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 پیشگفتار

( از زمان م ل پ دحزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان )

بر مبنای برنامه بوخوم خود  ،بدینسو 1982تأسیسش در سال 

Bochumer Programm  فعالیت می نماید. کنگره حزبی گلزن

برخی  1999در سال  Gelsenkirchener Parteitagکیرشن 

که به واقعیت آلمان اضافات اساسی ای را به تصویب رسانید، 

و فعالیت حزبی بر بنیان شیوه تفکر  شدهدوباره متحد 

 پرولتری، توجه مبذول می داشتند.

نی بدینسو، سیستم جها 1990از آغاز سال های 

، سازمان نوین تولید بین المللی بوسیله امپریالیستی

، است. از آندم تاکنون گردیده دستخوش یک دگرگونی مهم

مبارزه بر سر تسلط بر بازار جهانی بواسطه یک قشر رهبری 

مافوق انحصار بین المللی از عرصه  500 حدوداکننده از 

بانکداری، صنایع، بازرگانی و کشاورزی، مهر خودش را بر 

که مافوق از آن هنگام است  .میداردرویداد جهانی نقش 

انباشت مزمن سرمایه، بحرانی بودن عمومی سیستم 

فاجعه تهدید آمیز  جهانی امپریالیسم را تشدید می نماید.

ر عمومی جنگ، موجودیت زندگی جهانی محیط زیست و خط

تنظیم و تنسیق  مورد سوال قرار میدهند. اساسارا  بشری

سیاست و اقتصاد بوسیله دولت ملی، بیشتر و بیشتر به 

ضمیمه ساده یک مدیریت بحران به توافق رسیده در سطح 

وجه مشترک آن ترجیحا به . به انحطاط گرایید ،بین المللی

 اشتفن انگل
2017رهبر حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان تا مارس   
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برقرار نگهداشتن سیستم جهانی امپریالیسم و حفظ و 

برازنده سرمایه مالی بین تعداد اندک انحصارهای یک سیادت 

در عین زمان رقابت بر سر ساحات  المللی محدود میگردد.

سودآور سرمایه گذاری، سهم های بازار جهانی، منابع 

با این طبیعی و مناطق نفوذ سیاسی نهایت حدت مییابد. 

نسیل یک بحران انقالبی جهانی به نحو قابل پس منظر، پتا

 .رشد نمودتوجهی 

 Parteitag زونه برگ برنامه حاضر تکامل یافته در کنگره حزبی

Sonneberger  دگرگونی های اساسی در 2016در سال ،

برای توسعه و  میدارد. شرحجامعه سرمایه داری را مختصرا 

تکامل عالیتر استراتژی و تاکتیک مارکسیستی ـ لنینیستی 

در امر تدارک انقالب جهانی سوسیالیستی، جمعبندی هایی 

را ارائه می نماید. در این ضمن خاصتا به موارد آتی عطف 

 توجه میشود:

 وحدت مبارزه طبقاتی ملی و بین الملی، •

وحدت مبارزه بر سر رهایی اجتماعی و جهت حل بحران  •

 جهانی محیط زیست،

وحدت مبارزه جهت رهایی طبقه کارگر از استثمار کارمزدی  •

 و رهایی زن از ستم ویژه وی،

ارتباط میان کسب اکثریت تعیین کننده پرولتاریای صنعتی  •

 بین المللی و اتحاد مبارزاتی با ستمدیدگان جهان.

حزب هر کسی این امکان را دارد، که در یک واقعیت  با برنامه
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اجتماعی پیچیده تر شده، برخالف مسخ و افتراء انتی 

سیاست، اهداف و شیوه کار حزب با کمونیستی، 

بمثابه حزب طراز نوین  MLPDمارکسیست ـ لنینیست آلمان 

آشنا گردیده و آنها را در خطوط اساسی شان درک نماید. 

از پیروزی ها، شکست ها و را ی برنامه جمعبندی های

اشتباهات دوران گذشته در مبارزه بر سر سوسیالیسم ارائه 

و تمامی  توسط خودش میدارد. راه رهایی طبقه کارگر

به یک جامعه  ستمدیدگان و استثمار شوندگان

 نشان میدهد. را سوسیالیستی و کمونیستی

مطالبات امروزی دایر بر شعور طبقاتی، شعور زنان، برنامه 

آگاهی محیط زیست یا شعور انترناسیونالیستی را مشخص 

ارائه می نماید، که میسازد. در عین زمان امکانات بسیاری را 

در وظایف آینده بشریت سهم گرفته و برای رهایی از استثمار 

 .دادقرار  MLPDدر کنار خود را و ستم سرمایه داری، 

ساله  50تکامل یافته حزب بر پایه تجارب تاریخ حدودا  برنامه

و آموزه های جنبش بین المللی  MLPDساختمان حزبی 

مارکسیستی ـ لنینیستی، انقالبی و کارگری نگارش یافته 

که  انواع اساسی اپورتونیسم و سکتاریسم باقاطعانه  است.

مرزبندی خویشتن را در قبال رهایی طبقه کارگر قرار میدهند، 

تمامی  سوی نموده و در عین زمان برای مبارزه مشترک، به

برنامه استثمار شوندگان و ستمدیدگان دست دراز می نماید. 

حمایت از همآهنگی بین المللی  به همکاری فعال در ایکور و
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متعهد بوده و عالمتی ( ICORاحزاب و سازمان های انقالبی )

میباشد برای جوانان جهان، که به مبارزه بر سر یک آینده 

 سوسیالیستی بپیوندند.

 اشتفن انگل

ـ لنینیست آلمان 2016 (MLPD) رهبر حزب مارکسیست 
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اول فصل

و بحران عمومی جامعه  تولید جهانی شده سرمایه داری

 سرمایه داری

بحران عمومی سرمایه داری که با جنگ اول جهانی و  .1

یک بحران جامع و در روسیه آغاز شد،  1917انقالب اکتبر 

فراگیر سیستم جهانی امپریالیستی میباشد. این بحران تضاد 

به اساسی دوران ما میان سرمایه داری و سوسیالیسم را 

ثباتی سوی حل سوق میدهد. امروزه پنج تضاد اساسی، بی 

 : رشد یافته آنرا مشخص میسازد

تضاد میان بورژوازی همراه با سرمایه مالی بین المللی به  •

نهایی سیادت کننده و حکومت های امپریالیستی اش در ت

تحت رهبری پرولتاریای  جهانیرأس، در قبال طبقه کارگر 

پیوند یافته در سطح بین المللی در اتحاد با صنعتی بهم 

 ،ستمدیدگان جهان

 تضاد میان امپریالیسم و ملل تحت ستم، •

تضاد میان شیوه تولید سرمایه داری و بنیاد های طبیعی  •

 زندگی بشریت،

و تضاد میان مافوق تضاد میان دولت های ملی امپریالیستی  •

 انحصارهای بین المللی و همینطور

تضاد میان نیروهای تولیدی جهانی شده و اشکال سازمانی  •

 دولت ملی.

نیروهای اقتصادی، سیاسی و  گندیدگیدر پروسه تالشی و 
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ایدئولوژیک سرمایه داری، حالت بحرانی عمومی سیستم 

از سازمان نوین تولید بین المللی جهانی امپریالیسم، 

بدینسو، به سویه جهانی  1990سرمایه داری در سال های 

همین حالت بحرانی عمومی امروزه مشخصه  توسعه یافت.

نیروهای تولیدی وجودی آنرا تشکیل میدهد. جهانی شدن 

تحول تاریخی جدید از سرمایه داری به مرحله یک 

پیش شرط های مادی  سوسیالیسم را آغاز نموده است.

برای دولت های متحده سوسیالیستی جهان، بگونه ای که 

 ریخ نبوده است، نضج یافته اندهرگز پیش از این در تا

 طبقه کارگر جهانی نیروی مهم دگرگون کننده اجتماع در .2

. در رأس آن امروزه پرولتاریای استجامعه سرمایه داری 

صنعتی بین المللی بعنوان حامل پیشرفته ترین شیوه تولید و 

قطب متضاد مستقیم در برابر سرمایه مالی بین المللی به 

 پیشرویدگرگونی در حال  تنهایی سیادت کننده قرار دارد.

ساختار اقتصادی سرمایه داری، یک بخش رو به افزایش 

تخصص یافته ماشین ها به یک نظارت  از دستیارکارگران را 

، که همه کننده و هدایتگر پروسه تولید پیچیده جهانی شده

از پروسه این . مبدل میسازد جانبه آموزش دیده است،

ه مدتهاست که دیگر بدون استثمار نیروی خالقه و ابتکار طبق

 کارگر و سایر اقشار زحمتکش عمل نمی نماید.

صنعتی شدن در حال پیشرفت مجموعه زندگی اجتماعی 

طبقه کارگر قویا رشد کند. این طبقه در این باعث شد که 

میان در مقیاس جهانی به نیروی اصلی در مبارزه برای رهایی 
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 ملی و اجتماعی مبدل گردیده است.

مادی، اجتماعی و فرهنگی  اما از ارضای همه جانبه نیازهای

طبقه کارگر و توده های مردم، بوسیله سیستم استثمار 

 سرمایه داری جلوگیری بعمل میآید.

تضاد قانونمند میان گسترش بالمانع تولید سرمایه داری و  .3

این  توسعه محدود بازارها، با تولید جهانی شده مزمن گردید.

ید. این مافوق به یک مافوق انباشت مزمن سرمایه منجر گرد

دوره ای اضافه تولید که به نحوی  انباشت در بحران های

قانونمند بوقوع می پیوندند، تبارز مییابد، بحران هایی که در 

اینها با اشکال گوناگون  و عمق افزایش می یابند. وسعت

 بحران های مالی همچون بحران های بورسی، بانکی یا پولی

 .می رسند به ظهور یکجا

بدینسو، با هر گامی بجلو در  1970از سال های برعالوه 

تکامل شیوه تولید سرمایه داری، بحران های ساختاری 

عظیمی در پروسه بازتولید سرمایه رونما گردیدند، که طی آن 

در تمایز با بحران  دایما نیروهای تولیدی و سرمایه نابود شدند.

زمن های اضافه تولید دوره ای، سرمایه در بحران ساختاری م

 بین المللی نسبتا به نحوی کنترول شده از بین برده میشود.

و رو به رشد  فراگیرنتایج عمده عبارتند از پیدایش یک بیکاری 

بمثابه پدیده ای دایمی، کاهش عمومی مزد،  نیمه اشتغال

افزایش فشار کاری، مافوق استثمار یک بخش رو به رشد 

مزدبگیران و به همینسان حذف دستاوردهای اجتماعی با 

بحران  . Massensteuern فراگیرمالیات افزایش همزمان 
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تمهید ساختاری بر پایه سازمان نوین تولید بین المللی، به 

 نیرومند بحران های اقتصادی مبدل گردید. کننده

بارهای رو به  ،مافوق انحصارهای سیادت کننده بین المللی

بورژوازی غیر انحصاری و آن افزایش بحران را همچنان بدوش 

بخش های سرمایه انحصاری می اندازند، که به سرمایه 

 در مالی بین المللی به تنهایی سیادت کننده تعلق ندارند.

نتیجه، سال به سال صدها هزار تولید کننده کوچک خانه 

کز شرکت های بزرگ در حالیکه انباشت و تمرخراب میگردند، 

 یک بعد جهانی بخود گرفته است.

با فروپاشی اتحاد شوروی سوسیال امپریالیستی و حوزه  .4

یک بازار جهانی یکسان ، 1990سیادت آن در آغاز سال های 

برخی  موقتی بوجود آمد. این بنیان یک اعتالی اقتصادی

کشورهای رهبری کننده امپریالیستی و یک پروسه 

فراکشوری انباشت و تمرکز سرمایه مالی بین المللی را 

 .تشکیل داد

 2014تا  2008بحران اقتصادی و مالی جهانی سال های 

عمیق ترین، طوالنی ترین و جامع ترین بحران از زمان 

تا  یک مدیریت بحران موجودیت سرمایه داری تا ایندم بود.

بین المللی عمدتا علیه انقالبی شدن ممکن  استثاییایندم 

 .سمت و سو یافت دمطبقه کارگر و توده های وسیع مر

عمومی اقتصاد  حالت بحرانین مدیریت، عالوه بر آن، ای

 جهانی امپریالیستی را به بودجه های دولتی منتقل میسازد.
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بدهکاری شتابان دولتی خطر مداوم یک ورشکستگی 

دولتی را ایجاد نموده و حذف تدریجی امور اجتماعی  عمومی

(، بانک IWFدولتی را بدنبال میآورد. صندوق بین المللی پول )

( همواره بارهای جدیدی را، EZBو بانک مرکزی اروپا ) جهانی

ها خشیدن به حقوق بازنشستگی، دستمزداز طریق کاهش ب

بر ارزش پس اندازها،  کاهشهای اجتماعی یا  و دستاورد

این به نحوی اجتناب ناپذیر  توده های مردم تحمیل می نمایند.

مقاومت طبقه کارگر و توده های وسیع مردم را باعث گردیده 

و پایه ای مادی برای یک اعتالی مجدد مبارزه بر سر رهایی 

ملی و اجتماعی و پیدایش یک بحران انقالبی جهانی 

 میباشد.

کشور های  رمایهبهره مند شده بوسیله صدور عظیم س .5

امپریالیستی در آغاز هزاره جدید، یک تعداد کشور های 

وابسته نومستعمراتی سابق، از کشور های عمدتا زراعتی 

تکامل یافتند. از طریق  صنعتی به کشور های سرمایه داری

دولتی،  یتشکیل سرمایه انحصاری و ساختار های انحصار

برازیل، کوریای همچون هند، ای کشور های نو امپریالیستی 

)کره( جنوبی، افریقای جنوبی، عربستان سعودی یا ترکیه 

چین سوسیال امپریالیستی به یک قدرت  بوجود آمدند.

اقتصادی رهبری کننده ای صعود نمود، که با ایاالت متحده 

مبارزه  در قدرتبرتری امریکا، جاپان یا اتحادیه اروپا بر سر 

تضاد  قطبی،به نحوی چند در جهان امروزه شکل یافته  میکند.

در مبارزه رقابت بر سر مناطق قدرت  های مابین امپریالیستی



 اولفصل 

 20 

 و نفوذ حدت می یابند.

چرخه بحران اقتصاد جهانی امپریالیستی دگرگون گردیده  .6

 ظاهراست. رکود نوسانی ای که در چرخه بحران بجای اعتال 

به یک  ،را تداعی می نمایدو بحران اضافه تولید بعدی شده 

پدیده بین المللی مبدل گردید. تکان های سیاسی، سیاسی 

امروزه به نحوی بسیار مستقیم مالی، اقتصادی و اکولوجیک، 

و خطر دایمی را در تکامل اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده تر 

خود نهفته دارند، که یک بحران جدید مالی و اقتصادی جهانی 

  را باعث گردند.

به شاخص ترین  Spekulativ Kapitalه تورم سرمایه سفت

پدیده اقتصاد جهانی مبدل شده و بیشتر و بیشتر بر رویداد 

 اقتصادی و سیاسی تسلط دارد.

تولید سرمایه داری تنظیم دولتی ملی شیوه جهانی شدن .7

 تأثیر تررا همیشه پرهزینه تر، گرانتر و در عین وقت بی 

 در سطحتضاد میان سیادت انحصارات سازمان یافته  میسازد.

دولت ملی یک کشور و جهانی شدن نضج یافته شیوه تولید 

بغایت حدت می یابد. ،سرمایه داری
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 چرخه بحران دگرگون شده اقتصاد جهانی امپریالیستی
OECD )شاخص تولید صنعتی )در هر سه ماه 
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در اولین کنفرانس بین المللی گردهمآیی کارگران و تظاهرات 

 Arequipa/Peru معدنچیان در پرو
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مبارزه رقابت بین المللی تا نابودی متقابل تشدید میگردد.  .8

بلوک ها و توافقنامه  گسترش فشار برایبنابه رکود بازارها، 

های موجوده و تشکیل بلوک ها و توافقنامه های جدید 

اقتصادی به همینسان بانک های رقابت کننده بین المللی 

 تقویت می یابد.

ارتباط بدان یک افزایش عظیم استثمار مزد و حقوق بگیران در 

قرار دارد: انعطاف پذیری رو به افزایش زمان کار، باالبردن 

م کار، ازدیاد کار نوبتی، کار شبانه و آخر هفته، شدت و دوا

، راه اندازی نازل یا نازلترین دستمزد حق الزحمه هاکاهش 

تعداد رو به افزایش ها، از دست دادن حقوق اجتماعی، 

شاغلین با قرارداد های از نظر زمانی محدود و همینطور در 

در کار ) Teilzeitarbeit قسمیکار و  Leiharbeitکار موقتی 

یا  ــ م(از هفته و ساعت های معینی از روز  روز های معینی

این . Werkverträge کاری با قرارداد های ییدر نزد شرکت ها

قبل از همه شامل حال زنان و جوانان میگردد. این تحول به 

انشعاب طبقه کارگر در مبارزه اش برای شرایط بهتر مزد، کار 

و برای رهایی اجتماعی اش کمک کرده، ولی  و زندگی

 همبستگی و مقاومت را نیز بوجود میآورد.

با سازمان نوین تولید بین المللی و سیادت سرمایه مالی  .9

 بین المللی، تولید و مصرف سرمایه داری فقط بر پایه انهدام

مبانی زندگی طبیعی بشریت عمل می نماید.  مزمن بحرانی

بواسطه تسلط بر بازار کشاورزی جهانی و بکارگیری تکنیک 

بحران مزمن کشاورزی تعمیق میگردد. ژنتیک و بیو تکنیک، 
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نابودی گسترده اساسات زندگی صدها میلیون دهقان خرده 

مساحات زراعتی، بهای پا و میانه و ویرانی بیش از پیش 

بسیاری کشور های وابسته نومستعمراتی  کردنصنعتی 

همین صنعتی ساختن، گرسنگی، سوء تغذیه، فرار  د.میباش

کتله های عظیم از روستا و یک ارتش رو به رشد کارگران 

 مهاجر را در پی داشته است. 

نظام بورژوایی دولت و خانواده بایستی تولید و بازتولید  .10

. این کندزندگی انسانی را در جامعه سرمایه داری تضمین 

زندگی توده ، در قبال حاکمنظم انحصارات نظام بمثابه فاکتور 

با سازمان نوین تولید بین المللی،  .می نماید عملهای مردم 

این نظام همچنان در سطح بین المللی دچار یک بحران مزمن 

گردیده است. این قابلیت کارکرد سیستم سرمایه داری را به 

ه زیر سوال برده و بنیان اجتماعی برای یک اعتالی نوین مبارز

 برای رهایی زن را تشکیل میدهد.

در مبارزه رقابت بر سر بازار ها، نیرو های کار ارزان،  .11

مناطق نفوذ و مواد خام، امپریالیست ها به استثمار و سرکوب 

مبادرت میورزند. همواره حادتر کشور های نومستعمراتی 

با یک بحران امر انونمند، بحران نواستعمار است. این نتیجه ق

خرابی اقتصادی و سیاسی  تامزمن بدهی همراه گردیده و 

 پیش میرود.تعداد همواره بیشتر کشور ها 

سیل رو به رشد پناهندگان در مقیاس جهانی بازگو کننده  .12

آنست، که یک توده در حال رشد جمعیت جهان، دیگر نمیتواند 

اساس و نمی خواهد به شیوه قدیم زندگی کند. با مهاجرت، 
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مادی برای اتحاد پرولتاریای بین المللی با تمامی استثمار 

 و ستمدیدگان رشد مییابد. شوندگان 

جوهر سیاسی امپریالیسم تالش برای سیادت جهانی  .13

مستلزم  امپریالیسم نامحدوداست. سیاست قدرت 

 میلیتاریزه نمودن اقتصاد، دولت و جامعه میباشد.

در حال حاضر بعنوان یگانه ابرقدرت  ایاالت متحده امریکا

 آشکاراهرچند تفوق نامحدود اقتصادی اش امپریالیستی، 

علیه رهایی ملی  نقش یک پولیس جهانی راکاهش مییابد، 

، بخود اختصاص و اجتماعی خلق ها و طبقات تحت ستم

قدرت با ادعاهای  ،آن یگانهتهاجمی  داعیه سیادت میدهد.

مثل  یظهور نوقدرت های امپریالیستی از جانب سیاسی 

 .در تقابل قرار میگیردچین یا روسیه 

مبارزه بر سر اهداف امپریالیستی بطور اجتناب ناپذیر به ازدیاد 

درگیری های جنگی منجر گردیده و خطر یک جنگ سوم 
جهانی با بکارگیری سالح های اتمی، بیولوژیکی، شیمیایی 

ABC-Waffen را باعث میگردد. از این جنگ فقط خلق ها تحت 

رهبری پرولتاریای جهانی میتوانند جلوگیری نمایند. تا زمانیکه 
امپریالیسم وجود دارد، جنگ ها و خطر جنگ وجود خواهد 

 داشت.
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 حمایت از پناهندگان در مبارزه مشترک

شمال  /همبستگی با مبارزه رهایی بخش کرد در روجاوا
 سوریه
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امپریالیسم آلمان نفوذ سیاسی خود در مقیاس جهانی  .14

را امروزه در درجه اول بر تداخل ماهرانه اقتصادی سرمایه 

 مالی با بازار های بین المللی و اقتصادیات ملی بنا می نماید.

