقاومت در برابر هرگونه تجاوز را ضرور مي داند

 . مت آميزي وجود نداردزمينه ايدئولوژيك هيچگونه همزيستي مسال

 

 ي ـ مسئله اراض93

البته در صورت .  در روستاي مسئله طبقات و مبارزه طبقات،ي در کشاوررزتي عبارتست از مسئله مناسبات مالکي اراضمسئله
 ي را خصلت نظام اجتماعي محتونيا.  مختلف استي محتوي داراي مختلف مسئله ارضي ـ اقتصادي اجتماعي هايبند

 . کندي منيي آن تعي اقتصادنيقوانمربوطه و 

 برده داران، بازرگانان و دي تحت استثمار شدي گردند در دوران بردگي مدي پدهي         دهقانان که در مرحله افول کمون اول
صاحبان  که ي گردند در حالي مبدل ماي به لومپن پرولتاراي به برده و اي شده، ري فقشي از پشيآن ها ب. رباخواران قرار دارند

 بردگان در آن زمان در هم اميمبارزه دهقانان با ق. ندي افزاي مشي خوتي تحت مالکي هانيم به وسعت زشي از پشيبرده ب
 . گشتي که خود موجب تزلزل نظام برده دارختيآم

 گرفتن يهقانان برامبارزه د.  کندي را به شدت استثمار ماي متعلق به اربابست و او رعاي اراضسم،ي         در دوران فئودال
 اميمبارزات و ق.  دهدي ملي دوران تشکني را در  اي مسئله ارضي اساسي محتوي فئودالودي آزاد شدن از قي و برانيزم
 .  کندي مفاءي ادهي نظام پوسني را در الغاء اقاطع نقش ي استثمار اربابهي علي دهقانيها
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 هي داران سرمانيزم.  در ده مربوط استي دارهيو رشد مناسبات سرما به نفوذ ي مسئله ارضي دارهي         در دوران سرما
 انيي روستاي دهند و اجاره  داران بزرگ خود از کار روز مزدي خود را به اجاره مي هاني مالکان زمي برخرند،ي گي مرويدار ن

 ميکه محصول مستق ي کارگران  کشاورزني دهقانان و همچنني زمي و بنيزم کم عي وسيقشرها.  کنندياستفاده م
 کنند و توسط مالکان، ي دار که خود به انواع مختلف عمل مهي داران سرماني در ده هستند توسط زمي دارهيمناسبات سرما

 . شونديرباخواران و تجار بزرگ استثمار م

 يه قشر بند ب،ي کوچک کشاورزدي تولي بزرگ به جادي شدن تولني به جانشجي در ده به تدري دارهي         رشد سرما
 خود را وسعت ي هاني دهقان مرفه زمي طرف عده کمکياز .  شودي دهقانان منجر مي توده اصليدهقانان و خانه خراب

 ند،ي گوي شوند که آن ها را کوالک مي ده  مبدل مي به بورژوازو کنند ي متي خود را تقوي و اقتصادي مالهي دهند، بنيم
 در اي شوند، ي مبدل مي از آن ها به کارگر کشاورزي که عده روز افزونزي چي و بري دهقانان فقمي انبوه عظگري دياز سو

 .وندندي پي مکاراني بلي به خاي گردند و ي جلب معيشهرها به صنا

 وموسسات ي و  اعتباري رهني صاحبان بانک ها،ي مالهي تسلط سرماي دارهي دوران سرمايستيالي         در مرحله امپر
 از ي خود بر قسمت مهميبانک ها و انحصارات با اعتبارات و وام ها.  شودي تر و همه جانبه تر مقي عمي بر کشاورزرينظ
 ي صنعتي کاالهاي کنند و به حساب گراني را قبضه مي کشاورزصوالت و فروش محدي اندازند، خري عمالً چنگ مياراض
 گرفتن ري نظيتي استثمار ارباب رعيايرها بقا از کشويدر برخ.  برندي سود هنگفت مي نازل محصوالت کشاورزمتيو ق

 ي هاواسطه ،ي دارهي سرماي شرکت هازي مرحله ننيقبل از ا.  کندي مداي همچنان ادامه پرهي و غيسهم و اجاره جنس
 از طرق مختلفه زي نني قطعه زمکي دهقانان صاحب يحت.  کنندي دهقانان را غارت مقي طرنيثروتمند و سلف خران از هم

 .  شوندي نظام استثمار منيدر ا

 گرفتن ي برا،ي در کشاورزتي مناسبات مالکريي تغي برا،ي حل مسئله ارضي برازي مراحل مبارزه دهقانان نني         در ا
 دي داران و شرکت ها تشدني و تسلط زمي دارهي استثمار سرماني اشکال نوهي علسمي فئودالياي بردن بقاني از بي بران،يزم
رهبر و .  کندي مداي بسط پزي کوالک ها نهي علي و کارگران کشاورززي چي بهقانان مبارزه دي دارهيرشد سرمابا . ابدي يم

 . مبارزه طبقه کارگراستنيمتحد دهقانان در ا

 داران بزرگ و استفاده از اشکال مختلف ني از مالکان و زمتي با برانداختن استثمار و سلب مالکيستيالي         در نظام سوس
 ي حل مي مسئله ارضي در کشاورزيستيالي سوسيدي و استقرار مناسبات تولي کشاورزدي دهقانان در تولي و همکاريعاونت

 . شود

 سمي مارکسمي در تعالي مهمي ا ست جاي طبقه کارگر در مبارزه انقالبي مسئله از آنجا که مربوط به متحد اساسني         ا
 .  کندي اشغال مسمينيـ لن

 

  ي و مسئله مل ـ ملت94

 و ني به وجود آمده و بر شالوده اشتراک زبان و سرزميخي تکامل تاري انسان ها که طداري عبارتست از اشتراک پاملت
.  کند استوار استي مي تجلي که در فرهنگ ملي ملاتي و خلقاتي سلسله خصوصکي وي و عوامل رواني اقتصاداتيح

 آن ها در مجموع خود اشتراک گروه افراد را ي و تمامطند مربوگريکديبه  مي وجوه مشخصه مشترک که بر شمردنيتمام ا
 . سازديبه ملت مبدل م
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 . و قوملهي قبفه،ي طاري اشتراک افراد وجود داشته نظگري ديخي ملت ها، اشکال تارشيداي از پشي         پ

 در نهايا.  دهدي ملي را تشکلهي قبفهيد طااجتماع چن.  دارندي و اقتصادي خونوندي که پستي اشتراک افرادفهي         طا
قوم .  و استفاده مشترک از آن ها قرار داشتدي وسائل تولي اشتراکتي آن ها بر مالکهي وجود داشته و پاهي اوليجامعه اشتراک
 و  و زبانني هستند و سرزمي خونيوندهاي پي که داراستي از اشتراک افرادگري ديع نوي و فئودالي بردگيدر جامعه ها

 هنوز ي اشتراک اقتصادزي ني کشوراسي و در مقستي نداري پاي اشتراک هنوز به اندازه کافني ايفرهنگ مشترک دارند ول
 .ستيکامل ن

 به وجود آمد ي کشوراسي رفت و بازار واحد در مقاني از مجي به تدرياسي و سي اقتصادهي تجزي دارهي         با رشد سرما
 ملت دي گوي منيلن.  گشتني تامستيداري پاني اهي دار ماشهي ري عوامل اقتصادنيبه گفته لن افراد که داريو اشتراک پا
 .  استي در دوران بورژوازيع تکامل اجتماري و شکل ناگزريمحصول ناگز

