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 گاهنامه سياسي تبلغاتي كارگران كمونيست

 »رهبري«مبارزات مردم عليه كودتاي سپاه و  
 :پوپوليسم در تحليل
حضور توده ھای وسـيع مـردم و دخالـت ایـشان در امـور ) تمام خلقی(دیدگاه پوپوليستی 

سياسی و اجتماعی را تقدیس می کند و متوجه ایـن نکتـه ی تعييـن کننـده نيـست کـه 
مھمتر از حضور تعداد وسيع نيروھای مردمی در صحنه، جھت و کانالی است که این نيروی 

مث=ً تعریف ک=سيک فاشيسم، دیکتـاتوریِ حکومـتی ای را .   عظيم در آن شناور می شود
معنی می دھد که از طریق نيروھای وسيع مردمی اعمال شده و به جامعـه تحميـل مـی 

نمونه ی اینگونه حضور مردمی، حکومت ھـای فاشيـستی موسـولينی در ایتاليـا و .  شود
بود کـه حکومـت اسـ=می از  ۶٠دوران فاشيسم در ایران، سالھای .   ھيتلر در آلمان است

طریق توده ھای وسيع حمایت می شد و اکثریت خانه ھـای سـازمانی و تيمـی از طریـق 
 .  مردم لو می رفتند

از نيروھای رفرميست که بگذریم، متاسفانه، بخشی از جمـع ھـای انق=بـی، در چنـد روز 
اخير، و ارائه تحليل از وقایع مبارزه مردمی عليه کودتای سپاه  و رھبری، نشان داده اند که 

در .   حـاکم بـر سـازمان ھـای چـپ ھـستند)  تمام خلقـی(ھنوز گرفتار دیدگاه پوپوليستی 
گرفتاری به چنين دیدگاھی است که جمعی از کارگران صنایع خودروسازیِ ما کـه ھمـواره 
دارای وسعت نظر و عمق بيشتری نسبت به دیگر گروه ھای فعال در جنبش کارگری بـوده 

دانسته و بدینصورت خود را از » انق=بی«اند، حرکت جوانان و دانشجویان در این چند روز را 
مث= در اع=م .   تحليل صحيح از دیناميک تحوZت سریع این خيزش و مبارزه محروم کرده اند

موضعی، ایشان حرکت دسته جات جوانان و دانشجویان در سطح خيابان ھـای قبـل از روز 
فرض کرده و این نکته » انق=بی«انتخابات را، با استناد به شعارھای ضد دیکتاتوری ایشان، 

که چنين تحرکاتی از طرف سـتاد کاندیـداھای اصـ=ح طلـب بـرای جمـع آوری آرا بـه نفـع 
امـا واقعيـت .   کاندیدای مورد نظرشان برنامه ریزی و پياده می شـد را در نظـر نگرفتـه انـد

اینست که چند بار در طول مبارزات، جنبش مردمی عليه کودتا، سمت و سوی انق=بی بـه 
خود گرفت کـه بـا ھوشـياری و تمھيـدات رھـبران اصـ=ح طلـب، مھـار گـشت و بـه کانـال 

 . ليبراليسم بازگشت
قبل از پرداختن به شرح تحليلی وقایع، Zزم می دانيم دو دیدگاه دیگری  را کـه مـانعی در 
.  مقابل ارائه تحليل صحيح  و در نتيجه تاکتيک ھای عملکردی ھـستند را نـيز مطـرح کنيـم

اول دیدگاه آنارشيستی است که از موضع راست کام=ً منطبق با دیدگاه پوپوليستی بوده و 
، در عمـل در ميـان »یـک ميليـون امـضا«می بينيم که طرفداران آن، بطور نمونه چپ ھای 

آنارشيست ھـای چـپ نـيز بـا بھانـه ی اینکـه ایـن .  سيل مبارزات مردمی غرق گشته اند
مبارزات برای تقویت رژیم پارلمانی اسـت، کـام=ً موضـعی پاسـيو گرفتـه و خـود را از ایـن 

دیدگاه دیگر، اما، از موضعی چپ، که ھيچ عمل مردمی را بـدون .  مبارزات کنار کشيده اند
رھبری حزب طبقه کارگر و کمونيست ھا، انق=بی نمی دانند، در عمل، در کنار آنارشيست 

 .ھای چپ، در پاسيفيسم به سر می برند
 
 :»سياست تحریم«

خرداد کام=ً مشھود بود که سياست تحریم انتخابات، عليرغم پيروزی  ٢٢از چند روز قبل از 
و مجلـس ھفتـم، و موفقيـت نـسبی اش در ریاسـت  ٨٠مطلقش در انتخابات شـوراھای 

گو اینکـه کودتـای سـپاه و .   و مجلس ھشتم، با شکست مواجه شده است ٨۴جمھوری 
رھبری نشانگر صحت ادعاھای معتقدین به تحریم انتخابات بوده است، اما، شـرکت قریـب 
به سه چھارم از مجموعه دارندگان حق رأی در انتخابات، نشاندھنده ی آنـست کـه صـرفاً 
صحت ک=م و منطق، تعيين کننده ی موفقيت یک سياست و تاکتيک نبوده، بلکـه، وسـعت 
.  تبليغ و ترویج و داشتن نفوذ ک=م در ميان توده ھا، نقش تعيين کننده ای را بازی می کنـد

نسخه از بيانيه مشترک تحریم را تکثير و در  ۵٠٠٠مث= رفقای ما در این مدت تنھا توانستند 
و یا جمعاً در کمتر از ده نقطه شھر به دیوار نویسی .   شھرستان پخش کنند ۴دو استان و 
مطمئنيم که گروه ھای دیگر امضا کننده یِ این بيانيه نيز امکانات و موفقيتی .   اقدام نمایند

مسلما با چنيـن سـطحی از تبليـغ، نمـی تـوان انتظـار پيـشبرد و .   بيش از ما نداشته اند
در سـالھای »  سياسـت تحـریم«چرا که اکثر معتقدین به .   موفقيت یک سياست را داشت

.  قبل، نيروھای ليبرال رادیکال بودنـد کـه ایـن بـار تـصميم بـه شـرکت در انتخابـات گرفتنـد
برجسته کننده نياز و ضرورت مبارزه طبقـاتی بـه »  تحریم فعال«شکست سياست انق=بی 

یک ستاد منظم، منسجم، و دارای امکانات مـادی تبليغـات وسـيع کمونيـستی اسـت کـه 
بتواند این ک=م صحيح بر مبنای منطق علمی و تحليل درست را بـه گـوش اکثریـت مـردم، 

 .بویژه طبقه کارگر برساند
 :نگاھی به شرح وقایع

در شب انتخابات بسياری از مـردم کـه بـا گذرانـدن یـک روز انتخابـاتی و بـاور بـه پـيروزی 
درصـدی  ۶٨به خواب رفته بودند، نتـایج رسـمی انتخابـات بـا رأی )  موسوی(کاندیدایشان 

 در اين شماره مي خوانيد
 

 :                               سرمقاله 

مبارزات مردم عليه كودتاي   سپاه و 

   »رهبري«

 :گزارشات و تحليل ها

براي پيروزي بر اين باند تبهكار *

كارگران و زحمتكشان بايد به ميدان 

 !بيايند

كمونيستها بايد چشم و گوش خود را *

 باز كنند

 سوسياليسم است نجات انسانها*

 :متن آموزشي

روز مزد عادالنه در برابر روز كار *

 فردريش انگلس –عادالنه

 فردريش انگلس –سيستم دستمزد*

 :                             بحث آزاد

 تجمع پارك الله چه پيامي داشت؟*

 ” بسوي انقالب“

را بخوانيد و در ميان مردم پخش 

 !كنيد
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 سرمقاله
از آنجایيکه پيامک ھـا و .   احمدی نژاد اع=م شد و تا صبح نيز این نتيجه حفظ و بعنوان نتيجه رسمی از طرف وزارت کشور اع=م گشت

احمدی نژاد را بدون زمينه ی قبلـی در روزنامـه ھـا و یـا »  پيروزی«شبکه جھانی اینترنت قطع شده بود، بسياری از رأی دھندگان خبر 
در وحله نخست، در کوچه و بازار، حالـت سـکوتِ ھمـراه بـا .   گزارشات تلویزیون ھای ماھواره ای صدای آمریکا و بی بی سی شنيدند

نگاه ھای ایشان استفسارآميز از یک چھره به چھره ی دیگر ميچرخيد و در ت=قی نگاه ھا، .  بھت و حيرت مردم را می شد احساس کرد
اما آنھایيکه در منازل خود بـا گزارشـات تلویزیـون ھـا بـه مـاجرا پـی بردنـد، پيـام .  مردم، فقط سرھایشان را با افسوس تکان می دادند

.  و از مردم خواست که از اقـدامات کـور و بـی برنامـه خـودداری کننـد»  ما به این نتایج تسليم نمی شویم«موسوی را نيز شنيدند که 
خبرھا دھان به دھان می گشت و در ساعات بعدی، رفته رفته خشم و عصبانيت مردم از این تجاوز وقيحانه باZ گرفته و خونشان را بـه 

خوانـدن ایـن »  کودتـا«این جوانان مح=ت و دانشجویان دانشگاه تھران و شریف بودند که تاب تحمل این تجاوز را نيافته و با .   جوش آورد
.  این اقدام در منشاء خود انق!بی بود . اقدام ھا، عليرغم توصيه ھای موسوی و ستادھای محلی اش، به خيابان ھا سرازیر شدند

چرا که از کانال ھای توصيه ی رھبران اص=ح طلب و ليبرال ھای ستادھای انتخاباتی خارج گشته و بصورت خودجوش در چندین منطقه 
بازداشت رھبران اص=ح طلب توسط نيروھای امنيتی نيز ثابت کرد که ھيچيک از این حـضرات در راه انـدازی ایـن .   پایتخت شکل گرفت

به ھمين دليل نيز اکثریت قریب به اتفاق ایشان را پس از ساعاتی بازداشت و گرفتن قول ھمکاری در به . اعتراضات نقشی نداشته اند
این دسته ھای چند نفره بودند که در مسير به سرعت جذبِ نيرو کرده و به دسته ھای .   آرامش کشاندن اعتراضات مردمی آزاد کردند

و این دانشجویان .  چند ده نفره و سپس چند صد نفره و آنگاه در ميدان ھایی چون ونک، فاطمی و ھفت حوض به ھزاران نفره رسيدند
 .را به شعار مرکزی تبدیل کرده و عم=ً رھبری تظاھرات ھا را به دست گرفتند» مرگ بر دیکتاتور«بودند که شعار 

 اما جوانان گردانندگان ستاد انتخاباتی به رھبران و کاندیداھای خود گزارش می دادند که مردم از ایشان عبور کرده اند و اگر با خواسـته
ھای مردمی ھمراه نشوند، عاقبت محمد خاتمی را خواھند داشت که در سال ھای دوره ی دوم ریاست جمھوری اش با بی مھـری و 

پس رھبران اص=ح طلب، تصميم به ھمراھی با مردم گرفته و گردانندگان ستادھای خود را بر آن داشـتند .  نفرت مردم روبرو گشته بود
که با پيوستن و جھت دادن تظاھر کنندگان به تجمع در مقابل ستاد مرکزی موسوی و روزنامه اعتماد ملی، سعی در گرفتن رھبری این 

در اینجا بود که رفته رفته، اقدام انق!بـی و .   جریانات کرده و بدینوسيله کنترل اوضاع را به رھبران اص=ح طلب حکومتی بازگردانند
بغير از دانشگاه تھران و کـوی دانـشگاه کـه بـر  .مستقيم مردمی، دوباره به کنترل و در جھت منافع اص!ح طلبان جریان یافت
 ٢۵باZ رفت، تا صبح دوشـنبه »  مرگ بر خامنه ای«خ=ف توصيه گردانندگان اص=ح طلب حکومتی تجمع کرده و شعارھایشان تا سطح 

ام خرداد، دسته جات جوانان و دانشجویان زیر رھبری این جریانات عمل کردند و فقط ھنگاميکه شب به محله ھای خود باز می گشتند، 
با روشن کردن آتش و جنگ و گریز با نيروھای بسيج و انتظامی، انرژی اعتراضی خود را مستق=نه به کار می انداختند، اما محتوای این 

» هللا اکبر«بطور مثال، نيروھای اص=ح طلب به ایشان گفته بودند که با سر دادن شعار .   مبارزات تداوم ھمان شعارھا و خواسته ھا بود
ایشان نيز در زد و خورد ھای خيابانی و جنگ .  شناخته نشوند» مخالفان نظام«می توانند از سرکوب حکومتيان در امان بوده و به عنوان 

 .و گریز، در ميان شعارھای خود، این شعار را نيز سر می دادند
 

 :بازھم سازش، باز ھم خيانت
برای درک بھتر از چگونگی تأثيرگذاری متقابل ميان نيروھای درگير، بھتر است جزئيات شکل سازمانی این اعتراضات را در تھران توضيح 

.  متاسفانه گزارشات دقيقی از چگونگی پيشبرد اعتراضات در شھرستان ھا نداریم، پس فقط می توانيم در مورد تھـران بگـویيم.  دھيم
اميدواریم تا رفقای حاضر در شھرستان ھا نيز قدری از فعاليت ھای ميدانی خود کاسته و به جمعبندی نظری تحرکات مردمی و اقدامات 