از نظر سیاسی و نظامی، امپریالیسم آلمان نفوذ خود را 

بمثابه متحد ایاالت متحده امریکا و در چهارچوب ناتو توسعه 

اقتصادی اتحادیه نیروی بخشیده و با این حال بعنوان قوی ترین 

درگیر اروپا، بیشتر و بیشتر با متحدین امپریالیستی خود 

، نه فقط از  رتخود در سیاست قد بر منافع رقابت میگردد.

طریق سهمگیری در عملکرد های نظامی بین المللی تحت 

پرجم ریاکارانه کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد 

تأکید می نهد، بلکه در این میان در جنگ های تجاوزکارانه نیز 

 شرکت می نماید.

سرمایه مالی بین المللی به تنهایی سیادت کننده یک  .15

ژوازی است، که از گروهبندی های قشر خیلی کوچک بور

مافوق انحصارات بین المللی با پایه ها و پیوند های متفاوت 

 برابردر دولتی ملی ترکیب می یابد. ضعف استراتژیک آن 

پرولتاریای صنعتی متحده بین المللی در اینست، که سرمایه 

هیچ دستگاه مشترک قدرت  دارای مالی بین المللی

نمیباشد. جهت حفظ سیادت خود و جهت سرکوب توده های 

تحت استثمار، بایستی بر ارگان های قدرت کشور های 

جداگانه امپریالیستی اتکاء نماید. مساعی برای بناء ساختار 

قدرت دولتی  پایگاههای بین المللی قدرت، سرانجام بدلیل 

گروه های  ع متضادملی انحصارات بین المللی و مناف
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 انحصاری، نافرجام میماند.

بورژوایی  توده ایبا رسانه های مدرن جمعی و فرهنگ 

Massenkultur سرمایه مالی بین المللی افکار عمومی را ،

اغوا می نماید. از پارلمانتاریسم بورژوایی استفاده نموده تا 

زد. با احزاب بورژوایی بمثابه خود را مستور سا سیادت یگانه

تکیه گاه اصلی اجتماعی خود و با دستگاه فریب شان، سعی 

مرتبط  می نماید که توده ها را به سیستم سرمایه داری

سازد. دموکراسی بورژوایی برای توده ها در درجه اول فریب 

معنی میدهد، ولی سرکوب و ترور نیز، بگونه ای که در 

ایش دستگاه دولتی نمایان میگردد.فاشیستی کردن رو به افز
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 فصل دوم

خرده و سیستم شیوه تفکر  تکامل اجتماعی در آلمان

 بورژوایی

یک نظام اجتماعی سرمایه داری در مرحله  در آلمان .1

تکاملی سرمایه داری انحصاری دولتی در چهارچوب تولید 

مرحله  سرمایه داری جهانی شده وجود دارد. این نظام

مقدماتی بالواسطه یک جامعه سوسیالیستی را متجسم 

های بین المللی مقیم در اینجا، که  مافوق انحصار میسازد.

به سرمایه مالی بین المللی تنها سیادت کننده مربوط 

میباشند، دولت را کامال تابع خویش ساخته، و ارگان های 

ادغام گردیده سرمایه انحصاری با ارگان های دستگاه دولت 

اند. آنها سلطه همه جانبه خویش را بر تمامی جامعه، 

دیگر و سرمایه داران انحصاری نشده  های همچنان بر انحصار

بر  EUند. از طریق ارگان های اتحادیه اروپا ه ابنا نمود

کشورهای دیگر اروپایی نفوذ می نمایند. این به همینسان 

کشور های دیگر در آلمان انجام بواسطه مافوق انحصار های 

 می یابد.

بواسطه صاحبان سرمایه از تملک  اجتماعیتولید بزرگ  .2

تبعیت می نماید، بویژه بوسیله انحصار های خصوصی 

صنعتی، کشاورزی، تجاری و بانکی ادغام شده به سرمایه 

این مناسبات تولیدی انحصاری دولتی جهانی شده  مالی.

امروزه تضاد اساسی در تکامل سرمایه داری در آلمان را 

تشکیل میدهند. آنها دایما دولت ملی را به زیر سوال می 
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نیرو های بیشتر  تکامل برند، چون دولت ملی به یک مانع

در عین حال اهمیت  تولیدی جهانی شده مبدل گردیده است.

دستگاه قدرت شان رشد مسلح ساختن ملی و  دولت های

دولت ملی ابزاری مهم جهت حفظ سیادت طبقاتی  می نماید.

و پایگاه قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی در مبارزه بر سر 

 تقسیم مجدد جهان باقی میماند.

حل مسئله اجتماعی مستلزم آنست که بر استثمار  .3

سرمایه دارانه کارمزدی همانگونه فایق آمد، که بر نظام 

هستند برای بنیانی بورژوایی دولت و خانواده. اینها نیز 

زندگی  استثمار و ستم مضاعف توده زنان زحمتکش.

گردیده است،  کاال پروسه تولید و بازتولید تابعاجتماعی کامال 

در حالیکه پروسه تولید مواد حد اکثر سود را فراهم سازد. ه ک

تناسل نگهداری و مراقبت و غذایی اجتماعی شده است، 

تا حد زیادی بر خانواده بعنوان امر خصوصی  نوع انسانی

نابرابری اجتماعی مرد و زن در تحمیل میگردد. براین تضاد،

به مرد، سرمایه داری بنا می یابد. وابستگی مسلط اقتصادی 

مسئولیت عمده برای کار خانه و هدایت خانواده، زنجیره های 

اخالق بورژوایی و مذهب و به همینسان تبعیض خیلی اشاعه 

یافته جنسی و خشونت خانگی، سیستمی از اعمال ستم 

 .ویژه بر زن را در جامعه سرمایه داری تشکیل میدهند

مپریالیسم جاه اخود در پایان قرن نزده،  متأخر بدلیل تکامل. 4

طلب آلمان تالش ورزید که بوسیله تکنیک مدرن و 

قدرت های بزرگ  قبالدر  ، عقبماندگیبهتر دهیسازمان
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را جبران نماید. به نحوی بخصوص  امپریالیستی رقابت کننده

 ،تهاجمی بر یک تقسیم مجدد جهان اصرار ورزیده و در زمینه

تمهید به اینها  دو جنگ جهانی امپریالیستی را باعث گردید.

کننده گذار از سرمایه داری انحصاری به سرمایه داری 

مبدل انحصاری دولتی در تمامی کشور های امپریالیستی 

  .گردیدند

و به  1917به عنوان واکنش به انقالب پیروزمند اکتوبر . 5

یک  انقالبی شدن توده ها پس از جنگ اول جهانی، انحصارات

جهت حفظ قدرت  1933ال دیکتاتوری فاشیستی را در س

آنها با اینکار به یک انتی کمونیسم . برپا نمودندخویش 

تحقق بخشیده و از یک عوامفریبی راسیستی  تجاوزکارانه

سوسیال فاشیستی کار گرفتند که مفاهیم سوسیالیسم را 

در نتیجه انشعاب طبقه کارگر،  مورد سوء استفاده قرار میداد.

اتوری فاشیستی جلوگیری مقدور نشد که از برپایی دیکت

بعمل آید. پس از منهدم گردانیدن آن بواسطه ائتالف ضد 

اتحاد شوروی سوسیالیستی  اشهیتلر، که نیروی عمده 

به نحوی تعیین کننده تحت  بود، در پایان جنگ دوم جهانی

 Postdamerستدام وموافقتنامه پبر رهبری استالین، 
Abkommen  توافق بعمل )متفقین ـ م( میان قدرت های فاتح

سلب قدرت از امپریالیسم آلمان را با حفظ این موافقتنامه  آمد.

 وجدت ملت آلمان مدنظر قرار میداد. 

انحصارگران بدوا مجبور شدند که از اداره کنسرن ها عقب 

اما قدرت های اشغالگر غربی خیلی زود، در نشینی نمایند. 
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ت متحده امریکا در نتیجه تغییر ضد کمونیستی سیاست ایاال

خصوص آلمان، سرمایه داران انحصاری آلمانی در آلمان غرب 

با تأسیس را باردیگر برای دستیابی بقدرت کمک نمودند. 

، آنها آلمان را 1949مای  23( در BRDجمهوری فدرال آلمان )

موافقتنامه پوستدام، صعود  نقضتجزیه ساخته و با 

 .نمودندتسریع امپریالیسم جدید آلمان را 

در پاسخ به تقسیم آلمان بواسطه قدرت های غربی، . 6

تأسیس  1949اکتوبر  7( در DDRجمهوری دموکراتیک آلمان )

به ابتکار توده ها و با کمک اتحاد شوروی، در سال های شد. 

آتی گذار پر از امید از یک دموکراسی مردمی ضد فاشیستی 

  مل آمد.در خاک آلمان بعبه اولین جامعه سوسیالیستی 

در همراهی با بازسازی سرمایه داری در اتحاد شوروی  .7

در  KPdSUپس از کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی 

یک  DDR، در جمهوری دموکراتیک آلمان 1956فبروری سال 

سیستم سرمایه داری بوروکراتیک خرده بورژوایی در حزب، در 

بسیاری از  دولت، اقتصاد و ارگان های مسلح برپا گردید.

هرچند در بدو دستاوردهای سوسیالیستی در زندگی توده ها 

امر از نظر شکل باقی ماندند، معذلک بواسطه بازسازی 

آنها در یک سیستم  سرمایه داری خصلت شانرا تغییر دادند.

خصلت سرمایه شدند، تا  جاسازیرویزیونیستی رفرم از باال 

دیوار برلین در سال  با اعمار داری نظام جدید را کتمان نمود.

سوسیالیستی آلمان ، رهبری رویزیونیستی حزب متحد 1961

SED  سوسیالیستیمتحده با مبارزه بر سر یک آلمان 



خرده و سیستم شیوه تفکر  تکامل اجتماعی در آلمان

 بورژوایی

35 

 گفت.

یک اعتالی بی سابقه و دوامدار اقتصادی باعث شده  .8

بوسیله تقاضا در سطح جهان در نتیجه جنگ دوم جهانی و 

حمایت گردیده بوسیله میکانیزه شدن عالی، اتوماسیون و 

در جمهوری فدرال  1950اقدامات دولتی، در آغاز سال های 

نیروهای تولیدی در حال تکامل جهش آسا آلمان آغاز شد. 

سریع امپریالیسم جدید آلمان را به یک فاکتور قدرتمند صعود 

 اقتصادی، سیاسی و نظامی تسریع نمودند.

در اعتالی دوامدار اقتصادی تا آغاز سال های  برای اینکه .9

، پیشروی بین المللی امپریالیسم آلمان را بوسیله 1970

سرمایه داران به مخاطره نیانداخته باشند،  کاریمبارزات 

گروهی قبل از همه میان مشترک  یک سیاست کارانحصاری 

اتحادیه های  ــ رهبران راست حزب سوسیال دموکرات آلمان

این  اتحادیه های سرمایه داران را پیش بردند.کارگری و 

سیاست "رفرم ها از باال" یک سم فلج کننده علیه انقالبی 

کردن طبقه کارگر بود. اما از زمان برگشت به حذف رفورم های 

بدینسو، سرمایه داری  1980تماعی در آغاز سال های اج

پنهان انحصاری دولتی در آلمان خود را در یک بحران سیاسی 

و توده ها را فوران نموده آشکار که اغلب به نحوی مییابد، 

 علیه دیکتاتوری انحصارات بر می انگیزد.

عقب افتادگی رو به رشد تکنولوژیک و اقتصادی در . 10

در سال های غرب، در جمهوری دموکراتیک آلمان  مقایسه با

در تضاد همواره شدیدتر با حفظ دستاورد های  1980

وداع 
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ت یبراین مبنا و در نتیجه یک قیموم اجتماعی قرار گرفت.

های شبه سوسیالیستی و  عبارت پردازیوروکراتیک، متبارز ب

 بوجودسرکوب سیاسی، یک نومیدی عمیق در میان توده ها 

یک جنبش وسیع دموکراتیک مردمی  1989ل آمده و در سا

 تکامل یافت.

بود، که  1990نتیجه آن وحدت دوباره مسالمت آمیز در سال 

همچنان آرزوی عمیق در مردم آلمان جهت فایق آمدن در آن 

 از برای آن یک شرط اساسی بر تجزیه ملت سهم داشت.

، از بین بردن سلطه سوسیال سیاست خارجینظر 

عالمت چون وحدت دوباره تحت امپریالیسم شوروی بود. 

، برای سرمایه نپذیرفتسوسیالیستی صورت ممیزه 

انحصاری آلمان غرب میسر گردید، که جمهوری دموکراتیک 

 را به قدرت اقتصادی و سیاسی خود ملحق سازد. DDRآلمان 

اقتصادی قوی ترین و پر آلمان دوباره متحد شده، از نظر  .11

رها  جمعیت ترین کشور را در اتحادیه اروپا تشکیل میدهد.

گردیده از برخی محدودیت های سیاسی ایکه متفقین پس 

از جنگ جهانی دوم برآن تحمیل کرده بودند، امپریالیسم آلمان 

در اتحاد با سایر قدرت های بزرگ اروپایی، برای تسلط در 

دشمن اصلی زحمتکشان در آلمان او  جهان تالش می نماید.

  است.

برای صعود اقتصادی و سیاسی امپریالیسم آلمان پس . 12

، شکل سیادت دموکراسی بورژوایی به از جنگ جهانی دوم

بهترین وجهی مناسب بود. هرگاه سرمایه انحصاری در صورت 
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 متزلزل شدنیک تهاجم انقالبی طبقه کارگر با متحدین آن و 

قدرت خود، دیگر نتواند سیادت را با روش های دموکراسی 

بورژوایی اعمال نماید، تالش خواهد نمود که حقوق و آزادی 

های بورژوا دموکراتیک را از بین برده و یک دیکتاتوری آشکار 

  .تروریستی را بعنوان سیستم سیادت برپا سازد

اشکال  ایدئولوژی بورژوایی در یک بحران قرار داشته و در. 13

آشکارا ارتجاعی خود، کمتر و کمتر میتواند بر توده ها اعمال 

نفوذ نماید. برای اینکه شعور طبقاتی طبقه کارگر را تخریب 

د، سیادت نکرده یا از تکامل بیشتر آن جلوگیری بعمل آور

یک سیستم تمام عیار شیوه تفکر خرده  تدریجا کنندگان

و  ازمان ناپذیریبورژوایی را در جامعه، جهت سردرگمی، س

بخشیدند. بی روحیه گردانیدن مبارزه طبقاتی پرولتاری تکامل 

این از نظر سیاسی به یک رکن اساسی قدرت انحصارات و 

در حال حاضر به متد اصلی آن برای اعمال سیادت مبدل 

 گردیده است.

شیوه تفکر خرده بورژوایی ظاهرا در قبال مناسبات اجتماعی 

ذ میدارد، در حالیکه از سرمایه داری در یک موضع انتقادی اتخا

 عین زمان علیه هر بدیل اجتماعی دفاع می نماید.

، به نحوی 1996هنگامیکه انحصارات و دولت در سال . 14

نمایشی پایان سیاست همکاری طبقاتی را اعالم داشتند، 

موجی از اعتصابات مستقل پرولتاریای صنعتی بمثابه بیان 

، پایان حکومت بیداری در جبهه وسیعشعور طبقاتی در حال 

حکومت . را به جریان انداخت Kohl-Regierung لهکو
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 Schröder/Fischer-Regierung دموکرات ـ سبز ها سوسیال

که درخشندگی این وظیفه را بعهده گرفت،  1998از سال 

این حکومت برای نخستین تهاجم کارگری را خاموش سازد. 

بورژوایی را به روش حکومت بار سیستم شیوه تفکر خرده 

 ارتقا داد.

گذار به تهاجم کارگری، با نقطه اوج اعتصاب  2004در سال 

 Bochumer مستقالنه کارگران شرکت اوپل در بوخوم
Opelbelegschaft  و با جنبش تظاهراتی جدیدا بوجود آمده

بجریان افتاد.  Hertz-Gesetzeدوشنبه ها علیه قوانین ـ هرتز 

فیشر پایه توده ای خود را از دست داد،  حکومت شرودر ـ

سوسیال دموکراسی به یک بحران عمیق دچار شده و این 

 / CDUامر منجر به تغییر به یک حکومت دموکرات مسیحی 
تحت رهبری  FDPو لیبرال دموکرات  CSUسوسیال مسیحی 

برای اینکه گذار آغاز شده به تهاجم کارگری را مرکل گردید. 

متوقف گردانید، سیادت کنندگان سیستم شیوه تفکر خرده 

تغییر دادند: علیه سوسیالیسم حقیقی و نفوذ رو بورژوایی را 

، شیوه MLPDبه رشد حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان 

 (.متوجه)مرکز  درتفکر خرده بورژوایی ـ انتی کمونیستی را 

  .دادند قرار
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حمایت  2004 اعتصاب مستقل کارگران شرکت اوپل بوخوم
 وسیعی را بدست آورد.

تظاهرات دوشنبه ها علیه قوانین ـ هرتز آغاز شد، که از  2004

 آنزمان تاکنون در بسیاری شهر های آلمان برپا میگردد
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از هنگام شکست انتی کمونیسم ستیزه جوی قدیم . 15

بدینسو، سیادت کنندگان انتی کمونیسم مدرن را مورد 

استفاده قرار میدهند. این انتی کمونیسم مدرن فقط تظاهر 

به داشتن یک موضع انتقادی در قبال جامعه سرمایه داری 

می نماید، تا در عین زمان به سوسیالیسم ناسزاگویی کند. 

داستان های وحشتناک جدید و تحریفات تاریخ  با همواره

پیرامون اتحاد شوروی سابقا سوسیالیستی و چین مائوتسه 

دون، بایستی در میان توده ها مالحظات سیستماتیک 

ضدکمونیستی و احساسات منفی در قبال بدیل 

 MLPDسوسیالیستی و حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان 

فریبانه مفاهیم مبارزاتی  برپا گردند. برای این منظور، عوام

بورژوایی همچون "استالینیسم" و "مائوئیسم" بکار گرفته 

میشوند. در عین حال بازسازی سرمایه داری در کشور های 

سابقا سوسیالیستی انکار میگردد. با سانسور و یک بایکوت 

زیرکانه وسایل ارتباط جمعی، سیادت کنندگان یک سیاست 

  عمال میدارند.را ا MLPDمنزوی سازی علیه 

 دست اندرکاران اصلی انتی کمونیسم مدرن قاعدتا "چپ

"بر سر  قدیمی خواهان جاه و مقام، خرده بورژواهای" های

یا منسوبین سابق طبقات حاکمه از کشورهای  عقل آمده"

سرمایه داری ـ بوروکراتیک زوال یافته میباشند، که خیانت 

به شاهدان برای بمثا توجیه نمایند.می خواهند خودشان را 

گویا شکست سوسیالیسم، آنها و احزاب شان بطور 

کمک شده و تا حد سیستماتیک توسط سرمایه انحصاری 

 مشارکت در حکومت ارتقا می یابند.
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 به همان اندازه ای که توده های مردم با شیوه تفکر خرده
بورژوایی و جهت گیری ها، محتویات و اشکال متنوع آن تسویه 

تفکر پرولتری را از آن خود سازند، تصمیم  نموده و شیوه

 خویش را برای راه مبارزه طبقاتی پرولتاریا اتخاذ خواهند نمود.
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 و مبارزه بر سر شیوه زنان در آلمانجنبش جنبش کارگری و 

  توده ها تفکر

طبقه کارگر در آلمان که از انسان های دارای منشاء  .1

گوناگون ملی ترکیب می یابد، بار اصلی استثمار و ستم و 

او بمثابه  تخریب بنیان های طبیعی زندگی را حمل می نماید.

یگانه طبقه انقالبی، در تضاد آشتی ناپذیر با سرمایه انحصاری 

فشرده با سرمایه داری  واجد تجارب قرار دارد. این طبقه

انحصاری دولتی غرب، با سرمایه داری بوروکراتیک شرق و با 

اوایل پر از امید ساختمان سوسیالیستی در نخستین سال 

او به نحوی میباشد.  DDRهای جمهوری دموکراتیک آلمان 

انبوه در تولید بزرگ صنعتی و همچنین در کنسرن های 

، تأمین، تجاری، آموزش هداشتیبصنعتی شده لوجستیکی، 

در همین کنسرن ها  و پرورش و مخابرات تمرکز یافته است.

