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به علت مسائل فني پاسخ رفقاي جبهه واحد كارگري : توضيح كوتاه
ا رسيد و ما با روز بعد از انتشار بدست مدو ... وكميته همبستگي

 .امضاء اين رفقا اين بيانيه را در اينجا مي آوريمييراتي جزئي و غت
 .. درضمن اين متن در وبالگ نيز منتشرشده است

  )ن كارگرييجمعي از فعال(
  

  اعالم کنيم) روز جھانی کارگر(تا در اول ماه مه  بياييد
  

شايسته بهره مند .  شايسته يك زندگي متفاوت .ما انسانيم

شايسته تعيين . شدن از روابطي آزاد از ستم و زور و تبعيض
  .سرنوشت خود

انسان هايي كه از صبح تا شب زحمت . ما انسان هاي محروميم
ما اكثريت . دردسرتر مي شويممي كشيم اما هر روز فقيرتر و پر 

جامعه ايم، اما ميوه كار و تالش مان نصيب گروهي كوچك مي 
شود كه نظام بهره كشي سرمايه داري را مي چرخانند و صاحب 

  .دولت و اسلحه و دادگاه و زندانند
ما . در اسم، شهروند و در واقعيت موجودي درجه دوم. ما انسانيم

ما در نگاه سرد و بيرحم نظام ارزش مي آفرينيم و ارزشمنديم ا
. حاكم و ايدئولوژي ارتجاعي اش، بي ارزش به حساب مي آييم

انرژي و نيرويي محسوب مي شويم كه مثل سوخت ماشين هر 
كه محتاج محسوب مي شويم صغيرهايي . روز بايد مصرف شود

حاكمان با حراست و بسيج و اطالعات و نيروي انتظامي، . قيم اند
و خرافه، با زهر پدرساالري و مردساالري، با  با دين و آخوند

تفرقه افكني و تحقير ملي، با چماق رسانه ملي، ما را در بند نگه 
  . مي دارند و به جان هم مي اندازند

از كوره هاي داغ ذوب فلز تا كارگاه هاي . ما زحمتكشيم
قاليبافي، از دستگاه پرس تا راهروهاي درمانگاه، از حجره ها و 

بازار تا كشتزارهاي نيشكر، از آشپزخانه و مهد كودك و  انبارهاي
  .....كار خانگي تا سالن هاي عظيم ماشين سازي و

. اليق دانستن اسرار بي پايان كائنات. زن و مرد .ما كارگريم
اليق رها شدن از افسانه آفرينش و توهم قدرت ناموجود 

يط اليق تغيير خود و تغيير شرا. اليق فهميدن دنيا. آسماني
اليق . اليق بيدار شدن، متحد شدن، شورش كردن. حاكم

كه بايد جامعه نو را . برچيدن بساط حاكمان جالد و استثمارگر
كه بايد قانوني پيشرو . بسازيم و دولت نوين را اداره كنيم

و جامعه . انقالبي واقعي، ريشه اي و مردمي انجام دهيم. بنويسيم
ستم طبقاتي، جنسيتي، را تا محو طبقات، تا خشكاندن ريشه 

ملي و نژادي و مذهبي به هر شكل و هر درجه، دائما دگرگون 
  .كنيم

گاه پيشروي . ما نسل از پي نسل ستم ديده ايم و مبارزه كرده ايم
گاه از دروغ و توهم دل بريده . كرده ايم و گاه شكست خورده ايم

ايم و گاه به اميد روزگاري بهتر دنبال وعده و وعيدهاي پوچ 
و بارها به تجربه ديده ايم كه نظام سرمايه داري را . فتاده ايما

ديده ايم . نمي توان به نفع محرومان و ستمديدگان اصالح كرد
 انمحروم  كه تا نظام و دولت سرمايه داران بر سر كار است، وضع

  . همين است كه هست ان جامعهو محكوم

بط كهنه جامعه انساني اسير روا تا سرمايه داری وجود دارد،
تا سرمايه داري . و غير منطقي و استثمارگرانه باقي خواهد ماند

وجود دارد، باورها و ارزش ها و عقايد كهنه و سنتي در اعماق 
جامعه ريشه خواهد دواند و راه اتحاد آگاهانه و رهايي نوع بشر را 

تا سرمايه داري وجود دارد، ماشين كشتار . سد خواهد كرد
ز امپرياليستي و ارتجاعي، بساط سانسور و جنگي و سلطه و تجاو

حبس و شكنجه و اعدام، و جهنم فقر و فالكت و گراني و بيكاري 
  . و بي حقوقي پا برجاست

ما اسير يك رژيم استبداد مذهبي  سال است كه ٣١بيش از 
رژيمي سرمايه داري كه عباي آخوند و . جمهوري اسالمي: هستيم

ميلياردهاي دولتي و خصوصي را به تن اونيفورم سردار و رخت 
اين ها شيره جان ما را مي مكند، درآمدهاي نفت و . كرده است

گاز و منابع كشور را مي بلعند، مثل كرم در بازار بورس و بانك و 
محافل داللي و نوكري براي سرمايه داري جهاني مي لولند و سود 

بحران زده  اقتصاد در رونق باشد يا در ركود،. به جيب مي زنند
باشد يا متعادل، بهاي نفت كم باشد يا زياد، در هر حالت 

اما آنچه نصيب ما مي شود، كابوس دائمي . سودشان را مي برند
بيكار شدن است و نبود امنيت شغلي، فشارهاي جسمي و روحي 
است، و بدبختي هاي اجتماعي از تن فروشي گرفته تا اعتياد و 

  . خودكشي
ار جرات كرديم، بر سر خواسته هاي بر حق سال هر ب 31در اين 

مان متحد شديم و دست به اعتراض و اعتصاب و تظاهرات زديم، 
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. مبارزان و رهبران آگاهمان را گرفتند و به زندان انداختند
  . برايمان پرونده درست كردند و از كار بيكارمان كردند

ان اين ها ما را از حق ايجاد تشكل هاي مستقل، از حق آزادي بي
قانون كار را منطبق بر منافع . و حق اعتصاب، محروم نگه داشتند

و . به اجراء گذاشتندو نظام سرمايه داري و سرمايه داران نوشتند 
هر زمان كه گوشه اي از اين قوانين و مقررات، ديگر منافعشان را 

  . كردند” تصحيح“خوب و سريع تامين نمي كرد، آن را 
مهاجر افغانستاني را در بي حقوقي  اين ها كارگران و زحمتكشان

كامل، وحشيانه در شهر و روستا استثمار كردند و با تبليغات 
منظم و كج نمايي هاي عمدي كوشيدند بين كارگران و مردم 
ايران با همزنجيران و همسرنوشتان شان تفرقه و دشمني ايجاد 

  . كنند
ا بر اين ها احكام و ارزش هاي كهنه و مردساالرانه و ضد زن ر

بردگي زنان را ترويج كردند و . قانون مدني كشور حاكم كردند
. باعث شدند كه خشونت عليه زنان در خانواده ها چند برابر شود

به مردان جامعه از تمامي قشرها و طبقات اعالم كردند كه شما از 
برتري قانوني و شرعي نسبت به زنان برخورداريد و فقط در رژيم 

انيد از اين امتياز به نحو احسن استفاده اسالمي است كه مي تو
  . كنيد

اين ها هر روضه اي كه بلد بودند به گوش جامعه خواندند تا باور 
تا باور . و بايد به فكر آخرت بود” اين دنيا ارزشي ندارد“كنيم 
تا باور كنيم يك نيروي ” ...شايد اين جمعه بيايد شايد“كنيم 