 ي و ظاهري است که وجه مشخصه آن خصائص جسمي شناسستي مقوله زکينژاد .  اشتباه کرددي         ملت را با نژاد نبا
 وجه معلول چي خلق ها به هي و فرهنگياسي س،يتفاوت سطح اقتصاد.  باشدي مرهي رنگ پوست وشکل و چشم و غرينظ

 از ي برخي باشند و عقب ماندگي همانند مي استعدادهاي داراادها کند که افراد تمام نژيعلم ثابت م. ستي نياختالف نژاد
 .      تسلط  استعمار است ژهي  به وي و اجتماعياسي س،ي علل اقتصاديآن ها دارا

 ي مداي تکامل پشي از پشي در داخل ملت بي اجتماعي تضادهاسميالي در دوران امپرژهي و به وي دارهي         با رشد سرما
 ي موندي پي وني طبقه کارگر و متحدي با مبارزه طبقاتشي از پشي بي شود و منافع ملي تر مدي طبقات شدنيمبارزه ب. کند
 و يدشمن.  دمدي الملل مني و خصومت بسميونالي تضاد و مبارزه در آتش ناسنيا سرپوش گذاشتن بر ي برايازبورژو. ابدي
 . ستي دارهي سلطه سرماري همه از عواقب شوم و ناگزي ملي و زد و خوردهاي ملل اختالفات ملني بنهيک

 ملت نو، آزاد از طبقات و کي و به ردي پذي تحول مقاًي عمجي ملت به تدريماي سي دارهي سرماي         پس از سرنگون
 شود که شالوده آن را اتحاد طبقه کارگر و دهقانان ي بدل ميستيالي به ملت سوس،ي و مبارزه طبقاتي طبقاتيتضادها

 ستم رود،ي مني ها از بنهي و کي اعتمادي شود علل بي عوض مشهي از رزي الملل ننيمناسبات ب.  دهدي مليزحمتکش تشک
 و تکامل موزون و هماهنگ و ي و فرهنگي آن را کمک و احترام متقابل، تبادل روز افزون اقتصادي شده جادهي بر چيمل

پس از .  روديم شي الملل پني بي با اتحاد و دوستي هر ملت موازي رشد و شکفتگسمياليدر سوس. ردي گي ميشکوفان جمع
 جامعه کيدر .  خواهد شدي ملي رفتن تفاوت هانيب ملل منجر به از شي از پشي بيکي نزدسم،ي کامل کمونيروزيپ

 ي تر از ملت خواهد بود و تمامعي خواهد شد که وسجادي افراد ايخي از اجتماع تاريدي شکل جدافتهي تکامل يستيکمون
 از رتري داري جامعه خواهد بود وبسي طوالناري ثمره تکامل بسنيالبته ا. آورد خانواده واحد گرد خواهد کي را در تيبشر

 . خواهد شدري صورت پذي کامل اجتماعيگانگيتحقق 

 ـ سميمارکس.  خلق هااني حقوق مي تساوي و برقرارري اسي ملت هايي مسئله طرق و رهايعني  ـي         مسئله مل
 يعني داشت، يخي مسئله برخورد مشخص تارني به ادي را خاطر نشان ساخته و معتقد است که باي مسئله ملتي اهمسمينيلن
 تناسب ن،ي تکامل هر کشور معاتي مختلف، خصوصي آن الزم است تکامل جامعه را در دوران هاحي حل صحيبرا
 مختلف، سطح ي زحمتکش ملت هاي توده هاتي درجه فعالن،ي در صحنه جهان و در درون کشور معي طبقاتيروهاين

 . و تشکل آن ها را به حساب آورديآگاه

 وابسته بود به ي ملت ها مسئله ملشيدايدر دوران پ. ستي نکساني در همه دوران ها يمل مسئله تي و اهمي         محتو
 دولت ها ني و بي المللني مسئله بکي به ي مسئله ملسمياليدر دوران امپر. ي ملي دولت هالي و تشکسمي فئوداليسرنگون
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 بوجود آمد  ي مستعمراتستمي است که سسميالير در دوران امپرايز. زدي آمي مم استعمار درهوغي از يبدل شده با مسئله آزاد
 خلق ي کننده ملت ها و خفه کننده آزادري اسني بزرگتري دارهيسرما.  شدمي تقسري اسارتگر و ملل اسيو جهان به ملت ها

 ي به صورت مسئله ملي آمده و در صحنه جهانروني دولت بکي از حدود مسئله داخل ي مرحله مسئله ملنيدر ا. ها شد
 در آمد که عبارتست از ي مستعمراتي به صورت مسئله ملي آمده و درصحنه جهانروني دولت بکيود مسئله داخل ازحد

 داي پي وابستگي با مسئله ارضني مسئله همچننيا.  و رشد مستقلي استعمار، به خاطر آزادوغي هيمسئله مبارزه خلق ها عل
در عصر ما احزاب .  دهندي ملي را دهقانان تشکيبخش مل يي رهاي کننده در نهضت هاشرکت توده عمده رايکرده، ز
 ي از نقشه هايري به جلوگ،ي بخش مليي رهاي به کمک به جنبش ها،ي توجه فراوان به حل مسئله ملستيکمون

 .  دارنديم کشورها مبذول ي و استقالل ملتي به دفاع از حق حاکمسم،يالي امپرالگرانهيستمگرانه و است

 يکتاتوري نشان داده همواره آن را تابع مسئله انقالب و دي به مسئله ملي توجه فراواننيگلس و لن         مارکس، ان
 که بر ي ساختند ملتيآن ها خاطرنشان م.   دانستندي مي اجتماعي و ترقسميالي تابع منافع مبارزه به خاطر سوسايپرولتار
 در مجموع خود در چهار چوب جامعه يند که مسئله ملآن ها ثابت کرد. شد تواند آزاد باي ستم کند خود نمگريملت د
تنها در جامعه .  استري امکان پذيستيالي جامعه سوسطي و حل قاطع آن تنها در شراستي قابل حل ني دارهيسرما
 کند و در نيي حق دارد سرنوشت خود را مستقالً تعي هر ملترد،ي پذي کامل ملت ها تحقق مي است که برابريستياليسوس

 برادرانه ي و همبستگياتحاد داوطلبانه و اصول. ردي گي در بر مزي حق تا جدا شدن کامل را نني المله اري کشور کثکيداخل 
 .راستي همه ملل امکان پذي کشورها تنها برشالوده احترام کامل به حقوق مساونيدر ا

 :  شود ي گفته مني چنراني در ايل مسئله مراموني درباره وضع کشور ما پراني حزب توده ايلي         در سند تحل

 با خي تاري متمادي قرن هاي کنند طي مي زندگي متعددي که در آن خلق هاي کشوريعني راني ارالملهي درکشور کث«
 کرده و در راه استقالل و ي با هم همکاري و برازنده اي فرهنگ غنجادي داشته، در ابداع و اي سرنوشت مشترکگريکدي

 اند،هنوز همه خلق ها از حقوق حقه خود برخوردار موده ني شماري بي هايبه دوش هم فداکار متحد او دوش يآزاد
 آن زي ني ملي هاتي رشته محرومکي است مي رژي عموماستي از سي که ناشي مصائبيعالوه بر شرکت در تمام. ستندين

 .  دهد يها را در فشار قرار م

 خود کي و دموکراتي حقوق ملني تامي کشور ما براي مبارزه خلق هاراني ا اوضاعتي و درک واقعي ملي         با رشد آگاه
 سال اني که در جريمبارزات متعدد. زدي آمي و ارتجاع در مسميالي امپرهي در مبارزه علراني اي تمام خلق هايبا منافع اساس