 .خود بپردازند و ما و دیگر فعاZن کمونيست را نيز از این تجربيات بی نصيب نگذارند
ھمانطور که گفتيم، پایه و بدنه ی اصلی اعتراض مردمی را دسته جات چند نفره و حداکثر چند ده نفره ی جوانان و دانشجویان تشکيل 

امـا .   می دادند که رھبری ایشان، نوعی رھبری جمعی و بر مبنای ھمان روابط ھمسایگی و ھمشاگردی و ھم خوابگاھی می باشـد
ھنگام تحرکات جمعی و توده ھای ھزاران نفره و سراسری از سلسله مراتب سـازمانی اصـ=ح طلبـان تبعيـت کـرده و عمومـاً پـيروی 

چنين ساختاری ھم توانایی تحرکات مستقل این دستجات، و ھم امکان رھبری متمرکـز را فـراھم آورده .   تصميمات ایشان می باشند
 .است

در صبح دوشنبه، و در پی دیدار موسوی و خامنه ای و قول رھبری مبنا بر رسيدگی به خواسته ھـای کاندیـداھای معـترض، موسـوی 
.  پيامی را برای معترضين فرستاد که به علت عدم صدور مجوز و غيرقانونی بودن آن، تظاھرات سراسری عصر آن روز را لغو کرده اسـت

خبرھـای دقيقـی از دانـشگاه تھـران .   این پيام بر دسته جات محلی و دانشجویی که بعضاً در این جریانات کشته داده بودند گران آمـد
بـرادر شـھيدم راھـت ادامـه «و »  نه سازش، نه تسليم، نبرد با دیکتـاتور«، »مرگ بر سازشکار«داریم که دانشجویان ب=فاصله با شعار 

و بيـان اینکـه مـا بـرای کاندیـدای »  قانون کودتاگران«مخالفت خود را با چنين تصميمی اع=م کردند و با تأکيد به عدم مشروعيت » دارد
مشخصی نيست که مبارزه می کنيم، بلکه مبارزه ما عليه کودتاچيان است، بر برقراری این تظاھرات، عليرغم اعـ=م موسـوی، اصـرار 

 .در این مقطع دوباره جریانات مردمی از کانال ھای اص!ح طلبان عبور کرده و جھتی انق!بی یافتند.  ورزیدند
اما باز ھم اص=ح طلبان برای بازیافتن رھبری و کنترل جریان اعتراضی، مجبور به تسليم به خواست مردمی و ھمراه نشان دادن خود با 

موسوی و کروبی ساعتی قبل از آغاز تظاھرات اع=م کرد که برای حفظ آرامش شرکت کنندگان، در تجمع شرکت خواھند .  مردم شدند
 .کرد
 

 :تجمع ميليونی، جٌنی که از چراغ بيرون آمد
تظاھرات دوشنبه عصر، بر خ=ف انتظار شرکت کنندگان، به سرعت از ده ھا ھزار نفر به صدھا ھزار و طبق گزارشاتی به بيـش از یـک 

چنين تجمعی از مردم تنھا در زمان جشن ھای سالگرد انق=ب به فرمان حکومتی و تبليغات گسترده رسانه ھای داخلی .  ميليون رسيد
در صورتيکه تجمع دوشنبه عصر عليرغم عدم دریافت مجوز و تھدیدھای برخورد خشونت آميز نيروھای سرکوبگر از .   صورت می پذیرفت

ویـژه گـی ایـن .   طرف وزارت کشور، و سر در گمی بوجود آمده از پيامھای متناقض موسوی، بدون ھيچ تبليغات رسانه ای شکل گرفت
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 سرمقاله
تجمع شرکت کليه گروه ھای سنی و شغلی مردمی بود که مـسئوليت خطـير روشـن نگـاه داشـتن مـوج اعتراضـات را از روی دوش 

 .  دانشجویان و جوانان برداشت و تداوم این مبارزات را تضمين کرد
اینکه چنين تجمعی به چه شکل از اشکال سازماندھی مردمی بيانجامد، ھنوز معلوم نيست و باید منتظر شد و دید،  اما شرکت مردم 

مردمی که در .  در چنين تجمعی، و احساس قدرت مردمی ساطع از آن، ذخيره ی انرژی اعتراضیِ مورد نياز استمرارش را بدان بخشيد
 .  آن جمع، قدرت جمعی خود را احساس کرده اند را دیگر نمی توان به فضای تنگ خود سانسوری و ترس از چند مامور برگرداند
مھنـدس .   خبرھای امروز نيز نشاندھنده ی سر ریز شدن این اعتراضات از کانال ھای مورد نظر و دلخواه اص=ح طلبان حکومـتی اسـت

موسوی، امروز، برای اولين بار پس از آغاز اعتراضات در کانال خبر تلویزیون ایران ظاھر گشت و به مردم اط=ع داد که با درخواست مجوز 
وی برای تظاھرات امروز مخالفت شده اسـت و از ھـواداران خـود خواسـت تـا در راھپيمـایی ھـای خيابـانی شـرکت نکـرده و بـه دام 

بخصوص اینکه شـورای نگھبـان صـرفاً بـا .  این می تواند نشاندھنده ی پایان ظرفيت اص=ح طلبان حکومتی باشد.  نيافتند» آشوبگران«
البته این بيانگر پایان ظرفيت ليبرال .   بازشماری آرا موافقت کرده و با درخواست باطل کردن نتایج و تجدید انتخابات مخالفت نموده است

ھا بطور کل نيست، بخصوص با در نظر گرفتن ناتوانی مطلق کمونيست ھا و انق=بيون، ھنوز ھم نيروھای ليبرال رادیکال چپ و راسـت 
 .ظرفيت ھمراھی با مردم را دارا می باشند» تغيير رژیم«در صف ھستند که تا 

با این ترتيب به نظر می رسد که مبارزات مردم تداوم خواھد داشت و جنٌی که از چراغ بيرون آمده را دیگر نمی تـوان در فـضای محـدود 
به احتمال قوی کودتاچيان به برخوردھای بيشتر نظامی روی خواھند آورد، ولی با انرژی مبارزاتی ایکه احساس .   استبدادی حبس کرد

می کنيم، ممکن است گردھمآیی ھای چندین ھزار نفره ی سراسری قطع شود، اما، آنچنان که ھر شب، پس از تجمعـات سراسـری 
ما شاھد جنگ و گریزھای محلی ھستيم، دسته جات چند ده یا صد نفره ی محلی و پراکنده در تمامی نقاط شھر را به سـختی مـی 

 .  توان زیر کنترل در آورد
 چه باید کرد؟

باید از خود سـوال کـرد .   فکر می کنيم که مبارزات مردمی آن چيزی که ما بارھا به آن اصرار می ورزیدیم را به اثبات رسانده است.  ١
که برای پوشـاندن واقعيـت عـدم حـضور و »  احزابی«را به وجود خود آلوده ساخته اند؟  »  حزب«که کجا ھستند کسانی که نام 

داشتن ریشه به مداحیِ جریاناتِ خودبخودی می پرداختند و اینگونه نشان می دادند که وقایع مبارزات کارگری، زیر رھبری ایشان 
و به توصيه ھای ایشان به جریان افتاده است؟  چنين جریاناتی لياقت سطور بيشتر را ندارند و ھمين دو جمله کافی شـان مـی 

اینک عناصر کمونيست باید خود را از محدوده سکتاریسم تحميل شده برھانند و تئوری ھایی را که مانع اقدامات انق=بـی . باشد
تئوری ایکه راھنمای عمل نباشد و بالعکس، توجيه پاسيفيسم و بی عملی .  ایشان در چنين شرایطی می باشد را دور بياندازند

 .بيایيد علمی عمل کرده و تمامیِ تئوری ھایی که با واقعيات نمی خوانند را بيرون بریزیم.  باشد، تئوری انق=بی نيست
.  ما به ھيچ عنوان ھدفمان دخالت در جریان ھایی نيست که به نفع این یا آن کاندیدا و یا حتی تجدیـد انتخابـات مبـارزه مـی کننـد. ٢

ھمچنين، به دنبـال تثبيـت حکومـت پارلمـانی، در ھمکـاری بـا ليـبرال ھـای .   پس رویکردی به سمت رھبران اص=ح طلب نداریم
بھترین .  اما مبارزات مردم را در ھر مرحله از سازماندھی و آگاھی حمایت می کنيم.  نيز نيستيم» حذف رژیم«رادیکال و خواھان 

شکل این دخالت گری که با درجه ناتوانی ما در اثر گذاشتن در این شرایط ھمخوانی دارد، در سطح دسـتجات محلـی و صـنفی 
ما، که معموZً انسان ھای معتبری در سطح صنف خود و مح=ت زندگی خود ھستيم، باید در امور مبـارزاتی ایـن دسـته .   است

ما با درک صحيح از ظرفيت ھای گروه ھای مختلف ليبرال ھا، قدم به قـدم مـی .   جات دخالت کرده و راھنمای عمل شان باشيم
ليبرال را پيش بينی کرده و انرژی این دسته ھا را با رھنمودھای مشخص و قابـل اجـرا، »  رھبران«توانيم نقطه ناتوانی ھر یک از 

 .ھدایت کنيم
باید کمونيست ھا و ھاله ی دور ایشان را در این دستجات بصورت غير علنی به کار گيریم و با تشکيل ھـسته ھـای کمونيـستی، .  ٣

 .ھدایت جمعی این دستجات را بعھده گرفته و با دیگر ھسته ھا در نقاط دیگر ارتباط برقرار سازیم
رفقای فعال در کارخانه ھا نيز می بایست سعی کنند تا شرکت کارگران را از تک نفره و جداگانه در اجتماعات، به شرکت جمعی و .  ۴

متحدانه، با خواسته ھای صنفی و سياسی مشخص خود تبدیل کرده  و بصورت جمعی در راھپيمـایی ھـایی ھـای سراسـری 
اینگونه است که حضور کارگران در این راھپيمایی ھا و مبارزات، مستقل گشته و تضمين کننده ی استمرار و جھت .  شرکت کنند

اینک شـعارھای عمومـی .  گيریِ سازمان یافته ی تظاھرات ھا و راه رسيدن به خواسته ھای صنفی و سياسی شان می باشد
بایـد کـارگران بداننـد کـه حـتی بـا .   ضد دیکتاتوری و تخلف انتخاباتی و  ضد کودتایی انحصار شعارھا را به خود اختصاص داده اند

شکستن  دیکتاتوری فردی و شکستن کودتا و تجدید انتخابات به خواسته ھـای خـود نرسـيده و بایـد از چنيـن موقعيـت ضـعف 
تنھا در اینـصورت اسـت .   حکومتی استفاده کنند و  با طرح شعارھای صنفی و آزادی ھای دمکراتيک، انحصار شعارھا را بشکنند

که حتی در زمان عقب نشينی ھيئت حاکمه در مقابل جناح رقيب و دیگر اص=ح طلبان حکومتی، و اعـ=م پـيروزی و دعـوت ایـن 
جناح ھا از مردم به پایان تظاھرات ھا، کارگران در صفوف متحد و مستقل و شـعارھای مـشخص خـود، در ميـدان بـاقی مانـده و 

 .استمرار مبارزات را در جھت سرنگونی نظام سرمایه داری تضمين می کنند
ما می گفتيم که در چنين نظامی .  درست می گفتيم و اینک مردم آماده گوش دادن به منطق ما ھستند» تحریم فعال«ما با طرح . ۵

رای مردم فورماليته است و اگر به منافع حاکميت و سرمایه داران نباشد، صندوق ھا را به زباله انداخته و ریيس جمھور خودشان 
اینک باید به مردم توضيح دھيم که مگر خودِ موسوی چگونه به عنوان کاندیدا معرفی شد؟  بغير از آنست که .  را عَلَم خواھند کرد

حکومت و رھبری و شورای نگھبان، قبل از این کودتا، با ھمکاریِ این چھار نامزد، عليه دیگرانی که می توانستند خـود را کاندیـد 
 !نه اعطای دمکراسی و حقوق مردمی. بنمایند، کودتا کرده بودند؟  خواست موسوی تثبيت کودتای اول است

 
 پيش بسوی ایجاد حزب طبقه کارگر
 پيش بسوی اتقرار حکومت شوراھا

 بسوی انق=ب
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 گزارشات و تحليل ها

 !براي پيروزي بر اين باند تبهكار كارگران و زحمتكشان بايد به ميدان بيايند
 

رژيم سرمايه داري اسالمي    .  ايران يكي از حساس ترين دوره هاي حيات خود را مي گذراند!  رفقاي فعال در جنبش كارگري، كارگران مبارز

توده هاي خشمگين مردم كه از بـازي فريبكارانـه انتخابـات و       . بعد از سال ها گرفتار يك پراكندگي و بحران دروني تعيين كننده شده است

ما !  لگدمال شدن آشكار حيثيت و اعتماد خويش به خشم آمده اند هر روز به خيابان مي ريزند و فرياد مي زنند كه اين وضع بايد عوض شود  

 !اين حاكمان متقلب و جنايتكار را نمي خواهيم

پاسخ مردم مي رود كـه از        . آنچه درگيرش هستيم يك كودتاي ارتجاعي است كه با پاسخ غافلگير كننده اي از سوي مردم روبرو شده است