بر حق آن بر روي زمين  ترسناك آسماني كه اين رژيم نماينده
است همه اعمال و رفتار ما را زير نظر دارد و جواب طاعات مان را 

تا خيال كنيم هر . با بهشت و گناهانمان را با آتش جهنم مي دهد
پس بايد . آنچه بر سرمان مي آيد قسمت است و قضا و قدر

هميشه مطيع و تسليم نظام اسالمي و رهبرانش باشيم و فكر 
  . سر بيرون كنيم شورش را از

صدا و “اين ها برنامه هاي شبانه روزي شستشوي مغزي را از منبر
  .و مساجد به اجراء گذاشتند” سيما

اين ها براي فريب مردم و دور كردن فكر انقالب از ذهن جامعه، 
كوشيدند مردمي . انتخابات فرمايشي و استصوابي به راه انداختند

ت اين رژيم و جناح هاي را كه هيچ منفعتي در ادامه موجودي

نامزد به  آنمختلف و نمايندگان سياسي اش ندارند به نفع اين يا
  .پاي صندوق هاي راي بكشانند

اين ها مدتي به بهانه تحريم اقتصادي خارجي و جنگ با عراق، و 
توسعه "و ”تعديل اقتصادي“بعد هم به خاطر اجراي سياست 

كه  "ادي استاقتصادي مقدم بر توسعه سياسي وعدالت اقتص
براي ” بانك جهاني“و ” صندوق بين المللي پول“فرمان 

اقتصادهاي وابسته دنيا است، ما را در منگنه فالكت و فقر 
ادامه جنايات روزمره و تدريجي نظام، قطع يارانه . فشردند
تا مزد ناچيزي . تا در زير خط فقر، پايين و پايين تر برويم. هاست

گراني، الغرتر و بي ارزشتر از آنچه  كه مي گيريم در جنگ با غول
كه مي گويند، اسم » همت مضاعف و كار مضاعفي«. هست شود

  .است» استثمار مضاعف«رمز 

حاكمان  .حاال دوران خيزش نوين مردم آغاز شده است
كودتاگر ممكنست با تهديد و سركوب و قتل بعضي را بترسانند يا 

و گروهي را دلسرد و براي مدتي مبارزات خياباني را فرو نشانند 
نااميد كنند، اما از پس تضادها و دردسرهاي بزرگي كه ريشه در 

» سبز«نمايندگان . اعماق جامعه و نظام حاكم دارد بر نمي آيند
اين نظام ضد مردمي كه امروز مغضوب و ضعيف شده اند، 
ممكنست بخش هايي از مردم معترض را براي مدتي به دنبال 

راه هاي مسالمت «و » اصالح رژيم از درون تغيير و«فريب و توهم 
بكشانند، اما در پاسخ به دگرگوني هاي اساسي سياسي » جويانه

و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه نياز عاجل جامعه است به 
جواب . در هر حالت، كليد تغيير نزد ماست. لكنت مي افتند

مي  نهايي هم بايد از زبان ما شنيده شود كه آيا مي خواهيم و
توانيم اين وضع را عوض كنيم يا نه؟ آيا مي خواهيم و مي توانيم 
جبهه هاي گوناگون نبرد ضد رژيمي را به گرد چند خواسته 
مركزي و چندين خواسته مهم و ريشه اي بگشاييم و به هم 
مرتبط كنيم؟ آيا مي خواهيم و مي توانيم در مقابل احزاب نظم 

احزاب اصالحات كه مي  كه نماينده و مدافع نظام حاكمند و
خواهند بين مردم و نظام نقش واسطه بازي كنند، زير پرچم 
حزب انقالب اجتماعي ــ حزب انقالبي كمونيستي ــ متحد و 
متشكل شويم؟ آيا در روزهايي كه چشم جامعه به سياست و 
مبارزه سياسي و قدرت سياسي دوخته شده، مي خواهيم و مي 

ير و عميق و نقشه مند را به دوش توانيم پرچم نبرد سياسي پيگ
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بگيريم؟ آيا مي خواهيم و مي توانيم برنامه دگرگوني واقعي و 
قانون اساسي مردمي را در برابر زحمتكشان و ستمديدگان 
جامعه قرار دهيم و همه كساني كه از ستم طبقاتي و جنسيتي و 
ملي و مذهبي در رنجند را براي تحقق چنين برنامه اي متحد 

  كنيم؟ 
 مستقيما ربط دارد به پاسخي كه ما به همه اين سرنوشت جامعه

اين ها كارهاي بزرگي است كه انجامشان در . خواهيم داد مسائل
اين ها . گرو داشتن ديد روشن و دورانديشي و شجاعت است

كارهاي عميقي است كه با دل بستن به دعواهاي جناح هاي 
ن سبز يا هر جمهوري اسالمي و اميد بستن به وعده هاي سرا

نيروي طبقاتي ديگري كه نمي خواهد پا را از دايره نظام سرمايه 
داري و نظم جهاني موجود بيرون بگذارد، هيچگاه عملي نخواهد 

اين ها كارهاي انقالبي منظم و به هم پيوسته اي است كه با . شد
كوته بيني هاي اصالح طلبانه و توقعات كوچك و چانه زني هاي 

فروش با صرفه تر نيروي كار در بازار «ي براي اقتصادي و رفاه
  .كليد نخواهد خورد» سرمايه داري

با خواسته هايي كه ويژه جمع كارگران . زن و مرد. ما کارگريم
با خواسته هايي كه بازتاب تفاوت ها و تمايزهاي جنسيتي، . است

رده بندي مشاغل و رشته كارها و نوع كار در ميان بخش هاي 
با خواسته هايي بر حق كه هركدام . مختلف كارگران است

  : موضوع مبارزه كارگري است يا مي بايد باشد
  دستمزد و پرداخت حقوق معوقه،  اضافه

  لغو قراردادهاي موقت،
  منع بيكارسازي و بازخريد اجباري، 

  برخورداري از بيمه درماني و حق بيكاري و بازنشستگي مناسب،
  پرداخت دستمزد برابر به ازاي كار برابر به زنان و مردان كارگر،

  حق تشكيل سنديكا و هر تشكل مستقل كارگري ديگر،
  حق اعتصاب،

انحالل نهادهاي ضد كارگري و جاسوسي و سركوبگر در محيط 
  هاي كار

آموزش و پرورش و آموزش عالي رايگان و برابر براي همه؛ 
  ..... بهداشت و درمان رايگان براي همه

بخشي از خواسته هاي ما كارگران، همان خواسته هاي عمومي 
خواسته هاي آزاديخواهانه و دمكراتيك . توده هاي مردم است

  : سياسي و اجتماعي و فرهنگي
  آزادي بيان و ابراز عقيده و تشكل و تجمع و اعتراض،

لغو سانسور و آزادي فعاليت روشنفكري و علمي، فرهنگي و ادبي 
  و هنري،
  دانيان سياسي و عقيدتي،آزادي زن

  جدايي دين از دولت،
  لغو قوانين و مقررات كهنه مردساالرانه و پدرساالرانه و ضد زن،

منع تبعيض ملي و مذهبي در عرصه هاي فرهنگي و اقتصادي و 
داشتن حق تعيين سرنوشت تا حد اداري و حقوق شهروندي،

   جدايي،
  منع شكنجه و لغو مجازات اعدام،

  و نيروهاي سركوبگر نظامي و اطالعاتي، انحالل نهادها 
محاكمه و مجازات آمران و عامالن كشتارها و تجاوزها در طول 

  حيات جمهوري اسالمي، 
محاكمه و مجازات كساني كه حقوق مردم را در هر زمينه اي لگد 
مال كرده اند و منابع و ثروت هاي كشور را غارت كرده اند و به 