 . دهدي نشان ميا به نحو بارز رقتي حقني  است اوستهي به وقوع پراني اجانيبا در کردستان و آذرژهي به وري اخيها

 وارد شد و يني و استقالل به مرحله نوي در راه آزادري اکتبر نهضت ملل اسيستيالي سوسري         پس از انقالب کب
 بخشي مبارزه آزادي را براي باز هم مساعد ترطي شرايستيالي سوسي جهانستمي سليتشک. افتي ي سابقه اي بيرومندين

 کامل و ي را به تالشسميالي امپري مستعمراتستمي سي بخش ملات خروشان انقالبات نجليصر ما سدر ع.  کردجاديملل ا
 ي گاه جنبش هاهي تکني و عمده ترني مطمئن تريستيالي سوسي جهانستمي پروسه سنيدر ا.  کرده استکي نزديقطع

 . رديذ پي نماني پاياسي با احراز استقالل سي بخش ملييانقالب رها.  استينجات بخش مل

 را انجام ندهد ي ملزي رستاخفي و وظاانجامدي ني و اقتصادي اجتماعي در زندگيادي بنراتيي استقالل اگر به تغني         ا
 از لحاظ ي بخش مليي ضربات جنبش رهاري در زسميالي امپري مستعمراتستمي سختنيفرو ر. ادي است سست بنياستقالل
 .  قرار داردسميالي سوسي جهانستمي سلي خود بالفاصله پس از تشکيخي تارتياهم
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   )Nationalisation( كردن ي ـ مل95

 جامعه ياسي و سي اقتصاداتي فوق العاده آن در حتي اهميکي: ستي واژه از دو جهت ضرورني درست اي معنادرک
ر جهت عکس  شده درست دي و ملي شود و به خصوص در کشور ما کلمات ملي آن مي که بعد از معنايفي تحريگريود

 .  رودي آن به کار مي و علميمفهوم واقع

 ،ي و بازرگانيدي بانک ها، وسائط حمل و نقل، کارخانجات و موسسات مختلف تولن،ي آن که زميعني کردن ي         مل
 .ديآ به در آورده شده به تعلق دولت در ي خصوصي شرکت هااي  اشخاص و تي از مالکدي وسائل تولي و به طور  کليانتفاع

 از موسسات و ي و خارجي داخلي خصوصي اشخاص و شرکت هاتي مالکي کردن عبارت از الغاي مفهوم ملني         بنابرا
 آن ها به موسسات و لي کنند و تبدي از آن استفاده مي دارهي سرماي بهره کشي افراد و شرکت ها براني است که ايوسائل
 ي به در آوردن آن از دست کمپانيعني نفت عي کردن صناي ملمييگو ي ميوقت.  دولت استتي که در تصرف ومالکيوسائل
 داد هي انحصار کليعني ي خارجي کردن بازرگاني ملميي گوي ميوقت.  امور آن به دست دولتهي جهان و سپردن کلي نفتيها

 »يمل« کلمهستعمال که ا روشن استنيبنابر ا.  کشورها توسط دولت و کوتاه کردن دست بازرگانان از آنگريو ستدها با د
 »يمل«مدارس .  غلط استي است به کلي که تعلق به افراد و موسسات خصوصگري موسسات داي ونيزي مدارس و تلويبرا

 گفت که متعلق به دولت يماتي توان به آن موسسات تعلي فقط مي واقعيمدارس مل.  هستندي مدارس خصوصقتيدر حق
 مثالً راه آهن که يعني يموسسه مل.  استي خصوصست،ي ن»يمل«گري دار دهيا سرمکيفالن کارخانه متعلق به . باشد

 يستيالي سوسي که با کمک کشورهارهي و غي سازني و ماشي کارخانجات ذوب آهن و تراکتور سازايمتعلق به دولت است 
 شده لار بد و کسب درآمد سرشي تجارتي که به بنگاه هاي کردن موسسات و مدارس خصوصيمل. در دست ساختمانست

 .  دولت بر آن هاتي موسسات و استقرار مالکني داران صاحب اهي از سرماتي سلب مالکيعنياند 

 دارد ياز آنجا که دولت خود خصلت طبقات . مي پردازي و سرشت آن متي کردن به ماهي واژه ملي         پس از شرح معنا
 توان در نظر ي دولت نمي جدا از سرشت طبقاتزيردن را ن کي است ملي طبقاتاي معرف ومدافع طبقه يو درهر جامعه ا

 .  هستزي نياسي مقوله سکي بلکه ي مقوله اقتصادکي نه فقط ردن کي شود که ملي روشن مشتري مفهوم بنيدر ا. گرفت

  موسسات متعلق به همه خلقني که استي آن نيموسسات هنوز به معنا»  کردنيمل «ي دارهي سرماي         در کشورها
شالوده استثمار را از »  کردنيمل «ي دارهي سرمايدر کشورها. ستي دولت موجود خود مدافع و معرف همه خلق نراياست ز

 طبقات و مبارزه آن ها درجه نفوذ يروي جوامع بسته به تناسب ننيدر ا.  کندي نمجادي ايدي تولني برد ومناسبات نوي نمنيب
 کردن موسسات هدف ي دار و منافع آن ها از ملهي سرمايالت داخل گروه ها فعل و انفعااي زحمتکش يو قدرت توده ها

  . دي آي بدست مي گوناگونجي شود و نتاي مبي مختلف تعقيها

 ي دارهي شکل سرماتي شود و گاه به تقوي مي انحصاري کردن گاه منجر به محدود کردن قدرت گروه هاي         مل
 فروش کارخانجات و وسائل کهنه و فرسوده خود ي کردن براي داران از ملهي سرما هست کهيينمونه ها.  انجامدي ميدولت

به هنگام قدرت .  استفاده کرده اندي خزانه عموميعني دوش دولت ه کردن آن ها بزهي ساختمان و مدرندي تجداي يو واگذار
ان و محدود کردن قدرت  زحمتکشي اساسي کردن در جهت خواست هاي زحمت کش ومبارزه فعال آن ها، مليتوده ها
 يروزي و پسمي فاشوغي از ي از موسسات در فرانسه پس از آزادي کردن برخي مثل نمونه ملردي گي صورت مي دارهيسرما

 .يتلري ضد همينبرد عظ

 نيا.  هستندي دارهي سرماي دشمن عمده طبقه  کارگر انحصارهاي دارهي سرماي         در حال حاضر در کشورها
 از ي بخشي کارمندان و روشنفکران و حتتي داران کوچک، اکثرهي وران وسرماشهيمن عمده دهقانان، پانحصارها دش
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 ي اساسي قشرهاهي سازد و کلي انحصارها متوجه مهي خود را عليطبقه کارگر ضربه اساس. زهستندي داران متوسط نهيسرما
 . سازديد به دور خود متشکل م هستننفعي محدود کردن قدرت مطلقه انحصارها ذايخلق را که در محو 

 از ي جزئني است که به حداکثر به حال مردم سودمند باشد و ايطي کردن دامنه دار طبق شراي طرفدار ملاي         پرولتار
 .  قدرت مطلقه انحصارهاستهي مبارزه علي براايبرنامه پرولتار

 متعلق به ي کردن موسسات خارجيمل.  استژهي وياتي حتي اهمي کردن داراي در حال رشد ملي         در کشورها
 ن،ي اجهيدر نت.  سازدي استقالل فراهم مي برايني شکند و تضمي را در هم مي تسلط خارجي اساسيانحصارگران اهرم ها