دیسیپلین سازمانیابی را می آموزد که وی را قادر میسازد، 

در رأس طبقه کارگر  عهده گیرد.ه در مبارزه طبقاتی برهبری را 

در آلمان آن کارگران مرد و زن قرار دارند، که در اتحادیه تولیدی 

این ن المللی جزو پرولتاریای صنعتی بین المللی هستند. بی

پرولتاریای صنعتی نیروی رهبری کننده در مبارزه طبقاتی ملی 

و بین المللی میباشد. این پرولتاریا پتانسیل کشور های 

متحده سوسیالیستی جهان، حل مسئله محیط زیست و به 

کمونیسم را /همینسان مسئله اجتماعی در سوسیالیسم

  نمایندگی می نماید.
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جوانان کارگر خاصتا از استثمار و بی حقوقی رنج می برند. 

آنها آینده طبقه کارگر را متجسم ساخته و هسته عصیان 

  جوانان علیه سیستم سرمایه داری را تشکیل میدهند.

تکامل جنبش مبارزاتی زنان، نقش رهبری کننده به در . 2

ف تعلق میگیرد. آنها کارگران زن تحت استثمار و ستم مضاع

مبارزه برای رهایی زن در یک جامعه سوسیالیستی را 

مایندگی نموده و در جنبش کارگری، پیشگامان برای رهایی ن

در حال تکامل زنان معیاری تعیین کننده شعور  زن میباشند.

 برای تکامل شعور طبقاتی طبقه کارگر است.

بعنوان نتیجه دیکتاتوری فاشیستی دوازده ساله هیتلر و  .3

ضربه دیدن وسیع جنبش کارگری آلمان، شعور طبقاتی در 

فقط به نحوی ضعیف تکامل یافته بود.  سال های پس از جنگ

تقسیم آلمان جنبش کارگری را به انشعاب کشانید. مبارزه 

ضد برای وحدت آلمان، علیه صعود امپریالیسم جدید آلمان و 

تا وحدت دوباره  1950دوباره در سال های  کردنمیلیتاریزه 

آلمان، آخرین اکسیون مشترک طبقه کارگر در شرق و غرب 

 بود.

 انقالب، گذار از DDRر جمهوری دموکراتیک آلمان د. 4

دموکراتیک ــ ضد فاشیستی به ساختمان در حال آغاز 

بدوا با تقویت شعور  ،1952سوسیالیسم در سال 

سوسیالیستی در میان یک بخش رو به رشد طبقه کارگر 

مرتبط بود. قلب ماهیت رویزیونیستی حزب اتحاد 

 ، معذلک از 1956پس از سال  SEDسوسیالیستی آلمان 
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نیروی زنان: کنفرانس های جهانی زنان ــ زنان پایه ــ در سال 

پیروزمندانه  Nepalدر نپال  2016 و Venzuelaدر ونیزویال  2011
 برگزار شدند.

کارگران تحت آموزش و پرورش در معدن، همبستگی خویش در 

 مبارزه بر سر فرصت های کاری را نشان میدهند.
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سال حزب  30به مناسبت " 2012سمینار بزرگ در سال 
 "MLPDمارکسیست ـ لنینیست آلمان 

 )همآهنگی بین المللی احزاب و  ICOR و MLPDسمینار اروپای 
 2012سازمان های انقالبی( در سال 
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رهبری انقالبی اش را ربود.  DDRطبقه کارگر در آلمان شرق 

رویزیونیسم مدرن عمیقا در میان توده ها نفوذ کرده و شعور 

سوسیالیستی شان را متالشی ساخت. این پروسه 

را بدون مقاومت مهمی  DDRسرمایه داری در  بازسازی

 ممکن گردانید.

در آلمان غرب به یک حزب  KPDحزب کمونیست آلمان 

رویزیونیستی قلب ماهیت نمود، امری که بوسیله وابستگی 

و عالوتا بواسطه ممنوعیت وضع شده حزب در سال  SEDبه 

مساعد گردید. مناسبات استثماری سرمایه داری  1956

را بعنوان  DDRک در اتحاد شوروی سابق و بوروکراتی

"سوسیالیسم واقعا موجود" نامیدن، ایده سوسیالیسم را به 

نحوی پایدار به بدنامی کشانید. تجارب منفی با بازسازی 

سرمایه داری در کشور های سابقا سوسیالیستی، پایه 

 مهمی برای تأثیر انتی کمونیسم مدرن را تشکیل میدهند. 

مارکسیستی ـ لنینیستی در جمهوری  ساختمان یک حزب

بدینسو، تأسیس  1960از پایان سال های  BRDفدرال آلمان 

 در سال MLPDبعنوان حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان 

و ساختمان سرتاسری اش در آلمان دوباره متحد شده،  1982

پیش شرط های ضروری برای یک اعتالی نوین مبارزه بر سر 

 سوسیالیسم بودند.

رویزیونیسم مدرن خود را در قباء مارکسیستی می  .5

پوشاند، اما در حقیقت پرنسیپ های بنیادین سوسیالیسم 

علمی را انکار و تحریف میکند. او شکلی از ایدئولوژی بورژوایی 
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اپورتونیسم را اشاعه بخشیده و در جنبش کارگری است. 

انسان هایی را که در جستجوی یک بدیل اجتماعی برای 

داری میباشند، بوسیله یک سیاست شبه  سرمایه

 سردرگم میسازد. سوسیالیستی

با فروپاشی سرمایه داری بوروکراتیک در اتحاد شوروی، در 

، DDRاروپای شرقی و در جمهوری دموکراتیک آلمان 

دچار یک بحران آشکار گردیده است. این رویزیونیسم مدرن 

سوسیالیسم نوین در مبارزه بر سر راه را برای یک اعتالی 

 میگشاید.

رفرمیسم بر پایه یک سیاست رفرمیستی از باال دوامدار . 6

و پیدایش مناسبات زندگی خرده بورژوایی برای مدت طوالنی 

، 1970در میان توده ای از کارگران در آلمان غرب تا سال های 

به جای مبارزه طبقاتی  .رسیدبی مانندی  شکوفاییبه یک 

جهت سرنگونی سیادت سرمایه داری، او آشتی طبقاتی را 

جهت نجات سرمایه داری پیشبرده و بدینسان اراده مبارزاتی 

از پایان سیاست رفرم های فلج میسازد.  را طبقه کارگر

رفرمیسم نیز دچار بدینسو،  1980اجتماعی در آغاز سال های 

یک بحران گردیده است. او در این میان وظیفه دارد که برای 

توده ها، پذیرش بدون مبارزه بد شدن شرایط مزد، کار و 

 سیاست اینزندگی شان را بمثابه بدون بدیل بفروش رساند. 

 .ساختخدشه دار نسبت به توده ها خیلی  را پیوندشنیروی 

 BRDجمهوری فدرال آلمان سرمایه داری در  ثبات نسبی .7

بدون وضعیت  مبارزه طبقاتیبه یک مرحله طوالنی دوامدار 
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بدینسو،  1980انقالبی منجر گردید. معذلک از سال های 

شعور  .شدنقطه عطفی در تکامل شعور طبقاتی پدیدار 

طبقاتی، آگاهی محیط زیست و آگاهی زنان بیدار گشتند. 

 گذار به تهاجم کارگری چندین بار به جریان افتاد.

زنان، محیط زیست، مردم و جنبش کارگری،  در جنبش .8

جوانان، امروزه جریانات ایدئولوژی بورژوایی قبل از همه 

نظر از بوسیله شیوه تفکر خرده بورژوایی تأثیر می گذارند. 

، تأثیر توده ای، رفرمیسم و از نظر تأثیر ایدئولوژیکی

رویزیونیسم خطر اصلی در درون جنبش کارگری میباشد. 

نقطه مقابل اپورتونیسم راست، سکتاریسم اولترا چپ است 

در میان که زحمتکشان را از سوسیالیسم می ترساند. 

یک نقش  Antiautoritarismus جوانان بویژه ضد استبداد مدرن

با گرایش به پایان یافتن فاز آرامش  مضری را بازی می نماید.

نسبی در مبارزه طبقاتی، انتی کمونیسم مدرن به مرکز 

شیوه تفکر خرده  پروپاگندای بورژوایی کشیده میشود.

توسعه بورژوایی ــ انتی کمونیستی به مانع اصلی برای 

 شعور طبقاتی و تهاجم کارگری مبدل میگردد.
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چند دهه رخنه نمودن شیوه تفکر خرده بورژوایی در فکر،  .9

احساس و عمل توده ها و اعمال نفوذ همه جانبه بر "افکار 

ناگهانی یک بحران اقتصادی، اکولوجیک یا  تبدیلعمومی"، از 

جهان  سیاسی به یک بحران انقالبی جلوگیری می نمایند.

رگری بینی بورژوایی به نحوی سیستماتیک به درون جنبش کا

و توده ای حمل گردیده و در علم و فرهنگ نیز یک نقش 

 مسلطی را بازی می نماید.

برای اینکه طبقه کارگر از نظر استراتژیک در وضعیت تهاجمی 

قرار بگیرد، بایستی به کمک حزب مارکسیستی ــ 

لنینیستی، با گوناگون ترین انواع شیوه تفکر خرده بورژوایی 

اهانه آن بواسطه شیوه تفکر پرولتری تسویه نماید. کنار زدن آگ

در عمل به معنای گذار به تهاجم کارگری و مقامت فعال 

مردمی علیه حکومت میباشد. این یک پیش شرط بنیادین 

 برای نضج انقالب سوسیالیستی است.

بحران پارلمانتاریسم بورژوایی، احزاب و موسسات آن، در  .10

توده ها  "حزبیو "بیزاری  از انتخاباتیک امتناع رو به افزایش 

بیان مییابد. این بحران همچنان در دگرگونی های همیشگی 

جدید همواره با احزاب و جنبش های  در عرصه حزبی در آلمان

رفرمیستی چپ، رویزیونیستی اما نیز اولترا ارتجاعی تا 

سیادت کنندگان این را هدفمندانه فاشیستی نمایان میگردد. 

میکنند، تا پتانسیل  حمایتده و از آن قرار دا مورد استفاده

اعتراضی را بخود جذب نموده و علیه انقالبی شدن توده ها 

 عمل نمایند.
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بدون رهبری بواسطه حزب انقالبی خود، طبقه کارگر  .11

نخواهد توانست پیروزمندانه به تهاجم علیه قدرت دولتی 

 سرمایه مالی بین المللی تنها سیادت کننده، گذار نماید.

حزب انقالبی می باید بر پایه شیوه تفکر پرولتری، به یک حزب 

مه جانبه واقعی توده ها تکامل یابد، حزبی که روابط متقابل ه

گوناگون توده  Selbstorganisationen با سازمان های مستقل

ها و جنبش های سازمان یافته توده ای در متفاوت ترین عرصه 

ها دارد.
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 جهانی زیست محیطیخطر وجودی یک فاجعه 

انسان عالیترین محصول طبیعت است. تاریخ وی از بدو امر  .1

انسان ها با بر وحدت همواره عالیتر با طبیعت بنا می یابد. 

علم طبیعی مدرن و شیوه تولید صنعتی، تا کنون باالترین 

درجه همین وحدت را ایجاد نموده اند. تحت شرایط سرمایه 

ر شکل محیط تغیییک پروسه در عین زمان  ،داری از همان آغاز

 و بیگانگی انسان از طبیعت توسعه یافت. طبیعی زیست

تالش سرمایه دارانه نامحدود  1960در پایان سال های  .2

برای سود و استفاده بی رویه آن از طبیعت، موجب یک بحران 

محیط زیست جهانی گردید. این بحران، وحدت انسان و 

 .می بردسوال به زیر طبیعت را عموما 

 1990سازمان نوین تولید بین المللی از سال های با  .3

بدینسو، بحران محیط زیست از یک پدیده جانبی امپریالیسم 

گذار  سازمان نوین به یک پدیده قانونمند مبدل گردید. همین

این پروسه تسریع به فاجعه محیط زیست جهانی را آغاز نمود. 

فاکتور اصلی،  9در هیئت تدریجی تا ایندم گردیده خود ویرانگر 

 :بازتاب مییابد

 Ozonschichtتخریب الیه اوزون  •

 نابودی تسریع گردیده جنگل ها •

 نزدیک شدن فاجعه جوی •

 افزایش جهش آسای فاجعه های محیط زیستی منطقه ای •
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 خطر تهدید کننده برهم خوردن وضعیت اقیانوس ها •

 اکولوژیک منطقه ای و انقراض انواعویرانی سیستم های  •

 استفاده مفرط بدون مالحظه از مواد طبیعی •

 تولید آشغال، مسمومیت و آلودگی •

 استفاده غیر مسئوالنه از انرژی اتمی •

 جانب واکنش ها ازتأثیر متقابل میان همین فاکتورها و 

به فاجعه محیط زیستی جهانی را تسریع  دگرگونیطبیعت، 

 می نمایند.

سیستم های  ،شیوه تولید جهانی شده سرمایه داری .4

به نحوی جهانی را  Biosphäreقابل زندگی اکولوژیک محیط 

به  شدیداقانونمند تخریب نموده و موجودیت بشریت را 

این با آگاهی کامل سرمایه مالی بین  مخاطره میاندازد.

المللی به تنهایی سیادت کننده و حکومت های آن بوقوع می 

 پیوندد.

 زیست محیطیتوده های مردم نمی خواهند که در یک فاجعه 

وال یابند ــ این یک سرنوشت غیر قابل اجتناب جهانی ز

اتژیک یک جامعه آزاد شده بدون استثمار نمیباشد. هدف استر

و ستم، حل مسئله اجتماعی، امروزه فقط در وحدت با حل 

مسئله محیط زیست میتواند متحقق گردد. مسئله محیط 

زیست به مسئله سیستم مبدل گردیده است، به یک مسئله 

مرکزی مبارزه طبقاتی و تدارک و انجام انقالب جهانی 

 .سوسیالیستی
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علیه تخریب محیط زیست بواسطه معدن  Peru اعتراض در پرو

 Newmont Miningطال 
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  21متخصصین امور باغداری و مناظر طبیعی علیه اشتوتگارت 

فعال جهت نجات  “ROTFÜCHSE„ کودکان روباه های سرخ

 محیط زیست طبیعی
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اکولوگیسم امپریالیستی پاسخ سرمایه مالی بین المللی  .5

تنها سیادت کننده به مقاومت جهانی جنبش محیط زیست و 

به رقابت حدت یابنده امپریالیستی بر سر منابع جهان است. 

خط مشی مرکزی اش گویا توافق اقتصاد سرمایه داری و 

 اکولوژی میباشد. بدین معنا که: حفاظت از محیط زیست فقط،

هرگاه سودها باال برده شوند. این ایدئولوژی بمثابه شیوه تفکر 

خرده بورژوایی ــ اکولوژیک، در تفکر، احساس و عمل توده ها 

تأثیر نموده و آگاهی ضروری محیط زیست برای نجات از فاجعه 

 زیست محیطی جهانی را از بین می برد.

مبارزه زیست محیطی با خصلت تغییر دهنده جامعه، از  .6

جنبش کارگری و انقالبیون جهان، از جنبش محیط زیست 

آلمان و بین المللی، یک پروسه عمق یابنده خود دگرگونی و 

نوسازی را اقتضاء می نماید. نیروی رهبری کننده در انقالب 

 /جهانی جهت حل مسئله محیط زیست در سوسیالیسم
، باید پرولتاریای صنعتی بین المللی گردد. مبارزه کمونیسم

زیست محیطی در عین زمان برای مبارزه بر سر 

سوسیالیسم، نیروهای جدیدی را به نحوی پایان ناپذیر 

فراهم میسازد.
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 کمونیسم بمثابه هدف اجتماعی /سوسیالیسم

در این میان شیوه تولید مسلط جهانی شده در سیستم  .1

جهانی امپریالیسم، تدارک مادی برای کشورهای متحده 

سوسیالیستی جهان را به انجام می رساند. نیروهای تولیدی 

امروزه به حدی تکامل یافته اند، که شرایط زندگی شایسته 

 انسانی و یک سطح باالی فرهنگی، برای مجموعه بشریت 

قدرت ت با محیط زیست طبیعی گویا ممکن میباشد. در وحد

سرمایه مالی بین المللی به تنهایی سیادت کننده، به مانع 

 برای هر پیشرفت اجتماعی مبدل گردیده است.تعیین کننده 

سرنگونی سیادت سرمایه داری و بناء نظام  فقط از طریق .2

اجتماعی سوسیالیستی، تمامی اشکال استثمار و ستم 

بر بحران های اقتصادی و  توده های زحمتکش لغو میگردند.

جنگ ها غلبه حاصل شده، نیروهای تولیدی از قید و بندهای 

سرمایه داری آزاد گردیده و بازسازی، تحکیم و تکامل عالیتر 

و طبیعت به مشی اساسی تمام جامعه مبدل  وحدت انسان

 میگردد.

 طبقه کارگر می باید پس از سرنگونی دیکتاتوری سرمایه .3

 مالی بین المللی و تسخیر قدرت دولتی در کشور های 
جداگانه، دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار نموده و وسایل تولید را  

 به مالکیت مشترک تمامی خلق زحمتکش منتقل سازد.

شیوه تولید سرمایه داری بایستی به نحوی بنیادی دگرگون 

بر پایه یک  شده و شیوه تولید سوسیالیستی اعمال گردد.
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شعور تکامل یافته سوسیالیستی و یک سطح باال در تکامل 

صنعت، فرهنگ، علم طبیعی، تکنیک و شئون اجتماعی، 

زندگی اجتماعی می تواند بر وفق نیازمندی های انسان ها 

میان انسان و  ماده داد و ستدجریان و  داده شدهجهت 

پرنسیپ توزیع سوسیالیستی  آگاهانه سازمان یابد. ،طبیعت

مستلزم آنست که هر کسی برحسب توانایی های خود در 

، و تضمین میکند که او متناسب با تولید اجتماعی سهم گیرد

کار خود، در توزیع ثروت اجتماعی سهیم گردانیده شود، و 

بر عالوه، به امر سالمندان، بیماران و معلولین جامعه 

 رسیدگی نماید.

هدایت کننده  مشیتحت  کلیت جامعهای  یک تغییر نمونه .4

کار و زندگی طرز فکر، شیوه تولید، وحدت انسان و طبیعت، 

را در راستای ارضای نیازهای مادی و فرهنگی همواره در حال 

تولید شیوه  سمت و سو می بخشد. ،تغییر بشریت

سوسیالیستی، آگاهانه طوری سازمان داده میشود، که 

مزایای تولید بزرگ بین المللی شده همانگونه مورد استفاده 

به نحوی هدفمند غیر  قرار گیرند، که عرصه های تولیدی

)دستور العمل  Kreislaufwirtschaftدوره ای اقتصاد متمرکز و 

 . در ـ م(جهت بهره برداری مجدد از مواد استفاده شده 

خلق ها و ملت ها کشورهای متحده سوسیالیستی جهان، 

بطور متساوی الحقوق و جهت منفعت متقابل همکاری می 

 نمایند.
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آگاهانه طبقه توده ای عمل از طریق این تحول انقالبی فقط  .5

و هیچگاهی بوسیله دستورات ساده  ،کارگر و متحدین آن

این توده  ، می تواند تحقق یابد.مقامات جامعه سوسیالیستی

و سازمان های مستقل شان هستند که تحت های کارگر 

رهبری حزب مارکسیستی ـ لنینیستی، رهبری و اداره تولید 

به نفع خلق زحمتکش،  و جامعه را بایستی در دست بگیرند.

بطور  آنها می باید آگاهانه متد دیالکتیک را در عالیترین سطح

 همه جانبه بکار گیرند، یک فرهنگ مبارزاتی پرولتری را متحقق

ابتکار خالق را تکامل ، دیسیپلین داوطلبانه و عالیترین سازند

کنترول  امر ها، درسازمان های مستقل توده  بخشند.

بوروکراسی و تحقق منافع توده ها به مثابه ارگان و مدرسه 

ی را بازی می تمرین قدرت در سوسیالیسم، نقش بخصوص

نمایند. تمامی وظایف از نظر اجتماعی ضروری، بگونه 

 اجتماعی نیز سازماندهی میشوند. 

رهایی زن یک وظیفه اجتماعی اساسی سوسیالیسم 

معنایش اینست که تمامی قید و بند های هزاران ساله است. 

از ستم بر زن در ساختار های اجتماعی یا سنن پدرساالرانه 

غلبه  ،بر هر ستم و تبعیض بدلیل جنسیتو هم دریده شده 

خانواده از وظیفه اش به مثابه واحد اقتصادی  حاصل میگردد.

بتدریج رها گردانیده شده و مسئولیت خصوصی برای تولید و 

بازتولید زندگی بالواسطه، بیشتر و بیشتر به مسئولیت 

همه ظرفیت های زنان در خدمت اجتماعی انتقال می یابد. 

یالیستی بکار گرفته شده و در زندگی کاری، ساختمان سوس

رد که در یدر روابط شخصی همانگونه مورد حمایت قرار میگ
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 زندگی سیاسی یا فرهنگی.

جوانان پیشگامان نو هستند و بایستی برحسب مشی 

عملی ساختمان پیشآهنگان اساسی "خدمت بخلق"، 

 سوسیالیسم گردند.