  ..... وحراج گذاشته اند 
طبقه ما نيرويي مادي و . بخشی از يک طبقه جھانی ھستيم ما

پويا در بطن جهان سرمايه داري است كه با آرمان مشترك ِ 
دنياي كمونيستي، با رسالت مشترك ِ رهايي نوع بشر از هر گونه 
استثمار و ستمگري، با برنامه مشترك ايجاد دولت هاي نوين 

نگرش علمي سوسياليستي، با  انقالبِ انقالبي و انجام
          مبستگي ه ايده مشتركِه ديالكتيكي، و ماترياليستي 

  .انسجام و هويت واحد پيدا مي كند ، ليستي ناسيونا انتر

اعالم کنيم ) روز جھانی کارگر(بياييد تا در اول ماه مه 
  :که

با كارگران و ستمديدگان دنيا، با ميلياردها زن و مرد ديگر، 
اگر به منافع . رسالت مشتركي داريم. سرنوشت مشتركي داريم

طبقاتي خود آگاه شويم، اگر دانش تغيير جامعه را فراگيريم، اگر 
ابزار الزم براي انقالب كردن و پيروز شدن و ساختن جامعه نو را 

ايدار بمانيم، دنيا را عوض خواهيم كرد بسازيم و بر مسير انقالب پ
  . و تاريخ را به خط خود خواهيم نوشت

        89ارديبهشت ماه 
  ) jafk( جمعی از فعالين کارگری 
  )CWI( کارگران کمونيست ايران

  جبھه واحد کارگری
  کميته ھمبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان
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 !کدام انقالب اجتماعی
، گذشتآنچه طي چندين ماه اخير در خيابان هاي ايران 

حاصل كاركرد تضادهاي بنيادين در بطن جامعه است؛ تضادهاي 
در صحنه هاي پر  معموالً. كه اينك به نقطه جوش رسيده اند

آشوب سياسي، اين تضادها درغبار هيجانات توده اي و بيانيه 
هاي سطحي و برنامه هاي فريبكارانه نيروهاي مرتجع و سازشكار 

اين ها نمايندگان سياسي طبقات . و فرصت طلب پنهان مي ماند
صاحب سرمايه و قدرت و امتيازند كه به قصد سوار شدن بر موج 

عده مي دهند و براي عبور نظام سياسي و اعتراضات مردمي، و
. اقتصادي سرمايه داري از بحران، نقشه هاي جديد مي ريزند

بدون شك، اين وظيفه نيروهاي پيشرو انقالبي است كه از 
تضادهاي بنيادين جامعه در برابر چشم توده هاي كارگر و 

وظيفه آن هاست كه برنامه . زحمتكش و ستمديده پرده بردارند
ايي را تدوين كنند و به صحنه بياورند كه بتواند به حل و شعاره

ريشه اي و واقعي آن تضادها در جهت منافع اكثريت محروم 
در اين ميان، اگر نيروهايي كه خود را پيشرو . جامعه پاسخ بدهد

و انقالبي و نماينده منافع توده هاي تحت استثمار و ستم مي 
ي بنيادين جامعه را به دانند، نتوانند جايگاه و كاركرد تضادها

درستي تشخيص دهند، چه خواهد شد؟ آن ها اگر بيشترين 
فداكاري ها را در راه انقالب انجام دهند و حتي اگر پشتيبانان 
زيادي در بين توده ها به دست بياورند باز هم نخواهند توانست 
بخش هاي مختلف مردم را  بر مبناي شعارهاي اساسي و عمده 

اينان حتي . نقالب است متشكل و رهبري كننداي كه راهگشاي ا
اثر يك بخت و اتفاق تاريخي در قدرت سياسي قرار  اگر بر

بگيرند نخواهند توانست دگرگوني هايي را در روبنا و زيربناي 
  .جامعه رهبري كنند كه نياز زمانه را پاسخ بدهد

بدون شك تا وقتي كه جنبش توده اي از رهبري پيشاهنگ 
باشد، توان نهفته توده ها براي زير و رو كردن  انقالبي محروم

. روابط كهنه و ساختن روابط نو به اندازه كافي آشكار نخواهد شد
و مهم تر از آن، بسياري از گره ها و موانعي كه بايد كنار رود تا 
راه پيشروي و تكامل جامعه باز شود به روشني در برابر ديد 

توده ها به يك موضوع  همگان قرار نخواهد گرفت و براي عموم
 قدرتاما حتي قبل از . بديهي و انكار ناپذير تبديل نخواهد شد

هايي از اين  اين رهبري پيشاهنگ انقالبي، نشانه نفوذگيري و 
گره ها و موانع اساسي و سمت و سويي كه تكامل انقالبي جامعه 
طلب مي كند در برخي از خواسته ها و شعارهاي فراگير مردم 

اعتصاب، تشكل، حق ”براي مثال، شعارهايي مانند . ابدبروز مي ي
مرگ بر اصل “،“آزادي انديشه، هميشه هميشه”، “مسلم ماست
را در نظر “ اعدام، شكنجه، تجاوز محكوم است”، “واليت فقيه

سوال اينست كه چرا شعارهايي با اين مضمون فراگير . بگيريد
ن و بد مي شوند؟ به همين ترتيب، چرا شعارهاي توهم آفري

اگر چه در “ يا حسين، مير حسين”و “ اهللا اكبر”فرجامي مانند 
مقطعي فراگير مي شود، اما هر چه جنبش ادامه پيدا مي كند و 

بيشتر در اينجا و آنجا سرشان به سنگ مي خورد و توده مردم 
مورد خواسته ها و اهدافشان از مبارزه فكر و تامل مي كنند، 

ز شعارها مي دهد؟ و باالخره اين جاي خود را به نوع ديگري ا
سوال كه آيا مي توان شعارها و خواسته هاي فراگير و مشابهي 

و  57انقالب (كه در تحوالت دو دوره از تاريخ معاصر ايران 
مطرح شده را نشانه تحولي كه جامعه ما بايد از سر ) 88خيزش 

  بگذراند دانست؟         

خگويي به اين پرسش نوشته حاضر، تنها دريچه اي براي پاس
رجوع به تجارب انقالبي گذشته در اين نوشته نه به قصد . هاست

الگو برداري بلكه با هدف بيرون كشيدن درس هاي عمومي و 
قانونمندي هاي كلي در مبارزه طبقاتي و سازماندهي انقالبي 

استفاده اين نوشته از ترم هاي شناخته شده در . انجام مي گيرد
ه هركدام بار ايدئولوژيك معيني پيدا كرده جنبش كمونيستي، ك

است و عكس العمل هاي تعصب آميز را برمي انگيزد، براي ساده 
پديده اي . جلوه دادن يك پديده خصلتا پيچيده و متحول نيست

كه به ناگزير مملو از زوايا و نكات مبهم و تاريك و پيش بيني 
به صورت برنامه يك انقالب اجتماعي را نمي توان . نشده است

مضمون و ماهيت اين انقالب نيز خيلي . دستور آشپزي ارائه كرد
سيال تر و چند وجهي تر از آن است كه  بتوان مثل يك خوراك 
معين در دسته بندي غذاهاي شيرين يا غذاهاي ترش قرارش 

 .داد

سابقه بحث و جدل در جنبش بين المللي كمونيستي بر سر 
ي عقب مانده و تحت سلطه مضمون انقالب اجتماعي در كشورها

در آن دوره، . ميالدي بر مي گردد 1920ـ  30امپرياليسم، به دهه 
مشخصا ميان ديدگاه مسلط بر انترناسيونال سوم و ترتسكي و 