 کند و امکانات ي عقب مانده نگهداشته شده را هموار ماقتصاد است که راه رشد يستيالي اقدام مهم ضد امپرکي کردن يمل
 شتري هر قدر دولت کشور در حال رشد بزي مورد ننيدر ا.  سازدي فراهم مي رشد همه جانبه ومستقل اقتصاد ملي برايجد

 و روشن تر تر قي کردن عمي باشد، عمل ملکي دموکراتشتري تحت نظارت مردم باشد، بشتريمعرف و مدافع توده ها باشد، ب
 در راه شتري کردن در عمل بي باشد از ملي متکي به استثمارگران داخلشتريبه سود توده ها خواهد بود و بر عکس هر قدر ب

 .  آن ها ازمردم استفاده خواهد شدي بهره کشي براداني امکانات و بازکردن مهي استثمارگران و تهنيپروار کردن ا

 زحمتکشان ريد با سا که طبقه کارگر در اتحاي هنگامفتد،ي زحمتکش بي به دست توده هاي که قدرت دولتي         هنگام
 و يستيالي سوستي مالکجادي از طبقات استثمارگر، اتي مالکي کردن عبارت از سلب انقالبي ملرد،ي گيدولت را بدست م

 تضاد يعني ي دارهي سرماي است که تضاد اساسيستيالي کردن سوسيتنها با مل.  موسسات به ملک تمام خلق استليتبد
 يستيالي کردن سوسيدر آغاز مل.  رودي مني از بتي مالکي دارهي و سرمايصوص و شکل خدي تولي خصلت اجتماعنيب

 بر کوچک و متوسط را در ي انفرادي هاتي و مالکستي دارهي سرماي خصوصي هاتي و مالکديمربوط به وسائل عمده تول
. رديواند صورت گ تي به اشکال مختلف ميستيالي کردن سوسي ملاني مختلف کشورها جرطيدر عمل طبق شرا. ردي گينم

 کوچک و متوسط و موسسات يدي نه، موسسات تولاي ردي را در بر گي زراعي اراضهي نه، کلاي همراه باشد ديمثالً با بازخر
 .  نهايخدمات کوچک و متوسط را شامل شود 

 و مستقل و مبارزه ي رشد اقتصاد ملي که در آن نبرد براي عصرسم،يالي به سوسي دارهي         در عصر ما، عصر گذار سرما
 هي سرمايدر  کشورها.  استافتهي ي اژهي وتي کردن حدت و فعلي کند مسئله ملي را اشغال مي مهمي مونوپل ها جاهيعل
 ري با تاث،ي با مجموعه عوامل مبارزه اجتماعري ناپذيي کامل و جداي وابستگئله مسني و چه در حال رشد، اشرفتهي چه پ،يدار

 را ي  دارهي کردن موسسات سرماي ملست،ياحزاب کمون.  داردسميالي و سوسي نبرد به خاطر دموکراستوده ها در حکومت با
 ي طبقاتدگاهي کنند، به آن از دي مطرح مسميالي و سوسي به خاطر دموکراسکاري در رابطه با پ،يدر رابطه با منافع اقتصاد مل

 کي استقرار  اصول دموکرات،ي شرکت زحمتکشان درامور کشوري کردن را در کادر مبارزه براي ملي نگرند و مبارزه برايم
 يدر کشورها.  دهندي قرار مسميالي به سوسلي آنان و هموار کردن راه ني دفاع از منافع زحمتکشان و بهبود زندگ،يحکومت
در . قرار دهد داران و قبل از همه انحصارگران هي را در خدمت سرماي کند منابع دولتي مي دولت سعشهي همي دارهيماسر
 بوده مسخ ي و طوالندي مبارزه شدجهي کردن که نتي مردم را جهت ملي کنند دستاوردهاي مي کشورها دولت ها سعنيا

 ومي همه جانبه کنسرسي و تسلط عملراني نفت اعينمونه آن را در صنا.  سازندي خود خالي مترقيکنند و آن را از محتو
 . ميني بي انگلستان ماي فرانسه اتي شده اقتصادي مليها رشته ي در برخني بر آن و همچنگانهيب

 ي گرفت که اوالً براجهي نتدي کهنه بلکه باستي اشهي وانددهي فاي کردن بي گرفت که ملجهي نتدي نبااتي تجربني         از ا
 ني گذار به جامعه نو خود راهي کردن به خودي ملاًي مبارزه کرد و ثاندي آن ها باي مترقي محتوقيحفظ دستاوردها و تعم

 در حال تحت الشعاع منافع ي دارهي و اراده دولت سرماتي شده به هداي ملي بخش هاي دارهيدر جهان سرما. ستين
 ي بخش خصوصني کردن به عالوه به مثابه رابطه و تناسب بي مسئله ملي دارهيدر جامعه سرما.  قرار داردهي سرمايعموم
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 ي شود، حتي منکر نمياد لزوم مداخله دولت را درامور اقتصگري دچکسياکنون ه. ود شي مطرح مي دولتاي يو بخش عموم
 در اي ندارند و ي فوري آن ها که سود آورژهي خاص به وي را در رشته هاي دولتي هاي گذارهي خود سرمازيانحصارگران ن

 به لزوم ي عمومي هاي گذارهي سرمادازمني دشوار و نيآن ها که در رشته ها.  کنندي مهي توصرهي و غيقاتي تحقيرشته ها
آن ها که . ستي ني دولت تاجر خوبندي گوي رسد مي صحبت بر سر موسسات پر نفع مي کنند وقتيدخالت دولت اعتراف م

 ي اراضي خرج شود وقتشي براي گذارند تا از بودجه عمومي بازار را به عهده دولت مني و تامي و راه سازيمثالً سد ساز
 ي پرسود مي بهره کشي براي و خارجيداخل ي خصوصي شرکت هالي سدها آماده شد دست اندرکار تشکري زنمونه و پر آب
 . کنندي مربوطه توسط دولت مخالفت معي کشت و صنايشوند و با تصد

 يمل.  بلکه شرط آنستستي ني و ثمر بخشي داران مانع سود آورهي سرماغاتي کردن موسسات بر خالف تبلي         مل
 ي توده ها در حکومت وشرکت زحمتکشان در اداره و رهبرشتري چه برهري تاثي موسسات هم زمان با مبارزه براکردن

 و ي حکومت ملکي کردن موسسات در يمل.  گذاردي مرمثبتي جامعه تاثي و اقتصادي اجتماعيموسسات، در زندگ
 ي و رفاه مردم، براي و در راه بهروزي مترقيتماع برنامه اجکي ي اجراي الزم را براي به نوبه خود وسائل مالکيدموکرات
 شکل و در نيدر ا.  کندي استقالل کشور فراهم ممي تحکي براجهي و در نتي رشد اقتصادي و براي ملاستي سکي ياجرا
 و ثمر ي گذارد، مالک بازدهي خلق در خدمت جامعه مکي را تحت نظارت دموکراتيدي کردن، وسائل تولي مفهوم ملنيا

 و استفاده از دست ي فني دهد، موجب ترقي رشد طبق نقشه قرار مهي داران را پاهي نه مالک سود سرماياقتصاد يبخش
 فارغ از تسلط ي و اقتصادي و بازرگاني مالعي وسي المللني بي هاي دهد که همکاري شود وامکان مي مي علميآوردها
 طي شراني جهت و در انيبه ا. رشودي صورت پذيتقالل مل اسني با تضميعني ي نو استعماري هاي و وابستگي خارجهيسرما

 .ستي رشد اقتصادکي کردن شکل مدرن و شکل دموکراتياست که مل

 