. اين كار ساده انجام نخواهد شد. چارچوبه تنگ دعواهاي جناحي رژيم اسالمي عبور كند و راه بر جوشش انقالبي توده هاي ستمديده بگشايد

بايد براي جزء به جـزء حركـات و تـدابير ايـن             . براي اينكه چنين شود، مردم بايد در شمار گسترده و گسترده تر از امروز در ميدان بمانند

ترساندن و به خانه راندن مردم، فرسودن خيزش كنوني با تبليغ اين دروغ كه مبارزه بـه جـايي نخواهـد          .  رژيم كودتايي، جواب داشته باشند

تيراندازي بر جمعيت، قمه كشي و دستگيري هاي گسترده همگي با اين هـدف انجـام    . رسيد، مهمترين تدبير حاكمان در شرايط امروز است

بعـد از تلفـن همـراه و اينترنـت و پارازيـت              .  جلوگيري از اطالع رساني، تدبير ديگري است كه بايد با تمام قوا با آن مبـارزه كنيـم   . مي شود

اينبار به خانه ها مي ريزند و شيشه ها را مي شكنند تا به مردم بگويند  . ماهواره اي حاال ديگر نوبت جمع آوري بشقاب هاي ماهواره اي است

بايد هر جا قصد تعرض به . اما مردم هم با اين جانيان مفتخور كه از خون و كار توده ها چاق و چله شده اند، شوخي ندارند. كه شوخي ندارند

شـرط  .  تظاهرات، به تحصن، به خانه و مجتمع هاي مسكوني، به بيمارستان ها و مدارس و دانشگاه ها را كردند، با پاسخي جانانه روبرو شوند    

موفقيت ما در اين كار، متحد شدن، تشكل هاي كوچك و بزرگ گوناگون ساختن براي سازماندهي و نقشه ريزي و دستيابي به تاكتيك هـاي  

 .عملي مبارزاتي است

نبايـد دچـار ايـن تـصور نادرسـت          .  در اين ميان، فعاالن جنبش كارگري و كارگران حق طلب و مبارز در سراسر ايران نبايد در حاشيه بمانند

شك نكنيد كه پيروزي كودتاگران يعني استثمار شـديدتر، فقـر بيـشتر، فالكـت و             . شوند كه اين وقايع ربطي به زندگي و سرنوشت ما ندارد

شك نكنيد كه اگر اين باند جنايتكار به كمك يگان ضد شورش و نيروهاي امنيتي و انتظامي و اوبـاش بـسيجي       . بردگي مزدي خرد كننده تر

كارخانـه هـا و محيـط هـاي كـارگري و             .  بتوانند مردم را به خانه برانند، وحشيانه ترين سركوب و كشتار را به جامعه ما تحميل خواهند كرد  

شعارها بايد از سطح شعارهاي رايج اقتصادي و رفاهي فراتر بـرود و      . محالت زحمتكشي بايد به صحنه اعتراض و مبارزه روزمره تبديل شود

هر چه شرايط كنوني در جهت گسترش جنبش عمومي مردم بيشتر ادامه پيدا كند، امكان و فرصت پيشروي و موفقيت . مشخصا سياسي شود

 .و پيروزي توده هاي كارگر و ستمديده و اكثريت مردم در برابر اين رژيم ستمگر بيشتر خواهد شد

فـردا ممكنـست    !  امروز روز اعتراض و تحصن و اعتصاب عليه رژيم سرمايه داران كودتاچي اسـت   ! كارگران امروز روز به ميدان آمدن است

  .متحدانه به ميدان بياييم. خيلي دير باشد

 

 (JAFK) »جمعي ار فعالين كارگري«

 88خرداد  27

 با ارسال گزارش از محل اشتغال زندگي و مبارزات خود به غناي  هر چه بيشتر اين نشريه بيافزاييد
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 كمونيستها بايد چشم و گوش خود را باز كنند
 ترجمه از سھند شایان

  
کسانی را که " این وظيفه ی دولت و ھمه ی نيروھای سياسی است که فورا. من از رھبران سياسی خواستم بطور شفاف ناآراميھا را محکوم کنند" 

اع=ميـه ی کوسـتاس —. "دست به خشونت و اعمال غيرقانونی وضد دمکراتيک می زنند ھم از نظر سياسی و ھـم از نظـر اجتمـاعی طـرد کننـد
 !کارامانليس ، نخست وزیر یونان ، بعد از دیدار با رھبران احزاب پارلمانی 

پس از م=قات با ) KKE( اع=ميه ی آلکا پاپاریگا، دبير کل حزب کمونيست یونان—. "رھبری اتحاد چپ رادیکال باید دست از حمایت از معترضين بردارد" 
 ! نخست وزیر

ی چندی پيش از یکی از دوستان شنيدم که بعضی از نيروھای سياسی رفتارھای متعھدانه و مسئوZنه ای از خود بروز می دھند در صورتيکه تعداد" 
 )" LAOS(اع=ميه ی جورجيوس کاراتزفریس رئيس حزب افراطی دست راستی" دیگر از معترضين حمایت می کنند

 لنين ؛ اینھمه وفاداری چرا؟.ای.و—"بگو چه کسانی از تو تمجيد می کنند ، تا بگویم چه اشتباھاتی مرتکب شده ای" 
برعکس ، آنھا باید تا آنجـا کـه . وظيفه ی کمونيستھا به ھنگام ناپایداری سياسی و ناآراميھای اجتماعی ، مستحکم و استوار کردن سيستم نيست

ی آن گونمی توانند زخمھای عميق تری بر پيکر نظام پوسيده ی ارتجاعی وارد آورند و تا آنجا که می توانند تضعيفش کنند تا شرایط اوليه برای سـرن
فراتر از این به تکرار شعارھای رژیم نوليبرال مبنی بر وجود تھدیدات نامتعارف .رھبری حزب کمونيست یونان از این اصل فاصله گرفته است. فراھم شود

برای خ=ص " کارامانليس از رھبران احزاب سياسی می خواھد تا . رھبری حزب کمونيست ، دوشادوش ک. بر عليه یونان و نظم اجتماعی می پردازد
برای مردم و چپ "  وضعيت دشوار" برای حاکميت ، ھمان " وضعيت دشوار " Zبد ." شدن از این وضعيت دشوار از خود تعھد و مسئوليت نشان دھند

اینجاست که دست تحليل شسته رفته !!! برای جنبش طبقه ی کارگر است " دورا ن بحرانی " برای بورژوازی بزرگ Zجرم " دوران بحران " و" است؟ 
 !!ی حزب کمونيست رو می شود 

. دسامبر وقتی دولت از اتحادیه ھای کارگری خواست تظاھرات به سوی پارلمـان را لغـو کننـد حـزب کمونيـست اطاعـت امـر کـرد١٠روز چھارشنبه 
که این ( فراکسيون اتحادیه کارگری حزب کمونيست مسير تظاھرات را به سوی منطقه ی دیگری در شھر ، خارج از ساختمان قدیمی وزارت مشاغل 

دسامبر ھزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان چون دریایی مواج سراسـر  ٢٢وقتی روز جمعه . کج نمود!) روزھا در مکانی دیگر اسکان یافته است
را گـرد  خودميدان قانون اساسی در برابر پارلمان را اشغال کردند ، رھبری حزب کمونيست در ميدانی ، کيلومترھا دورتر از مرکز تظاھرات ، ھواداران 

 .ھم آورده بود
 در بعدھا اعمال خشونت آميز جوانان ھوادار حزب کمونيست در برابر دانشجویانی که می خواستند ساختمانھای اداری مرکزی دانشگاه را به اشغال

 .آورند ماھيت واقعی شعار مبارزه طبقاتی سازش ناپذیر حزب کمونيست را بيش از پيش عریان نمود
 "قانون و نظم" حزب طبقه ی کارگر یا حزب 

اما اعمال این حزب بار دیگر ثابـت . رھبری حزب کمونيست در باره ی حزب طبقه ی کارگر ، آگاھی طبقاتی و مبارزه ی طبقاتی بسيار حرف می زند
" چھارچوب نھاد"این حزب ، تشکي=تی است که می خواھد ھمه چيز در. بيش نيستند" نجيب زادگان وفادار " ، " آقایان مسئوليت پذیر" کرد که اینھا 
 .باقی بماند

در آن . ارگان مرکزی حزب کمونيست انق=ب جوانان حاشيه نشين فرانسه را در صدر اخبار خود قرار داده بود" روزنامه ریزوسپاستيس " سه سال قبل 
دولت فرانسه و ھمه ی کسانی که می کوشند انق=ب حاشيه نشينان و جوانان فرانسه را با : "  زمان رھبری حزب در ارگان مرکزی اش می نوشت 

". کنند  راراتھام آشوب طلبی و ھرج و مرج طلبی محکوم کنند ، در ت=شند علل انق=ب را Zپوشانی کرده و از گفتن واقعيات و علل نارضایتی جوانان ف
این چيزی است ". حزب کمونيست ھمبستگی صميمانه و آتشين خود را تقدیم ناراضيان و بينوایان عصرحاضر پاریس و ھمه ی فرانسه می کند" و نيز 

ش می گوشکه حزب کمونيست آن موقع در رابطه با اعتراضات فرانسه کيلومترھا آنسوتر از مرزھای یونان می گفت و آنچه اZن در رابطه با وقایع بيخ 
 !!..شعار مفت!!! حّرافی صرف!!! انق=بيگری دروغين : گوید نشان از دورویی و دروغگویی بيشرمانه ای دارد که حزب در آن زمان مرتکب اش شده بود 

یکی از . حال که انفجار جوانان در یونان اتفاق افتاده حرف حساب رھبری حزب کمونيست چيست؟ آنھا ما را متھم به حمایت از اغتشاشات می کنند 
 !را متھم به قاچاق انسان و رابطه با مجرمين نمود" سيریزا " وک=ی پارلمان حزب کمونيست ، گيوکاس ، تا آنجا پيش رفت که

است؟ آیا این ادعاھا نشانه ی تداوم جنگ داخلی از سـوی حـزب کمونيـست در "  سيریزا " اینھمه آیا نتيجه ی بدخواھی و عناد حزب کمونيست با 
نگھبانـان صـلح و امنيـت : "  ایـن نتيجـه ی ھمـان سياسـتی اسـت کـه رھـبران حـزب کمونيـست اتخـاذ کـرده انـد!.  ميان جنبش چپ نيست؟ نـه

 .دستکاری حاکميت در حزب کمونيست آن را به بازوی سياسی راست تبدیل کرده است!!"اجتماعی
 آیا این حاکميت را باید به وسيله جنبش انق=بی برانداخت یا نه؟: سوال

. و البته سياستی در پيش نگرفته است که به این شعار ختم شود.مرگ بر حکومت قات=ن و دزدان حمایت نمی کند" رھبری حزب کمونيست از شعار 
Zما در پی تغيير اربابان مان نيستيم: " سياست دائمی و شفاف رھبری حزب کمونيست این است " احتما. " 

از کی ، در کداميک از آثار تئوریک و در کدام سياست عملی و نظری جنبش کمونيستی کشف کرده اند که مبارزه برای به زانو در :سوال ما این است
فقـط در شـعار خواھـان نـابودی دولـت "  حزب طبقه کارگر " آوردن دولت و اتخاذ سياستی انق=بی و مبارز عملی نامطلوب و نادرست است؟ از کی 

 زمانی که این شعار حرف دل ھزاران جوان و نوجوان و مرد و زن ستمدیده باشد؟" سرمایه داری شده است و نه در عمل؟ خصوصا
ضـد حملـه و :( "  این گنده گویی ھای خود را که در تبليغات حزبی بکار می برنـد ، در عمـل انجـام نمـی دھنـد" چرا آنھا عم=: سوال ما این است

نه تنھا کوچکـترین فـشاری بـر دولـت وارد نمـی آورد تـا وادار بـه "  پاسوک"زمانی که اپوزیسيون باصط=ح سوسيال دمکرات "  ؟ خصوصا" )نافرمانی
ع استعفایش کند بلکه بر عکس از جناح راست می خواھد حس مسئوليت پذیری خود را افزایش دھد ، نقش دولتی خود را بخوبی ایفا کند و به اوضا

در شرایطی که دولت تحت فشار فزاینده ی ناآراميھای اجتماعی و انق=ب جوانان است ، نا آراميھایی کـه :  سوال ما این است . سروسامان ببخشد
دستآورد بزرگی برای جنبش ) قطع نظر از امکان کسب آرای صندوق ھای رای ( بسرعت به مدارس ، دانشگاھھا ، مراکز کار و توليد سرایت می کند 

 مردمی نيست؟ آیا نشانه ی قدرت مردم در شکستن طرح ھای ارتجاعی دولتھای سرمایه داری نيست؟
. موجود اینکار را کرده است ) نا" (این حزب پيشترھا با دفاع از سوسياليسم واقعا. رھبری حزب کمونيست یکبار دیگر کمونيسم را از اعتبار می اندازد 

اینـک دوبـاره بـه اقـدامی مـشابه دسـت زده .را تشکيل داد"  دولت اتحادملی "  ، " پاسوک"زمانی که با حزب دست راستی و سوسيال دمکراتھای 
 .با حمله به جوانان معترض و انق=بی آنھا را از کمونيسم دور می کند. است 