انقالب جهانی سوسیالیستی تدریجا به ساختمان کشور  .6

های متحده سوسیالیستی جهان با هدف کمونیسم جهانی 

می انجامد. سوسیالیسم یک جامعه گذار از سرمایه داری به 

به نمایش می گذارد. به انجام رسانیدن و تحکیم کمونیسم را 

پیروزی بر دیکتاتوری به تنهایی سیادت کننده سرمایه مالی 

با دیکتاتوری بین المللی، مستلزم یک نیروی متفوق میباشد: 

پرولتاریا، طبقه کارگر مبارزه طبقاتی در سوسیالیسم را 

 سازمان داده و انترناسیونالیسم پرولتری را عملی میسازد.

جوهر دیکتاتوری پرولتاریا، شکل دهی سوسیالیستی بنیان 

بر پایه اقتصادی و مناسبات زندگی اجتماعی میباشد. این 

 .دموکراسی برای توده ها بوقوع می پیوندد وسیعترین
بعنوان نتیجه مبارزه سیستماتیک ایدئولوژیک بر سر تکامل 

عالیتر شعور سوسیالیستی، فایق آمدن بر اخالق بورژوایی و 

سرمایه داران، وظایف دولتی به همینسان سرکوب مقاومت 

و دستگاه اداری بیشتر و بیشتر به دست توده ها انتقال 

سیستم  مییابد. بدین ترتیب خود دولت تدریجا زاید میگردد.

کنترول از خود جامعه سوسیالیستی بایستی بر کنترول 

شیوه تفکر، طرز کار و زندگی مسئولین در اداره اقتصاد، دولت 

اشد.و حزب استناد داشته ب
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در آلمان: میلیشیا های کارگری )شبه  1918انقالب نوامبر 

 .Brandenburger Tor نظامیان( در دروازه برندنبورگ

و کارل  Rosa Luxemburg تحت رهبری روزالوگزامبورگ

 KPD، حزب کمونیست آلمان Karl Liebknechtلیبکنخت 

این حزب را از  Ernst Thälmannتأسیس شد. ارنست تیلمن 

تا دستگیری و قتل توسط فاشیست های  1920سال های 

  هیتلری رهبری کرد.
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یادبودی ساالنه از انقالبیون لنین، لیبکنخت و لوکزاموبورگ در 

 در اروپا.برلین ــ بزرگترین گردهمآیی برای سوسیالیسم 

 وظایف دولتی به دست توده ها می افتد.



 کمونیسم بمثابه هدف اجتماعی /سوسیالیسم

65 

پس از پیروزی انقالب جهانی سوسیالیستی و هم که  اگر .7

ساختمان پیروزمند کشور های متحده سوسیالیستی جهان، 

دیکتاتوری پرولتاریا در بدوامر ، میآیدگذار به کمونیسم بعمل 

وظیفه اصلی اش بنابراین اساسا  بگونه معینی باقی میماند.

سنت ایدئولوژی  عبارت از الغای تدریجی طبقات میباشد.

درست  بورژوایی هنوز برای مدتی طوالنی تأثیر میگذارد.

آنگاهی که ایدئولوژی بورژوایی بطور نهایی شکست خورده 

باشد، طبقات و دولت زوال یافته و جامعه بدون طبقه آغاز 

اشخاص، مدیریت اشیاء و اداره  میگردد. بجای حکومت بر

پروسه های تولید قرار میگیرد. کار به نخستین نیاز زندگی 

مبدل میگردد، برای اینکه به هرکسی فرصت میدهد، توانایی 

های جسمی و فکری خود را همواره بطور همه جانبه تر 

ثمرات تولید  جامعه بکار اندازد. در خدمتپرورش داده و 

 ،برحسب کارونه که در سوسیالیسم آنگدیگر نه  ،اجتماعی

بر این مبنا  بلکه برحسب نیاز های انسان ها توزیع میگردند.

بر نابرابری اجتماعی میان مرد و زن غلبه حاصل میگردد. 

جدایی کار یدی و فکری و به همینسان شهر و روستا، 

، که استثمار انسان و می یابندهمانطور به گذشته تعلق 

تقسیم جهان به دولت های ملی گام به گام ناپدید  طبیعت.

 میگردد، در حالیکه ملت ها در عین زمان بیشتر و بیشتر بهم

. کمونیسم عبارتست از "جهش بشریت از قلمرو می آمیزند

 ضرورت به قلمرو آزادی" )فریدریش انگلس(
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در  MLPDآلمان گردهمآیی حزب مارکسیست ـ لنینیست 

  2009در سال  Stuttgartاشتوتگارت 
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بازسازی سرمایه داری در کشور های سابقا درس هایی از 

سوسیالیستی و مبارزه علیه رویزیونیسم

 اتحاد شوروی سوسیالیستی و پیروزی های فناناپذیر آن .1

سال، برای پرولتارها و خلق های ستمدیده  40به مدت تقریبا 

جهان کمک و سرمشق در مبارزه بود. در کنگره بیستم حزب 

، یک 1956در فبروری سال  KPdSUکمونیست اتحاد شوروی 

قدرت  Chruschtschowبورژوازی نو تحت رهبری خروشچف 

 ،این بورژوازیسیاسی را در اتحاد شوروی به چنگ آورد. 

رویزیونیسم مدرن را ترویج و سرمایه داری را تدریجا بازسازی 

برپایه همین سرمایه داری انحصاری دولتی طراز جدید،  نمود.

سوسیال امپریالیسم شوروی تشکیل گردید. سوسیال 

به یک  ،USAامپریالیسم شوروی در کنار ایاالت متحده امریکا 

ارتجاع، استثمار، ستم  مساعدی برای رشد و پرورش کانون

استعماری، تخریب محیط زیست و تدارک جنگی  نو

 ر مقیاس جهانی مبدل گردید. امپریالیستی د

بازسازی تدریجی سرمایه داری منجر به الغای پرنسیپ  .2

های سوسیالیستی گردید. بورژوازی نوین قدرت دخل و 

تصرف بر مهمترین وسایل تولید، بانک ها، سازمان های 

بازرگانی و وسایل حمل و نقل را دارا بود؛ او برای دستیابی 

 مناطق نفوذ تالش داشت.به حد اکثر سود و توسعه 

زیست  سیاستبورژوازی نوین علیه دستاورد های  .3

تحت رهبری لنین و استالین سرسختانه تحقق یافته  محیطی
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با نتایجی ویران کننده، قوانین زسیت محیطی  مبارزه کرد.

و یک استفاده بی رویه غیر مسئوالنه از گردیده منسوخ 

 طبیعت بعمل آمد.

رهبری رویزیونیستی حزب کمونیست اتحاد شوروی  .4

KPdSU  ،به کمک دستیاران خویش در احزاب دیگر کمونیستی

و اکثریت کشور های اردوگاه  DDRجمهوری دموکراتیک آلمان 

سوسیالیستی سابق را مجبور به گزینش راه سرمایه داری 

 RGWنموده و آنها را از طریق دگرگونی سرمایه دارانه 

های متقابل اقتصادی( و اتحادیه دفاعی پیمان  )شورای کمک

 .نو استعماری اتحاد شوروی درآورد ، به وابستگیوارشو

جدید در جمهوری دموکراتیک آلمان، سیستم بورژوازی  .5

سیادت خود را جهت فریب توده های خلق، بعنوان "دولت 

کارگران و دهقانان" تعریف نموده و آنرا به مثابه 

حزب رویزیونیستی  موجود" تبلیغ کرد."سوسیالیسم واقعا 

خود را بشکل صوری  SED اتحاد سوسیالیستی آلمان

بعنوان حزب مارکسیستی ـ لنینیستی طبقه کارگر معرفی 

اجتماعی، یک  های یبهبودبرخی ایجاد  در پیوند با کرده و

بر توده های  ایدئولوژی شبه مارکسیستی ـ لنینیستی را

. جهت فریب پیرامون خصلت سرمایه داری تحمیل نمود خلق

از مجاهدت شرافتمندانه ، این حزب DDRـ بوروکراتیک 

که با از خود  هایی سوء استفاده نمود، بسیاری انسان

گذری می خواستند در امر ساختمان سوسیالیستی سهم 

هر عمل یک اپوزیسیون دموکرات یا حتی  بگیرند.
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هیچ مالحظه ای توسط مارکسیست ـ لنینیست، بی 

تحت پیگرد  Staatssicherheitsdienstخدمات امنیت دولتی 

 ت و سلب حقوق به شیوه بوروکراتیکیقیموم قرار گرفت.

، گرفته شده، یک جوی از ترس در قبال جاسوسیبکار 

 و بدنام سازی ایجاد گردید. سعایت

بازسازی سرمایه داری نتیجه قبضه نمودن قدرت توسط . 6

یک بوروکراسی قلب ماهیت شده خرده بورژوایی بود، که در 

یک پروسه طوالنی تر در درون رهبری سوسیالیستی 

پایه مادی برای آنرا  اقتصاد، دولت و حزب تشکیل یافته بود.

تضاد های هنوز موجود میان کشور های سرمایه داری و 

سوسیالیستی، میان کار یدی و فکری و همینطور میان 

 Walter)چپ( و والتر اولبرشت  Erich Honeckerاریش هونیکر 
Ulbricht  راست(: نمایندگان بورژوازی نو در جمهوری(

 DDRدموکراتیک سابق آلمان 
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شهر و روستا، بقایای تولید کاالیی، موجودیت مناسبات 

خانوادگی بورژوایی و خرده بورژوایی، تداوم حقوق بورژوایی، 

ز طبیعت و اخیرا تأثیر بیگانگی برطرف نشده انسان از کار و ا

 ایدئولوژی بورژوایی تشکیل میدهند.

فروپاشی اقتصادی و سیاسی اتحاد شوروی و ساختار  .7

را وسایل ارتباط  1991سیادت نو استعماری اش در سال 

جمعی بورژوایی در مقیاس جهانی، به مثابه "پایان 

سوسیالیسم" و آغاز یک "نظم نوین جهانی" تجلیل نمودند. 

رویزیونیستی  تضعیف شده جهان زوال بخش ،حقیقتدر 

 گراین بیانسیستم جهانی امپریالیستی را تجربه نمود. 

ورشکستگی رویزیونیسم مدرن بود و بحران عمومی سرمایه 

 داری را حدت بخشید.

بوروکراسی خرده بورژوایی برای دستیابی به امتیازات 

 سعیو  خویش و قوم پرستیاز شخصی تالش می نماید، 

 دروندر طلب جاه و مقام حمایت میکند، انتقاد شرافتمندانه از 

حزب و از توده ها را سرکوب می نماید، از اختیارات قدرت 

خویش بدلیل انگیزه های اگوئیستی سوء استفاده کرده و 

پردازی میان تهی و مطیعانه با طنین  عبارتبواسطه یک 

ظاهر همین م. مارکسیستی ـ لنینیستی، تبارز می نماید

خارجی شیوه تفکر خرده بورژوایی، امروزه توسط انتی 

کمونیسم مدرن به نحوی گمراه کننده علیه مارکسیست ـ 

  لنینیست ها به صحنه آورده میشوند.
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خدمات عظیم  MLPDحزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان  .8

ساختمان سوسیالیستی در اتحاد شوروی و در انجام یافته 

را به رسمیت می شناسد.  DDRن جمهوری دموکراتیک آلما

اهمال ها، اشتباهات و  ازبا این وجود، این حزب همچنان 

یک انتقاد ضروری بعمل آورده، تا از  ،منجمله جنایاتمعضالت 

 آن جمعبندی هایی خالق نماید.

خدمات خلق شوروی در امر درهم شکستن فاشیسم 

هیتلری فناناپذیر میباشند. علیه مقاومت سرسختانه 

پس از مرگ راه سوسیالیستی، دشمنان داخلی و خارجی، 

 .ادامه یافتزودرس لنین، تحت رهبری استالین قاطعانه 

در این ضمن معذلک در مبارزه ضروری ایدئولوژیک ضد شیوه 

اهمال شده و از بسیج توده ها علیه  تفکر خرده بورژوایی

نمایندگان بوروکراسی قلب ماهیت شده خرده بورژوایی، تا 

این دو اشتباه اصلی استالین  حد زیادی انصراف بعمل آمد.

در عوض، مبارزه علیه سوء مدیریت بوروکراتیک و بود. 

خرابکاری، با یک نهاد استخباراتی بوروکراتیک شده و بطور 

روش های رهبری  های اداری پیش برده شد. یکجانبه با روش

بوروکراتیک ـ متمرکز در رهبری حزب، اقتصاد و دولت به میزان 

بدلیل اتهامات غلط و  زیادی دست ناخورده باقی ماندند.

با تضاد ها، همچنان تعداد زیاد انسان های  نادرستبرخورد 

بیگناه مرعوب گردیده، مورد اتهام ناروا قرار گرفته، بدنام شده، 

  به مجازات سلب آزادی محکوم گردیده یا حتی اعدام شدند.

جهت تضمین یک کنترول بدون نگرانی، بدرجه اول در قبال 
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یک کمیسیون کنترول  1921کمیته مرکزی حزب، در سال 

این یک اشتباه  ، تحت رهبری لنین رویکار آمد.مستقلزی مرک

کم بهادادن به خطر بازسازی  گرسنگین و همچنان بیان

سرمایه داری بود، زمانیکه در کنگره هفدهم حزب کمونیست 

، 1934تحت رهبری استالین در سال  KPdSUاتحاد شوروی 

 خود را از دست داد. مستقلکمیسیون کنترول مرکزی خصلت 

، بوروکراتیسم خرده DDRآلمان  کدر جمهوری دموکراتی .9

در صدر رهبری حزب اتحاد سوسیالیستی  بورژوایی خیلی زود

تکامل یافت. بی اعتمادی به توده ها و روش های  SEDآلمان 

کار اقناعی رهبری بوروکراتیک ـ سنترالیستی، هرچه بیشتر 

ز بین صبورانه را به عقب زده و سنترالیسم دموکراتیک را ا

 بردند. 

یک علیه  DDRصدها هزار کارگر در تمام  1953جون  17در 

 Plansollerhöhungبرنامه ریزی شده سقف تولیدی  افزایش

از باال، اعتصاب نمودند.  گردیدهبوروکراتیک تجویز به نحوی 

نه اراده داشت و نه در موقعیتی بود که از این  SEDرهبری 

در  انتقاد توده ای برحق، درس های واقعی استخراج نماید.

عوض، تالش های امپریالیسم، که این جنبش توده ای را برای 

، میدادمقاصد ضد سوسیالیستی مورد سوء استفاده قرار 

 .کوفتدستآویز قرار گرفته تا این جنبش را بطور نظامی درهم 

ساختمان  در امرهمرزمان شرافتمند  از این بسیاری

سوسیالیستی را به مخالفین مبدل نموده و ایده 

  سوسیالیسم را در میان توده ها بشکل دوامدار بدنام ساخت.
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شعور سوسیالیستی توده های  تحکیم ناکافی .10

زحمتکشان و اعضای حزب، بیداری ناقص انقالبی آنها و ضعف 

که  ، اجازه دادنداداراتکنترول دموکراتیک بر مسئولین در 

بوروکراسی در حزب، در دولت و اقتصاد قلب ماهیت خرده 

پس از کنگره بیستم حزب کمونیست  SEDبورژوایی شده، 

نیستی سوق گردیده و به به راه رویزیو KPdSUشوروی 

 بورژوازی بوروکراتیک طراز نوین مبدل شود

 Mauحزب کمونیست چین تحت رهبری مائوتسه دون  .11
Zedong در رأس مبارزه علیه قبضه نمودن  1956، پس از سال

قدرت توسط رویزیونیست های مدرن قرار گرفت. مائوتسه 

یایی را به ایده انقالب کبیر فرهنگی پرولتار 1966دون در سال 

مثابه عالیترین شکل مبارزه طبقاتی در سوسیالیسم تکامل 

بخشید. در بسیج ایدئولوژیک ـ سیاسی توده های میلیونی 

کارگران، دهقانان، زنان، روشنفکران انقالبی و جوانان، او 

سدی تعیین کننده جهت جلوگیری از بازسازی سرمایه داری 

رولتاریایی اسلوب را شناسایی کرد. انقالب کبیر فرهنگی پ

تعیین کننده مبارزه علیه خطر غصب قدرت رویزیونیستی را، 

از طریق یک تکامل جهش آسای شعور سوسیالیستی توده 

 ها و تحکیم دیکتاتوری پرولتاریا بیان داشت.
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اتحاد شوروی در سال های ساختمان سوسیالیستی در 

1920 
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ــ انقالبی و تئوریسین  Mao Zedongمائوتسه دون 

 مارکسیسم ـ لنینیسم

 

نمایش فرهنگی در یک گردهمآیی عظیم در انقالب کبیر 

 فرهنگی پرولتاریایی
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پس از غصب قدرت رویزیونیستی یک بورژوازی انحصاری  

 Dengبوروکراتیک طراز نوین تحت رهبری دینگ سیاو پنگ 
Xiaoping  در جمهوری خلق چین بعد از مرگ مائوتسه دون در

، نتایج انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی مورد 1976سال 

ا تجدید نظر قرار گرفت. این بازسازی سرمایه داری را در آنج

نیز به راه انداخته و منجر به پیدایش سوسیال امپریالیسم 

 چین گردید.

شکست تاریخی جنبش انقالبی کارگری، با انهدام  .12

سوسیالیسم در تمامی کشور های سابقا سوسیالیستی، 

 در جازدگی، پراگندگی یأس و ،آشفته فکرییک فاز طوالنی 

یک  نمود. ادایجرا  ل گرایانهو تحوالت انحال و پریشان حالی

ـ لنینیستی در اکثر  بازسازی پر از زحمت احزاب مارکسیستی 

 الزمی گردید. ،کشور های جهان

درس تعیین کننده اینست: با یک شیوه تفکر خرده بورژوایی 

 می تواند سوسیالیسم را نمیتوان اعمار نمود. سوسیالیسم

 ،شیوه تفکر پرولتری سوسیالیستیاز طریق تسلط یک فقط 

برای این منظور، کنترول شیوه تفکر مسئولین  گردد.پیروز 

بوروکراسی در تمامی سطوح و تکامل و تحکیم شیوه تفکر 

 مهم و تعیین کننده میباشد. ،پرولتری توده ها
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با تشدید تالش توده های جهان برای یک بدیل اجتماعی،  .13

گرایشات گوناگون رویزیونیسم، مناظره در جهان بینی بویژه با 

  اهمیت بیشتری کسب می نماید.

یک منبع مادی گوناگون ترین تئوری های رویزیونیستی و 

انتشار شان، امروزه دولت هایی از قبیل چین، ویتنام، کوبا یا 

 /کوریای شمالی هستند که تحت پرچم سوسیالیسم
متحقق کمونیسم، در واقعیت بازسازی سرمایه داری را 

کمونیسم بطور /لیسماین به پرستیژ سوسیا اند. ساخته

 می رساند.شدید  آسیبیدوامدار 

علیه رویزیونیسم بایستی مبارزه مارکسیست ـ لنینیست ها 

به توده ها کمک نماید، که با شیوه تفکر خرده بورژوایی ـ 

نمایند. آموزش های مارکس،  حساب رویزیونیستی تسویه

 لس، لنین، استالین و مائوتسه دون، تکامل و کاربرد زندهانگ

شان در مناسبات مشخص واقعیت اجتماعی در حال 

پایه ایدئولوژیک ـ سیاسی تعیین کننده برای یک ، پیشرفت

 میدهند. برای سوسیالیسم را تشکیل  اعتالی جدید مبارزه
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پیشرفته ترین ایده ها و  سوسیالیسم خالصه .14

 شده الگوی پرورانیدهاو نه یک های بشریت میباشد. دستاورد

 ، بلکهتمایزات مطمئنا الغای غیر مقتضینه و  است، در خیال

او گام . می گیرد منشاءاز زندگی متنوع و مبارزه توده ها 

اجتماعی ضروری بعدی به پیش است که در آن، پیشرفت 

انقالبی نیروهای تولیدی به نفع تمامی جامعه در وحدت با 

ه سوسیالیسم در میان توده اید بکار گرفته میشود. طبیعت

این ایده  های خلق تمامی کشورها به زندگی ادامه میدهد.

طبیعت یک نیروی جاذبه جدیدی کسب خواهد نمود، زیرا 

عملی جدیدی  آموزشبحرانی عمومی سرمایه داری روزانه 

ارائه می در مورد ضرورت و امکان جامعه سوسیالیستی 

.نماید
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و هدف رهایی طبقه کارگر و رهایی زن در آلمان مسیر

تصرف قدرت سیاسی بمثابه بخشی از انقالب جهانی  .1

سوسیالیستی، هدف استراتژیک مبارزه طبقاتی طبقه کارگر 

 در آلمان است.