 ) مولده يروهاي ناي ( يدي توليروهاي و نيدي ـ مناسبات تول96

شود و انسان ها که  ي مدي تولي عبارتند از وسائل کار، موضوع کار، علم و فن که به کمک آن ها نعم ماديدي توليروهاين
 ي مهي را تهي موجود زندگي و مهارت در کار همه نعمت هادي و با کمک تجربه خود در تولرندي گي وسائل را به کار منيا

 . کنند

آن ها نقش قاطع را در تکامل .  زحمتکش بوده و هستندي توده هادي تولي اساسيروي         در تمام مراحل تکامل جامعه ن
 ي ملي را تشکي اند و رشد آن ها شالوده رشد و تحوالت اجتماعدي تولي عنصر انقالبيدي توليروهاين.  کنندي مفاءي اديتول
بازده کار و تسلط انسان . گرندي دي از سوعتي طبي و قوااءي سو و اشکين انسان از ي رابطه بانگري بيدي توليروهاين. دهد
 وابزار کار کامل تر و همه دي وسائل  توليعني باشد، افتهي رشد يديل تويروهاي است که نشتري به همان اندازه بعتيبر طب

 انسان ها وسائل و ابزار دي تولانيدر جر. د انسان ها باالتر باشي و علميجانبه تر باشد و تجربه و مهارت و سطح فرهنگ
 عتي طبيروهاي بر نرند،ي گيره م بهتر و همه جانبه تر بهعتي از طبنند،ي آفري مدي جدي هاني کنند، ماشي ملي را تکمديتول

 يديول تيروهاي رشد مداوم نبي ترتني کنند و به اي تر مي خود را کامل تر و غني و علمي فني هايي زنند، شناسايمهار م
 و يمي اقلطي در شراري ها با تاثنهي خود در همه زمي بزرگ و انقالباتي شگرف و کشفاتيعلم با ترق.  کنندي منيرا تام
 جامعه ي و رهبري اداره امور اقتصادقي دقي هاوهي شني با تدوعتي و تسلط بر طبي انرژدي و کشف منابع جدانهي کريتسخ
 اساس يدي توليروهايرشد ن.  گرددي ملي تبديدي توليروهاي نشي افزانهي زمر عامل قاطع دکي به شي از پشي برهيو غ

 .  باشدي ميديت تول مناسبايعني دي تولگري عنصر دريي و شالوده تغديتکامل تول



  واژه نامه سياسي                                                                                                  امير نيک آئين

 ١٢٠صفحه 

 گردد و ي مستقر مي نعم مادعي مبادله و توزد،ي تولاني انسان ها درجرني که بي عبارتست از روابطيدي         مناسبات تول
 و ي اجتماعي که سراسر نظام زندگستيدي مناسبات تولني اتيماه.  دهدي ملي جامعه را تشکي اقتصادي بناري و زهيخود پا

 دي است که وسائل تولني عبارت از ايدي وضع مناسبات تولي در بررسي اساسمسئله.  کندي منييع را تع اجتمايساخت درون
 ني اشخاص، گروه ها و طبقات است که ازاي برختي در مالکاي تعلق به همه جامعه دارد و اي آست؟ي و تملک کاريدر اخت

 به ما نشان يدي سخن وضع مناسبات تولگريبه د.  کنندي افراد، گروه ها و طبقات استفاده مري از ساي بهره کشيتملک برا
 . گرددي ممي افراد جامعه تقسني شود چگونه بي مجادي که توسط انسان ها اي نعم مادجهي و در نتدي دهد که وسائل توليم

 را بوجود ي و اقتصادي اجتماعي هاوني فرماساي ها ي که انواع صورت بندستيدي انواع مناسبات تولني         درست هم
 بر يدي در جوامع منقسم به طبقات متخصام، مناسبات توليعني ي دارهي و سرماسمي و فئوداليدرجوامع بردگ.  آورنديم

 سود مشترک قانه،ي رفي مناسبات همکارني اسمياليدر سوس.  استوار استتيبع تسلط و تاهيشالوده استثمار فرد از فرد، بر پا
 .ست که از هر گونه استثمار و ستم فارغ هستند ايي انسان هانيو کمک متقابل ب

 را سطح رشد يديدرجه تکامل مناسبات تول.  قرار دارنديکيالکتي در وحدت ديدي توليروهاي و نيدي         مناسبات تول
را تند  گذارد، آن ي مري تاثيدي توليروهاي در تکامل و رشد نيدي کند و به نوبه خود مناسبات تولي مني معيدي توليروهاين
 عبارتست از قانون تطابق مناسبات ي واقتصادي اجتماعي هاي صورت بندهيکل عام در يقانون اقتصاد.  کندي کند ماي
 که ابندي توانند به طور کامل و بدون مانع رشد ي فقط آن هنگام ميدي توليروهاين. يدي توليروهاي با خصلت نيديتول

 تکامل اني و در جرند تکامل آن مطابقت کني در مرحله معيدي توليوهاري درجامعه با خصلت و وضع نيديمناسبات تول
 مانند و درجوامع متضاد باالخره در مرحله ي عقب ميدي توليروهاي از تحوالت و رشد نديجامعه مناسبات مستقر شده تول

 در ي و بندديشوند و به ق ي در تضاد واقع ميدي توليروهاي دهند، با خصلت ني خود را بر آن از دست مهي تطابق اولينيمع
 که تضاد ي گردد، انقالبي آغاز مي موقع است که عصر انقالب اجتماعنيدر ا.  گردندي مبدل ميديول تيروهايراه تکامل ن
 و بالنده با ابندهي رشد يدي توليروهاي ننيبرخورد ب.  دهدي ارتقاء مي باالترتاًيفي کند و جامعه را به مرحله کيرا حل م

 . دهدي مليشک انقالب را تي اقتصادهي کهنه وفرسوده ، پايديمناسبات تول

 بر وسائل ي اجتماعتي به علت فقدان طبقات متخصام و منافع متضاد آنان، به علت وجود مالکيستيالي         درجامعه سوس
 يدي توليروهايد ن از رشيدي از عقب ماندن مناسبات تولي ناشي وطبق نقشه جامعه، تضادهاي علمي رهبرقي و از طرديتول

 الزم و بهبود مداوم اداره امور راتيي به موقع و تغي انجامد بکله با انجام رفرم هايبه برخورد خصمانه و به انفجار نم
 . شودي داده مقي تطبدي توليروهاي با رشد نيدي جامعه روابط تولي و رهبرياقتصاد

 دي تولوهيش. يخي تارني در هر دوران معيدي و مناسبات توليدي توليروهاي وحدت نني عبارتست از همدي تولوهي         ش
 که رهي و غدي از خوراک وپوشاک گرفته تا منزل و سوخت و وسائل تولست،ي بشري گر نحوه بدست آوردن وسائل زندگانيب
 را در يعي طبيروهاي و ناءي انسان و اشني مفهوم هم مناسبات بنيا. دارد نوع بشر و تکامل اجتماع ضرورت تي موجوديبرا
  .دي بر وسائل تولتي خود انسان ها را از نظر مالکني و هم مناسبات بردي گيبر م

 شود که به دنبال خود و طبق قانون تطابق ي آغاز ميدي توليروهاي در نراتيي با رشد و تغد،ي تولوهي شريي         تحول و تغ
 شالوده هر دوران دي تولوهيش.  گرددي را منجر ميديبات تول در مناسريي تغ،يدي توليروهاي با خصلت نيديمناسبات تول

 آنست که تمام يکيالکتي در مفهوم ددي تولوهي شريي تغي جامعه به معناکي ياديتحول بن.  دهدي ملي را تشکياجتماع
 رشد خيتار جهت است که نيبد.  دهدي مريي را به دنبال خود تغي ها و نهادها و موسسات اجتماعشهي اجتماع و انديزندگ