اين . همفكرانش، جدالي سياسي بر سر انقالب چين جريان داشت
ساختن "در مورد ) و عملي(جدال در واقع ادامه جدل تئوريك 

انقالب "و  "انقالب مداوم"، "يك كشور درسوسياليسم 
  . بود "سوسياليستي جهاني

سخن  چين استالين و بوخارين از بورژوا دمكراتيك بودن انقالب 
مي گفتند و ترتسكي اطالق لفظ بورژوايي به آن انقالب را جايز 
نمي دانست و البته سوسياليستي بودن آن را هم به صراحت 

در ادامه اين بحث ها، و به واقع در جمعبندي از . اعالم نمي كرد
شكست ها و پيروزي هاي حزب كمونيست چين، مائو تسه دون 
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مبناي . نوين را فرموله كرد مقوله دمكراسي 1940در مقطع سال 
حركت مائو اگر چه ديدگاه هاي لنين و سپس استالين در مورد 
انقالب جوامع مستعمراتي و نيمه مستعمراتي بود اما نشانه هايي 
از تعميق بحث هاي گذشته و فراتر رفتن از آن ها را در خود 

ميالدي، مجادله درون جنبش كمونيستي و  1960از دهه . داشت
سطح بين المللي بر سر مضمون انقالب اجتماعي در چپ در 

جوامع تحت سلطه سرمايه داري امپرياليستي اوج گرفت و مرتبا 
  . حادتر شد

از علل باال گرفتن اين جدل ها، بدون شك تغييرات  يكي
واقعي بعد از پايان جنگ جهاني دوم در ساختار دنياي 

عي و امپرياليستي و مشخصا در مناسبات توليدي و اجتما
تركيب و . فرهنگي كشورهاي عقب مانده و تحت سلطه است

موقعيت طبقاتي ـ جنسيتي ـ مكاني نيروي كار جهاني، طي دو 
يكم، بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم به ويژه در (مقطع مشخص 

و سپس در دوره موسوم به گلوباليزاسيون به  1960ابتداي دهه 
خوش تغيير و تحوالتي دست) تا به امروز 1990ويژه از آغاز دهه 

اين تغييرات در مقاطعي . كامال واقعي و چشمگير شده است
آنچنان سريع و جهشي اتفاق افتاد كه بسياري را به نتيجه گيري 
هاي شتابزده در مورد تغيير اساسي در صف بندي هاي طبقاتي و 

  . برنامه هاي كوتاه مدت و درازمدت انقالب اجتماعي رساند

، تقابل نگرش ها و درك هاي متفاوت از مفهوم، علت مهم ديگر
دامنه و روش انقالب كردن بود كه تقابل دو گرايش ماترياليستي 
. ـ ديالكتيكي در برابر ايده اليستي ـ مكانيكي را بازتاب مي داد

بر سر انقالب اجتماعي، بازتاب تقابل سياسي ميان  تقابل تئوريك
ح گرايانه و تدريج گرا از خط انقالبي پيگير از يك سو و خط اصال

خوبست به اين نكته هم اشاره كنيم كه  همين جا. سوي ديگر بود
و وضعيت ذهني حاكم بر دنيا، در  تناسب قواي سياسيگاه 

در . دخالت مي كرد) يا حتي كودتاها(نامگذاري بعضي انقالب ها 
خيلي از جنبش ها و نيروهاي سياسي و نظامي كه  1960دهه 

يي و ناسيوناليستي و حتي تمايالت مذهبي ماهيتي بورژوا
 و بلوك هاي موجود داشتند، تحت تاثير قطب هاي ايدئولوژيك

در سطح بين المللي، خود را سوسياليست يا كمونيست خواندند 
و بعد از كسب قدرت، تغييرات سياسي و اقتصادي مورد نظر خود 

  . را با همين مارك عرضه كردند

در بحث بر سر مضمون انقالب ايران كه  عامل ديگريو باالخره 
ذات "دخالت كرد، باوركارگريستي ـ اكونوميستي به 

اوج گيري جنبش كارگري . جنبش كارگري بود "سوسياليستي
هم در غلبه سياست هاي مخالف مشي چريكي در  1350در دهه 

جنبش چپ ايران تاثير گذاشت و هم در حيطه نظري، بحث از 
  .مرحله انقالب را تقويت كردسوسياليستي بودن مضمون و 

بخش قابل  1357در جنبش چپ ايران، حداقل تا مقطع انقالب 
توجهي از نيروها مضمون انقالب را دمكراتيك مي دانستند و در 

جمهوري اسالمي، شعار در برابر مقابل سلطنت پهلوي و بعدا 
اگر به معدود آثار . جمهوري دمكراتيك خلق را مطرح مي كردند

تئوريك آن دوران رجوع كنيم متوجه مي شويم كه در اغلب آن 
ها مساله ضرورت رهبري طبقه كارگر براي به پيروزي رسيدن 

اما پراتيك، معيار تعيين . انقالب دمكراتيك مطرح شده است
كدام از نيروهاي چپ و كمونيست در اينكه هر. كننده است

چگونه رفتار كردند و براي انجام تحول اجتماعي و  57انقالب 
اعمال رهبري طبقه كارگر دست به چه اقداماتي زدند معيار 
. مهمي است براي ارزيابي از ايده ها و نگرش هاي غالب بر آن ها

بسياري از مورخان قديم و جديد در بررسي تاريخچه جنبش 
ران، به دنباله روي بخش مهمي از آن از نيروي رهبري چپ اي

يعني خميني و همفكران مرتجعش اشاره كرده  57كننده انقالب 
در عين حال، در هر يك از آثار تاريخي جدي و قابل استناد، . اند

نشانه هايي از تالش گروه ها و سازمان هاي مختلف انقالبي و 
كارگر، دهقان، و ساير كمونيست را براي متشكل كردن توده هاي 

ستمديدگان و بلند كردن شعارهاي مشخص مبارزاتي مشاهده 
بنابراين ما درگير يك حركت متناقض بوده ايم كه از . مي كنيم

يك طرف براي اعمال رهبري انقالبي در جنبش مردم تالش كرده 
كمونيست ها را گرايشي را نمايندگي كرده كه و از طرف ديگر با 
اين  .رهبري انقالب اجتماعي دور كرده است از سازماندهي و

  :گرايش به شكل هاي مختلف بروز كرده است

در مواجهه با عملكرد ارتجاعي حاكميت نوبنياد  :شكل اول
اسالمي با همدستي و همزيستي ضدانقالبي بورژوازي متوسط 

كه نمايندگان سياسي اش به بورژوازي ليبرال ملي يا ملي ـ (
نين استدالل مي شود كه بار انجام چ) مذهبي مشهور شدند

انقالب بورژوا دمكراتيك تماما بر دوش طبقه كارگر قرار گرفته، و 
هستند كه بايد با بسيج ) و نمايندگان سياسي اش(اين طبقه 

نوعي تحول بورژوا دمكراتيك را به مثابه يك توده هاي تحتاني، 
د؛ تا راه در روبنا و زيربناي جامعه به انجام برسانن مرحله مجزا

اگر به اسناد . براي انجام انقالب سوسياليستي گشوده شود
رجوع كنيم رد پاي اين  1360تا  1357جنبش چپ در مقطع 

گرايش را در طيف فدايي، در بخش قابل توجهي از نيروهاي خط 
 "سوسياليستي"مخالف مشي چريكي و مخالف اردوگاه ( 3

كه تحول سوسياليستي  مي بينيم "راه كارگر"و در   )شوروي
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پيشنهاديش در واقع از محدوده يك دگرگوني بورژوا دمكراتيك 
  .  هر چند تحت نام طبقه كارگر خارج نمي شد