وظیفه دارد که  MLPDحزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان 

اکثریت قاطع پرولتاریای صنعتی بین المللی در آلمان را برای 

 نموده و مبارزه اش را به مرحله عالیترکسب سوسیالیسم 

مبارزه ایکه علیه ، تکامل بخشد، به یک مبارزه همه جانبه

دولتش سرمایه مالی بین المللی به تنهایی سیادت کننده و 

بمثابه ابزار سیادت سیاسی جهتگیری می نماید. برای این 

منظور، حزب یک کار روزانه سیستماتیک و پایدار را انجام 

میدهد، با این هدف که طبقه کارگر را از طریق وحدت 

اکسیونی در مسایلی منفرد، به جبهه متحد در تمامی 

 متحد سازد. مسایل اساسی

ـ لنینیست ها است که  تمامی مارکسیست این وجیبه .2

فعاالنه برای تدارک و  ،بخصوص در کارخانه و اتحادیه کارگری

 کار نمودهتوسعه مبارزات طبقه کارگر بر سر مطالبات روزمره 

و برای تکامل عالیتر همین مبارزات به مبارزه طبقاتی در 

 .سعی و تالش نمایند ،مفهوم حقیقی

مبارزه بر سر سوسیالیسم مستلزم یک مبارزه مستقل  .3

برای رهایی زن است، مبارزه ایکه توسط تمامی مارکسیستـ  
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حمایت میگردد. مبارزه بر  بطور سیستماتیکلنینیست ها 

مورد تبعیض علیه زنان  تساویسر تساوی حقوق، هدفش 

این مبارزه  در جامعه سرمایه داری میباشد. شان قرار گرفتن

تی مدرسه مبارزه بر سر رهایی زن و برای رهایی کامل بایس

 وی در سوسیالیسم/کمونیسم حقیقی باشد.

مبارزه در اینست که  MLPDهسته تاکتیک انقالبی  .4

مبارزه  به عبارت دیگر ،اقتصادی را با مبارزه سیاسی پیوند داده

اقتصادی را به مبارزه سیاسی تبدیل نموده و مبارزه طبقاتی 

. این ضروری کندریزی  را در راستای هدف سوسیالیستی پی

جنبه ملی و ه کارگران واجد آگاهی طبقاتی، وحدت است ک

جنبه بین المللی مبارزه طبقاتی را درک نمایند؛ بفهمند که 

حل مسئله  حل مسئله اجتماعی در پیوندی تنگاتنگ با

از خیانت رویزیونیستی  اکولوجیک )محیط زیستی( قرار دارد؛

به سوسیالیسم درس بگیرند، برای امر رهایی زن وارد میدان 

شده و برای همه اینها بگونه دوامدار با سیستم شیوه تفکر 

 نمایند. حساب خرده بورژوایی تسویه

استراتژی و تاکتیک در مبارزه طبقاتی می بایست بوسیله  .5

یک استراتژی و تاکتیک در مبارزه بر سر شیوه تفکر توده ها 

شعور طبقاتی پرولتری  تکمیل گردد. نتیجه آن، تکامل عالیتر

 تا سطح شعور سوسیالیستی میباشد.

طبقه کارگر باید بیاموزد که توده های وسیع را در مبارزه  .6

با ایجاد جبهه متحد  نحصارات و حکومت سهیم سازد.علیه ا

حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان بعنوان هسته،  پرولتری
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اقتصاد سود، جهت رهایی  ازمبارزه جهت نجات محیط زیست 

های اجتماعی، حقوق و آزادی ، دفاع و گسترش دستاوردزن

های بورژوا ـ دموکراتیک، برای همبستگی بین المللی و یک 

پرولتری در خصوص پناهندگی و پناهجویان، علیه سیاست 

فاشیستی نمودن دستگاه دولت و میلیتاریزه کردن دولت و 

جامعه و به همینسان برای مبارزه ضد فاشیستی و مبارزه 

حزب می باید در  با اینکار سازمان می بخشد.را  برای صلح

مبارزه اقشار وسیع مردم، رهبری را توسط طبقه کارگر 

 د.متحقق ساز

، حزب مارکسیست ـ REBELLبا سازمان جوانان خود 

توده جوانان را بمثابه پیشآهنگ عملی  MLPDلنینیست آلمان 

 MLPDمبارزه بر سر سوسیالیسم حقیقی جذب می نماید. 

پیشبرده یک مبارزه قاطعانه علیه رفرمیسم و رویزیونیسم را 

 و طبقه کارگر و سایر اقشار زحمتکش را با روح سوسیالیسم

 علمی پرورش میدهد.

7. MLPD بر سنن انقالبی حزب کمونیست آلمان KPD ،

، Karl Marxکارل مارکس  پرولتاریای آلمان و پیشوایان کبیر آن

 Karl، کارل لیبکنخت Friedrich Engelsفریدریش انگلس 
Lieblnecht روزالوگزامبورگ ،Rosa Luxemburg  و ارنست

 شماتیکبجای نقل  .یابدبنا می  Ernst Thälmannتیلمن 

مضمون و اسلوب جنبش قدیمی کمونیستی و کارگری، 

MLPD .حزب طراز نوین را تکامل بخشید  

این وظیفه اش میباشد که در مبارزات روبه افزایش طبقه 
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برای اینکار  به حزب توده ها مبدل گردد. بیشتر و بیشترکارگر، 

حزب می باید از امر تأثیر متقابل با اتحادیه های کارگری و 

سایر سازمان های مستقل توده ها حمایت نموده و آنرا 

 همواره بیشتر تکامل دهد.

برای این مقصود، حزب می باید مسلح به سوسیالیسم 

علمی یاشد، واجد گنجینه عظیمی از تجارب باشد، در مبارزه 

و این را بداند، که طبقه کارگر را در مبارزه  شدهآبدیده طبقاتی 

  علیه سیادت سرمایه مالی بین المللی رهبری نماید.

سیستم جهانی امپریالیستی، تأثیر  ذاتی بحران عمومی .8

سیستم اجتماعی شیوه تفکر خرده بورژوایی را از بین می 

این وسیله هر قدر کمتر جهت از همپاشی شعور طبقاتی  برد.

ی عمل نماید، به همان اندازه طبقه کارگر زودتر به پرولتر

 تهاجم خواهد پرداخت.

این مرتبط بدان است که سرمایه مالی بین المللی به تنهایی 

سیادت کننده و دولت، یک چنین بحران عمق یابنده اقتصادی 

، که آنها دیگر نمی توانند به گذرانندو سیاسی را از سر می 

قدیمی حکومت کنند، و اکثریت عظیم خلق زحمتکش  شیوه

دیگر نمی خواهد که به شیوه قدیمی زندگی کند. آنگاهی 

بر صحنه است که اعتصابات و تظاهرات عظیم طبقه کارگر 

 تسلط می یابند.

اعمال  خشونتکه انقالب بدون کاربرد  داردر آرزو طبقه کارگ

گردد.
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" در کمنیتس Nischelتظاهران مقابل تندیس مارکس "
Chemnitz 

اعتراض ضد اعمال خشونت بر زنان و علیه راسیسم در کلن 

Köln  2016سال 
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 )واحد های دفاعی زنان( YPJ به زنان کرد مرتبط
 Rojava/Nordsyrienدر روژاوا ـ شمال سوریه 

 دساتیر اروپاکارگران بنادر اروپا پیروزمندانه علیه 
„Port Package“  2016. در اینجا کارگران بنادر در پاریس سال  



 و هدف رهایی طبقه کارگر و رهایی زن در آلمان مسیر

87 

 میباشد.مستقل از اراده پرولتاریا مطرح  ،خشونتاما مسئله 

بخود گیرند، انحصارات هنگامیکه مبارزات یک اعتالی انقالبی 

قدرت خویش  ،سعی خواهند کرد بنابر تمامی تجارب تاریخی

با توسل به زوری بیرحمانه پابرجا نگهدارند. بدین لحاظ طبقه را 

کارگر می باید تحت رهبری حزب خود در صورت اقتضاء جهت 

 کردنبا سرنگونی امپریالیسم و خردخیزد.  قیام مسلحانه بپا

مبارزه طبقاتی پرولتاریا به عالیترین  ،دستگاه دولتی بورژوایی

 شکل خود در سرمایه داری دست مییابد. 

انی شده، انقالب سوسیالیستی تحت شرایط تولید جه .9

خصلت بین المللی بخود خواهد گرفت. همکاری بین المللی 

امپریالیست ها جهت سازماندهی ضد انقالب و تأثیر متقابل 

ه طبقاتی بین المللی، امروزه به سختی ممکن با مبارز

میسازد که یک پروسه انقالبی در یک کشور بتواند بشکل 

 گردد.منجر  پیروزیمنزوی به 

مبارزه طبقاتی پرولتاریا از نظر شکل عمدتا در سطح ملی 

پیشبرده میشود. این مبارزات می باید با مبارزه طبقاتی بین 

رزه طبقاتی فراکشوری تکامل المللی پیوند یافته و به یک مبا

از خالل همین مبارزات است که یک جبهه متحد  بیشتر یابند.

بین المللی ضد امپریالیسم و ارتجاع و برای کشور های 

 متحده سوسیالیستی جهان بمیان میآید.

انقالب جهانی سوسیالیستی عموما یک انقالب پرولتری 

و  زمانی متفاوتاز نظر  متقابلاین انقالب یک پروسه است. 

در کشور های  متمایزدر خصلت ویژه خود، انقالباتی از هم 
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اعتصابات و  . در این پروسه انقالبی جهانی،جداگانه میباشد

تظاهرات عظیم توده ای، مبارزات ضد امپریالیستی، 

تأثیر متقابل جدایی دموکراتیک و انقالبی و شورش ها در یک 

 ناپذیر با یکدیگر قرار میگیرند.

دین لحاظ استراتژی و تاکتیک پرولتری در هر کشور جداگانه ب

اساسا می باید بمثابه تدارک انقالب جهانی سوسیالیستی 

در این حال مبارزه طبقاتی انجامد.  قدرک شده و به تحق

پرولتری بر سر رهایی ملی و اجتماعی، با کمک و حمایت 

  مییابد.مبارزه فراکشوری برای آزادی و دموکراسی تداخل 

بر پایه چند دهه دفاع قاطعانه از مارکسیسم ـ لنینیسم، 

شکل گیری جدید نیروهای مارکسیستی ـ لنینیستی جهان 

با تأسیس  توانست در این میان به یک اعتالی نوین برسد.

)همآهنگی بین المللی احزاب و سازمان های  ICORایکور 

، سازمانی جهت همآهنگ سازی و 2010انقالبی( در سال 

فعالیت عملی احزاب و سازمان های انقالبی ایجاد  همکاری

به وحدت ایدئولوژیک ـ سیاسی این اتحاد همچنان  شد.

جنبش انقالبی و کارگری بین المللی کمک می نماید. در عین 

اشکال مناسب سازمانی برای همآهنگ  از زمان بایستی

نمودن و انقالبی کردن بین المللی مبارزات کارگران و توده 

، بیشتر تکامل یافته و فعاالنه بعمل آمده تشویقهای خلق 

حمایت گردند. این راهیست جهت وحدت جنبش بین المللی 

مارکسیستی ـ لنینیستی و کارگری و جهت یک اعتالی نوین 

 انقالب جهانی.
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بتأسی از  MLPDحزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان  .10

از مبارزه  که میدارد،روح انترناسیونالیسم پرولتری تعهد 

علیه امپریالیسم،  رهایی بخش پرولتاریا و تمامی ستمدیدگان

 از نظر اخالقی، سیاسی و مادی حمایت و پشتیبانی نماید.

هر پیروزی کارگران و ستمدیدگان مبارز در تمام جهان در مبارزه 

برای رهایی ملی و اجتماعی شان، مبارزه در اینجا را تقویت 

ی طبقه کارگر و ستمدیدگان زمی نماید. و برعکس، هر پیرو

در آلمان، مبارزه علیه امپریالیسم در تمامی کشورها را تقویت 

میکند.

تشکیل شد. حزب مارکسیست ـ  2010در سال  ICORایکور 

  عضو موسس آن میباشد. MLPDلنینیست آلمان 

سازمان های انقالبی بین  )همآهنگی احزاب و ایکور

 (مترجم  -.المللی
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 بر سر سوسیالیسمجذب توده های وسیع برای مبارزه 

قدرت دولتی و در امر ساختمان برای مبارزه بر سر . 1

سوسیالیسم، طبقه کارگر نیاز به یک اتحاد محکم با تمامی 

ستمدیدگان دارد. به این زمره قبل از همه توده های میلیونی 

زنان ستمکش تعلق دارند؛ انسان هایی که در معرض 

گرسنگی، جنگ ها و فاقگی قرار داشته و یا از اینطریق به 

فرار سوق داده میشوند؛ صدها میلیون دهقان خرده پا و میانه 

و تولید کنندگان و بازرگانان کوچک مستقل، که بواسطه  حال

سیادت سرمایه مالی بین المللی خانه خراب میشوند؛ تهدید 

شدگان در هستی خویش بواسطه بحران جهانی محیط 

ردد؛ آینده شان غارت میگ چشم انداززیست؛ توده جوانانی که 

، دین خویش، جنسیت یا همه آنانی که بدلیل قومیت خویش

جنسی خویش مورد پیگرد قرار میگیرند و به همینسان  گرایش

همه دموکرات ها، ضد فاشیست ها و انقالبیون از نظر 

سیاسی سرکوب شده و باآلخره جمعیت همه دولت های 

 .قرار میگیرندخودکامگی امپریالیستی در تحت ملی که 

MLPD ر پهلوی شعار طبقاتی انترناسیونالیستی د

"پرولتارهای تمام کشورها متحد شوید!"، همچنان شعار 

استراتژیک را نمایندگی می نماید: توسعه یافته اتحادی 

 "پرولتارهای تمام کشورها و ستمدیدگان، متحد شوید!"
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اتحاد مبارزاتی انقالبی طبقه کارگر با اقشار شکل دهی  .2

بورژوایی یک وظیفه استراتژیک میباشد. اقشار میانی خرده 

میانی خرده بورژوایی هستی خویش را بر مناسبات تولیدی 

سرمایه داری بنا نموده و بدین لحاظ پایه اساسی توده ای 

حالت  برای دیکتاتوری انحصارات را به نمایش میگذارند.

همیشه موجود امپریالیسم، نابودی سیستماتیک بحرانی 

نیان های زندگی شان و سرکوب رو به افزایش تسریع شده ب

روحی، آنها را معذلک بیشتر و بیشتر در تضاد با انحصارات 

 سیادت کننده سوق میدهد.

با سازمان نوین تولید بین المللی، ساختار طبقاتی بازهم  .3

تغییر کرده است. در میان هر دو طبقه اصلی، یک تقسیم 

بطور غیر شاغل نفکران بندی قوی تری وجود دارد. تعداد روش

قویا رشد نموده، در حالیکه تعداد روشنفکران  ،مستقل

 مستقل و دهقانان کاهش یافته است.

جامعه روشنفکران خرده بورژوا در آلمان و به نحوی روبه ازدیاد 

در سایر کشورهای سرمایه داری، به قشر مسلط خرده 

شرایط کار و زندگی بویژه قشر  بورژوازی صعود کرده است.

به شرایط کر غیر مستقل، بگونه رو به افزایش پایینی روشنف

کار و زندگی طبقه کارگر نزدیک شده است. روشنفکر خرده 

بورژوا از اینطریق به شریک اصلی اتحاد با طبقه کارگر در این 

  کشورها مبدل گردیده است.
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یستم جهانی میلیون ها در حال فرار: سرکوب شدگان س
 امپریالیسم

 معلمین زن در حال اعتراض
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دهقانان تولید کننده شیر در مقیاس اروپا متحدانه علیه خانه 
 خرابی خویش مبارزه میکنند.

  2013گردهمآیی در اثنای مبارزه انتخاباتی پارلمان فدرال سال 
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بنیان مادی برای حل مسئله تغذیه بشریت بطور بی  .4

سابقه ای نضج یافته است. ولی دیکتاتوری سرمایه مالی 

بین المللی صدها میلیون دهقان خرده پا و میانه حال و 

همینطور تاجران خرده پا در مقیاس جهان را ورشکسته 

ساخته و یک بحران مزمن تغذیه جهانی را ایجاد نموده است. 

تیب اهمیت استراتژیک اتحاد با دهقانان خرده پا و بدین تر

 رشد می یابد. میانه حال بعنوان تولید کنندگان مواد غذایی

همچنان در میان دست اندرکاران حرفه های کوچک، طبقه 

 کارگر به نحوی رو به افزایش متحدینی خواهد یافت.

طبقه کارگر باید بفهمد که با تکامل عالیتر مبارزه طبقاتی، 

وذ رهبری کننده شیوه تفکر پرولتری را در میان اقشار میانی نف

اعمال کند. فقط بدینسان است که خود میتواند با تأثیر شیوه 

 نماید. حساب خرده بورژوایی تسویه تفکر

انقالب جهانی سوسیالیستی همچنان اقشار میانی خرده  .5

را از استثمار و ستم امپریالیستی رها میسازد. بورژوازی 

که تا تمامی دستاورد های مترقی علم، فرهنگ و آموزش 

ایندم بدالیل سود و قدرت سرکوب گردیده اند، در 

 سوسیالیسم توسعه می یابند.

سیادت کنندگان می خواهند که از یک اتحاد انقالبی طبقه 

 ی بعمل آورند.کارگر و اقشار میانی خرده بورژوازی جلوگیر
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آنها امتیازات، تالش برای رسیدن به مقام، اندویدوآلیسم، 

، تشکل زدایی، سلوک رقابتی وغیره را تکبر، بی دیسیپلینی

 تشویق و حمایت میکنند.

جوهر تدارک برای اتحاد، یک تجدید تربیت سیستماتیک به 

یک شیوه تفکر پرولتری از طریق همکاری عملی، مبارزه 

انیافته، ایجاد اعتماد، کمک متقابل، آموزش از مشترکا سازم

اتحاد انقالبی با حتی  یکدیگر و کار اقناعی صبورانه میباشد.

مستلزم این آگاهی االمکان بخش های بزرگ خرده بورژوازی، 

در نزد ایشان است، که منافع برحق شان فقط در مبارزه برای 

 سوسیالیسم حقیقی، در کنار و تحت رهبری طبقه کارگر

 تحقق یابد. میتواند
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 ، مارکسیست ـ لنینیست،KPDکادر حزب کمونیست آلمان 
 مبارز جنبش مقاومت ضد فاشیسم هیتلری، 

 پیشآهنگ حزب طراز نوین و از بنیانگذاران 
 MLPDحزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان 
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MLPD بمثابه حزب طراز نوین 

پاسدار سنت  MLPDمارکسیست ـ لنینیست آلمان حزب 

جنبش قدیمی کمونیستی میباشد. این حزب اما از بدو امر 

 این جنبشجمعبندی های خالقی را از مبانی قوت و ضعف 

مبارزه طبقاتی برای کرده و به همینسان از شرایط تغییر 

 پیشگام Willi Dickhut ویلی دیکهوت .ه استاستخراج نمود

و سبک حزب  اساسی خط مشی، MLPDو از بنیانگذاران 

 .مارکسیستی ـ لنینیستی طراز نوین را شکل داد

مارکسیسم ـ لنینیسم و اندیشه ، MLPDمبانی جهانبینی 

مائوتسه دون میباشند. اینها نه دگمی جامد، بلکه یک 
، آنبنیان کرکتر خالق  رهنمای زنده برای عمل هستند.

کاربرد آگاهانه اسلوب  MLPDدیالکتیک است. ماتریالیسم 
زمان را به خط رهنمای  مسایلدر رابطه با دیالکتیک 

ایدئولوژیک ـ سیاسی و کار عملی حزب مبدل ساخته 

  است.
پی ریزی کار خویش بر اساس  با تاریخ خود و بویژهطی در 

شاخص  MLPD، 1990شیوه تفکر پرولتری در سال های 
مارکسیستی ـ لنینیستی طراز حزب فراوان  بخصوصهای 

 نوین را تکامل بخشیده است:

• MLPD  یک حزب انقالبی کارگری با خصلت قوی پرولتری

 میباشد.

طراز نوین جهت تکامل  Kleinarbeit سیستم کار روزمره •
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عالیتر وحدت حزب و توده ها، که هر عضو متناسب با 

 امکانات خود فعاالنه در آن سهم میگیرد.

و توده های وسیع، رهبری حزب و کادرها با صفوف حزب  •

 پیوندی تنگاتنگ دارند.

میباشد. به گزارش دهی در قبال اعضاء موظف  مرجعهر  •

 اعضاء تصمیم میگیرند، کنگره حزب عالیترین ارگان حزب

 مارکسیست ـ لنینیست آلمان است.

• MLPD  کار خود را فقط از طریق حق العضویت ها و اعانات

اعضاء و توده ها تأمین مالی نموده و از نظر مالی مستقل 

 میباشد.