 ي تري آن ها مرحله نو و عالز اکي و هر ردي گي را ميگري دي جايکي که ستيدي تولي هاوهي شخيجامعه در درجه اول تار
 . دهدي را نشان مي جامعه بشرخياز تار
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   )Militarisme (سميتاريلي ـ م97

 در امور ي نظاميروهاي استفاده از ن،يظام نيروهاي مداوم نتي و تقومي به تحکري داي دارهي دول سرمااستي از سعبارتست
 عناصر ني و متجاوزترني تري ارتجاعطرهي در عمل منجر به استقرار سسميتاريليم.  اشغالگرانهي وتدارک جنگ هاياسيس

 . شودي مر کشوياسي و سي اجتماعاتي بر حي انحصارهيسرما

 و به کار افتادن ي اسلحه سازعي صنادي تولاديه شکل ازد کردن آن بي نظاماي کردن يستيتاريلي مد،ي تولنهي         در زم
 به گري دي در رشته هاي صنعتدي شود و هم زمان با آن تولي مربوط به آن جلوه گر مي و رشته هايچرخ زرادخانه جنگ

م وضع  شدمي کردن اقتصاد وخي نظاممي مستقجهينت.  شودي کاسته مزي نطلق گاه به طور مي و حتدي آي منيي پايطور نسب
 مقدار ي و اجتماعي مصارف عمراني رسد و براي محاتي کشور به مصرف تسلي اکثر منابع درآمدهارايزحمتکشان است، ز

.  شودي کاسته مدي و از قدرت خردي آي منيي پاي شود، دستمزد واقعي ها افزوده ماتيبه عالوه بر مال.  ماندي مي باقيکمتر
 خود استي سني اي شوند ولي متوسل مسميتاريلي به مشي خوطرهيضادها و  ادامه س رفع تي دار براهيمحافل زمامدار سرما

 طرهي هم زمان با ساستي سنيا.  شودي مي دارهي در بطن نظام سرمادي جدي تضادهاجادي تضادها و اديموجب تشد
ن کشور خود و   و زحمتکشاي ملبخشي و نهضت آزاديستيالي سوسي کشورهاهي عليستياليانحصارات، تشهتات دول امپر

 ي سابقه اي را به طرز بسميتاريلي مي دولتي انحصاري دارهيسرما. ابدي ي تجاوز کارانه وسعت مي نظامي هامانيانعقاد پ
 را ي کالن مخارج جنگي هابودجه و اختصاص ادي زاري بسي نظاميروهاي وجود ن،يحاتي تسلمي دهد و مصارف عظيشدت م
 .  گردديموجب م

 توده ها، تورم ي شود به خانه خرابي مي انحصاري از بورژوازي خاصي ثروت گروه هاشي که موجب افزاسميتاريلي         م
 ي متي سابقه را در مقابل بشري بي هاي ها و نابودي جنگ جهانسوز با قربانکي ي انجامد و دورنماي ميپول و گران

 از ي بخشي و اجتماعياسي ساتي کردن حي نظامهي عل،ي جنگمصارف هي علسم،يتايلي مهيمبارزه زحمتکشان عل. ديگشا
  . استسميالي و سوسي انحصارها و به خاطر صلح، دموکراسهيمبارزه عل
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  »ن«
  

  )Nationalisme( ـ ناسيوناليسم 98

 واژه ناسيون به معناي ملت مشتق است و مفهوم ملي گري متعصب خصم ساير ملل را مي رساند  و نبايد آن را با ميهن از
. در اين مفهوم ناسيوناليسم يكي از اصول ايدئولوژي و سياست بورژوازيست.  دفاع از حق حاكميت ملي اشتباه كردپرستي و

 و ويژگي هاي ملت خود و خوار دانستن و به سخره گرفتن و دشمن ائلتظاهر آن برتر شمردن و واال دانستن همه خص
 . انگاشتن ساير ملل هاست

ومت بين خلق ها دامن مي زند در جريان پيدايش ملت در جامعه بورژوازي پديد شد و وابسته          ناسيوناليسم كه به خص
اين ايدئولوژي و سياست در دوران اعتالي سرمايه داري و مبارزه عليه فئوداليسم نقش مترقي . به رشد سرمايه داريست

ناليسم كه بيانگر مناسبات بين ملت ها در ناسيو.  ملي موثر بوده استدولتبازي كرده و در ايجاد آگاهي ملي و تشكيل 
اول نزد ملت حاكم به شكل شوينيسم ملت بزرگ كه مظاهر آن تفاخر : دوران سرمايه داريست به دو شكل تظاهر مي كند

دوم نزد ملت .  استودو برتر دانستن خود و لگدمال كردن حقوق و منافع ديگران و تمايل به تحليل بردن ديگران در خ
شكل ناسيوناليسم محلي كه تظاهر آن عدم اعتماد به ديگران، در خود فرو رفتن ملي و تمايل به انزوا و جدايي محكوم به 

 . است

و تحريك ناسيوناليسم با اشاعه تعصبات » منافع عمومي ملت«         مبلغين بورژوازي و رفرميست ها با سفسطه پيرامون 
ه و كينه توزانه سعي مي كنند آگاهي طبقاتي زحمتكشان را تخدير كنند، در ملي و احساسات برتري جويانه يا انزوا طلبان
ناسيوناليسم با مصالح زحمتكشان و با .  و استيالگرانه را توجيه كنندستعمارينهضت كارگري  جدايي بيفكنند و جنگ هاي ا

 .منافع واقعي ملي سازگار نيست

ماركسيست ـ لنينيست ها .  تاريخي، مشخص و منطقي است         برخورد كمونيست ها با ناسيوناليسم برخوردي
ناسيوناليسم ملت حاكم را كه بر سلطه يك ملت بر ملت ديگر صحه مي گذارد قاطعانه طرد مي كنند و آن را ارتجاعي مي 

 و  ضد امپرياليستي، داراي مضمون خلقي، دموكراتيكمحتويشمرند و از ناسيوناليسم ملت اسير به آن معنا كه داراي 
به عبارت  ديگر در عصر . مترقي است بدان معنا كه خواستار آزادي و حاكميت و رشد ملي مستقالنه است حمايت مي كنند

 اريخيامپرياليسم و نبردهاي ضد استعماري در مرحله معيني از رشد و نضج نهضت آزاديبخش ملي كمونيست ها از نظر ت
 جنبه از ناسيوناليسم ملت اسير و محكوم كه عليه امپرياليسم متوجه است موجه مي شمرند و وظيفه خود مي دانند كه از آن

پشتيباني كنند زيرا كه در اين مرحله مشخص ناسيوناليسم داراي محتوي دموكراتيك عمومي، داراي ماهيت ضد 
 . صاديستامپرياليستي و هدف آن كسب استقالل سياسي و اقت

ن ملل به سوي آشتي و اتفاق با امپرياليست ها متوجه است كه مي كوشند          منافع استثمارگران و مرتجعين همي
كمونيست ها با . سرانجام ناسيوناليسم را در همان كوره راه خدمت به سرمايه داري و استثمار زحمتكشان خودي بياندازند

وق بين ملل برقرار شود زمينه  سوسياليستي هنگامي كه برابري واقعي حقمعهدر جا. اين جنبه ناسيوناليسم مبارزه مي كنند
هاي اجتماعي و اقتصادي ناسيوناليسم نيز از بين مي رود، اگر  چه مظاهري از آن به صورت بقاياي نظام كهنه سرمايه 