در آغاز انقالب و  "همه با همي"در مواجهه با موج : شكل دوم
همراهي بخش قابل توجهي از توده هاي تحتاني با رهبري مرتجع 

كين مناسبات و افكار كهنه اسالمي، و سر باز كردن دمل چر
فئودالي در جامعه، چنين نتيجه گيري مي شود كه جامعه ايران 
از قواعد كالسيك پيروي نمي كند؛ به شدت عقب مانده است و 

يعني بايد به بخش . بورژوايي است تحول تدريجينيازمند يك 
هاي پيشرو و ترقيخواه بورژوازي ايران كه در موضع ضعف قرار 

نسبت به مرتجعين اسالمي حاكم دست پايين را  گرفته اند و
دارند امكان و فرصت داد تا خود به تدريج قدرت را به دست 

يعني به كمك جريان يابي (بگيرند و هم از پايين و هم از باال 
جامعه را سرمايه ) سرمايه ها و فرهنگ سرمايه داري خارجي

بگيرد و تا باالخره طبقات به مفهوم كالسيكش شكل . داري كنند
هر كس به جاي خود بنشيند؛ و بعد بتوان انقالب اجتماعي 

تا  58اين گرايش در همان مقطع . كرد) انقالب سوسياليستي(
و انحالل طلباني كه خود را  3در بين برخي از نيروهاي خط  1360

جبهه دمكراتيك "مي ناميدند و در ارتباط با  "چپ مستقل"
عاليت مي كردند پا ف "شوراي ملي مقاومت"و سپس  "ملي

گرايش مورد بحث خيلي شبيه گرايش پلخانف و . گرفت
ومنشويك ها در اوايل قرن بيستم درون جنبش سوسيال 

بعد (ادامه همين گرايش در سال هاي اخير . دمكراسي روسيه بود
تا شكل گيري جريان سبز  76از به راه افتادن جريان دوم خرداد 

فل نظير مرتضي محيط ابراز از سوي برخي افراد و محا) امروز
  . شده است

به دنبال رفرم هاي امپرياليستي معتقد است كه : شكل سوم
 داري شده ، جامعه ايران سرمايه )انقالب سفيد( 1960آغاز دهه 

اما ديكتاتوري طبقاتي حاكم و سركوب حقوق و نهادها و تشكل 
هاي حزبي و دمكراتيك و توده اي توسط رژيم جديد در شكل 

بنابراين اگر چه جامعه سرمايه . داد اسالمي ادامه يافته استاستب
داري است ولي در اين مقطع، دولتي نامتعارف به سر كار آمده كه 

با سياستي كه مضمونش ( يك انقالب سياسياول بايد آن را با 
) دمكراتيك است و قشرها و طبقات مختلفي را در بر مي گيرد

سرنگون كرد تا راه براي جاري شدن مبارزه طبقاتي در قالب هاي 
درست هموار شود؛ يا به عبارتي بتوان به سبك بلشويك ها از 

. گذر كرد 1917به انقالب سوسياليستي اكتبر  1917انقالب فوريه 
اتحاد مبارزان "بارز اين گرايش در مقطع بعد از انقالب، نماينده 

  .بود "كمونيست

مشكل مشترك در همه جريانات فوق الذكر اين بود كه شكل 
با معيارهاي سرمايه اساسا بندي اقتصادي ـ اجتماعي ايران را 

داري كالسيك دوران ماقبل امپرياليستي مي سنجيدند و درك 
لطه امپرياليسم در چارچوب صحيحي از ديناميسم كشور تحت س

. كاركرد يك نظام جهاني سرمايه داري امپرياليستي نداشتند
مد نظر  "امپرياليسم"نكته اي كه لنين از مقطع نگارش رساله 

قرار داد و بعدا در تزهاي كنگره هاي آغازين انتزناسيونال سوم 
مطرح شد اين بود كه با تكامل سرمايه داري به ) كمينترن(

شده  انقالبات پرولتريري امپرياليستي، دنيا وارد عصر سرمايه دا
منظور لنين و كمونيست هاي انقالبي آن دوران، اين نبود . است

كه ديگر انقالب هاي تحت رهبري بورژوازي يا خرده بورژوازي در 
هيچ جاي دنيا رخ نخواهد داد؛ بلكه نكته بر سر انجام يك انقالب 

جزيي از فرايند جهاني انقالب  اجتماعي پيروزمند بود كه بتواند
يعني انقالبي كه در برنامه كوتاه مدت و . كمونيستي باشد

درازمدت سياسي و اقتصادي و فرهنگي خود، جهت گيري 
كمونيستي و ايجاد نظام و دولت نوين به مثابه پايگاهي براي 

با توجه به تضادهاي بيشمار حل . انقالب جهاني را نمايندگي كند
كه حل (و اجتماعي در كشورهاي عقب مانده  نشده اقتصادي

) دبوكراتيك در روابط حاكم هاي دم دگرگوني مفهوم برخيشان 
روشن بود كه چنين انقالبي وظايف دمكراتيك مهمي را بر دوش 

در عين حال، فرايند انقالب اجتماعي در هر . خواهد داشت
كشور، از همان آغاز با پراتيك هاي مشخص، صدور و اجراي 

نين معين، تشكيل نهادها و در پيش گرفتن جهت گيري هاي قوا
مشخصي نيز رقم خواهد خورد كه خصلت سوسياليستي داشته، 

لنين و ( .نطفه ها و جوانه هاي كمونيستي را پرورش خواهد داد
همفكرانش براي پيشبرد اين پروژه انقالبي در سراسر دنيا روي 

وجود دولت شوراها به  يكمدو عامل كليدي حساب مي كردند، 
مثابه پايگاه انقالب جهاني كه قادر است بر اوضاع ذهني و عيني 
جوامع مختلف تاثير بگذارد و به اين جهت گيري انقالبي 

وجود حزب كمونيست در هر كشور  دوم. كمونيستي كمك كند
براي اعمال رهبري صحيح بر خيزش و انقالب توده اي و جهت 

بي متشكل از قشرها و طبقات ذينفع دهي به سياست جبهه انقال
  . )1)(در دگرگوني بورژوا دمكراتيك

همينجا بايد به نكته مهمي در نگرش لنين اشاره كنيم كه 
تفاوت آشكاري با نظرات ترتسكيستي و تصورات كارگريستي 

لنين برخالف كساني كه وجود تعداد قابل توجهي از . دارد
شكل در واحدهاي بزرگ به ويژه كارگران صنعتي و مت(كارگران 
را شرط پيروزي انقالب اجتماعي در هر كشور مي دانند، ) توليدي

و با اين ديدگاه عمال دور انقالب پرولتري در جوامع عقب مانده 
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عمدتا دهقاني يا خرده بورژوايي را خط مي كشند، وجود حزب 
پيشاهنگ و خط و برنامه صحيح كمونيستي را تامين كننده نقش 

    .ه طبقه كارگر در انقالب اجتماعي مي داندرهبري كنند

، تئوري هاي لنين و كمينترن در 1940تا  1920طي دهه هاي 
. كشورهاي گوناگون مستعمره و نيمه مستعمره به كار بسته شد

انقالب چين با پيچيدگي ها و . اين شامل انقالب چين هم مي شد
بي بود، سال جنگ انقال 30فراز و نشيب هايي كه نتيجه بيش از 

البته تجربه انقالب . به انباشت پيشرفته ترين تجربه انجاميد
. چين، اجراي نعل به نعل تئوري هاي اوليه لنين و كمينترن نبود