ما نيازی به .  جنبشی که به برانداختن نظم موجود وفادار بماند.برای تغيير امور و روند جاری باید جنبش چپ و کمونيستی خودمان را سازمان دھيم 
 !!!آنان که در حرف انق=بی اند و در عمل ضدانق=ب! حرافان ، کسانی که تسليم فشار بورژوازی شده اند ، نداریم 
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 سوسياليسم است نجات انسانها
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در این صورت چاره چيست؟ این سوال، ذھن ميليونھا و بلکه حتا صدھا ميليون انـسان را در . ماشين سرمایه داری خوب کار نمی کند

سرتاسر جھان مشغول کرده است؛ آنھا با چشمان خود می بينند که چگونه بازار بورس در ھم می شـکند و منـابع اعتبـاری و مالـی 
عليرغم این واقعيات عينی مسئله اساسی این اسـت کـه ایـن آدمھـا تحـت تـاثير تبليغـات .  دچار بحران عميق و شکننده شده است

سياستمداران، روشنفکران ارگانيک نظام سرمایه داری، مطبوعات و رسانه ھای جمعی به این باور نادرست رسـيده انـد کـه خـارج از 
نظام سرمایه داری ھيچ راه حلی برای این بحرانھا موجود نيست و تنھا راه حل، پيشنھادھای خروج از بحـران، عرضـه شـده از سـوی 

 .اوباماست که ھمگی نسخه جدید و روتوش شده ای از سرمایه داری ھستند" نيوکينزی ھا، گوردون براون و احيانا
 

سـال قبـل عرضـه شـده  ١٦٠واقعيت این است راه حل قطعی و روشن برای ھمه ی ِ این بحرانھا و تيره روزی ھای جھانی حداقل از 
سوسياليسم فوق العـاده سرراسـت و بـی ).  مانيفست کمونيست را نوشته اند ١٨٤٨کارل مارکس و فردریک انگلس در سال (است 

زمين، کارخانجـات، (بر ابزار توليد )  کلکتيو(مفھوم سوسياليسم مالکيت و کنترل اجتماعی .  نھایت نسبت به سرمایه داری ساده است
در سوسياليسم توليد برای رفع نيازھای مادی بشر و نه به خاطر کسب سود انجام می گيرد و ھمين .  است...)  مراکزتجاری، بانکھا و

 .امر موجب از بين رفتن شکافھای طبقاتی می شود
 

برای اکثر مردم مسئله این نيست که این دواصل پيچيده و غيرقابل درک اند، بلکه از نظر آنھا اینھا چنـان خـوب انـد کـه غيرقابـل اجـرا 
اکثر ماھا در نتيجه ی ِ زندگی در زیر سلطه ی ِ سرمایه داری چنان از نظر فکری زمين گير شده و اعتماد بـه نفـس مـان را از . ھستند

دست داده ایم که قانع شده ایم تنھا گزینه برای زندگی ھمين شرایط نکبتی است و سوسياليسم بـا آنھمـه خوبـی و بـی آZیـشی 
 .شعار توخالی بيش نيست

 
ھدف من از نوشتن این مقاله تنھا اثبات خوبی ھا و مزیت ھای سوسياليسم نيست بلکه در عين حال می خواھم ثابت کنم تنھـا راه 

آنچـه نظریـه .  حل معقول و منطقی که قادر است بر مشک=ت و بحرانھا غلبه کرده و جامعه را سـاماندھی کنـد سوسياليـسم اسـت
در واقع پيشداوریھای . پردازان سرمایه داری در خصوص عدم کارآیی سوسياليسم به ھم بافته اند اغلب مغشوش و چه بسا ابلھانه اند

 .براساس ھمين تبليغات شکل می گيرد که در جای خود چون حبابی بر روی آب می ترکند و نابود می شوند" مردم عموما
در بریستول بحث بر سر این بود که آیا می توان به رانندگان سياه پوست اجازه ی ِ راندن اتوبوس ھـا را داد؟  ١٩٦٣برای مثال در سال 

نژادپرستان استدZل می کردند چون سياه پوستان فاقد توانایی واکنش سریع ھستند پس نباید جان سرنشينان بيگناه را به دست آنھا 
دایناسورھای جنـسيت  ١٩٧٤در سال : یک مثال دیگر). پله و محمدعلی کلی ثابت کردند که این تبليغات پوچ و بی اساس اند. (سپرد

اما آنج= ریپون، . پرست مدعی بودند که اگر مردم اخبار را از زبان زنھا بشنوند آن را جدی نخواھند گرفت و اھميتی به آنھا نخواھند داد
با ترکيدن حباب نژادپرستی و جنسيت پرستی ادعاھای نادرست ھم نابود .  گوینده یِ  سرشناس اخبار، عکس این ادعاھا را ثابت کرد

 .شدند
 

در حال حاضر جھان غنی تر و مولدتر از ھر زمان دیگـری در طـول . تغذیه ی ِ انسانھا: بيایيد از مسئله بسيار اساسی دیگری آغاز کنيم
ميليون انسان در ھراس از قحطی و در  ٩٣٦تاریخ است؛ اما عليرغم اینھمه پيشرفت و توانمندی بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 

آیا این مرگ و . نفر که اکثرشان کودک اند از گرسنگی و یا عوامل مربوط به گرسنگی می ميرند ٢٥٠٠٠ھر روز . گرسنگی بسر می برند
 ".ميرھا در نتيجه ی ِ کمبود مواد غذایی است؟ ابدا

توليد گندم، برنج، و سایر غ=ت در جھان به "پزوھشگران ِ اول غذا، /  طبق برآوردھای انستيتوی سياست گذاری مواد غذایی و توسعه
این برآورد سایر مواد غذایی را که مصرف عمومی . کالری به تمام افراد روی کره ی ِ زمين برساند ٣٥٠٠حدی است که می تواند روزانه 
آنقدر مواد غذایی در . سبزیجات، حبوبات، جوز و آجيل ھا، ميوه ھا، گوشت حيوانات علف خوار و ماھی: دارند شامل نمی شود از جمله

پوند غ=ت، حبوبات و آجيل ھا؛ حدود یک پونـد ميـوه و  ٥/٢:  پوند غذا برای ھر نفر فراھم کند ٣/٤روی زمين است که می تواند روزانه 
ھمين اZن !! این رژیم غذایی ھمه ی ِ ساکنان کره زمين را چاق و فربه خواھد کرد! سبزیجات و حدود یک پوند گوشت، شير و تخم مرغ

بسياری از کشورھا صادرکننده ی ِ مطلق مواد غذایی و .  ھم کشورھای بسيار فقير غذای مکفی برای ھمه ِ افرادشان خواھند داشت
 ."سایر محصوZت کشاورزی خواھند بود

 
شاید بگویند که مشکل حمل و نقل مواد غذایی است و گرسنگان جھان در مناطق دور افتاده ای که امکان دسترسی به آنھـا نيـست 

در شھرھای پرجمعيتی که مملو از توریستھا ھستند و " چون گرسنگان عموما. بی اساس است" این ادعا اما، کام=. زندگی می کنند
حتـی .  مناطقی ھمچون کلکته، ریودوژانيرو و داکا از آن جمله اند.  پروازھای مستقيم ھوایی به اکثر نقاط جھان دارند، زندگی می کنند

در گشت و گذار ھستند و ھمـه چـيز بـرای " در اردوگاھھای دورافتاده ی ِ پناھندگان ھمواره گزارشگران با دوربين ھای تلویزیونی دائما
 !!!ع=وه بر اینھا بمب افکن ھا و ھلی کوپترھای توپدار ھمواره در ھمه جا آماده ی ِ خدمت رسانی ھستند!! آنھا می آورند غير از غذا

سازمان ملل مملو . اما در واقع اینگونه نيست. شاید به نظر برسد که مردم دیگر اھميتی به مرگ و مير کودکان از گرسنگی نمی دھند
کودکـان را نجـات "و  Oxfamمراکز خيریه و کمک رسانی متعدد بين المللی ھمچون . از کسانی است که به این امر اھميت می دھند

سازمانھایی که منبع مالی شان کمک انسانھای خير و بشردوست اسـت؛ و . در این زمينه فعال ھستند) Save the Children" (دھيد
با وجود ھمه ی ِ . ھستند که کارشان را به خوبی انجام می دھند) NGO(خود کشورھای فقير دارای مراکز متعدد سازمانھای غيردولتی

چرا اینچنين است؟ تنھا با یک جواب در وب سایت ھا و مراکزی که در جھت . این اقدامات اما سوءتغذیه و فقرغذایی ھمچنان ادامه دارد
فقـر تنھـا .  پاسخی که سازمان ملل و ھمه یِ  خـيرین بـا آن موافقـت مـی کننـد!  فقر:  ریشه یابی این امر فعالند به چشم می خورد

 .عاملی است که مردم را از امکان خرید مایحتاج و قوت مورد نياز خود باز می دارد

 گزارشات و تحليل ها
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تصور کنيد خانواده ای با چھار فرزند و گنجه ای پر از خوراکی، سه تن از کودکان را گرسنه نگھدارد . اینھمه اما تنھا بخشی از ماجراست
آیا مضحک تر . و غذاھا را تنھا در اختيار کودک ارشد قرار دھد و در برابر اعتراضات بگوید که کودکان دیگر قدرت خرید مواد غذایی را ندارند

و بی پایه تر از این ادعا می توان سراغ داشت؟ در حقيقت فقر تنھا منجر به این می شود که آنھا در جامعه ی ِ سـرمایه داری نتواننـد 
 .برای فروش و کسب سود انجام می گيرد" زیرا در این جامعه ھمه چيز شکل کاZیی پيدا می کند و توليد صرفا. غذا پيدا کنند

 
 توزیع

 
روشی که ھر . سوسياليسم با این معضل به ظاھر پيچيده ی ِ گرسنگی خيلی ساده و روشن و به اصط=ح سرراست برخورد می کند

با غذا نه به عنوان کاZی ی سودآور بلکه به عنوان وسيله ای برای بقا و . خانواده ی ِ معمولی آن را شيوه ی ِ عمل خود ساخته است
آیا در سر ِ سفره ی ِ خود شـما ایـن امـر ھـر روز بـه شـکل . رفع گرسنگی برخورد می کند و به ھر کس به اندازه ی ِ نيازش می دھد

 معمولی اتفاق نمی افتد؟
 

کودکان گرسنگی نخواھند کشيد؛ دیگر شاھد شکم ھای ورقلمبيـده و چـشمھای وغ : تنھا به نتيجه ی ِ این راه حل ساده توجه کنيد
ساعته تن دھند و آدمھا در بستر کارتونی شان جان بسپارند  ١٢زده ی ِ بيفروغ و ملتمس نخواھيم بود؛ Zزم نخواھد بود کودکان به کار 

و گدایان دست نياز جلوی ھمنوعان خود دراز کنند و در آشغالدانی ھا دنبال تکه نانی برای سق زدن باشند؛ و بدینگونه بخش اعظمی 
سوسياليسم اگر غير از این ھيچ دستاورد دیگری ھم نداشته باشد باز ھزار بـار بـر سـرمایه داری .  از رنج انسانی خاتمه خواھد یافت

 .خب البته سوسياليسم آنقدر خوب است که به نظر خيالی می رسد؛ اما باید از جایی شروع شود. شرف دارد
اگـر توزیـع .  به مغزمان ھجوم می آورد، توگویی ھمه ی ِ آنھا برنامه ریزی شده اند" مخالفت ھای استاندارد"درست ھمين جاست که 

شاید تعداد اندکی از کسانی که این مقاله را مـی . اما در واقع اینچنين نيست. مواد غذایی رایگان باشد، انگيزه ھا از بين خواھند رفت
آیا شما یی که بر سر سفره ی ِ خانواده غذای رایگان می خورید انگيزه یِ  کار و کمـک .  خوانند گرسنگی واقعی را تجربه کرده باشند

و  به دیگران را از دست داده اید؟ یا غذای برادر و خواھر و والدین خود را ربوده اید؟ واقعيت این است که تنھا در مواقع کمبودھا و قحطی
 .گرسنگی است که ویزگی ھای ی زشت و غيرانسانی به سراغ آدمھا می آید و انگيزه ھا و توانایی ھای کار مثبت از بين می رود

نخست اگر چنين اتفـاقی روی دھـد شـرکتھای معظـم :  در حقيقت تنھا دو عامل اساسی که مانع توزیع رایگان مواد غذایی می شود
سـرایت ...  توزیع مواد غذایی سودھای سرشار خود را از دست خواھند داد و دیگر اینکه ھمين روش به امـور دیگـر ھماننـد مـسکن و

 .خواھد کرد
 

حتی در ثروتمندترین شھرھای ِ غنی ترین کشورھا مثل ایـاZت متحـده و .  داشتن سرپناه یکی دیگر از نيازھای اساسی انسانھاست
ایـن امـر در .  انگلستان افراد بی سرپناھی ھستند که زیر سقف پرستاره ی ِ آسمان، بی تن پوشی مناسب شب را سحر مـی کننـد

 .مناطق حاشيه ای کشورھای فقير به مرز فاجعه باری رسيده است
در اینجا کمبـود مـسکن .  برای نمونه انگلستان را در نظر بگيرید.  برنامه ریزی سوسياليستی این مشکل را به سادگی حل خواھد کرد