 . رپاستداري در آگاهي و رفتار برخي افراد باقي مي ماند زيرا كه سحر ناسيوناليسم سخت جان و دي
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هدف غايي زحمتكشان . رابر ناسيوناليسم، اصل انترناسيوناليسم پرولتري را قرار مي دهد         ماركسيسم ـ لنينيسم در ب
يعني الغاي استثمار و ايجاد جامعه كمونيستي تنها از راه اتحاد زحمتكشان همه ملل و اجراي سياست و ايدئولوژي 

 .انترناسيوناليسم پرولتري امكان پذير است

 :در سند اصلي كنفرانس جهاني احزاب برادر گفته مي شود         در حال حاضر همان طور كه 

امپرياليسم با تشويق ناسيوناليسم ارتجاعي در كشورهاي رشد يابنده، اصطكاك ها ايجاد مي كند و بين آن ها نفاق          «
ند و از اين راه مي افكند و به شدت مي كوشد بيش از پيش لبه اين ناسيوناليسم را عليه سوسياليسم و كمونيسم متوجه ك

 اين كشورها منشعب و پراكنده كند و مي كوشد مبارزان ميهن پرست را از بهترين درنيروهاي ملي و مترقي و انقالبيون را 
 .»دوستان خود يعني از كشورهاي سوسياليستي و جنبش انقالبي كارگري در كشورهاي سرمايه داري جدا و منفرد كند

ويدوآليسم و خود پرستي جمعي متعلق به بورژوازي وخرده بورژوازي است،  انباشته از غرور          ناسيوناليسم شكل اندي
 .بيجاست بخود و نفرت بي خردانه نسبت به ديگرانست

         انترناسيوناليسم بر روحيه كلكتيويسم، پيوند و همبستگي پرولتاريا متكي است و حفظ منافع ملت را در چهار چوب 
آن ها به خلق . كمونيست ها در عين انترناسيوناليست بودن ميهن پرستان واقعي هستند. ر نظر مي گيردمنافع ملل ديگر د

تمام زندگي و مبارزه آن ها وقف .  آن در فرهنگ و علم و هنر عشق مي ورزندقعيكشور خود، به ميهن خود، به افتخارات وا
 ميهن پرستي كمونيست ها تا پاي خرد و به قيمت .سعادت، رفاه و ترقي مادي و معنوي مردم زحمتكش ميهن شانست

 زورگويي ها و رهاين ميهن پرستي از ناسيوناليسم از كين نسبت به ملل ديگر،  ازغرور دربا. خون ثابت شده است
كمونيست ها خواستار تامين حق حاكميت خلق هاي داخل ميهن خود و . كشورگشايي هاي  گذشته ملت خود بيگانه است

 .آن ها مبلغ پرشور ميهن پرستي و بشر دوستي راستين هستند. ت و استقالل كشور خود هستندمدافع تمامي

 

  )Neocolonialisme( ـ نو استعمار 99

 دوران تالشي سيستم مستعمراتي امپرياليسم، در مقابل نهضت جوشان رهايي بخش ملي و مبارزه پرشور استقالل طلبي در
سياليستي و نفوذ روز افزون انديشه هاي سوسياليسم در سراسر جهان در حالي كه در شرايط ايجاد و تحكيم اردوگاه سو

سوسياليسم به عامل تعيين كننده در جهان تبديل مي شود ديگر براي امپرياليست ها امكان ندارد كه مثل گذشته سرزمين 
امپرياليست . بر آن ها مستقر سازندهاي غير استعمار كنند، يعني سيادت مطلق و آشكار سياسي و اقتصادي و نظامي خود را 

 خود ناچار به ئولوژيكها براي اجراي نقشه هاي سوق الجيشي سيادت بر جهان و حفظ و بسط نفوذ سياسي، اقتصادي و ايد
اين مقاصد ماهيتاً . شيوه هاي ديگري عمل مي كنند، اسلوب هاي تازه اي به كار مي برند تا به مقاصد خود دست يابن 

تند ولي شيوه هاي نيل به آن جديد است و با استعمار كالسيك در اواخر قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم استعماري هس
در عين حال توسل امپرياليسم به سياست نو استعماري نشانه .  هم آن را استعمار نو مي خوانندتاز اين جه. تفاوت دارد

 . خصلت عمومي امپرياليسم جهاني استمحكوميت و شكست سياسي استعماري امپرياليسم و ناشي از 

 :         اين شيوه هاي نو و اساليست تازه امپرياليست ها چيست؟ عمده ترين آن ها فهرست وار از اين قرار است

 ـ حاكم كردن گروه هاي محلي كه به حاالت مختلف و در درجات گوناگون از سياست امپرياليست ها پيروي مي كنند ۱    
 .طئه، كودتا، ترور و نظاير آنبا توسل به تو
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 ـ در دست گرفتن اهرم هاي اساسي در صنعت، تجارت و كشاورزي به وسيله سرمايه گذاري هاي مستقيم و مختلط، ۲    
 . تسلط از راه صدور سرمايه، دادن قرضه، سياست به اصطالح كمك و همچنين فشار اقتصادي و تطميع محافل حاكمه

ارجي غير مساوي با مبادله نابرابر كه ماهيتاً مانع رشد اقتصادي شده كشور را در حالت بازار  ـ تحصيل بازرگاني خ۳    
 .فروش محصوالت ساخته شده به قيمت انحصاري و تهيه مواد خام ارزان قيمت نگاه مي دارد

 نبض اقتصادي  ـ تشكيل بانك ها و كنسرن ها و ديگر موسسات اقتصادي كه دولتي را در داخل دولت مي شوند و۴    
كشور را در دست مي گيرند نظير كنسرسيوم بين المللي نفت و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران كه در عين حال نمونه 

 . ستنداي از استعمار نوين جمعي چندين كشور امپرياليستي ه

  اقتصادي  ـ تحصيل قراردادهاي نامساوي و با شرايط سنگين واسارت بار اعم از سياسي، نظامي و۵    

  ـ كشاندن به پيمان هاي نظامي دو جانبه يا منطقه اي نظير پيمان سنتو و قرارداد دو جانبه ايران و امريكا ۶    

 ـ استفاده از موسسات به اصطالح فرهنگي و مطبوعاتي و خيريه و تعاون و نظير آن ها براي دسته بندي ها و سوء ۷     
اكمه از يك سو و براي نفوذ ايدئولوژيك در جامعه و اشاعه نظريات تخطئه كننده استفاده سياسي در گروه هاي هيئت ح
 دموكراسي و استقالل از سوي ديگر

 ـ  كوشش در راه جلب بورژوازي ملي و ذي نفع ساختن آن در سرمايه گذاري هاي مشترك و جلب برخي قشرهاي ۸    
 ديگر به منظور بسط تكيه گاه اجتماعي خود 

 فاده از نفاق و دو دستگي و ايجاد برخوردهاي مصنوعي و تفرقه افكني بين نيروهاي رهايي بخش ملي و مترقي ـ است۹     

  ـ استفاده از آنتي كمونيسم به اشكال گوناگون راست و چپ آن۱۰     

نيست و  درباره اسلوب هاي امپرياليسم براي اسارت كشورهاي رشد يابنده در سند اساسي كنفرانس جهاني احزاب كمو
 . چنين گفته مي شود) ۱۹۶۹(كارگري 

درمبارزه عليه جنبش آزاديبخش ملي، امپرياليسم از يك سو با سرسختي از بازمانده هاي استعماردفاع مي كند و از          «
ي سوي ديگر كوشاست با شيوه هاي نو استعماري راه ترقي اقتصادي و اجتماعي را بر كشورهاي رشد يابنده، بر كشورهاي