• MLPD تئوریک دارد. سیستم  و استوار یک بنیان محکم
در  REVOLUTIONÄRER WEGارگان تئوریک راه انقالبی 

یک  ،تمان حزب و مبارزه طبقاتیتمامی مسایل ساخ
پدیده  ارائه میدارد.رهنمود مطمئن ایدئولوژیک ـ سیاسی 

طبیعت،  در های جدید و دگرگونی های مهم و اساسی

 بموقع تحلیل و تجزیه میگردند. ،جامعه و در تفکر انسانی
بدینسان است که حزب میتواند در شیوه تفکر و کار خود 

 و عمل تکامل بخشیده جهت را وحدت یافته، رهنمودهایی
خویشتن را به نحوی پیش بینانه برای وظایف آینده انقالب 

 جهانی سوسیالیستی آماده سازد.
، اصول پایه ای خط سیاسی حزب تعیین شده در برنامه •

پراتیک و وظایف اساسی در مرحله معین مبارزه طبقاتی را 

پی ریزی می نماید.بگونه یکسان 
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مورد گفتگو قرار گرفته و  (Gruppe)کار روزمره در واحد حزبی 
 جلسات آموزشی برگزار میگردد.

و سازمان جوانان  MLPDحزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان 
)شورشگر(، کار خویش را بوسیله حق العضویت  REBELLحزب 

 های اعضاء و اعانات، تأمین مالی می نمایند.
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در گلزن کیرشن  “Horster Mitte in Gelsenkirchen„در محل 
ــکه مقر مرکزیت حزب نیز میباشد ــ ، ساالنه مشترکا جشن 

 گرفته میشود. 

کورس ها جهت آموزش اسلوب دیالکتیک، به سمت یابی 
 مستقالنه اعضاء و توده ها خدمت میکند.
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سنترالیسم دموکراتیک تضمین می  تشکیالتیپرنسیپ  •

 ، در عمل یکسان حزبنماید که تجارب و ابتکارات همه اعضاء 

 تبلور یافته و وحدت اصولی حزب محفوظ مانده و تحکیم یابد.

از طریق انتقاد و انتقاد از خود اصولی با توده ها و در درون  •

، و میآموزد که نقش حزب، حزب خالقانه تکامل بیشتر یافته

رهبری کننده خود را ایفا نماید، نقشی که حزب در مبارزه بر 

بعدا در امر ساختمان سوسیالیسم  سر سوسیالیسم و

 بایستی بعهده گیرد.

سیستم کنترول از خود این هدف را دنبال می نماید که از  •

اشتباهات جلوگیری شود. این سیستم تحت رهبری کمیته 

، کنترول از باال را بواسطه کمیسیون های کنترول ZK مرکزی

مستقل با کنترول از پایین بوسیله اعضاء، و با کنترول از خود 

 توسط هر کادر، متحد میسازد.

، کار علمی کادرهاکار سازمانی و نوین طراز  در سیستم •

جهت پیشبرد امر ساختمان حزب، بوسیله مراجع حزبی 

بواسطه یک تربیت و پرورش صبورانه و  تکامل داده میشود.

پیگیر کادرها، به نحوی رو به افزایش مارکسیست ـ لنینیست 

 هایی که مستقالنه فکر و عمل می نمایند، بوجود می آیند.

از مسئله تغییر نسل و به همینسان یک  حمایت آگاهانه •

پشتیبانی هدفمند از کارگران و زنان، نقش مهم و برجسته 

در تمامی ایرا  عالی ای را ایفا می نمایند، تا شخصیت های

 ها تکامل داد.عرصه 

نیروی محرکه تعیین کننده برای تکامل کادر، بلند همتی  •
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 هر انقالبی و مارکسیست ـ لنینیست است، که با از پرولتری

 خودگذری برای خود رهایی طبقه کارگر وارد عمل شود.

برعکس منفعت طلبی و امتیاز خواهی شخصی بدلیل فعالیت 

 Die)م ل پ د  حزبی مامورینسیاسی اکیدا رد میگردد. 
Funktionäre der MLPD)  به گزینش یک سبک زندگی

بعنوان  از کار حزبی شانمتواضعانه رهنمونی میشوند. درآمد 

مزد یک کارگر دستمتوسط سطح ، حد اکثر در وظیفه اصلی

 .میباشدماهر محدود 

• MLPD  یک زندگی جذاب حزبی را بعنوان مکتب

 ،و در هنگام فراغت فرهنگی پرولتری فعالیتسوسیالیسم، با 

محکم و پایدار در تمامی مسایل زندگی و با همبستگی 

  تکامل می بخشد.
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طراز نوین و برنامه مبارزاتی  Kleinarbeit سیستم کار روزمره

MLPD

 در مفهوم حقیقی گذار به مبارزه طبقاتی .1

مبارزه طبقاتی در مفهوم حقیقی زمانی شروع میگردد، که 

مبارزات طبقه کارگر یک خصلت دگرگون کننده جامعه را بخود 

گرفته و طبقه کارگر به استراتژی تهاجمی خود علیه 

دیکتاتوری انحصارات آغاز نماید. این یک شعور سوسیالیستی 

را پیش  بین المللیی پرولتاریای صنعت اکثریت تعیین کننده

 شرط قرار میدهد.

فاکتور اساسی جنبش تغییر دهنده جامعه برای جامعه آزاد 

شده سوسیالیسم، گذار به تهاجم کارگری است. تحقق 

و  تهاجم کارگری به کار روزمره سیستماتیک حزب مرتبط بوده

 عناصری بنیادین را دارا میباشد:

های قسمی باید مطالبات روزمره و شعار مبارزه بر سر  •

بگونه تهاجمی پیشبرده شود، تا بتوان آنرا عالیتر تکامل داد. 

، طبقه کارگر بایستی با حرکت از مبارزه بر سر هر فرصت کاری

 به هزینه سود های انحصارات، با بیکاری مبارزه نماید.

را مسئله اجتماعی و اکولوجیک  مبارزه اقتصادی می باید •

به مبارزه  یا ،سیاسی پیوند یابد احتواء نموده و با مبارزه

فقط بدینسان کارگران می توانند  سیاسی سوق داده شود.

بفهمند که چگونه تجارب شان با استثمار و ستم کارخانه، به 



 فصل دهم

 108 

بدون مالحظه طبیعت مرتبط  نحوی جدایی ناپذیر با استثمار

میگردد، که هر دو بیانگر دیکتاتوری انحصارات میباشد، و اینکه 

در مرکز دولت ابزار سیادت تعیین کننده انحصارات است. 

حقوق و آزادی های  برایمطالبات سیاسی می باید مبارزه 

 دموکراتیک قرار داده شود.

تی مبارزه جهت رهایی طبقه کارگر و رهایی زن بایس •

 یکسان گردند.

مبارزات کارگری می باید مبارزه بر سر حل مسئله اجتماعی  •

 با مبارزه برای حل مسئله محیط زیست پیوند دهند. را

 است. پیربه تهاجم کارگری، وحدت جوان و انتقال موتور  •

شده و  فشردهمبارزات جمعی  درمی باید  انفرادیمبارزات  •

کارگران یک نیروی متفوق میگردند،  تکامل داده شوند. عالیتر

 کنند. عملاگر آنها بعنوان طبقه فکر کنند، احساس نمایند و 

بدین لحاظ مبارزه جهت فایق آمدن بر هر انشعابی و 

سازماندهی همبستگی طبقاتی، توسعه اکسیون های فرا 

رشته ای و فراکنسرنی و کاربرد تمام نیروی مبارزاتی طبقه 

الیتر مبارزه طبقاتی، دارای اهمیت کارگر، برای تکامل ع

، برای اینکه در یک رابطه عمومی اعتصابات بنیادین میباشد.

می باید با تظاهرات ها و سایر اشکال  اجتماعی قرار گیرند،

  .مبارزاتی پیوند یابند

در صورت اقتضاء چهارچوب اتحادیه کارگری بایستی  •

شکستانده شود، و طبقه کارگر بایستی به مبارزات 

مستقالنه گذار نماید. اینها معیاری برای تکامل استقالل 
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 سیاسی طبقاتی طبقه کارگر هستند.

وه تفکر خرده بورژوایی طبقه کارگر می باید با سیستم شی •

نماید، برای  حساب از نظر اجتماعی سازمانیافته، تسویه

اینکه بتواند شعور طبقاتی خود را توسعه بخشیده و مبارزاتش 

به سطحی  ،بتوانند به مبارزه طبقاتی در مفهوم حقیقی

   تکامل یابند.عالیتر 

 همبستگی بین المللی میان کارگران اتوموبیل سازی
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مبارزات کارگری در چهار جوب ملی بایستی در صورت اقتضاء 

نحوی فراکشوری گسترش یابند. آنها بدین ترتیب به به 

مدرسه وحدت بین المللی کارگری و تدارک انقالب جهانی 

 مبدل میگردند.

 

 تکامل به حزب توده ها .2

 ،برای اینکه طبقه کارگر و توده های وسیع اقشار زحمتکش

راه شان را به سوسیالیسم دریابند، حزب مارکسیست ـ 

  می باید مبدل به حزب توده ها گردد. MLPDلنینیست آلمان 

اسلوبی اساسی میباشد که انزوای  ،سیستم کار روزمره

نسبی باعث شده توسط سیادت کنندگان را به نحوی دوامدار 

درهم شکسته و به هدف استراتژیک مرحله بدون وضعیت 

کسب اکثریت قاطع پرولتاریای  انقالبی دست یافت: حاد

ن برای سوسیالیسم حقیقی و صنعتی بین المللی در آلما

سهیم ساختن توده های وسیع در مبارزه ضد سرمایه مالی 

 بین المللی و حکومتش.

و مناطق  با کار روزمره سیستماتیک در کارخانه های بزرگ

تهدید  قاومت فعال علیه فاجعهدر م، Wohngebietمسکونی 

 جهانی، در دانشگاه ها و کار زیست محیطی آمیز

با واحد های حزبی خود در میان توده ها  MLPDساختاری،

رسوخ یافته و مناطق نفوذ مارکسیستی ـ لنینیستی را 

 تسخیر میدارد.
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وحدت ساختمان حزب و کمک  نوین،سیستم کار روزمره طراز 

به سازمان های مستقل غیر حزبی توده ها را، با ساختمان 

سازمان می بخشد.  ،حزب بعنوان فاکتور رهبری کننده

همکاری سازمانیابه دوامدار یک شرط پایه ای است، که توده 

نموده و آینده  حساب ها با شیوه تفکر خرده بورژوایی تسویه

 را در دست خویش بگیرند.

اساس رابطه حزب با توده ها مشی توده ای میباشد. هیچ 

انقالبی بدون یا علیه توده های خلق وجود ندارد. اعضای 

MLPD تا خود را آزاد  ،به توده ها و توانایی شان اعتماد دارند

خود، آنها یک نیروی اقناعی را بکار زنده  مثال بواسطهسازند. 

سوسیالیسم جذب  برایمبارزه  میگیرند، تا توده ها را جهت

 نمایند.
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برای اینکه حزب بتواند طبقه کارگر را همواره یک رهنمود 

شیوه تفکر پرولتری کار کند. صحیح بدهد، بایستی بر مبنای 

جهت کاربرد خالقانه  یاین یک پروسه همیشگی تغییر خود

مارکسیسم ـ لنینیسم بر هر مسئله عملی مشخص مبارزه 

طبقاتی، ساختمان حزب و تدارک انقالب جهانی 

سوسیالیستی، بواسطه کاربرد آگاهانه اسلوب دیالکتیک در 

پنج یباشد. سطح نظریه شیوه تفکر و تفکر سیستماتیک م

 کتگوری اساسی اینها میباشند:

از اوضاع مشخص در سطح آموزه شیوه  تحلیل مشخص •

که توده ها چگونه واقعیت عینی بمثابه  بررسی میدارد ،تفکر

درک و  مبارزه میان شیوه تفکر خرده بورژوایی و پرولتری را

 هضم کرده و برحسب آن عمل می نمایند.

استراتژی و تاکتیک در مبارزه بر سر شیوه تفکر توده ها،  •

تفوق شیوه تفکر پرولتری را در مبارزه علیه شیوه تفکر خرده 

بورژوایی، سازمان میدهد. هدف آن اینست که توده ها 

 استراتژی و تاکتیک پرولتری را از آن خود سازند.

فرهنگ بحث و جدل پرولتری اسلوب تعیین کننده جهت  •

حیح تضاد ها میباشد، تا وحدت حزب و توده ها را با حل ص

استدالل های کامال قناعت بخش حفظ کرده و به سطحی 

 عالیتر تکامل بخشید.
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 کار سبک دیالکتیکی وحدت بمثابه علمی کار• 

 کار، علمی سازمان و پرولتری کار شیوه مارکسیستی،

 ای وظیفه هر برای و زمان هر در بتواند حزب که میکند تضمین

 تکامل بیشتر و ساخته برقرار را پراتیک و تئوری بنیادین وحدت

 .دهد

 آگاهانه سازماندهی پرولتری، خود از کنترول و کنترول•

 جلوگیری اشتباهات از اینکه برای است، شناخت پیشرفت

 .شود

 

 

در  IGکارگران فوالد در یک اکسیون اتحادیه کارگری فلزات 
 Duisburgدویسبورگ 
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 کارخانه در لنینیستی ـ مارکسیستی روزمره کار .3

 بزرگ های

 اتحادیه و کارخانه در لنینیستی ـ مارکسیستی روزمره کار

 و کارمندان همینطور مرد و زن کارگران میان در کارگری

 صنایع، در بزرگ، های کارخانه آموزشی های دوره شاگردان

 صنعتی مراکز در افزایش به رو بگونه و ارتباطات لوژستیک،

 مشی خط آموزشی، و بهداشتی اجتماعی، عرصه در شده

 آلمان لنینیست ـ مارکسیست حزب مبارزاتی اساسی
MLPD است. 

 کار سیستم مهم رکن مبارزاتی، اصلی خط در نوین طراز کار

 .میباشد MLPD روزمره

 ای کارخانه های حوزه حزبی، کار بودن جانبه همه به توجه با

 ساختمان به نسبت حزب، ای پایه های واحد مهمترین بمثابه

 روزمره کار سیستم در آنها. دارند تقدم حق ها واحد سایر
MLPD، میدهند تشکیل را پرولتری فقرات ستون. 

 را کارگری مبارزات که است کارخانه های واحد اصلی وظیفه

 تکامل عالیتر سطح به و کنند رهبری برانگیزند، بینند، تدارک

 های خانواده و صنعتی کارگران پرولتری طبقاتی شعور و دهند

. ببرند باال و گردانیده بیدار سیستماتیک نحوی به را شان

 و اکولوجیک اقتصادی، قسمی مطالبات سر بر مبارزه

 برده پیش طبقاتی مبارزه مدرسه بعنوان بایستی سیاسی،

 .شود
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 بگونه و فعاالنه آلمان لنینیست ـ مارکسیست حزب اعضای

 بعنوان کارگری های اتحادیه در پیش، به دهنده سوق

. نمایند می کار کارگر طبقه مستقل های سازمان مهمترین

 مبارزه طبقاتی همکاری سیاست از شکلی هر با آنجا در آنها

 های اتحادیه که میکنند، نمایندگی را موضع این و نموده

 شرایط بهبودی و دفاع جهت مبارزه های سازمان به کارگری

 ابتکار و مبارزاتی فعالیت از آنها. گردند مبدل زندگی و کار مزد،

. نمایند می حمایت کارگری های اتحادیه اعضای توده عمل

 با کارگر طبقه انقالبی حزب تنگاتنگ دادن پیوند برای آنها

 عدم آنکه بدون نمایند، می تالش کارگری های اتحادیه

 .سازند دار خدشه را شان حزبی وابستگی

 بوروکراسی تالش هر با ها لنینیست ـ مارکسیست

 میلیونی های توده که کارگری، های اتحادیه رفرمیستی

   و کارگری را تحت قیمومیت قرار داده های اتحادیه اعضای

در بسیاری نشریات کارخانه ها و کنسرن ها "از  MLPDاعضای 
 همکاران برای همکاران" کار می نمایند.
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سازد، به نحوی آشتی ناپذیر تکامل مبارزه طبقاتی را متوقف 

ضد از جانب دیگر آنها هر فعالیت  در مصاف قرار میگیرند.

اتحادیه های کارگری را رد نموده، و بر پایه کار مثبت در اتحادیه 

کارگری کمک می نمایند، که با شیوه تفکر مخالف با اتحادیه 

 شود. حساب های کارگری تسویه

از مبارزه برای خواسته  MLPDبعنوان مدرسه مبارزه طبقاتی، 

 ها و شعار های آتی دفاع می نماید:

جبران در هفته با  ساعتسی  کار در روز/ ساعتشش  •

 مزد کامل!

شرایط کار و زندگی سالم و سازگار با محیط  مبارزه بر سر •

 زیست!

دایره مبارزه بر سر اعمال روش های پیشرفته تولیدی اقتصاد  •

 !Kreislaufwirtschaftای 

 کامل و همه جانبه! برای یک حق اعتصاب قانونی •

  سیاسی و اتحادیه ای! فعالیت آزادبرای  •

مبارزه برای قرارداد های تعرفه ای یکسان در تمام آلمان!  •

علیه انشعاب طبقه کارگر بوسیله کار عاریتی، قرارداد های 

، دستمزد های نازل محدود سازی های زمانیکارخانه ای، 

 وغیره!

مصوبات برای الغای برای یک اتحادیه کارگری متحد نیرومند!  •

ناسازگاری علیه دموکرات ها، انتی فاشیست ها و 

 های کارگری! همارکسیست ـ لنینیست ها در اتحادی
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برای چشم انداز سوسیالیسم بمثابه بخش جدایی ناپذیر  •

 اتحادیه های کارگری!

برای یک قانون اساسی مترقی تدوین کننده حقوق و وجایب  •

 کارخانه! 

 مبارزه با انعطاف پذیری زمان کار! •

 و حقوق ماهانه باالتر!برای دستمزدها  •

. کار زیست محیطی مارکسیستی ـ لنینیستی و 4

 مبارزه بخاطر محیط زیست

مارکسیستی ـ لنینیستی این هدف را  زیست محیطیکار 

دارد که آگاهی به محیط زیست را برانگیخته، تقویت کرده و 

خود پروسه از  MLPDبه سطحی باالتر تکامل بخشد. 

، برای نبش محیط زیست حمایت بعمل میآوردی جدگرگون

کسب اینکه این جنبش یک خصلت تغییر دهنده جامعه را 

  نماید.

مارکسیستی ـ لنینیستی دومین خط  زیست محیطیکار 

 مهم مبارزاتی و رکن ثابت متشکله هر کار حزبی میباشد.

مارکسیستی ـ لنینیستی این  زیست محیطیهای  واحد

وظیفه اساسی را دارند، که مقاومت فعال در محل علیه 

جهانی را، بعنوان مبارزه زیست  زیست محیطیفاجعه 

نقالب جهانی محیطی دگرگون کننده جامعه و تدارک ا

سوسیالیستی، گسترش بخشیده و به سطحی عالیتر 

 تکامل دهند.
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های محیط زیست، رابطه با خط اصلی مبارزاتی را  واحد

متحقق ساخته و به شکل دهی پرولتری جنبش محیط 

 زیست کمک می نمایند.

MLPD  از همکاری و همآهنگی مقاومت فعال در مقیاس

انی غیر حزبی مرتبط جهانی و به همینسان از اشکال سازم

 بدان، حمایت می نماید.

اینها  MLPD زیست محیطیخطوط اساسی برنامه مبارزه 

 هستند:

 تهدید آمیز مقاومت فعال در مقیاس جهان علیه فاجعه •

 جهانی! زیست محیطی

 حفاظت فعال از محیط زیست در مبارزه علیه اقتصاد سود! •

به هزینه مسببین  زیست محیطی آسیب هایاز بین بردن 

 آن!

متوقف گردانیدن ساختمان و تعطیل تمامی تأسیسات اتمی  •

 به هزینه گردانندگان ـ در مقیاس جهان!

گزینی تدریجی و سپس کامل مواد سوختی فسیلی یجا •

تولید انرژی از خورشید، باد، بواسطه انرژی های قابل تجدید! 

حرارتی  آب و زباله های نباتی! کاهش انتشار گاز های

Treibhausgas-Emissionen  درصد تا سال  90تا  70برابر با

در هوا  CO2-Gehaltsو کاهش مقدار کاربن دای اکساید  2030

 !ppm 350به 

انرژی قابل پایه حمل و نقل عمومی رایگان بر توسعه یک  •
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تجدید! حمل و نقل کاال ها بر روی خط آهن و از طریق راه 

 های آبی!

اعمال روش های کشت سازگار با محیط زیست و دامپروری  •

بزرگ و سرمایه داران  زمینمتناسب حیوانات در زراعت علیه 

 داران کشاورزی!

و مواظبت حفاظت فعال از حیوانات! مبارزه بر سر نگهداری  •

 تنوع زیستی!از 

 مبارزه برای آب آشامیدنی سالم و رایگان! •
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مبارزه ضد گرسنگی در مقیاس جهانی، علیه سفته بازی  •

مسموم ساختن و نابود کردن انبوه یا با مواد غذایی، علیه 

سوء استفاده از مواد غذایی، علیه سوء تغذیه میلیاردها 

ممنوعیت بکارگیری گیاهان و حیوانات اصالح شده از  انسان!

 نظر ژنتیکی!