اینطور نيست؟ حاZ . ھر کس پول داشته باشد می تواند خانه بخرد. وجود ندارد بلکه کمبود امکانات مالی برای خرید مسکن وجود دارد
راه حل دائمی بـرای حـل ایـن مـشکل ایـن .  کاری با مجتمع ھای ساختمانی خالی از سکنه و خانه ھای دوم و سوم ثروتمندان ندارم

با استفاده از امکانات موجود خانه ھای مورد نياز برای ھمه ی ِ شھروندان با استفاده از . دولت آمار دقيق مردم را در دست دارد. است
ساخته شود و ھر کودکـی کـه چـشم بـه جھـان مـی ... ھزاران کارگر بيکار ساختمانی اعم از اسکلت بند، قالب ساز، بنا، سفيدکار و
بطور کلی اگر به مسکن و آموزش و پرورش و بھداشت .  گشاید باید حق استفاده از آموزش، بھداشت و مسکن رایگان را داشته باشد

 .و درمان به عنوان ناندانی و محل چاپيدن دیگران نگاه نشود مسئله به راحتی حل خواھد شد
 
البته به لحاظ تکنولوژیک امکـان . آشفته است" سيستم حمل و نقل کنونی کام=. این اصل را می توان به حمل و نقل ھم تسری داد 

موثر و کارآ وجود دارد طوریکه در ھيچ برھه ای از تاریخ بشر اینگونه امکان پذیر نبود، " حمل و نقل مردم سراسر جھان به شيوه ای کام=
شکل اصلی حمل و نقل در جھان کنونـی . به شکلی غيرکارآ و خردکننده در آمده است" اما تحت حاکميت سرمایه داری این امر کام=

داشتن ماشين شخصی و استفاده ی ِ بی رویه از ان چنـان گـسترده . بر اساس استفاده از ماشين ھای شخصی شکل گرفته است
شده است که اینک رسيدن به مقصد در ھمين شھرھا از دویست سال پيش که با اسب و قاطر جابه جا می شدند مشکل تـر شـده 

 .ع=وه بر اینھا مشکل آلودگی ھوا ھم قوزباZقوز شده است. است
 

برپایی سيستم متمرکز و حـساب شـده یِ  حمـل و نقـل عمومـی : راه حل سوسياليستی به این مسئله ھم روشن و ساده است
برای رسيدن به این ھدف توسعه ی ِ عظيمی در شبکه ھای حمل و نقل درون شھری و برون شھری Zزم است که باز ھم در !  رایگان

در شـھرھا ایـن سيـستم مجموعـه ای از ترامواھـا، .  مقایسه با سيستم کنونی از صرفه و کارایی بسيار باZیی برخوردار خواھـد بـود
اینجا لزومـی بـه پـرداختن بـه .  اتوبوس ھا، قطارھای زیرزمينی، متروھا، منوریل ھا، مينی بوس ھا و دوچرخه ھا را در بر خواھد گرفت

جزئيات نيست و طراحی جزئيات نياز به کار کارشناسی متناسب با ھر منطقه و شھر دارد که دست اندرکاران مربوطه می توانند به آن 
خ=صه مسئله این است که اگر ميزان آلودگی ھوا، ترافيک و تاثيرات آن بر سيستم عصبی انسانھا، مسئله پارکينگ، تصادفات . بپردازند

و مرگ و ميرھای مربوط به حوادث رانندگی و دھھا مشکل دیگر را در نظر بگيریم می بينيم که سيستم حمل و نقل عمومی و رایگان تا 
 .چه اندازه به صرفه است

 
در این مرحله که مردم از غذا، خانه و حمل و نقل رایگان و به تبع از درمان و آموزش رایگان بھره مند می شوند ھزینه یِ  . بسيار خوب

آنھا را چه کسی خواھد پرداخت؟ فقط کافی است به مبلغ غيرقابل باوری که دولت آمریکـا قـرار اسـت بـرای مقابلـه و جلـو گـيری از 
اما اگر حتی از این گزینه ھم صرفنظر کنيم دو راه حل برای این . گسترش بحران به بدنه ی ِ اقتصادی بانکھا تزریق کند نگاھی بياندازیم

ھمچنانکه در حال حاضر ھزینه ی ِ بسياری از مخارج دولتی اعم از ھزینه ھـای نظـامی و .  نخست با گرفتن ماليات.  مسئله وجود دارد
واضح است که اگر غذا، مسکن، آموزش و بھداشت رایگان باشد مردم امکانـات زیـادی . از مالياتھا تامين می شود... حقوق کارمندان و

 .برای پرداخت ماليات خواھند داشت
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. اگر قدری عميق تر به مسئله نگاه کنيم متوجه می شویم که پول به خودی خود مولد ثروت و کاZ و خـدمات نيـست:  اما راه حل دوم
. پول تنھا وسيله ی ِ مبادله یِ محصوZت و خدماتی است که به شکل کاZ در آمده اند. تنھا با کار بر روی طبيعت اینھمه بدست می آید

سوسياليـسم بطـور سيـستماتيک توليـد .  ھرچه محصوZت و خدمات کمتر شکل کاZیی پيدا کنند، نقش پول ھم کاھش خواھد یافت
به این ترتيب باید به این سوال اساسی پاسخ داد که آیا جوامع به . کاZیی را کاھش خواھد داد تا سرانجام بطور کامل آن را حذف کند

 اندازه ی ِ کافی نيروی انسانی در اختيار دارند که بتوانند محصوZت غذایی توليد کنند و خانه بسازند و بھداشت عمومی را تامين کنند و
" چـون قبـ=.  ھمه را از نعمت تحصي=ت تا سطح عالی برخوردار کنند؟ پاسخ به این سوال بطـور قطـع و بـی ھيـچ تردیـدی آری اسـت

 .کمابيش این کار را انجام داده اند
 

اما چگونه اینھمه صنایعی که در مالکيت عمومی ھستند اداره خواھند شد؟ آیا ارتش عظيمی از بوروکراتھای دولتی، کارمندان بيروح و 
 دیکتاتورھای دیوصفت پا به ميدان نخواھند گذاشت؟

با توجه به نتایجی که در روسيه و کره شمالی از یک سو و در سيستم راه آھن انگلستان و سيستم درمان و بھداشت ملی آمریکا از 
سوی دیگر به دست آمده تجربه سيستم برنامه ریزی و مالکيت دولتی را در قرن بيستم و در حال حاضر با چالشی بزرگ مواجه کـرده 

پاسخ به این چالش ھا و سواZت ما را به ھسته ی ِ اصلی سوسياليسم مورد نظر ما و سوسياليـسم آلترنـاتيو رھنمـون مـی .  است
 .شود

 
برنامه ریزی سوسياليستی اگر بطور دمکراتيک عموم مردم را در پروسه ی ِ برنامه ریزی ھا و تعيين راھبردھا و راھکارھا دخالت فعاZنه 

بازھم تبليغات دور و دراز ایدئولوژیست ھای سرمایه داری کـه از فـرط تکـرار بـصورت !  ندھد، ھرچيزی می تواند باشد اZ سوسياليسم
مردم عادی، طبقه ی ِ کارگر قادر به اداره ی ِ امور ! این امر ھيچ گاه متحقق نمی شود"شرطی در آمده از در مخالفت درخواھند آمد که 

عـ=وه بـر اینھـا ھمـواره .  ندیده انـد...  آموزش کافی در زمينه ی ِ مدیریت و برنامه ریزی و.  آنھا به حد کافی ھوشمند نيستند. نيستند
 . "کسانی خواھند بود که به فکر جيب خود و اطرافيان خود باشند و بر دیگران سروری و آقایی کنند

 
اگر مدیر به مرخصی چنـد روزه بـرود یـا در اثـر حادثـه ای . اما برای فھميدن توانمندی ھای کارگران کافی است به مراکز کار سر بزنيد

چـون .  چندی در بيمارستان بستری شود و یا به ھر دليلی مدتی سر کار نياید، کارھا می خوابند و کارگران کار نمی کنند؟ البته که نه
چند سال پيش . با مسئوليتھای خود آشنا ھستند و ضمن تقسيم کار در ميان خود، می دانند توليد را چگونه پيش ببرند" کارگران کام=

ھمـه .  در محل کار من، در یک دانشگاه، رئيس دانشکده به دليل فساد از کار خود برکنار شد و تا تعيين رئيس جدید مدتی طول کشيد
نظافتچی ھـا و " اما اگر مث=. شاھد بودند که در نبود وی کارھا بسيار دقيق تر و بھتر پيش می رفتند و ھمه از نبود رئيس راضی بودند

سرایدارھا که در دانشکده از ھمه کمتر حقوق می گيرند و از نظر سلسله مراتب اداری در پایين ترین سطح ھستند یکی دو روز سرکار 
 .حاضر نشوند ھمه ی ِ کارھا مختل می شوند و حتی ممکن است دانشکده تعطيل شود

 
اینکه عده ای که در راس قرار می گيرند شروع به سوء استفاده از موقعيت و ستمگری و غارتگری می کنند ناشی از طبيعـت انـسان 
نيست بلکه بدليل این مسئله است که به ناگزیر سوسياليسم باید از سوی کسانی بنا شود که تحت حاکميت سرمایه داری رشـد و 

مردم یک شبه به مقدسين و م=ئک تبدیل نمی شوند و صددرصد Zزم .  نمو یافته اند و حامل ھمه ی ِ انحرافات و اشکاZت آن ھستند
اولين تجربه ی ِ واقعی   - ١٨٧١بعد از کمون پاریس در . است تا تمھيداتی اندیشيده شود تا جلوی این انحرافات و اشکاZت گرفته شود

ھمـه :  ما با مکانيسمھای مختلفی برای جلوگيری از انحراف آشنا شده ایـم  -اعمال قدرت کارگران که از سوی ارتش درھم کوبيده شد
تجارب انق=ب اکتبر نيز موید این . ی ِ مامورین دولتی باید از طریق انتخابات آزاد برگزیده شوند و حقوق ِ شان از حقوق ِ پایه باZتر نباشد

نکته است که مکانيسم انتخابی بودن مسئولين و پاسخ گو بودن در برابر قدرت شوراھای مردمی در مراکز کار و سایر نھادھـا بھتریـن 
راه حل است زیرا تنھا در شوراھاست که تبادل نظر و اندیشه صورت می گيرد و تصميمات از سوی مردم گرفته می شود نـه عـده یِ  

 .معدودی که به نام کارگران قدرت را قبضه کرده اند
 

کارگران سن پطرزبورگ شوراھای کارگری را برپا کردند که ھمين شوراھا بعدھا در انق=ب اکتبر نقش  ١٩٠٥در روسيه ھمزمان با انق=ب 
اینکه بعدھا چه بر سر شوراھا آمد موضوع بحث ما نيست اما می خواھيم این مسئله .  فوق الھاده ای را در پيروزی انق=ب بازی کردند

 .را خاطرنشان کنيم که نقطه ی ِ آغاز تمام راه حل ھایی که مطرح شد ھمين شوراھا ھستند
 

سير کردن شکم گرسنگان، مسکن دادن به بی سرپناھان، پایان دادن به نابرابری و تقسيم طبقاتی، برنامه ریـزی دمکراتيـک اقتـصاد، 
متوقف کردن تغييرات آب و ھوایی، ایجاد صلح و اتحاد بين المللی و ھمه ی ی تغييراتی که سوسياليسم خواھد آورد پيش زمينـه ای 

سرنگون کردن سرمایه داری می تواند از یک کشور آغـاز و .  می خواھد که آن ھم سرنگون کردن سرمایه داری از سوی کارگران است
آنھا در جامعه سرمایه داری با متشکل کردن کارگران . شوراھای کارگری اساس و بنيان چنين انق=بی خواھند بود. بعد جھانی پيدا کند

. توسعه خواھند یافت... بر عليه اربابان آغاز کرده و با استفاده از شيوه ھای گوناگون و متنوع اعم از اعتصابات و اشغال محل ھای کار و
آنھا با قدرت یابی به آلترناتيوی برای حاکميت سرمایه داری بدل خواھند شد و در رقابت با دولت کھنه سرمایه داری، گام نھایی را کـه 
ھمانا سرنگون کردن حاکميت سرمایه و برقراری حاکميت شوراھا برخواھند داشت و به این ترتيب ميليونھا ميليون انسان را در مـسير 
دستيابی به اھدافی عينی و ایجاد اقتصاد دنيای مدرن متحد و یک پارچه خواھند کرد و انرژی و ابتکـاراتِ  خفتـه یِ  آنھـا را در جھـت 

 .زمانی که این اتفاق بيافتد جھانی عادZنه و خيره کننده از تصور به واقعيت بدل خواھد شد. رھایی از الينه شدن آزاد خواھند کرد
 

 : منبع
 
Socialism can work 
http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=10671 
 Feature by John Molyneux, January 2009 
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 فرھاد نيكو: برگردان -روز مزد عادJنه در برابر روز كار عادJنه 
شـكى نيـست كـه ايـن شـعار در دوران عـروج .  ى كـارگر انگلـستان بـوده اسـت طبقـه   قريب پنجاه سال است، كه اين شعار جنبـش

ھم چنين اين شعار . ، شعار مطلوب و كارسازى بوده است)١(١٨٢۴در » كامبيناسيون«از الغاى قانون ننگين   ھاى كارگرى، پس اتحاديه
در _  ى كـارگر اروپـا بـود  روى طبقـه   پرچم دار پيـش   ى كارگر انگليس زمانى كه طبقه_  عظيم چارتيستى   قادر بود، كه در دوران جنبش