بدين منظور از محافل ارتجاعي حمايت مي كند از لغو نظام هاي اجتماعي عقب . كه حاكميت ملي كسب كرده اند ببندد
مانده جلو مي گيرد و مي كوشد بر سر راه رشد به سوي سوسياليسم يا راه مترقي غير سرمايه داري كه دور نماي 

 . سوسياليستي مي گشايد ايجاد موانع و دشواري كند

     امپرياليست ها بر اين كشورها قراردادهاي اقتصادي و پيمان هاي نظامي ـ سياسي كه ناقض حاكميت آنهاست     
تحميل مي نمايند، از طريق صدور سرمايه، بازرگاني نامتعادل، بازي قيمت ها و كورس ارزها، وام ها، ازطريق اشكال 

 .اي مالي بين المللي، اين كشورها را استثمار مي كنند هانگوناگون به اصطالح كمك و اعمال فشار از جانب سازم

         با توسل به اين شيوه ها و نظاير آن كشورهاي بزرگ امپرياليستي بسياري ممالك ديگر را به ويژه در آسيا و افريقا و 
لس محلي وجود امريكاي التين وابسته به خود نگاه مي دارند، اگرچه در آن ها حكومت هاي محلي، ارتش، دولت و مج

در به كار بردن اين اشكال نفوذ و سلطه، به ويژه اياالت . دارد و در ظاهر نوعي استقالل سياسي صوري حفظ مي شود
امپرياليسم امريكا امروز استعمارگر . متحده امريكاست كه به علت قدرت اقتصادي و سياسي خود مقام اول را حائز است

 كشورهاي سرمايه هم كليه سودهاي ناشي از صدور سرمايه هاي انحصاري به همسه چهار. عمده بين المللي خلق هاست
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امپرياليسم امريكا به ميراث خوار عمده سيستم مستعمراتي امپرياليستي بدل . داري به جيب شركت هاي امريكايي مي رود
 رهبري كننده را در مقابل در عين حال اياالت متحده ژاندارم بين المللي معاصر است، زيرا كه نقش قاطع و. شده است

 .  به عهده دارد و مركز اساسي استعمارجديد استوجنبش هاي مترقي و استقالل ج

استقالل .          در اين شرايط روشن است كه مبارزه عليه استعمار با مبارزه عليه استعمار كالسيك به پايان نمي رسد
 با استقالل اقتصادي توام نباشد به هيچ وجه براي جوابگويي به سياسي با اينكه گامي به جلو است ولي اگر تحكيم نشود

 جهت پيكار براي تحكيم استقالل سياسي و كسب استقالل اقتصادي و از همينبه . نياز جامعه و خواست مردم كافي نيست
روشن و صريح متوجه هدف مبارزان در اين پيكار بايد . بين بردن هرگونه وابستگي به امپرياليسم بايد همچنان ادامه يابد

 كشورهاي سوسياليستي و عنيامپرياليسم جهاني و انحصارات امپرياليستي و شيوه هاي استعمار باشد و دوست و متحد ي
اين مبارزه ايست كه در عصر ما در . نهضت كارگري كشورهاي پيش پا افتاده سرمايه داري بايد به درستي تميز داده شود

 پس از حل مسائل سياسي متدرجاً به مسائل اقتصادي و اجتماعي حاد مي پردازد و ريشه وسعت و در عمق بسط مي يابد و
  . داي و پي گيرتر مي شو
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  »و«
 

  ي ـ وضع انقالب100

 اجتماعي عبارتست از حل تضادهاي اجتماعي به نحوي كه به تغيير كيفي زيربنا و روبنا يعني تغيير صورت بندي انقالب
ميان رشد نيروهاي مولده و مناسبات توليدي مباني اقتصادي يعني شرايط مادي انقالب را تضاد . اجتماعي منجر گردد

 .  را مطرح مي سازدتماعيفراهم مي سازد و در مرحله معيني ضرورت انقالب اج

ات براي انقالب اجتماعي عالوه بر شرايط مادي تغيير.          فراهم آمدن شرايط مادي انقالب براي انقالب كافي نيست
مجموعه اين تغييرات عيني، وضع «عيني معين ديگري كه شرايط عيني اصطالح مي شود ضرورت دارد و به قول لنين 

 ».انقالبي ناميده مي شود

«  ـ بحران ملي عمومي كه هم استثمارشوندگان و هم استثمارگران را در بر مي د بدين معنا كه نه فقط استثمارشوندگان ۱
هم نتوانند به شيوه گذشته حكومت » بااليي ها«ه شيوه گذشته زندگي كنند بلكه استثمارگران نخواهند ب» پاييني ها 

 .نمايند

  ـ تشديد فوق العاده فقر و نياز توده هاي زحمتكش۲

 ـ تشديد قابل مالحظه فعاليت توده هاي زحمتكش به نحوي كه هم در نتيجه بحران عمومي و هم در نتيجه اقدامات ۳
 .  بيش از پيش به مبارزه تاريخي مستقل جلب مي شوندخود هيئت حاكمه

         اوضاع بين المللي، به خصوص وجود اردوگاه سوسياليسم در شرايط كنوني، انقالب يا بحران هاي انقالبي در 
ه كشورهاي امپرياليستي، انقالب در كشورهاي همجوار، جنگ و نيز بحران هاي ناشي از ستم ملي و تبعيض نژادي و غير

وضع انقالبي ناشي از تغييرات عيني و بر حسب .  موثر باشندالبيبه مثابه عوامل عيني مي توانند در پيدايش وضع انق
شرايط تاريخي در كشورهاي مختلف مي توانند به صورت گوناگون بروز كند و در اين يا آن كشور در اين يا آن زمان معين 

 . قالبي نقش كمتر يا بيشتر داشته باشدـ اين يا آن عامل عيني  در پيدايش وضع  ان

         آنچه مهم است اينست كه انقالب بدون وضع انقالبي ميسر نيست و وضع انقالبي معلول دگرگوني هاي عيني 
نه فقط به اراده افراد و گروه ها و احزاب جداگانه ، بلكه «معين در زندگي اجتماعي است و اين دگرگوني ها به قول لنين 

 .» اراده طبقات جداگانه نيز بستگي نداردحتي به

براي اين كه امكان تحول .          انقالب بدون وضع انقالبي ميسر نيست، ولي از هر وضع انقالبي، انقالب پديد نمي آيد
 :به قول لنين. انقالبي به تحقق بپيوندد، عامل ذهني نيز ضرورت  دارد

ست بلكه مولود وضعي است كه در آن به تغييرات پيش گفته، دگرگون ذهني انقالب مولود هر وضع انقالبي ني         « 
يعني توانايي طبقه انقالبي، به اقدامات توده اي به حد كافي نيرومندي اضافه شود كه بتواند دولت كهنه را كه هيچگاه حتي 

 ).ل سازد يا متزلز( در هم شكند » نمي افتد  « ،»ازندنياند«در درون بحران ها نيز اگر آن را 

حزب طبقه كارگر .          چنين كاري فقط از عهده پيشاهنگ طبقه انقالبي، يعني حزب طراز نوين طبقه كارگر برمي آيد
 . روح و مغز عامل ذهني انقالب را تشكيل مي دهد
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البي را براي انقالب چپ روها قرار دارد كه يا لزوم وضع انق» تئوري «          تئوري لنيني انقالب درست در نقطه مقابل 
 .به كلي نفي مي كنند و يا به آن برخورد سطحي و عاميانه دارند