ممنوعیت حفریات در مبارزه با استخراج مخرب مواد خام:  •

! ، استخراج و درآوردن معادن در سطح زمیناعماق دریا

ممنوعیت انباشت زباله و زباله های سمی در زیر زمین و در 

 دریاها!

، تعهد به آماده سازی و ممنوعیت دفن و سوزاندن زباله •

ـ بهره گیری با صرفه جامع بکارگیری  دوباره مواد استفاده شده 

 آشغال کاهش بخشیدن رادیکال بهاز مواد خام طبیعی و 

 !سازی

دوباره از هر  استفادهو  ایمنی برای ذخیرهباالترین استاندرد  •

 !زبالهنوع 

 استوایی! یحفاظت جنگل ها بویژه جنگل های باران •

 حفاظت اقیانوس ها! •

 آسیب هایایجاد میلیون ها فرصت کاری جهت از بین بردن  •

و انتقال به انرژی های  به هزینه مسببین زیست محیطی

 و بکارگیری دوباره از مواد استفاده شده! قابل تجدید

مبارزه برای یک نظام اجتماعی سوسیالیستی، که در آن  •

 مشی راهنمایتکامل بیشتر وحدت انسان و طبیعت 

 اجتماعی میباشد!
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 . کار مارکسیستی ـ لنینیستی در رابطه با زنان5

 و مبارزه بر سر رهایی زن

حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان فعاالنه در میان توده زنان 

به امر تکامل جنبش مبارزاتی زنان علیه  MLPD کار میکند.

زنان در آلمان و در سطح بین المللی،  ویژهاستثمار و ستم 

بمثابه مهمترین حلقه اتصال میان جنبش کارگری، مقاومت 

برای این  فعال مردمی و شورش جوانان کمک می نماید.

طیف های زنان  منظور جنبش مبارزاتی زنان بایستی تمامی

 .احتوا نمایداز طبقات و اقشار مختلف را 

به افزایش به یک نیروی  جنبش پرولتری زنان که به نحوی رو

صنعتی بین المللی مبدل میگردد،  در مبارزه پرولتاریای یمهم

 می باید به ستون فقرات جنبش مبارزاتی زنان تبدیل شود.

حزب به آگاهی زنان که بنیان مشترک جنبش مبارزاتی زنان 

 .میکندرا تشکیل میدهد، کمک 

کمک به سازمان های مستقل گوناگون جنبش مبارزاتی زنان 

به امر شرکت دادن توده زنان در و همکاری فعال با آنها، 

دگرگونی اجتماع هدف به اجتماعی و جذب شان  فعالیت

یعنی آزادی زن در یک جامعه سوسیالیستی خدمت می 

که خود را زنان کمک میکند، مبارزاتی به جنبش  MLPD نماید.

 محدودیت فمینیسم خرده بورژوایی و بورژوایی رها سازد.از 
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زنان و  ویژهمبارزه علیه تمامی اشکال استثمار و ستم  •

 دختران!

 خودمختاری جنسی!برای حق  •

 جنسی! خشونتمجازات استثمار و  •

مبارزه ضد تبعیض جنسی، پورنوگرافی، فحشا و تجارت  •

 انسان!

 برای برابری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان! •

مراقبت روزانه  • حمایت فعال از زنان در زندگی اجتماعی! •

 رایگان در مراکز مراقبت اطفال و مدارس!

 !StGB 218§حذف بی بدیل پاراگراف  •

شناسایی دالیل پناهندگی جنسیتی و حق ماندن مستقل  •

  برای زنان خارجی!
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 Wohngebiet در مناطق مسکونی . کار سیستماتیک6

شان در مبارزه ضد  مشارکتجذب توده های وسیع و  جهت

به یک کار روزمره سیستماتیک  MLPDانحصارات و حکومت، 

در منطقه مسکونی می پردازد. هسته آن، کار مارکسیستی 

ـ لنینیستی در رابطه با زنان میباشد. کار اجتماعی 

برای  مدرسه مبارزه به عنوانمارکسیستی ـ لنینیستی اش 

اجتماع  یک جامعه سوسیالیستی و یک تغییر نمونه ای کلیت

می نماید. هر واحد حزبی منطقه  عمل ،در نحوه زندگی

یک سیاست محلی مارکسیستی ـ لنینیستی را  ،مسکونی

 میدهد.تکامل 

واحد های حزبی مناطق مسکونی یک ذخیره استراتژیک برای 

قاومت فعال علیه فاجعه زیست کار در خط اصلی مبارزاتی و م

محیطی جهانی میباشند. هر واحد منطقه مسکونی روابطی 

 همه جانبه با یک واحد کارخانه ای را تکامل میدهد. 

واحد های مناطق مسکونی بویژه به خانواده های کارگری 

رجوع نموده و به امر سازماندهی فرزندان شان در سازمان 

در  و جوانان ROTFÜCHSEکودکان "روباه های سرخ" 

 کمک می نمایند. REBELL"شورشگر" 

علیه انداختن بار های بحران بر دوش زحمتکشان، جنبشی 

در سطح بین المللی جهت دفاع از دستاورد های اجتماعی 

توزیع  سیاست باز وجود آمده است. این جنبش بویژه علیهه ب

، در عرصه آموزش و فرهنگ، بهداشتیدر زمینه اجتماعی و 
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در مالیات عمومی و عوارض یا علیه خصوصی سازی خدمات 

 عمل می نماید. حال افزایش در سطح کمون ها

بعنوان مهمترین خطوط راهنمای کار مارکسیستی ـ 

 لنینیستی در مناطق مسکونی شمرده میشوند:

! برای افزایش پول  Hertz-Gesetzen لغو قوانین ـ هرتز •

علیه  برای طول مدت بیکاری!بیکاری و تداوم پرداخت نامحدود 

 تبعیض ضد مهاجرین و متقاضیان پناهندگی در بازار کار!

اجتماعی تا یک زندگی در خور  پرداختی هایافزایش  •

 انسانی را ممکن گردانید! 

 55سال برای مردان و  60به  کاهش سن بازنشستگی •

و کارگران کار های  ل برای زنان و برای کارگران شفتیسا

ثقیل با حقوق کامل بازنشستگی! افزایش سطح حقوق 

 بازنشستگی!

بر عهده گرفتن کامل سهمیه های بیمه اجتماعی از طریق  •

  مرتبط به فروشات شرکت ها! مالیاتیک 

الیات غیر ، لغو مMassensteuern کاهش مالیات جمعی •

موثر شرکت های بزرگ،  خیلیمترقی  مالیاتمستقیم و وضع 

 صاحبان درآمد های بزرگ و دارایی های بزرگ!

و با  حفاظت و ایجاد مسکن کافی، سازگار با محیط زیست •

 قیمت مساعد!

ایجاد دسترسی های آزاد و جامع به انترنت و مخابرات،  •

 مستقل از درآمد و وضعیت اقامت!
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درمان برای مراقبت بهداشتی پایه ای و رایگان، مراقبت و  •

 تمام آنانی که بطور دایمی در آلمان زندگی میکنند!

مشارکت سالمندان، بیماران و معلولین در زندگی اجتماعی  •

و به عهده گرفتن کامل تمامی هزینه ها برای یک زندگی 

  شایسته انسانی، توسط انحصارات و دولت!
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 . کار دانشگاهی مارکسیستی ـ لنینیستی7

 انقالبیو تدارک اتحاد 

تدارک اتحاد انقالبی طبقه کارگر با بحش هایی از اقشار 

میانی خرده بروژوایی، یک وظیفه تمام واحد های حزبی 

MLPD .میباشد 

از مطالبات برحق حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان 

روشنفکران خرده بورژوا، دهقانان خرده مالک و میانه حال، 

یکه علیه طبقه کارگر دست اندرکاران حرفه های کوچک، تا جای

فقط مبارزه معذلک جهتگیری نداشته باشند، حمایت میکند. 

 یک راه سوسیالیسم تحت رهبری طبقه کارگر است که برای

از مقاومت  MLPDنجات واقعی را برای شان می گشاید. 

به برحق شاگردان مدارس عالی و دانشجویان حمایت میکند. 

سازماندهی روشنفکران در سازمان های مستقل  امر

 میکند.، کمک  MLPDگوناگون مربوط به توده ها و 

با دانشمندان و دست اندرکاران مارکسیست ـ لنینیست ها 

فرهنگی مترقی همکاری نموده و خود را وقف آن می نمایند، 

که روشنفکران خرده بورژوا قابلیت های خویش را در اختیار 

 کارگر و آینده جوانان قرار بدهند.مبارزه طبقه 

، کار روزمره واحد های دانشگاهی مارکسیستی ـ لنینیستی

را در میان شاغلین و دانشجویان در دانشگاه ها سازماندهی 

در میان  آنها با سازمان جوانان در امر ایجاد واحد هامیکنند. 

،  REBELL شاگردان در مدارج باالیی مدارس و دانشجویان در
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بمثابه تاکتیک توده ای ساختمان حزب در دانشگاه ها، 

و فکری را به نحوی  آنها جدایی کار یدی همکاری می نمایند.

یک نقد دیالکتیکی بر علم و فرهنگ  می نمایند،اساسی نقد 

میکنند بورژوایی انجام میدهند، جهان بینی پرولتری را ترویج 

توجه می  پیوند نزدیک با طبقه کارگر عطفبرقراری  و به

  نمایند.

 اعتراضات داشجویی ضد هزینه های تحصیلی
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داشتن علم، تحقیق و فرهنگ بوسیله  مبارزه با به سکوت وا •

 منافع سود انحصارات!

مبارزه با قیمومیت معنوی و انضباط جهان بینی و سیاسی  •

 در مدارس و دانشگاه ها بویژه توسط انتی کمونیسم مدرن!

حمایت و ترغیب تحقیق و آموزش در رابطه با مسایل واقعی  •

 آینده بشریت همچون تکنولوژی های سازگار با محیط زیست!

برای فعالیت آزاد سیاسی در مدارس و دانشگاه ها بر مبنای  •

 ضد فاشیستی!

یک ماموریت عمومی سیاسی نمایندگی های منتخب برای  •

 شاگردان و دانشجویان!

موسسات آموزشی و فرهنگی!  کردن مبارزه با میلیتاریزه •

نیروهای نظامی آلمان )ارتش فدرال ـ م( از مدارس و دانشگاه 

 ها خارج شود!

علیه نخبه گرایی اجتماعی و سیاسی در مدارس و  •

 دانشگاه ها!

علیه پیامدهای بازتوزیع بودجه های عمومی به زیان  •

شاغلین، بویژه در نهاد های تربیتی، آموزشی، فرهنگی، 

مزدهای نازل، دست! مبارزه مشترک ضد بهداشتیاجتماعی و 

زمانی و کارخانه ای در حرفه های محدود قراردادهای 

 اکادمیک!

افزایش و گسترش کمک های آموزشی برای شاگردان و  •

  شجویان!دان
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 علیه تبعیض در قبال شاگردان و دانشجویان خارجی! •

نرخ های تولید کنندگان و کاهش نرخ های مصرف  افزایش •

کنندگان به هزینه کشاورزان بزرگ، کنسرن های کشاورزی و 

 انحصار های تجاری!

، اتحاد دهقانان خرده مالک و میانه حالمانع بالبرای حق  •

گردانندگان حرفه های کوچک و دارندگان شغل های آزاد، 

طبقه متوسط، جهت نمایندگی از منافع اقتصادی و سیاسی 

 علیه انحصارها، زمینداران بزرگ و دولت!

 

 ،. کار مارکسیستی ـ لنینیستی در رابطه با جوانان8

 و شورش جوانان REBELLسازمان جوانان 

جوانان فعال ترین نیرو در جامعه بوده و اکثرا در جستجوی یک 

دورنمای اجتماعی میباشند. حزب مارکسیست ـ لنینیست 

، شورش برای REBELLبا سازمان جوانان خود  MLPDآلمان 

منافع آینده طبقه کارگر و توده های وسیع را سازماندهی می 

 نماید.

عبارتست از  جوانانکار مارکسیستی ـ لنینیستی در رابطه با 

سیاسی  ساختمان حزب، مرکز ثقل توده ای تاکتیک

 .سازمانی حزب و معیاری برای جهت گیری آینده کار حزبی

ملزم بدان هستند، که جهت یک کار فعال در  MLPDاعضای 

 رابطه با جوانان سهم بگیرند.
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قاطعانه را علیه بهره برداری مفرط و مخرب بخشد. مبارزه ای 

تعامل  از نیروهای حیاتی و سالمتی جوانان به پیش می برد.

آگاهانه و مسئوالنه با رسانه ها و وسایل ارتباطی را ترغیب 

آموزش  آور نموده و جوانان را علیه مصرف مواد مخدر و اعتیاد

یک روشنگری سیستماتیک ضد فاشیستی را علیه میدهد. 

تحریک فاشیستی جوانان راه انداخته و آنها را جهت یک مبارزه 

علیه میلیتاریزه کردن  فعال انتی فاشیستی آموزش میدهد.

جامعه قاطعانه وارد عمل شده و از مبارزه انتی میلیتاریستی 

نماید، که با تأثیرات  یبه جوانان کمک م جوانان حمایت میکند.

 حساب جنسی تسویهمتالشی کننده و خود ویرانگر تبعیض 

تمایالت مبتنی بر اراده خودی با  روشنو از یک تعامل  ،کنند

مبارزه  ،یک مرکز ثقل بخصوصی را طرفداری میکند. ،جنسی

نیمه جوانان در کنار کارگران سالمند علیه بیکاری فراگیر و 

 اشتغال تشکیل میدهد.

REBELL  یک سازمان مستقل توده جوانان با خصلت

مارکسیستی ـ لنینیستی میباشد. جوانان شورشی کارگر 

شکل اصلی  REBELLستون فقرات آنرا تشکیل میدهند. 

در رابطه با جوانان سازمانی کار مارکسیستی ـ لنینستی 

او یک مدرسه زندگی شیوه تفکر پرولتری را برای توده است. 

نظر از اینکه از چه ملیتی باشند،  جوانان و کودکان، صرف

 متحقق میسازد.
  

MLPD  جهان بینی پرولتری را در میان جوانان اشاعه می
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 در جریان اکسیون REBELLسازمان جوانان 

 MLPDسازمان کودکان  ROTFÜCHSEروباه های سرخ 
 میباشد.
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 REBELLاردوگاه تابستانی 
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ـ سیاسی بواسطه  برای این منظور، نیاز به رهبری ایدئولوژیک 

MLPD به همکاری عملی نزدیک و حمایت از استقالل ،

میباشد. کار همه جانبه حزبی با تشکیالتی سازمان جوانان 

ایجاد سازمان های حزبی منطقه ای، مهمترین شرط برای 

  جذب توده جوانان است.

REBLL  اعتماد به نیروی روح همبستگی بین المللیحامل ،
خودی، احترام در برابر کار جسمی و محیط زیست طبیعی، 

حق تساوی دختران و پسران، کار از خودگذرانه به امر تمامی 

استثمار شدگان و ستمدیدگان و مبارزه مشترک برای 
ها )شورشگران(، مبارزین  Rebell .میباشدسوسیالیسم 

و سازمان  فعال محیط زیست، انتی فاشیست های پیکارجو
سازمان دهندگان عملی همبستگی بین المللی هستند. 

REBELL  تحت شعار "شورش برحق است!" جوانان را جذب

را تکامل  تفراغ هنگامدر فرهنگی و  پرولتری نموده و یک کار
با تأثیر که بدینسان به جوانان کمک می نماید، میدهد. 

 شایع خردهفرهنگ بورژوایی جوانان و یک سبک زندگی 
او با تمام کار خود، رهنمود  نمایند. حساب بورژوایی تسویه

"به خلق خدمت را تحقق می بخشد: اساسی مائو تسه دون 
 .!"مکنی

 ROTFÜCHSE ،REBELLبا رهبری سازمان کودکان 

مسئولیتی را برای آینده طبقه کارگر به عهده میگیرد. کار روباه 

  تا آنها نماید، ، تمامی زندگی کودکان را احتواء می  های سرخ
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را با یک طرز رفتار پرولتری در تمام عرصه های زندگی تربیت 

 کرد.

 فعال و غیر فعالحق برای کاهش بخشیدن به سن بلوغ و  •

 سال! 16 به رأی دهی

برای متعهد ساختن کارخانه های بزرگ به سهمیه آموزشی  •

 درصد شاغلین! 10حداقل 

کارگر، منجمله بواسطه مبارزه با بی حقوقی بویژه جوانان  •

کار عاریتی، قراردادهای کارخانه ای و کارهای از نظر زمانی 

محدود! پذیرش از نظر زمانی نامحدود تمامی شاگردان دوره 

 ! های آموزشی متناسب با رشته آموزشی

حمایتی از از جوانان و مقررات  محافظتحفظ و گسترش  •

 اشتغال جوانان!

در  برابری حقوقی، اجتماعی و فرهنگی دختران و پسران •

 دوره آموزشی، شغل و زندگی روزمره!

و سوء  خشونتمحافظت ویژه کودکان و نوجوانان علیه  •

 استفاده جنسی!

آموزشی رایگان، یکسان و واجد شرایط از مهد  سیستم •

 کودک تا دانشگاه!

 !ایحرفه مدرسی و  پایه ایبرای یک دوره آموزشی  •

 برای آزادی کامل تدریس و وسایل آموزشی! •

روشنگری جامع ضد فاشیستی در مدارس و وسایل ارتباط  •

 جمعی!



 MLPDطراز نوین و برنامه مبارزاتی  Kleinarbeitسیستم کار روزمره 

135 

مبارزه با میلیتاریزه کردن زندگی عمومی، آموزش و پرورش  •

 و فرهنگ!

روشنگری و آموزش و پرورش عالی کمک به ورزش مردمی!  •

فرهنگی، برای یک تغذیه سالم! توسعه رایگان تأسیسات 

  ورزشی و تفریحی برای کودکان و نوجوانان!

 روشنگری جامع و مبارزه علیه لجنزار مواد مخدر! •

 

 . تحقق کیفیت نوین انترناسیونالیسم پرولتری9

 توفنده جنبش انقالبی بین المللی می باید مبارزات طبقاتی

 آهنگ و انقالبی سازد.و خشم آگین در سراسر جهان را هم
 MLPDبدین ملحوظ حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان 

)همآهنگی احزاب و سازمان  ICOR ایکور بعنوان عضو فعال

های انقالبی بین المللی( برای جنبش های انقالبی در تمام 

 جهان مسئولیت به عهده گرفته و هر وظیفه ای را بمثابه

تدارک انقالب جهانی سوسیالیستی متحقق جزئی از 

  میسازد.

MLPD  از وحدت طبقه کارگر، توده های وسیع، در جنبش زنان

یا جوانان در فراسوی مرزهای خاستگاه ملی حمایت می 

، می باید به یک سیستم اشکال این منظوربرای  نماید.

کمک  ICORسازمانی بین المللی و بویژه فعاالنه به ساختمان 

شترک تنگاتنگ م کند. فاکتور رهبری کننده در این ضمن مبارزه

احزاب و سازمان های مارکسیستی ـ لنینیستی میباشد. 

MLPD  از فعالیت ها و دیدار های توده ای بین المللی جهت
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مبارزه طبقاتی،  همکاری فراکشوری، انقالبی نمودن متقابل

کمک به ساختمان حزب و سازمان های مستقل توده ها و 

همینطور از همکاری در مقیاس جهانی با وظایف مشترک 

مبارزاتی، بطور مثال روز های مبارزاتی بین المللی حمایت 

 میکند.

همکاری برای جهت حمایت متقابل در امر ساختمان حزب و 

روابط  MLPDمتساوی الحقوق با سایر نیروهای انقالبی، 

از پیمان های  دوجانبه متنوعی را تکامل می بخشد.

همبستگی و بریگادهای همبستگی بین المللی جهت کمک 

قابل مبارزه رهایی بخش انقالبی در تمام جهان پشتیبانی مت

 میکند. 

  

: بنای یک مرکز صحی توسط ICORپیمان همبستگی ـ ایکور 
 بریگادهای بین المللی در کوبانی/ شمال سوریه 
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کیفیت نوین انترناسیونالیسم پرولتری بمثابه جزء الیتجزای 

 سیستم کار روزمره طراز نوین، تکامل می یابد.

MLPD  .این طرفدار یک سیاست پناهندگی پرولتری میباشد

، در سازمان انقالبی MLPDاز سازماندهی مشترک در  حزب

و در سازمان های مستقل غیر حزبی مختلف  REBELLجوانان 

 توده ها حمایت میکند.

یک طبقه، یک  کارگران صرفنظر از اینکه از چه ملیتی ــ •

 خصم، یک مبارزه!

 

 

  

مراسم بپایان رسیدن ساختمان "خانه همبستگی" در 
  2016در سال  Truckenthal/Thürigenتروکنتهال 
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تساوی کامل حقوقی همه انسان هایی که بطور دایمی در  •

 آلمان امرار حیات می نمایند، بدون توجه به ملیت!

حق نامحدود پناهندگی برای تمامی ستمدیدگان بر بنیان  •

 ضد فاشیستی!