و يا حتا سى سـال   رود و خيلى چيزھاى خوب، كه پنجاه سال پيش مى  اما زمان به پيش. ترى در خدمت طبقه باشد حتا بيش  مقياس
كه در _ توان اين شعار قديمى را ھم  آيا مى. اند اند و جايگاه خود را تماما از دست داده كام= مطلوب و Zزم بودند، امروز كھنه شده  پيش

 از اين جمله به حساب آورد؟_ آن روزگار، كاربرد مفيدى داشت 

تـوان تعريـف كـرد؟ چگونـه ايـن  روز مزد عادZنه در برابر روز كار عادZنه؟ ولى روز مزد عادZنه چيست؟ و روز كار عادZنـه را چگونـه مى
شـوند؟ بـراى پاسـخ بـه ايـن  يابـد، تعييـن مى كند و توسـعه مى ھا زيست مى آن   ى نوين بر اساس مفاھيم توسط قوانينى كه جامعه

سئواZت، نبايد به علم اخ=ق يا قانون و عدالت و يا عاطفه و انصاف و خيرات توسل جست؛ چرا كه آن چه اخ=قا منصفانه است، آن چه 
عدالت يا بى عـدالتى اجتمـاعى، . ھا دور از عدالت باشد تواند از لحاظ اجتماعى فرسنگ شود، مى كه مطابق قانون عادZنه تعريف مى

 .پردازد، يعنى علم اقتصاد سياسى گردد؛ علمى كه به حقايق مادى توليد و مبادله مى مى  تنھا توسط يك علم است كه مشخص
توسط نرخ مـزد و .  كند؟ پاسخ ساده است حال ببينيم كه اقتصاد سياسى چگونه يك روز مزد عادZنه و نيز روز كار عادZنه را تعريف مى

ھا چه  ولى اين. شوند ھا از طريق رقابت بين استخدام كننده و استخدام شونده در بازار آزاد تعيين مى طول و شدت روز كار، كه خود اين
 گردند؟ مفاھيمى ھستند و چگونه بدين سان تعيين مى

مطابق سطح زندگى در شـرايط و _      اش يك روز مزد عادZنه، در شرايط متعارف، آن مبلغى است كه كارگر براى تامين وسايل معيشت
نرخ واقعى مزد به خاطر تغييراتى كه در دنياى . بدان نياز دارد، كه بتواند كار كند و توليد مثل نمايد_ برد  در كشورى كه در آن به سر مى

به ھر حال، تحت شرايط عادZنـه، .  تر از نرخ تعريف شده در باZ باشد دھد، ممكن است گاھى باZتر و گاھى پايين داد و ستد روى مى
 . اين نرخ بايد معدلى باشد از تمام نوسانات

رسـاند، بـدون  اى است كه تمام نيروى كار يك روز كارگر را به مصرف مى يك روز كار عادZنه، آن مدت كار روزانه و آن شدت از كار واقعى
بنـابراين، معاملـه را بـدين گونـه .  اى وارد كنـد اين كه به توان كارگر براى اين كه ھمين مقدار كار را براى روزھاى بعد انجام دھد، صدمه

تحويل سرمايه _  تا آن جايى كه تجديد و ادامه كارى اين معامله به خطر نيفتد _  را   اش كارگر تمام نيروى كار روزانه: توان توضيح داد مى
آن مقدار وسايل ضرورى زندگى است، كـه بـراى تكـرار _  تر از   و نه بيش_ كند، درست برابر  دھد و در مقابل، آن چه دريافت مى دار مى
گذارد و سرمايه دار بـه حداقـل  كارگر تا حداكثر ممكن از خود مايه مى:  چنين است ماھيت اين معامله. ى ھمين معامله Zزم دارد روزانه

 !اى از عدالت است اين، نوع بسيار ويژه. كند خرج مى  اش ممكن از كيسه
يعنى اين كه دست مزد _ گويند  اوZ آن چه كه علماى اقتصاد سياسى مى. تر بررسى كنيم ولى اجازه بدھيد، كه مطلب را كمى عميق

رسد كه اجراى عدالت مستلزم اين است كه ھر دو طرف معامله در بدو امر  چنين به نظر مى_ گردند  و روز كار، توسط رقابت تعيين مى
  اش تواند صبر كند و از قبل سرمايه سرمايه دار اگر با كارگر به توافق نرسد، مى. ولى عم= چنين نيست. داراى شرايط يك سانى باشند

بنابراين، بايد ھر كجا، ھر زمان، و . ندارد  او براى گذران زندگى، چيزى جز دست مزدش. ولى اين براى كارگر ميسر نيست. زندگى نمايد
  ترس. اى برخوردار نيست ى فوق از شرايط عادZنه كارگر، ھنگام آغاز معامله. گيرد، كار كند قرار مى  بر طبق ھر شرايطى كه در مقابلش

 !ى سرمايه دار، اين عين عدالت است در ھر صورت اما، بنا بر اقتصاد سياسى طبقه. از گرسنگى وى را كام= فلج كرده است
به كارگيرى ماشين در صنايع مدرن، و توسعه و بھبود ماشين آZت در اين صنايع، .  ناچيزى از واقعيت است  تازه آن چه كه گفتيم، بخش

ايـن .  گـيرد جديد در صـنايع صـورت مى»  افراد«ترى از جذب   و اين روند، با سرعت بيش. كند ترى را از كار بيكار مى بيش» افراد«ھر روزه 
اگر كسب و كار بد باشد، اعضاى ايـن .  دھند ى سرمايه تشكيل مى ى واقعى را براى استفاده صنعتى ذخيره   اضافى، يك ارتش» افراد«

و اگر كسب و كار رونق داشـته باشـد، آن .  ذخيره ممكن است گرسنگى بكشند، گدايى و دزدى كنند، و يا به اردوھاى كار بروند  ارتش
ھـاى پـر  البتـه فقـط در دوره_  شان كار ھست؛ تا آن جايى كه  ھستند تا توليد را توسعه دھند؛ آن گاه براى ھمه   ھا در دسترس گاه آن

اما تا ھنگام فرا رسيدن چنين شرايطى، رقـابتى كـه . تا آخرين نفرشان، از مرد و زن و كودك، كار پيدا خواھند كرد_ ت=طم اضافه توليد 
حضور چنين ارتشى، قدرت سـرمايه را در   و بدين سان، نفس. دارد كند، دست مزدھا را پايين نگاه مى ذخيره ايجاد مى  وجود اين ارتش

لنگـد، بلكـه بـه  مى   شود، كارگر در مسابقه با سرمايه، نه فقط پايش بنابراين، ھمان طور كه م=حظه مى.  دھد مى   تقابل با كار افزايش
اين آن چـيزى اسـت، كـه اقتـصاد سياسـى عادZنـه .  زنجير شده، به دنبال خود بكشد  اى را ھم كه به پايش ى توپى ع=وه بايد گلوله

 .نامند مى
ولـى !  كنـد؟ البتـه از سـرمايه حال بگذاريد ببينيم كه سرمايه دار از كجا و كدام منبع، اين دست مزدھاى خيلـى عادZنـه را تـامين مى

سرمايه چيزى جز انباشت آن چـه كـه كـار .  تنھا منبع توليد ثروت است_ به غير از زمين _ كار . كند سرمايه كه ھيچ ارزشى توليد نمى
بنا به آن چه كه مـا .  گردد پرداخت مى  شود و به كارگر از قبل توليد خودش بنابراين، مزد كار از خود كار تامين مى. كند، نيست توليد مى

ولى ايـن بنـا بـه منطـق اقتـصاد .  كند توليد مى   توانيم عدالت بناميم، قاعدتا بايستى دست مزد كارگر عبارت باشد از آن چه كارش مى
شود و كارگر آن سھمى را از آن دريافـت  تمام محصول كار كارگر به سرمايه دار تحويل داده مى   سياسى، عادZنه نيست، بلكه برعكس

اين است كه محـصول »  عادZنه«و باZخره، ماحصل اين رقابت . تر تامين گردد، نه چيزى بيش  اش كند تا فقط وسايل ضرورى زندگى مى
ھا بـه  در ايـن دسـت   و سـپس.  كنند شود كه كار نمى ھايى جمع مى كنند، به طور اجتناب ناپذيرى در دست آن ھايى كه كار مى كار آن

 .كند تبديل مى  اند، به بردگان خويش بوده  ھايى را كه خود توليد كنندگانش آيد، كه آن ى پر قدرتى در مى صورت وسيله
تر از عدالت مربوط به مزد نيست،  كم  در رابطه با روز كار عادZنه ھم، كه عدالتش! يك روز مزد عادZنه در برابر يك روز كار عادZنه

از آن چه گفته شد، كام= روشن است كه دوران اين شعار . توان سخن زياد گفت، ولى اجازه دھيد به اين در جاى ديگرى بپردازيم مى

 متن آموزشي

 »سيستم دستمزد«و   »روز مزد عادالنه در برابر روز كار عادالنه«
 فردريش انگلس

اين متن را گروهي 

مطالعه كرده و نكات مهم 

 آن را به بحث بگذاريد
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عدالت اقتصاد سياسى، كه قوانين حاكم بر جامعه كنونى . تواند شعار كارسازى باشد قديمى سپرى شده است و به سختى امروز مى
مان را براى ھميشه به دور  بگذاريد، كه شعار قديمى  پس. عدالتى است براى سرمايه. كند، عدالتى كام= يك جانبه است را تعيين مى

 :افكنيم و آن را با شعار جديدى جايگزين نماييم
 »!ھاى كارگر براى خود توده_ ھا، ماشين آZت  مواد خام، كارخانه_ مالكيت وسايل كار «

 »ليبر استاندارد«_  ١٨٨١ھفتم ماه مه 
* * * 

 .، سازمان دادن و فعاليت ھر گونه تشكل كارگرى ممنوع بود)Combination Low(مطابق قانون كامبيناسيون _ ١ 
ليبـر «ى كـارگرى  براى ھفته نامه ١٨٨١ھاى مه تا اوت سال  بين ماه  اى كه خوانديد، از جمله سلسله مقاZتى است كه انگلس نوشته

اى كارگران انگلستان بود كه  اتحاديه  اى در رابطه با جنبش ، نشريه»ليبر استاندارد«. آورد به تحرير درمى) Labour Standard(» استاندارد
 .گشت تقريبا ھر ھفته به صورت سرمقاله در اين نشريه درج مى  شد و مقاZت انگلس منتشر مى ١٨٨۵تا  ١٨٨١ھاى  بين سال

 

 آوات شریفی: بازنویسی  -سيستم دستمزد 
را بررسی کـردیم و بـه ایـن نتيجـه !  »مزد روزانه عادZنه برای کار روزانه عادZنه«در یکی از مقاZت گذشته شعار احترام آفرین قدیمی 

رسيدیم که در مناسبات اجتماعی کنونی، مزد روزانه عادZنه بطور اجتناب ناپذیری مترادف با نا عادZنه ترین نوع تقسيم محصولی کـه 
در حاليکه کارگر مجبـور اسـت فقـط بـه آن . زیرا بخش اعظم این محصول به جيب سرمایه دار می ریزد. بدست کارگر ساخته می شود

 مقدار که برای ادامه کار و بقای نسلش ضروری می باشد، قناعت نماید۔
این قانون اقتصاد سياسی و یا بعبارت دیگر قانون تشکي=ت اقتصادی موجود جامعـه اسـت، کـه از مجمـوع قـوانين نوشـته و نانوشـته 

تا زمانيکه جامعه به دو طبقه متخاصم تقسيم شده است، یعنی از .  پر قدرت تر می باشد -به اضافه دادگاه عالی انگلستان -انگلستان
مالک و زمين،مواد خام و ماشين آZت را به انحصار خود در آورده انـد، و از سـوی دیگـر -یک سو سرمایه داران که مجموعه وسائل توليد

که از ھر نوع مالکيت بر وسائل توليد محروم بوده و به جز نيروی کار خود چيزی ندارنـد، آری تـا )  كاركن(کارگران یعنی مردم زحمتکشی
زمانيکه این تشکي=ت اجتماعی وجود دارد، قانون مزد قدر قدرت می ماند و ھر روز زنجيرھای جدیدی می سازد تا بوسيله آنھا کارگران 

 تبدیل سازد۔ -که به انحصار سرمایه داران در آمده اند –را به بردگان محصوZت خودشان 
خوب، نتيجه آن چه بوده است؟ آیا موفق .  اتحادیه ھای کارگری انگلستان از تقریبا شصت سال پيش بر عليه این قانون مبارزه می کنند

شده اند طبقه کارگر را از نوکری سرمایه یعنی محصوZت کار خودشان نجات بدھند؟ آیا این موقعيت را حتی بـرای یـک گـروه از طبقـه 
اد مو کارگر فراھم آورده اند که توانسته باشند به این وسيله آنھا را به مرتبه ای باZتر از برده اجرتی ارتقاء داده و صاحب وسائل توليد و

خام و ابزار کار و ماشين آZت Zزم برای حرفه شان کرده و باین ترتيب آنھا را صاحب محصول کار خودشان نموده باشـد؟ ھمـه مـا مـی 
 دانيم که اتحادیه ھای کارگری نه تنھا این کار را نکردند، بلکه ھرگز کوششی نيز در این مورد به عمل نياورده اند۔