كمونيست هاي چين اگر چه حركت خود را بر آن تئوري ها 
استوار كردند، اما در پراتيك انقالبي ـ و در نتيجه مبارزه حاد 

موفق به صيقل دادن، تصحيح و  نظري و عملي درون حزب ـ
به طور خالصه، درك كمونيستي بر سر چند . تكامل آن ها شدند

مساله اساسي انقالب اجتماعي در كشورهاي تحت سلطه تكامل 
در جريان پيشروي  )يا مردم(سيال بودن مفهوم خلق يكم، . يافت

انقالب با توجه به مراحل مختلف در فرايند انقالبي و جا به جايي 
اين امر تاثير مستقيمي بر ائتالف هاي طبقاتي و مشخصا . ادهاتض

براي . صف بندي و تضادهاي درون جبهه متحد انقالبي مي گذارد
مثال در چين، نيروهايي كه تحت عنوان بورژوازي متوسط يا ملي 
رده بندي شده بودند، در جريان افت و خيزهاي انقالب و بر اثر 

وي انقالب و اردوي ارتجاع، گاه از تغيير در تناسب قواي ميان ارد
اتحاد با كمونيست ها و توده هاي انقالبي دور مي شدند؛ گاه بر 
سر اجراي سياست جبهه متحد صفوف اين نيروي طبقاتي 
بورژوايي دچار انشعاب مي شد؛ گاه با شكل گيري تضادهاي 
معين منجمله در دوران اشغال و تسلط نيروهاي خارجي و 

نه اتحاد نزديكتر آن ها با كمونيست ها ايجاد امپرياليستي زمي
متنوع بودن و تغيير نقش نهادها و تشكل هاي دوم، . مي شد

نحوه پيشرفت جنگ انقالبي  :در فرايند انقالب انقالبي و توده اي
در مناطق روستايي چين كه به شكل گيري مناطق پايگاهي 
انقالبي انجاميد، حزب كمونيست و توده هاي ساكن اين مناطق را 

. آشنا كردبا تجربه سازماندهي اقتصاد و سياست و فرهنگ نوين 
به دست مي  قبل از كسب سراسري قدرت سياسيكه  اين تجربه

بود اما اهميت  محدود و گاه جنينيشكل هاي آمد اگر چه به 
كمونيست ها، اعمال رهبري و ساختن مناسبات . بسيار داشت

قدرت  امورنوين را تجربه كردند؛ توده هاي اين مناطق نيز درگير 
. سياسي و شناخت از عرصه هاي گوناگون حيات اجتماعي شدند

جامعه عقب تعداد زيادي از آنان، به ويژه جوانترها و زنان در آن 
مانده دهقاني، سواد آموختند؛ با تئوري سياسي آشنا شدند؛ 
سازمان يافتن و متحد شدن را درك كردند؛ از خرافه هاي ديني 

و سنت هاي كهنه بريدند؛ اقتصاد و جنگ انقالبي را سازمان 
دادند و منافع جمعي را باالتر از منافع كوچك فردي و 

در جوامع بسته قرار خودخواهي ها و تنگ نظري هاي رايج 
الزمه همه اين كارها آگاه ساختن و متشكل كردن دائمي . دادند

استفاده از ابتكارها و نوآوري ها . توده ها در سطوح گوناگون بود
از تشكل هاي شورايي (در ايجاد تشكل ها و نهادهاي توده اي 

براي اعمال قدرت سياسي گرفته تا تشكل هاي سنديكايي و 
تن تركيب هاي مختلف و كارآمد از انرژي و ، ساخ)اقتصادي

جواني و تجربه، تخصص هاي فردي و قابليت هاي جمعي، كه بعد 
از پيروزي انقالب چين در جنبش ها و كارزارها و مبارزات دوران 
سوسياليسم به كار گرفته شد، براي نخستين بار در مناطق 

نيست پايگاهي چين تجربه و به يك توانايي و آگاهي عمومي كمو
در اين فرايند، آنان ياد گرفتند كه به . هاي انقالبي تبديل شد

يكي دو فرم تشكيالتي از پيش تعيين شده اكتفا نكنند؛ تغيير 
نقش اين يا  "به پايان رسيدن"يا  "اشباع شدن"نقش نهادها و 

آن فرم تشكيالتي را در نتيجه تغيير شرايط و جا به جايي 
. اليت را باالتر از فرم قرار دهندتضادها درك كنند؛ و مضمون فع

در هم تنيده بودن و ارتباط دروني وظايف كوتاه مدت و سوم، 
و اينكه ميان مرحله دمكراتيك انقالب  درازمدت انقالب اجتماعي

اين همان . با مرحله سوسياليستي ديوار چين كشيده نشده است
نكته اي است كه مائو تسه دون در نخستين تالش هاي تئوريك 

فرموله كرد و چند سال بعد  "دمكراسي نوين"ود تحت عنوان خ
از پيروزي سراسري انقالب چين، تئوري هاي خود را در مورد 

در واقع . انقالب سوسياليستي و ديكتاتوري پرولتاريا تكامل داد
بحث هاي لنين در زمينه انقالب   مائو "دمكراسي نوين"

) كشورهاي عقب ماندهمشخصا در (پرولتري در عصر امپرياليسم 
به اين معني كه نه فقط بر ضرورت رهبري  .را تكامل داد

كمونيستي براي به انجام رساندن انقالب اجتماعي در هر جامعه 
اي تاكيد گذاشت بلكه وجوه سوسياليستي اين انقالب را در كنار 
وجوه برجسته دمكراتيكش از همان مراحل آغازين باز شناخت و 

اي پراتيك و برنامه هاي كوتاه مدت و اين شناخت را مبن
  .        درازمدت تحول انقالبي قرار داد

بر اقتصاد شوروي و تئوري هاي  1958مائو در نقدي كه به سال 
اقتصادي مطرح شده توسط استالين و ديگر صاحبنظران شوروي 

تحوالت : چين چنين جمعبندي كرد كه 1949نوشت از انقالب 
در شهر و روستا، يك فرايند چند وجهي برخاسته از آن انقالب 

بود كه هم مضمون فوري و جهت گيري آتي و دورنماي 
سوسياليستي داشت و هم مضمون فوري و جوانب برجسته 

در اين مورد، مائو مصادره . دمكراتيك يا بورژوا دمكراتيك
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از : او گفت. سرمايه هاي بوروكراتيك كمپرادوري چين را مثال زد
درصد كل سرمايه هاي چين را  80بوروكراتيكآنجا كه سرمايه 

انتقال از مالكيت (شامل مي شد، مصادره آن ها از سوي دولت 
) دولتي سرمايه داري به مالكيت دولتي سوسياليستي/ خصوصي

و از آنجا كه اين ها سرمايه . يك اقدام و تحول سوسياليستي بود
بودند،  هاي انحصاري و ممتاز و وابسته به سرمايه امپرياليستي

برداشتن چنگال سلطه آنها از جامعه و قطع لوله هاي مكش 
ارزش و سود از بخش هاي مختلف، يك اقدام و تحول دمكراتيك 

  .بود

در عرصه سياسي نيز مائو اين بحث را جلو گذاشت كه 
منطبق بر  شكلي از ديكتاتوري پرولتاريا "دمكراسي نوين"

مائو مشخصا به . شرايط جامعه عقب مانده اي مانند چين بود
وجود شكل هاي معيني از ائتالف طبقاتي در دولت تحت 

د كه آنچه به كرسوسياليسم اشاره كرد و بر اين نكته تاكيد 
صورت اتحاد انقالبي ميان حزب كمونيست چين و برخي گروه ها 