و شناسایی حقوق شان برای حمایت از تمامی پناهندگان  •

 طی یک کنوانسیون بین المللی!

 

 برای صلح و مبارزه ضد میلیتاریستی. مبارزه 10

حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان از مبارزه علیه خطر 

عمومی جنگ، علیه جنگ های امپریالیستی و میلیتاریزه 

ساختن جامعه پشتیبانی میکند. صلح پایدار جهانی مستلزم 

آنست که بر هر استثمار و ستم انسان توسط انسان غلبه 

همچنان جنبش های  MLPDحاصل گردد. بدین ملحوظ 

 ترویجرا  ملی و اجتماعی رهایی بخش برایمسلحانه رهایی 

 و حمایت می نماید.

MLPD  یک ارتش حرفه ای در آلمان را رد می نماید. موجودیت

وظیفه در ارتش و پولیس راه حلی برای جوانان  تعهد به انجام

خدمت نظامی اجباری و از حق امتناع  MLPDنمیباشد. 

دفاع کرده، ولی از پاسیفیسم بمثابه یک  خدمت جنگی

اسلوب بدرد نخور در مبارزه علیه میلیتاریسم و خطر جنگ 

  انتقاد میکند.
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برای منع و نابودی تمامی سالح های اتمی، بیولوژیکی،  •

 ! ABC-Waffenشیمیایی 

 ، واحد هایNATOانحالل پیمان اتالنتیک شمالی ناتو  •

 و ارتش آلمان! EUمداخله اتحادیه اروپا 

 نظامی آلمان در خارج!واحد های نیروی ضد حضور  •

لغو تحریم های سالح علیه جنبش های رهایی بخش  •

 صدور سالح به رژیم های مرتجع!علیه انقالبی! 

 احترام به حق تعیین سرنوشت خلق ها و ملل! •

 و مجازات شدید تجاوز گروهی بعنوان روش جنگی! طرد •

شکلی از نفرت پراگنی علیه خلق ها، هر مبارزه با هر  •

شکلی از راسیسم و انتی کمونیسم! برای صلح و دوستی 

 میان خلق ها!

  مبارزه علیه میلیتاریزه نمودن دولت و جامعه! •
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 . مبارزه بر سر حقوق و آزادی های دموکراتیک11

فاشیستی کردن دستگاه دولت و حذف حقوق و آزادی های 

ـ دموکراتیک،   دیکتاتوری انحصارات میباشند. بدلیل گربیانبورژوا 

تولید بین المللی و بخاطر و ناپایداری کمبود نیروی مقاومت 

زور در سطح اعمال ترس از انقالب جهانی، توسعه دستگاه 

اعمال بقوت بین المللی به بهانه "مبارزه علیه تروریسم"، 

میگردد. حذف حقوق شخصی در واقعیت بعلت ترس از جنبش 

 ن یافته کارگری و مبارزات خلق بوقوع می پیوندد.سازما

و گسترش  حقوق و آزادی های بورژوا ـ دموکراتیکاز دفاع  •

 !شان

 لغو قوانین اضطراری و تکمیلی! •

 دور افگندن ممنوعیت ! 129a/b StGB $دور افگندن پاراگراف  •

 و احزاب انقالبی!ها سازمان  جناییها یا پیگرد 

اطالعات شخصی شهروندان از برای محافظت موثر  •

Datenschutz !الغای ضبط ذخیره  در برابر سوء استفاده از آن

 اطالعاتی!

 مبارزه با فساد و خودکامگی مقامات! •

 مبارزه با تدارک جنگ داخلی، جاسوسی و ترور پولیس! •

ضد تمامی اقدامات سانسور علیه دموکرات ها، ممنوعیت  •

 و مارکسیست ـ لنینیست ها! فاشیست ها
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 . مبارزه ضد فاشیستی12

انحصارات و بخش هایی از دستگاه دولتی و رسانه های 

جمعی از نیو فاشیست ها بمثابه گروه ضربتی و ذخیره علیه 

 جنبش های انقالبی و مبارزات کارگری حمایت می نمایند.

تحریک و نفرت پراگنی و تهاجمات ضد انسان های دارای ملیت 

و رنگ پوست دیگر، علیه اقلیت ها، ضد فاشیست ها و 

  منشعب سازد و ترس و رعب ایجاد نماید. بایستی ،انقالبیون

  

تظاهرات ضد فاشیستی راه اندازی شده توسط سازمان جوانان 
REBELL  در هیلبورگ هوسنHilburghausen  2016در سال  
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 خواهان وحدت انسانحزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان 

مبارزه علیه  های دارای ملیت و اصل و نسب مختلف میباشد.

در پیوندی تنگاتنگ با حمایت فعال از  ترور نیو فاشیستی

 MLPDدوستی خلق ها و همبستگی بین المللی قرار دارد. 

به آگاهی ضد فاشیستی توده ها بویژه جوانان اعتماد دارد. 

ه، این حزب بخشی فعال از اکسیون های ضد فاشیستی بود

و علل  اش پنهانی پیرامون خطر فاشیستی، محرکین

به توده ها کمک  اجتماعی فاشیسم روشنگری می نماید.

میکند، که بر نفوذ عوامفریبی سوسیال فاشیستی و به 

همینسان بر پیش قضاوتی های ناسیونالیستی و راسیستی 

 فایق آیند.

هیچ جای پایی برای فاشیست ها! ممنوعیت تمامی  •

 ای فاشیستی و پروپاگندای شان!سازمان ه

 

 . پارلمانتاریسم پرولتری13

حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان یک پارلمانتاریسم 

پرولتری را متحقق میسازد، تا از حق خود برای تکوین رأی 

 دموکراتیک استفاده نموده و فعالیت توده ها را ارتقا بخشد.

این هم شرکت در مبارزات انتخاباتی و هم بهره برداری از 

توده ها  بلندگوی آمال و خواسته های بعنوانتریبون پارلمان 

  میگردد. را شامل
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خویشتن را تحت کنترول توده  MLPDکاندیدا های انتخاباتی 

 متعهد میگردند.ها قرار داده و به اصول پرولتری 

شرایط بازدارنده دور افگندن موانع انتخاباتی غیر دموکراتیک،  •

 و موانع کار پارلمانی!

 پول های عمومی!عدم تأمین مالی احزاب از  •

  



 فصل دهم

 144 

 

 

 

 

 

  

 فعال برای مسایل توده ها

ابتکارات رأی دهندگان به امر کنترول کاندیدا ها نیز خدمت می 
 نمایند ها
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 پرنسیپ ها. سیاست مبارزه مشترک ــ اشکال و 14

مارکسیست ـ لنینیست آلمان، با سایر نیروها بر مبنای  حزب

تک تک  این زمینهمبارزه مشترک همکاری می نماید. در 

، آزادی تبلیغ و ترویج خویش، هویت مستقل شرکت کنندگان

حفظ نموده و با حقوق برابر و جهت منفعت  مستقالنه را

 همکاری میکنند.متقابل، 

 MLPD  میان سازمان های مستقل توده ها بمثابه شکل

سازمانی پایدار مبارزه مشترک مثل اتحادیه های کارگری، 

برای اینکه این سازمان های زنان وغیره تمایز قایل میشود. 

دربر را  ها وسیع ترین توده سازمان های مستقل بتوانند

 Überparteilichkeit عدم وابستگی، آنها بایستی گیرند

، وسیع ترین دموکراسی و استقالل مالی را تضمین واقعی

   عالوه براین پرنسیپ های آتی ثابت شده است: .کنند

 2016کنگره انتخاباتی "اتحاد انترناسیونالیستی" در برلین سال 
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 پیوند نزدیک با جنبش کارگری •

 فرهنگ بحث و جدل موضوعی مبتنی بر همبستگی •

 همبستگی بین المللی •

بازبودن برای چشم انداز یک جامعه آزاد شده از استثمار  •

 و ستم

 رکسیست ـ لنینیست هاما متساوی الحقوقمشارکت  •

  اشکال مشترک سازمانی جهت تحقق بخشیدن به

اتحاد وظایف مبارزاتی مشخص و از نظر زمانی محدود. این 

و اصول همکاری،  یک پلتفرم مشترک از طریققاعدتا  ها

از  MLPD، به نفع اتحاد بدون مانعه توده ها معین میگردند.

 مطالبات زیر پشتیبانی میکند:

آزادی نامحدود گردهمآیی و تظاهرات برمبنای ضد  •

 فاشیستی!

دسترسی رایگان به میدان ها و سالن های عمومی بر  •

 پایه ضدفاشیستی!

 افکار و  رک برای سازماندهی تعاطیانجمن های مشت

جهت همآهنگی و تکامل عالیتر مبارزه مشترک شرکت 

 کنندگان مختلف، همچنان با مشارکت بین المللی.
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  اشکال سازمانی و مبارزاتی دموکراسی مستقیم و جنبش

های توده ای از نظر سیاسی مستقل با جهتگیری ضد 

میکروفون باز، رأی گیری در خیابان، همآهنگ با حکومت، 

راستی  ، استقالل مالی و به همینسانکار کدموکراتیسازی 

 و صراحت در جهان بینی بر بنیان ضد فاشیستی.

 

  . جبهه متحد پرولتری15

تکامل مقاومت فعال مردمی، توده های وسیع را در مبارزه 

اجتماعی علیه دیکتاتوری انحصارات سهیم میسازد. این 

ضد مقاومت بوسیله اکسیون های مبارزاتی توده ای 

 ،مقاومت فعال مردمی انحصارات و دولت تشخص مییابد.

آگاهی به محیط زیست، صلح،  موجوده نسبتدرجه آگاهی 

زنان آگاهی دموکراتیک، انترناسیونالیستی،  ضد فاشیستی،

 طبقاتی را تبیین میدارد. آگاهی و

با مبارزه  هدف اینست که فعالیت های توده های وسیع را

و به یک جبهه متحد فراگیر تکامل طبقه کارگر بهم آمیخته 

بخشید. این جبهه متحد توسط پرولتاریا رهبری شده و علیه 

سرمایه مالی و دولت بمثابه ابزار سیادت سیاسی اش جهت 

مناظرات مربوط به جهان این جبهه در پروسه  گیری می نماید.

با شیوه تفکر خرده بورژوایی در پیوند  حساب بینی، در تسویه

 با تجارب مبارزاتی عملی و مشترک، تکامل مییابد.
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 ارتقاء و اشاعه جهان بینی پرولتری. 16

سیادت کنندگان همواره در قبال مارکسیسم ـ لنینیسم، با 

جعل و تحریف و اتهام زنی ضد کمونیستی واکنش نشان 

عمومی بدان نایل گشته دستکاری بورژوایی آراء میدهند. 

 است که توده های وسیع، امروزه از سوسیالیسم علمی

 اکثرا یک تصویر مسخ شده در سر دارند.
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 مردم، ایدئولوژی  تا زمانیکه در صفوف طبقه کارگر و توده های

بورژوایی تسلط داشته باشد، آنها نمی توانند خویش را از 

 استثمار و ستم سرمایه داری رها سازند.

در کار روزمره خود یک سیستم کامل تهاجم  MLPDبدین لحاظ 

از نظر جهان بینی را، برای سوسیالیسم حقیقی و علیه انتی 

  کمونیسم مدرن تکامل میدهد.

، ارگان “Rote Fahne„سال است که پرچم سرخ  45اضافه از 

انتشار  MLPDمرکزی حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان 

 مییابد.
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به توده ها یاری می رساند که به کمک تجارب خودشان بر  •

شیوه تفکر خرده بورژوایی فایق آمده و یک موضع استوار 

 طبقاتی پرولتری اتخاذ نمایند.

سم ـ لنینیسم و ایده آل سوسیالیستی به اشاعه مارکسی •

حزب، با وسایل و روش های متنوع کمک می نماید. سالح 

تعیین کننده برای آن، ارگان تئوریک راه انقالبی 

REVOLUTIONÄRER WEG .میباشد 

یک جنبش جهت آموزش اسلوب دیالکتیک ماتریالیستی را  •

 متد رهبری می نماید، اسلوبی که به توده ها کمک میکند، با

 نمایند.حساب متافیزیکی ایده آلیستی تسویه 

به تکامل یک فرهنگ و اخالق پرولتری در پیوندی تنگاتنگ با  •

مبارزه طبقاتی کمک می نماید، فرهنگ و اخالقی که به 

بهترین سنن دموکراتیک و انقالبی در مقیاس جهانی گره 

در مترقی جامعه بورژوایی ها و دستاورد های خورده، اما ایده 

عرصه ادبیات، موزیک، هنر و علم را نیز به نحوی انتقادی از 

 آن خود میسازد.

 جدایی کلیسا و دولت! •

مبارزه با اغوای ذهنیت عمومی بواسطه انتی کمونیسم  •

 بدوی و مدرن!

دسترسی آزاد به وسایل ارتباط جمعی برای مارکسیست  •

 ـ لنینیست ها و همه نیروهای مترقی!

حمایت بخصوص از کار آموزشی ـ تربیوی و فرهنگی جنبش  •

 کارگری!



 MLPDطراز نوین و برنامه مبارزاتی  Kleinarbeitسیستم کار روزمره 
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 مباحثه اجتماعی باز پیرامون الترناتیو سوسیالیسم!برای  •

 

 پرولتارهای تمام کشورها، متحد شوید!

 پرولتارهای تمام کشورها و ستمدیدگان، متحد شوید!

 پیش بسوی انقالب جهانی سوسیالیستی!

لنینیست آلمان به حزب پیش با حزب مارکسیست ـ 

 تودها!

پیش با ایکور!
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 سلسله راه انقالبی

 مسایل مارکسیسم ـ لنینیسم
 ــ  MLPDــ ارگان تئوریک حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان 

 سال 40شده در طی اضافه از  یک خط مشی پی ریزی

 سال 40ی اضافه از 

، Willi Dickhutویلی دیکهوت 

پیشگام و از بنیانگذاران 
MLPD در باره اهمیت اصولی ،

این سلسله: "هر شماره یک 
مسئله معین زمان ما را بررسی 
می نماید که در مرکز توجه قرار 

دارد، و همه باهم سیستمی 
برای حل عملی وظایف زمان 

حاضر را تشکیل میدهند. 
محتوای ارگان تئوریک ما، نه یک 

رساله مجرد تئوریک، بلکه یک 
وحدت دیالکتیکی اصول 

یستی ـ لنینیستی و ده مارکس
ها سال تجارب عملی فعالیت 

کمونیستی میباشد. بر پایه 
مارکسیسم ـ لنینیسم، در ارگان 

تئوریک راه انقالبی 
REVOLUTIONÄRER WEG 

دگرگونی های زمان حاضر تحلیل 
و تجزیه، آگاهی های جدیدی 
کسب و از نظر تئوریک بیشتر 

 تکامل داده شدند"

 

 ویلی دیکهوت
هیئت  سردبیر

تحریر راه انقالبی 
  1992تا سال 
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سه برنامه ــ سه سند رویزیونیسم و  1970 / 3ـ  1شماره 

ضد استبداد و جنبش . راه بسوی سوسیالیسم  .اپورتونیسم 

 صفحه 204کارگری ــ 

ساختمان حزب و مبارزه بر سر خط  1970/  5+  4شماره 

 صفحه 207مشی پرولتری، 

 113دیالکتیک در جنبش کارگری، اسلوب  1971/  6شماره 

 صفحه

 (9ــ  7بازسازی سرمایه داری در اتحاد شوروی )شماره 

 صفحه 85طبقه بورژوازی نوین،  1971/  7شماره 

 صفحه 133اقتصاد جدید سرمایه داری،  1972/  8شماره 

 صفحه 180سوسیال امپریالیسم،  1972/  9شماره 

ی ساختمان برخی از پرسش های اساس 1973/  10شماره 

 صفحه 66حزب، 

اتحادیه های کارگری و مبارزه  1973/  12+  11شماره 

 صفحه 374طبقاتی، 

توسعه اقتصادی و مبارزه طبقاتی،  1974/  14+  13شماره 

 صفحه 215

 صفحه 116مبارزه با انحالل طلبی،  1976/  15شماره 
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 BRDسرمایه داری انحصاری دولتی در جمهوری فدرال آلمان 

 (19ــ  16 )شماره

تکامل سرمایه داری رقابت آزاد به سرمایه  1977/  16شماره 

 صفحه 150، داری انحصاری دولتی

قدرت اقتصادی در سرمایه داری انحصاری  1977/  17شماره 

 صفحه 200دولتی، 

قدرت سیاسی و نظامی در سرمایه داری  1978/  18شماره 

 صفحه 281انحصاری دولتی، 

سرمایه داری انحصاری دولتی،  1979/  19شماره 

 صفحه 260سوسیالیسم و رویزیونیسم مدرن، 

تژی و تاکتیک در مبارزه استرا 1981/  21+  20شماره 

 صفحه 392 طبقاتی، جمعا

 317جنگ و صلح و انقالب سوسیالیستی،  1983/  22شماره 

 صفحه

 صفحه 292بحران ها و مبارزه طبقاتی،  1984/  23شماره 

 363وحدت دیالکتیکی تئوری و پراتیک،  1988 / 24شماره 

 صفحه

نو استعمار و دگرگونی ها در مبارزه رهایی  1993/  25شماره 

 صفحه 335بخش، 

مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش  1995/  26شماره 
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 صفحه 288کارگری، 

 (28/  27مبارزه طبقاتی و مبارزه بر سر رهایی زن )شماره 

برای استثمار و ستم  اجتماعی یبنیان ها 1999/  27شماره 

 ویژه زن در سرمایه داری

 ضمیمه: گردآوری نقل قول هایی مهم پیرامون موضوع

مبارزه بر . جنبش پرولتری و بورژوایی زنان  2000/  28شماره 

 صفحه 426سر رهایی زن و سوسیالیسم، جمعا 

 (31ــ  29سازمان نوین تولید بین المللی )شماره 

دگرگونی هایی مهم در اقتصاد سیاسی  2003/  29شماره 

 امپریالیسم

سازمان نوین تولید بین المللی یک فاز  2003/  30شماره 

 جدیدی را در تکامل امپریالیسم آغاز می نماید

سازمان نوین تولید بین المللی بحران  2003/  31شماره 

 592سیستم جهانی امپریالیسم را حدت می بخشد، جمعا 

 صفحه

کتیک انقالب جهانی سوسیالیستی )شماره استراتژی و تا

 (34ــ  32

استراتژی پرولتری و کرکتر بین المللی  2011/  32شماره 

 انقالب سوسیالیستی
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تاکتیک سرمایه مالی بین  استراتژی و 2011/  33شماره 

بین المللی و المللی در مبارزه طبقاتی علیه پرولتاریای 

 متحدین آن

تاکتیک مارکسیستی ـ استراتژی و  2011/  34شماره 

 صفحه 620لنینیستی انقالب جهانی، جمعا 

مبارزه طبقاتی و مبارزه بر سر وحدت  2014/  35شماره 

 صفحه 332انسان و طبیعت، 

 

 

 

سلسله راه انقالبی در موسسه انتشارات راه نوین منتشر 

 میگردد

 

 موسسه انتشارات راه نوین

 ترقیخواهانه. 

 ضد فاشیستی. 

 انترناسیونالیستی. 

 مارکسیستی ـ لنینیستی. 
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 ادبیات و وسایل ارتباط جمعی

 

Alte Bottroper Str. 42 . 45356 Essen . Tel.: 0201 
25915 

E – Mail : www.people – to – people.de 

 

 

Webshop : www.people – to –people.de 

  

 

 سلسله راه انقالبی تعداد زیادی از شماره های

 وجود دارد. CD – ROM بعنواندر شکل کتاب یا همچنان 

 

http://www.people/
http://www.people/


   

کتاب سپیده دم انقالب جهانی سوسیالیستی

  34ــ  32راه انقالبی 
 چاپ کتابی

 انتشارات بین المللی و ترجمه ها در باره همین موضوع
 به انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، ترکی،

 روسی، فارسی، عربی
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 شوید REBELLیا  MLPDاکنون عضو 

زمان آن فرا رسیده است که جایگاه خویش را تعیین و موضع 

آنکه می خواهد در دگرگونی های بنیادین جامعه  گیری نمود.

سهم بگیرد، جایش درست بعنوان عضو در حزب مارکسیست 

 REBELLو در سازمان جوانان  MLPDـ لنینیست آلمان 

 میباشد.

در مورد تمامی پرسش ها، رفقای زن و مرد آماده صحبت و 

پاسخ هستند. معلومات همچنان در انترنت یا از طریق 

 قلبا خوش آمدید! ی .گفتگوی شخصی یا تلفون

 

www.mlpd.de . Bundesgeschäftsleitung der MLPD 
Schmalhorststr. 1 . 45899 Gelsenkirchen .  

Inf@mlpd.de 
Telefon 0209 95194-0 

 

www.rebell.info . Verbandsleitung REBELL 
Schmalhorststr. 1c . 45899 Gelsenkirchen 

geschaeftsstelle@rebell.info 

http://www.mlpd.de/
mailto:Inf@mlpd.de
http://www.rebell.info/
mailto:geschaeftsstelle@rebell.info
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