برعکس، اتحادیه . ما به ھيچ وجه نمی خواھيم ادعا کنيم که چون اتحادیه ھای کارگری چنين نکرده اند پس وجودشان بی فایده است
برای طبقه کارگر به عنوان ضرورتی برای مبارزه آنھا بر ضد سرمایه محسوب  -ھای کارگری چه در انگلستان و چه در کشور صنعتی دیگر

می شوند۔ ميانگين سطح مزد، مبلغی است که به اقتضای سطح زندگی معمولی کشور مربوطه برای تامين مخارج اشياء ضروری مورد 
 این سطح زندگی می تواند برای قشرھای مختلف کارگری، بسيار متفاوت باشد۔ . نياز مردم زحمتکش آن کشور کافی باشد

خدمت بزرگی که اتحادیه ھای کارگری در مبارزه برای باZ بردن دستمزد و تقليل ساعات کار انجام داده اند، عبارت از این است که اینھا 
، حرفه ھای فراوانی وجود دارند که مھارتشان به اندازه )East End(” ایست اِند“در . می کوشند سطح زندگی را حفظ کنند و باZتر ببرند

کار بناھا و شاگرد بناھا است و به ھمان اندازه ھم دشوار اند، مع الوصف دستمزدی که اینھا دریافت می کنند، بزحمت نصف اجرت آنھا
چرا؟ فقط به این جھت که یک تشکي=ت قوی، گروھی از آنھا را قادر می سـازد کـه بتواننـد بـر طبـق . می باشد) بناھا و شاگرد بناھا(

در حاليکـه گـروه دیگـر ،کـه غـير متـشکل و نـا تـوان .  موازین جاری برای تعيين سطح دستمزدھا،سطح زندگی باZتری را مطالبه کنند
نتيجتاً، سطح زندگی آنھا رفته رفته تـنزل مـی کنـد و بـه آن خـو مـی گيرنـد کـه بـا .  ھستند، باید نه تنھا به تجاوزات کارفرما تن دھند

 .و طبعا دستمزد ھایشان به ھمان سطحی تنزل خواھد کرد که خود به آن تن داده اند.  دستمزد کمتری به حيات خود ادامه دھند
. بلکه در چارچوب مشخصی، انعطاف پذیر می باشد. به آن نحو نيست که مرزبندی خشک و منجمدی داشته باشد  بنابراین قانون مزد

، و در ھر حرفه ای، شرایط مشخصی بوجود می آید کـه در آن سـطح دسـتمزدھا )به استثنای دوران کسادی بزرگ بازار(در  ھر زمان 
به ھر صورت دستمزدھا می توانند از طریق مقاب=ت بـه نفـع طرفـی کـه . می تواند در اثر نتایج مبارزه ميان طرفين متخاصم تغيير نماید

بتواند مدتی طوZنی تر و  موثرتری استقامت نماید، شانس بيشتری برای آن خواھد داشت که بيش از آنچه که به او می رسد، بدست 
 بياورد۔

ولی اگر تمام .  اگر کارگران بخواھند بطور انفرادی با سرمایه داران معامله کنند، بسادگی مغلوب شده و مجبورند تسليم نظر آنھا گردند
در مقابـل    کارگران یک رشته، تشکي=تی بوجود آورند و بين خود مبلغی جمع آوری و ذخيره کننـد تـا قـادر باشـند کـه در صـورت لـزوم

یک قدرت با کارفرمایان مذاکره کنند، فقط و فقط    کارفرمایان طاقت بياورند و باین وسيله از موقعيتی برخوردار باشند که بتوانند به عنوان
مـزد «در این صورت است که کارگران شانس آنرا خواھند داشت که Z اقل آن مقدار نا چيزی را که در ترکيـب اقتـصادی کنونـی جامعـه 

 .قلمداد می شود، بدست بياورند »روزانه عادZنه برای کار روزانه عادZنه
بدون مقاومتی که بوسـيله .  قانون مزد در اثر مبارزه اتحادیه ھا لطمه ای نمی بيند، بلکه بر عکس، به این وسيله اعتبار کسب می کند

اتحادیه کارگری صورت می گيرد، کارگر حتی آن مقداری ھم که بر حسب مقررات سيستم دسـتمزد بـه او تعلـق مـی گـيرد، دریافـت 
نخواھد کرد۔  فقط وحشت از اتحادیه ھای کارگری، سرمایه داران را مجبور به آن می کند که ارزش نيروی کـار در بـازار را، بـه کـارگران 

شواھدی می خواھيد؟ نگاه کنيد به دستمزدھائی که اعضای اتحادیه ھـای کـارگری بـزرگ پرداخـت مـی شـود و آنھـا را بـا . بپردازند
 .، یعنی آن زاغه ھای جان فرسای فقر، می پردازند، مقایسه کنيد»ایست اِند لندن«مزدھائی که در حرفه ھای کوچک بی شمار  

البته بيشتر یا کمتر بودن مقدار مـزد نيـست کـه موجـب خفـت .  باین ترتيب اتحادیه ھای کارگری به سيستم لطمه ای وارد نمی آورند
طبقه کارگر می شود، این خفت بر پایه این استوار است که طبقه کارگر، به جای آنکه در ازای کار خود، تمام محصول کارش را دریافـت 

 رضایت بدھد۔ -که مزد ناميده می شود -کند،مجبور است به دریافت بخشی از محصول خودش
زیرا که او صاحب وسایل توليد می باشد و به این جھت تا ) و از آن مزد کارگر را می پردازد(سرمایه دار تمام محصول را تصاحب می کند 
نباشد و به این وسيله صاحب تمـام  -یعنی ملک و زمين، مواد خام، ماشين آZت و غيره -زمانيکه طبقه کارگر صاحب تمام وسایل توليد

    محصوZت کار خود نشود،  ھيچ گونه رھائی واقعی برای طبقه کارگر وجود نخواھد داشت۔ 



 

 88شماره يك، خرداد                        بسوي انقالب                                                                                                                     11صفحه      

 راوي - تجمع پارك الله چه پيامي داشت؟
 
مستقل کارگری بتوانند در یک  در پارک Zلهء تھران یکبار دیگر فرصتی را فراھم کرد تا نيروھا و احزاب کمونيستی و تشک=ت  ١٣٨٨تجمع اول ماه مه  

ات ارزفضای سالم و پيشرو، ماھيت ، اھداف و سياستھای این حرکت را ارزیابی کرده و با جمعبندی از آن در یک پروسهء دیالکتيکی روند و مسير مبـ
زوال خود کسب قدرت سياسی و برقراری نظام سوسياليستی و دیکتاتوری پرولتاریا نه بعنوان پایان کار بل انتقالی که مقدمات  در راه  طبقهء کارگر را 

 .را تا جامعهء کمونيستی سازماندھی ميکند ، شفافتر کنند
سعی درپنھان کردن ماھيت سازشکارانه و معامله گرانهء خود دارند و با بی اعتمادی » ماجراجویی«با فریادھا و برچسبھای  برخی از افکار ورشکسته 

شده ده و بی اعتنائی به پتانسيل طبقهء کارگر برای انجام وظيفهء تاریخی اش، مدتھاست که به آرمان پرولتاریا پشت کرده و به ورطهء انحطاط کشي
در ارتباط با باورھا و ذھنيات   اند، که اميدوارم در فرصتھای آینده بشود به طور مشخص این طيف را مورد بررسی قرار داده و پایه و اساس این مواضع را

 .این تشک=ت و نيروھا تا حدی روشن کرد
جمعبندی مثبت بـيرون کـشيده و رفيـق  نقاط ضعف و قوت این اقدام نکات فراوانی است که ميتوان از آن یک    در مورد نحوهء برگزاری، سازماندھی،

اما من مایلم یک گام به پس گذاشته و قبل از آن، بحـث را از .  ارزشمند بھروز فرھيخته با نوشتهء مختصر و مفيد خود مقدمات آنرا فراھم کرده است
زاویهء دیگری یعنی اھداف و سياسـتھا بعنـوان سـکان و جھـت دھنـدهء مـسير و رونـد ایـن عمـل و یـا ھـر پراتيـک ھدفمنـد دیگـری دامـن زده تـا 

واکنشھا و تحليلھای مختلف ارائه شده را بھتر دریافته ونقش رفرميسم که خود را در جنبش کارگری به شکل اکونوميـسم ظـاھر ميـسازد و  جایگاه 
ميکـشاند، و به انزوا  سندیکاليسم و سندیکا را بھشت برین و خانهء آخرت طبقهء کارگر معرفی کرده و پرولتاریا را از قشر پيشرو و آگاه خود ترسانده 

با چه مبنا و دیدگاھی سر و کار داریم و آیا برخی از این پریشان نویسيھا اصÕ مبنای کمونيستی دارند و مـا بـا    ما بھتر درک کنيم و کشف کنيم که 
 درک و جھان بينی یک فرد یا نيروی کمونيست روبرو ھستيم؟ 

بوده و با تمام نيرو ت=ش " آگاھی طبقاتی"با " آگاھی و جنبش خودانگيخته و خودبخودی"  یکی از شگردھای اکونوميستھا از دیر باز برھم زدن فرق    
جلوه دھند و سندیکا و تشک=ت مستقل کارگری را بعنـوان عاليتریـن " جنبش سوسياليستی"ميکنند که مبارزات رفاھی و اقتصادی کارگران را ھمان 

لنين نيز پاسخ مدونی به ماھيت این تفکرات سازشکارانه بود که اعتبار پيام " چه باید کرد. "شکل مبارزاتی طبقهء کارگر جایگزین حزب کمونيست کنند
لنيـن بـا صـراحت اعـ=م ميکنـد کـه آگاھـی . خود را در امروز ھر چه بيشتر به نمایش گذاشته و بساط معرکه گيری این دZZن را بخوبی افشا ميکند

در چھارچوب نظام بورژوایی است و برای سوسياليستی شدن آن باید   خودبخودی طبقهء کارگر یک آگاھی بورژوایی بوده و جنبش خود انگيخته اوھنوز
اینجـا دو مقولـهء کيفـی متفـاوت .  نيز وظيفهء نيروھای و فعـالين پيـشرو کمونيـست اسـت از چھار چوب خودبخودی خارج شود و خروج از این جاده 

رو درروی )  اگاھی طبقاتی و جنبش سوسياليستی ( ودیگری آنچه که باید بشود ) اگاھی خودانگيخته و جنبش خودبخودی ( آنچه که ھست   یکی
ه ر بـھم قرار گرفته و عاقبت سرنوشت و ماھيت انق=بات سياسی و اجتماعی را رقم ميزنند ھمانطور که رودروی آنان در روند انق=ب بلشویکی منج

 .برقرای سوسياليسم و دیکتاتوری پرولتاریا شد
ل حاصطبقهء کارگر ذاتأ کمونيست نيست و آگاھی سوسياليستی ندارد و این آگاھی نيز از دل مبارزات رفاھی و اقتصادی برای شرایط بھتر استثمار 

اســت و ایـن در کــشورھای عقــب افتــادهء بــا حکومتھــا و    ، بــه تنھــایی فاقــد توانــایی زدودن افکـار بورژوایــی و عقــب مانــدهء فئودالــی نميـشود
روستایی و نيمه روستایی و فرھنگ مذھبی خود را بيشتر نمایان ميکند تا جائيکه مثÕ رھبران سندیکای    با بافتھای استبدادی و ارتجاعی    دولتھای

مارکس نبود و قبل از او اقتـصاد  معجزات   کشف مبارزات طبقاتی از.!! ما برای اثبات حقانيت خواستھای خود به نقل و قول از امامان شيعه ميپردازند
کشف توان و پتانسيل خفته در طبقهء کارگر، نقش رھبری و رسالت تاریخی او برای کسب قھر آميز . دانان و فيلسوفان بورژوایی بدان نائل شده بودند 

و قاعدهء اساسی بود که مارکس برای  تا جامعه بی طبقه ھمانا کشف بزرگ   قدرت سياسی در روند یک انق=ب توده ای و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا
 .نا رفيقان برميدارد  تعيين دوست و دشمنان پرولتاریا مشخص کرد ، اصولی دیگری که ھنوز با قدرت تمام اعتبار خود را دارا ھستند و نقاب از چھرهء

به پرولتاریا می اموزد که سرنوشت انق=ب عصر ما در قدرت رھبری او نھادینه شده است و تا زمانی که آنان این غول خفتـه را بـا " آگاھی طبقاتی" 
بيدار نکنند ھيچ انق=بی به سرنوشت نرسيده و نخواھد رسيد و حداکثر بازیچهء سياسـتھای سـرمایه و ابـزار حـل بحرانھـای آگاھی طبقاتی پتک 

آگاھی طبقاتی به پرولتاریا می آموزد که طبقات استثمار گـر دارای نيروھـای سـرکوبگر خـود ھـستند کـه دولـت بھـترین و . سرمایه داری ميشوند 
و در کنار آیدئولوژی بورژوایی سد محکمی را در برابـر انق=بـات سياسـی  منسجمترین شکل و نھاد این اعمال قدرت در راستای منافع طبقاتی آنان 

 .و ایدئولوژی طبقاتی اش مسلح شود پرولتاریا ھم باید به ارتش اجتماعی قرار داده اند و بنابراین 
طبقات و اقشار و خيل عظيمـی از تودھـای غـير کـارگر ھـم  آگاھی طبقاتی به پرولتاریا ميآموزد که در روند انق=بات اجتماعی کشورھای ستمدیده 