خلق چين شكل  و عناصر دمكراتيك و مردمي در جمهوري
گرفت همان مضموني را داشت كه در دولت شوراها در روسيه بعد 

مائو حتي تا آنجا پيش رفت كه ائتالفات . ديديم 1917از اكتبر 
دروني حزب بلشويك بعد از اكتبر ميان بلشويك ها و گرايش 
ترتسكي و گرايش زينوويف و گرايش بوخارين را شبيه به ائتالف 

با قشرهاي بورژوا دمكرات انقالبي در يك  ميان پرولتارياي چين
  . مقطع معين از فرايند انقالب اجتماعي دانست

بدون شك، اين نوع نگاه به انقالب سوسياليستي و ديكتاتوري 
پرولتاريا براي بخشي از جنبش كمونيستي و چپ ايران غريب 

و بدون تعارف بايد بگوييم كه علتش اينست كه . جلوه مي كند
ه متمادي، اين جنبش عمدتا عينك كمينترني بر براي چند ده

چشم داشته، از تعصبات و تئوري هاي اشاعه داده شده توسط 
حتي اگر خود را مخالف (حزب توده و شوروي تاثير گرفته است 

اين پيشينه را اضافه كنيد به ). يا دشمن آن مي پنداشته است
بلوك  تمايالت بورژوا دمكراتيكي كه به ويژه بعد از فروپاشي

شرق و به راه افتادن كارزار بورژوازي بين المللي عليه كمونيسم 
 اينگونه مي توانيد. انقالبي در ميان چپ ها رواج پيدا كرده است

علت اغتشاش و التقاط فكري عميقي كه بر سر مفهوم 
بهتر سوسياليسم و وظايف كمونيست هاي انقالبي حاكم است را 

و ذهنيت متزلزلي مشكل با چنين بينش مغشوش . درك كنيد
بتوان براي سازماندهي انقالب اجتماعي و اعمال رهبري 

در مقابل  انفعالشايد ! كمونيستي بر توده هاي مردم تالش كرد
ماه هاي اخير خيزش هاي خود به خودي توده اي مانند آنچه در 

توان و فعال از نيروهاي بورژوايي مرتجعي كه  دنباله روييا  ديديم
شتري براي تاثيرگذاري بر اوضاع سياسي جامعه  امكانات بي

دارند را بيشتر بتوان با اين اغتشاش فكري و تزلزل ذهني 
توضيح داد تا مثال با تحليل سطحي و ارزيابي نادرست اين يا آن 

  .گروه چپ از صف بندي طبقاتي و نيروهاي فعال در صحنه

 .....   دارد ادامه                                                             

  زنان در كجاي تاريخ ايستاده اند؟
 

 

 

 

 يادداشت هايي در مورد مساله زن در جامعه طبقاتي و خيزش سياسي

نج بردن از تبعيض جنسيتي و تحقير شدن فقط به اين خاطر ر▪   
هستند . كه زن هستي، براي خيلي از مردان فقط چند كلمه است

اين جمله را . مرداني كه اصال اين جور حرف ها را قبول ندارند
. همه مان آدميم ديگه. دارردست ب! بابا"زياد شنيده ايم كه 

هستند مرداني كه خيلي از تبعيض  "!بگذار زندگيمون رو بكنيم
مي سوزد اما دست  "مظلوم"ها را مي بينند و دلشان براي زن 

باالخره هر چه . ود كردكاريش نمي ش"آخر فكر مي كنند كه 
مرداني هم هستند كه دنيا چشم  ".باشد با ما مردها فرق دارند

 از شان را باز كرده است، توجه شان به وضعيت زنان بيشتر
اين مورد منتشر مي شود را  گذشته است و حتي مطالبي كه در

اما اين ها هم  كماكان نمي توانند عمق مساله را . دنبال مي كنند
اينكه هر روز و هر لحظه با تو به عنوان يك موجود  عنيم. بفهمند

حاال شركت گسترده . را درك نمي كننددرجه دوم برخورد شود 
زنان درصف اول مبارزات خياباني عليه رژيم استبداد مذهبي، 

حضور عظيم . فكرها را در مورد وضعيت زنان فعال تر مي كند
ساالرانه را زير زنان تا حدودي تصويرها و باورهاي كهنه و مرد

فريادهاي رسا و چهره هاي خونين زنان ـ جوان و . سوال مي برد
ميانسال و پير ـ در خيابان، حس احترام و غرور و اعجاب بر مي 

  .انگيزد

اين زنان از كدام قشر و طبقه مي آيند؟ از روزي كه خيزش  ▪
نوين مردم عليه رژيم استبداد مذهبي بر پا شده، خيلي ها اين 

را به طبقه مياني و حتي قشرهاي نسبتا مرفه جامعه ربط حركت 
اين "يكي از تبليغات جناح مسلط كودتاگر اينست كه . داده اند
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جنگ باال شهري ها با پايين شهري هايي است كه نظام اسالمي 
و  "چپ"بعضي از كساني كه خود را  "!نمايندگي شان مي كند

جستن خود از مي نامند هم براي توجيه دوري  "سوسياليست"
خيزش مردم، آن را اعتراض بورژوايي طبقه متوسط معرفي مي 

متحدان بين المللي رژيم اسالمي يعني مرتجعاني نظير . كنند
برخي از . حاكمان چين و ونزوئال هم شبيه همين حرف را مي زنند

تحليل گران در رسانه هاي امپرياليستي نيز كه فكر مي كنند 
اكم درايران براي پيشبرد منافع غرب هنوز مي توان روي جناح ح

اين جنبش طبقه متوسط و "حساب كرد، هشدار مي دهند كه 
اما  ".قشر روشنفكران مرفه معترض است و ريشه دار نيست

اينگونه تحليل ها و تبليغات، واقعيت خيزش را درست منعكس 
حتي اگر فقط جايگاه طبقاتي و موقعيت اجتماعي زنان . نمي كند

در مبارزات خياباني را بررسي كنيم به نتيجه اي  شركت كننده
دانش آموز، (خيلي از اينان، دختران جوان . اين مي رسيماز غير 

خيلي . هستند) دانشجو، پشت كنكوري و يا ترك تحصيل كرده
از همين جوان ها از خانواده ها و مناطقي از كشور مي آيند كه 

از اينان، براي  خيلي. تحت فشارهاي شديد اقتصادي قرار دارند
تامين هزينه روزمره خود و خانواده شان، يا براي تامين هزينه 

با پايين ترين دستمزد، هر . تحصيل شان، پاره وقت كار مي كنند
. لحظه در معرض بيكار شدن، و بدون هيچ حق و حقوق رسمي

خيلي از اينان اگر چه از راه تحصيل در تماس با فضاي 
هر چند (و با افق هاي جديد زندگي   روشنفكري قرار گرفته اند

آشنا شده اند، اما در واقعيت به ) دست نيافتني براي خودشان
اكثرا درگير فروشندگي و بسته بندي و . طبقه كارگر متصلند

يك . دوزندگي و خدمتكاري و پرستاري در خانه ها هستند
. پايشان در كالس درس است و يك پايشان در محيط كار موقت

توجهي از دختران جواني كه با شجاعت در نبردهاي بخش قابل 
خياباني شركت مي كنند و راديكال و رزمنده عمل مي كنند، از 

خيلي از . خانواده هاي كارگري و كارمندي پايين برخاسته اند
زنان خانه داري كه هر طور شده خود را از شهرستان ها و شهرك 

م خود كارگر ها به تظاهرات در شهرهاي مركزي مي رسانند، ه
. خانگي اند و هم عضوي از يك خانواده كارگري و زحمتكش