کسب ای موجودند که تحت ستم دولتھای سرمایه داری و بورکراتيک در بدترین شرایط موجود به ورطهء فنا کشيده شده و از حاميان محکم پرولتاریا بر
را از او گرفته و اجازه   معطوف ساختن طبقهء کارگر تنھا به سرنوشت طبقهء خود و مبارزه اقتصادی اش در واقع نقش رھبری. قدرت سياسی ھستند

 .نميدھد که در مدرسهء جنگ وظيفهء تاریخی خود راتمرین کند
و دولت بعنوان ابزار اعمال قدرت این یا آن طبقه و اینکـه چـرا ماھيتـأ ایـن دولتھـا و    "سياست    "آگاھی طبقاتی یعنی واقف شدن پرولتاریا به نقش

بـراورده »  شرایط بھتر اسـتثمار«  برای در چھارچوب قوانين بورژوایی و  حتی کمترین خواستھا ومطالباتشان را »  نه ميخواھتد و نه ميتوانند«  حکومتھا
آگاھی سوسياليستی یک علم بوده و پرولتاریا خودبخود به . به پاسخگویی ميپردازند  کرده و در برابر خواستھای ابتدایی و حق طلبانهء آنان با سرکوب

ایـن علـم را بایـد فـرا گرفـت و ایـن .  این علم دست نميابد و این علم ھم از دل و مرکز نقطهء استثمار و رابطهء با سرمایه دار و کارفرما بيرون نمياید
ک نـيروی ز یفراگيری ھم به کمک و یاری حزب کمونيست قشر بيشروی طبقهء کارگر و از بيرون این معادZت به طبقه انتقال پيدا ميکند و پرولتاریا را ا

طبقهء کارگر بدون شناخت کليت ساختاری نظام سرمایه داری که خود فقط بخشی از آن است نميتواند . بالقوه به یک رھبری بالفعل تبدیل می سازد
فقط شناخت و بررسـی ميکـانيزم و دینـاميزم سـرمایه داری نيـست بلکـه یـافتن راھھـا و    آگاھی طبقاتی سيوسياليستی.  حتی خود را بشناسد

     .وظيفهء ما فقط تعریف جھان نيست بلکه تغيير آن است بقول مارکس. روشھایی که قادر به تغيير و جایگزینی این فرایندھا باشند 
کار یدی ،   باید از این حضرات اکونوميست خجالتی و غير خجالتی پرسيد که چگونه طبقهء کارگر در جوامع سرمایه داری که بر اثر تقسيم کار فکری و

 ت ،در بعد فکری و ذھنی عقب نگاه داشته ميشود و حيطهء فعاليتھای از خود بيگانه شده او فقط عرصهء بيرون کشيدن ھرچه بيشتر ارزش اضافه اس
جامعه برسد ری در بطن این روابط و مناسبات پيچده و ستمگرانه ميتواند از درون و نه از انتقال این علم از بيرون به این تحول و تکامل فکری برای رھب

جنبش طبقهء کارگر نشأت گرفته از تضاد ذاتی سرمایه و کار است و خصلت ضد سرمایه داری ھم دارد ولی ھنوز ضد موجودیت نظام سرمایه داری ؟؟؟
من مخـالف مبـارزات .  این دو مقولهء کيفی متفاوتند و این حضرات سعی در مخدوش کردن آنھا دارند.  بشود نيست و این آنچيزی است که دقيقأ باید

 صنفی اقتصادی و رفاھی نيستم ولی چگونگی پيشبرد این مبارزات و سياست حاکم بر آن نکته است که خط کمونيستھای انق=بی را از سازشکاران
اینکه این مبارزات را بعنوان مدرسهء جنگی طبقهء کارگر برای نبرد سرنوشت سازش در راه رھبری انق=ب و کسب قدرت سياسـی و . متمایز ميکند 

برای طبقـهء  فقیدیکتاتوری پرولتاریا تلقی ميشود یا بعنوان خود اھداف مبارزه ؟؟ اینکه پایه ھا و اساس برنامه ریزی این حرکات بيانگرو پيام آور چه ا
؟؟ اینکه پتانسيل طبقه و نيروھای بالقوهء انق=ب در روند بالفعل شدن به چه طبقـه وسـمتی   کارگر و بقيهء زحمتکشان و ستمدیدگان جامعه است

تأکيـد نيروھـای    کماکان بھترین مثال بوده و ایـن ، ٥٧انق=ب   خدمت ميکند و چه کسانی از آن بھره ميبرند؟؟ گمان ميکنم یاد آوری تجربهء شکست
 . ھمکاری و برنامه ریزی توجيه ميکند  حاکم بر این انق=بی را برای مشخص کردن سياستھا ، اھداف و دورنمای 

 بحث آزاد
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ر أ دسياستی که در اھداف و برنامه ھای خود اعتقادی به کسب قدرت سياسی ندارد و مبارزه را فقط در چھار چوب اقتصادی و رفرميستی ميبيند طبع
حساب کار کمونيستھا از مشاطه گران . توجه ای نميکند  برنامه ریزیھای خود و فعاليتھایش اھميتی به این امر نداده و نسبت به آماده سازی طبقه   

 و مناسبات ستمگرانه   ما به طبقهء کارگر ميگویم که برای رھایی از استثمار و تمام روابط. فرصت طلب جداست و اھداف ما با اینان ھيچ خوانایی ندارد
طبقاتی با رھبری کليهء طبقات زحمتکش و اقشارستمدیده جامعه در روند یـک نـبرد قھـر آميـز    باید از حوزهء اقتصاد بيرون آمده با شھامت و آگاھی

ما به طبقه کارگر ميگویم که ایدئولوژی کمونيسم علم رھایی ھمهء انسانھا به بدست توانای طبقهء کارگر .. . مبادرت به کسب قدرت سياسی کنند و 
ما به طبقهء کارگر ميگویم که آنان بدون حزب پيـشاھنگ خـود قادربـه در ھـم .  و دانشی است که بدون آن امکان ھيچ پيشرویی مقدور نيست   بوده

حکومتھای ارتجاعی و سرکوبگر و در  شکستن ماشين دولتي و کسب قدرت سياسي نيستند و فقط با تکيه بر تشک=ت علنی و قانونی در چھار چوب 
وظيفـه مرکـزي طبقـه کـارگر تحـت رھـبري حـزب  ما به طبقهء کـارگر ميگـویم کـه   .دایرهء فعاليتھای علنی نميتوان به اھداف بلند مدت نزدیک شد

کمونيست سرنگوني نظام و دولت حاکم وکسب قدرت سياسي از طريق قھر انق=بي است و این خود نيز مستلزم فائق آمدن بر عقـب افتادگيھـای 
 .ذھنی اوست

حـزب کمونيـست، سـتاد فرمانـدھي انقـ=ب  . کمونيستھا باید مبارزات روزانهء طبقه کارگر را به کانال مبارزه انق=بی سياسی عليه دولت بکشند « 
کـه ، رھـائی طبقـه  لنيـن بارھـا بـر ایـن امـر تأکيـد داشـت  .سياسي طبقه کارگر است نه ستاد فرماندھي مبارزات رفاھی و اقتـصادی کـارگران 

امکان دارد و این یعنی مد نظر داشتن اھداف نھائی   که طبقه حکمفرما بوجود آورده فقط با انق=ب قھری ونابودی آن دستگاه قدرت دولتی   ستمکش
عمل انق=بی معنا و مفھوم معينی دارد و با . براي آن باید شعار و تاکتيک و سياست داشت و برایش نيروھاي طبقه کارگر را سازماندھی کرد. طبقه 

تئوري انق=بی براي پيشبرد عمل انق=بی، ضروري . مقاومت عادZنه و مبارزه خودانگيخته روزمره قشرھا و طبقات تحت استثمار و ستم متفاوت است 
" منسجم کردن "کار تئوري انق=بی، . و غير قابل چشم پوشی است اما براي پيشبرد ھر چه بھتر مبارزه اقتصادي کارگران نيازي به کمونيسم نيست

وسازمان دادن انرژي طبقـه در " ھمان مبارزه اقتصاد ي"این تئوري ابزاري است براي بيرون آوردن طبقه کارگر از . جنبش اقتصادي طبقه کارگر نيست 
بدون "بخشی از تئوري انق=بی دراین شعار فشرده شده که . مبارزه سياسی انق=بی براي کسب قدرت سياسی و برقراري دولت دیکتاتوري پرولتاریا

و جنبـش    اما این قانونمندي ساده و بدیھی را ھيچ اکونوميستی که روز و شب به تماشاي آنچه جاري اسـت."  قدرت دولتی ھمه چيز توھم است 
 «نقش ایده و تئوري و آگاھی را تقریبا به صفر تنزل می دھند   اکونوميستھا.واقعا موجود مشغول است نمی تواند کشف کند 

ست ، ا ابر خ=ف گرایش موجود در برخی از نيروھای چپ حرکت تاریخ بر روی یک خط مستقيم نبوده و و آکنده از فراز و نشيبھا ، پسگردھا و پيشرویھ
نافع زحمتکشان مدامأ بر ھم تأثير گذاشته و ھمدیگر را توليد و باز توليد ميکنند و در نھایت در راستای م حرکتی مارپيچ و دیالکتيکی که تئوری و پراتيک 

کمونيستھا به سرنوشت ازلی معتقد نبوده و معتقدند که ایده و تئوری و ذھنيت انق=بی ميتواند و باید بر مسير . مھر انق=بی یا ضد انق=بی ميخورند
 پيدا کند اما املحوادث و رویدادھا تأثير گذاشته و آن را از فاز خودبخودی و دانی به مرحلهء ھدفمند و و عالی برساند و طبعأ خود نيز در قدمھای بعد تک

و زحمتکـشان و    بـرای پرولتاریـا   و ارمغانی جز بازیچهء طبقات حاکم شدن حتی تجسم این تکامل بدون عمل و پراتيک انق!بی ميسر نيست
 .ستمدیدگان جامعه ندارد
برای ارتقاء به سطوح عاليتر باید   و آنچيزی که ھست نيست  که روشن شود تئوری و ذھنيت فقط انعکاس مرده و ایستایی   ت=ش من بر این است

که در نھایت بدون در نظر گرفتـن     سياستھای رھبری و راھبردی   .ھدفمند و با برنامه برای تغيير جھان در راستای اھدافمان مورد استفاده قرار گيرد
آقای رحمانی و اصغری بجای این توھمزایی و بـه    پس بھتر ميبود که. نيات و انگيزه ھای فردی ، ماھيت یک مجموعه یا تشکل یا اقدام را رقم ميزند

 ا وبيراھه رفتنھا به روشن کردن مسائل عميقتر و اساسی پرداخته و با کمک به یک جمعبندی صادقانه و علمی در راه روشن کردن اھداف و سياستھ
 .بپردازند ) و خانی  نه ایلی طایفه ایی( ھمچنين تدارک وراھکردھای بھتر عملی ، به وظایف کمونيستی خود 

بود که در واقع با صدای بلندی نياز خود را برای تـشکل آگاھانـه و علـم  طبقهء کارگرایران   در خاتمه باید گفت که این یک اقدام و تجربهء ارزنده برای
کارد به استخوان کارگران رسيده و ميخواھند معادZت موجود را برھم زنند ولی . مبارزه با این دشمن غدار طبقاتی به گوش قشر پيشروی خود رسانيد

ھنوز نميداند چگونه؟ کليد حل این فقل تاریخی در دست نيروھای روشنفکر طبقه است که در غالب حزب کمونيست وظيفه دارند این طبقهء عظيـم 
معهء سرمایه که از داZنھای پر پيچ و خم جا اجتماعی را ھر چه بيشتر به ایدئولوژی خود مسلح کرده تا بتواند جامعه را در این مسير دشوار و پر ت=طم 

سکوZر زده ،منتظر  به روز شده و " مارکسيست"مطمئن باشيد که بر سر ھر پيچی یکی از این امامان . داری ميگذرد ، به اھداف نھایی خود برساند
بانک جھانی و تجارت و یا صندق بين المللی پول ، بازی کند تا روح اجداد گذشتهء   فرصتی است تا نقش ھميشگی و مخرب خود را در فيلمنامه ھای

 .خود را شاد کند
ای و بی خاصيت کردن اص=حات با نيرنگھ تر، وابستگيش به بورژوازی بيشتر،  ھر چه نفوذ رفرميستی در بين کارگران قويتر باشد، طبقه کارگرضعيف« 

بينی رفرميـستی آزادتـر  تر، و از کوته تر و وسيع تر، اھدافش عميق ھر اندازه که جنبش طبقه کارگر مستقل. مختلف، برای بورژوازی آسانتر خواھد بود
 سياست جامعه"در اروپا، رفرميسم در واقع به معنی تَرکِ مارکسيسم و نشاندن ... برداری از بھبودھا برای کارگران آسانتر خواھد بود باشد، ابقا و بھره

در روسيه، رفرميسم انح=ل طلبان، معنايش فقط اين نيست، معنايش نابود کردن سازمان مارکسيستی و وداع با . بورژوايی بجای آن است" دوست -
 مارکسيسم و رفرميسم/ لنين. و ا »  . کارگری بجای آنھا است -وظايف دمکراتيک طبقه کارگر است، معنايش جايگزين کردن سياست ليبرال
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