 "جنگ پايين شهري ها و باال شهري ها"تبليغات رژيم در مورد 
اما در بطن خيزش كنوني واقعيتي وجود دارد . حرف مفت است

و سرمايه دار مي خواهند به  ركه سردارها و آخوندهاي ميليارد
. د، و آن جدال جهل و خرد استبزنن "جنگ فقر و غنا"آن رنگ 

توده هاي شركت كننده در مبارزه عليه رژيم اسالمي، تحت تاثير 
جنبش زنان و جنبش  ، فعاالن آگاه كارگري،جنبش دانشجويي

سياسي سكوالر قرار مي گيرند و هر يك به درجاتي با نگرش 

اين توده هاي . علمي، دانش پژوهي و دنياي روشنفكري مي شوند
حال نبرد با دشمني هستند كه سراپا خرافه و جهل معترض در 

است و از اين حربه براي توجيه و تقديس نظام خود استفاده مي 
درمقابل اين دشمن منفور، قطب خرد در دل خيزش مردم . كند

  .     شكل مي گيرد و تقويت مي شود

مانيفست "سال پيش ماركس و انگلس  150بيش از   ▪
پرولترها هيچ چيز "به پايان بردند كه  را با اين جمله "كمونيست

. "ندارند كه از دست بدهند به جز زنجيرهاي بردگي شان را
منظور آنان از هيچ چيز نداشتن، محروميت كامل اين طبقه 

در آن دوران، بسياري . اجتماعي از مالكيت بر ابزار توليد بود
 در اين نگرش، زن اگر. پرولتاريا را صرفا مرد تصور مي كردند

داشت صرفا در چارچوب  "پرولتاريا"جايگاهي در ارتباط با 
مرد كارگر، نان آور خانه تصور مي شد و از . خانواده كارگري بود

اين لحاظ فرقي با مرد كاسب، مرد كارمند، مرد سرمايه دار، مرد 
از نظر نقش اقتصادي، مرتبه اجتماعي و ارزش . زميندار نداشت

بازتاب اين تصور در . ه بودهاي فرهنگي، مرد رئيس خانواد
جنبش طبقاتي دوران ماركس و انگلس اين بود كه زنان از نظر 
. حقوق سياسي و اجتماعي و تشكيالتي نيز نقش درجه دوم دارند

فرودستي زنان در ذهن مردان جامعه چنان بديهي بود كه حتي 
يعني نخستين تشكيالت بين المللي  "انترناسيونال اول"در 

روپا، جناح طرفدار ماركس براي قبوالندن حق كارگران در ا
نمايندگي زنان در كميته هاي مختلف اين تشكيالت مجبور به 

ماركسيسم در عرصه نظري . مبارزه عليه نظرات مردساالرانه شد
جرقه . نيز مي بايست به مساله زنان و ستم جنسيتي مي پرداخت
خدمت هاي اوليه اي كه مي توانست به اين راهگشايي تئوريك 

زماني كه نگاه . كند را ماركس و انگلس اينجا و آنجا افروختند
كار "ماركس در تحليل موشكافانه خود از سرمايه، متوجه عامل 

و نقش آن در بازتوليد سرمايه اجتماعي و سودآفريني  "خانگي
شد، دريچه مهمي را براي شناخت و نقد عميق تر نظام استثمار و 

منشاء "زماني كه انگلس در كتاب و . ستم سرمايه داري گشود
زن در خانه، "نوشت كه  "خانواده، مالكيت خصوصي و دولت

، بر حقيقت عميقي از جامعه طبقاتي انگشت "پرولتر مرد است
  . گذاشت

از دوران ماركس و انگلس تا كنون، كاركرد نظام جهاني   ▪
سرمايه داري به ويژه درعصر امپرياليسم، شمار فزاينده اي از 

ن را به مثابه نيروي كار ارزان در سراسر دنيا وارد اجتماع زنا
امروز بخش بزرگي از طبقه كارگر جهاني، به واقع . كرده است

صنعت . تحتاني ترين و محروم ترين كارگران، زن هستند
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نساجي، مواد خوراكي آماده، كارهاي خدماتي، خدمتكاري و 
يشرفته پرستاري در نقاط مختلف كشورهاي عقب مانده يا پ

نيازهاي سرمايه داري، . عمدتاً توسط نيروي كارزنان مي چرخد
زنان را به حيطه هاي كار ماهر و تخصصي نيز راه داده است و در 
يك نگاه كلي به دنيا مي بينيم كه نسبت به صد سال پيش، 
دروازه هاي آموزش حتي در سطوح عالي به روي زنان گشوده 

اقعيت قديمي فراموش شده يا به به عالوه، ما با اين و. شده است
رسميت شناخته نشده روبروييم كه كماكان بخش بزرگي از 

در مناطق گسترده اي از  كار كشاورزي و صنايع روستايينيروي 
جهاني سازي امپرياليستي و . دنيا را زنان تشكيل مي دهند

سياست هاي نئوليبراليستي اقتصادي، همزمان تاثيري متناقض 
بر حضور رو به افزايش زنان در عرصه هاي مختلف توليد و 

از يك طرف، نيروي كار زنان به مثابه . خدمات داشته است
ارزان به گوشه و كنار دنيا پرتاب شده و بخشي از نيروي كار فوق 

از . عمدتا در مشاغل غيررسمي و موقت به كار گرفته مي شود
طرف ديگر، موج بيكارسازي و تعديل اقتصادي در همه كشورها 
بر اشتغال زنان نيز تاثير منفي بر جاي مي گذارد و بسياري را به 

  . خانه بر مي گرداند

ت اجتماعي و سياسي زنان طي يك قرن و نيم اخير، موقعي ▪
آنچه صد سال پيش شايد .  دستخوش تغييرات پياپي شده است

براي بسياري از زنان دنيا حقوقي دست نيافتني تصور مي شد، 
اما . مثال حق راي در انتخابات ها، اينك از بديهي ترين چيزهاست

جايگاه زنان در همه كشورهاي دنيا ـ هر چند به درجات گوناگون 
كماكان در كل دنياي طبقاتي، با شكل . درجه دوم است ـ كماكان

از آزار و : هاي مختلف ستم مردانه و تبعيض جنسيتي روبروييم
تجاوز و اعمال خشونت و ختنه و سنگسار و قتل هاي ناموسي 
آشكار گرفته تا حفظ جايگاه فرودست براي زنان در قانون و 

هاي شغلي  فرهنگ و زبان و دين؛ از تفاوت در دستمزد و رده
گرفته تا محدود كردن دامنه تفكر و فعاليت زنان با قيد و بند كار 

برچيده شدن همه اين ها در گرو دگرگوني . خانگي و مادر بودن
هاي عميق تر و جهش هاي بزرگ در زيربنا و روبناي جامعه 

هر تغييري كه تاكنون در موقعيت زنان و عرصه . بشري است
يز نبايد با نگرشي ستم جنسيتي حاصل شده را ن

، صرفا نتيجه تغييرات اقتصادي و تكامل "اقتصادگرايانه"
اگر جنبش . نيروهاي توليدي در صد و پنجاه سال گذشته دانست

ها و انقالبات ساختارشكن در تاريخ معاصر دنيا اتفاق نيفتاده بود، 
اگر نظام سياسي و اقتصادي سرمايه داري با همه ستون هاي 

ني و فرهنگي اش توسط نيروها و افكار پيشرو و ايدئولوژيك و دي
، اكتبر 1871انقالبي به چالش گرفته نمي شد، اگر كمون پاريس 

چين بر پا نشده بود و كشورهاي  1949روسيه و اكتبر  1917
سوسياليستي مستقر نشده بودند، اگر جنبش عظيم اجتماعي و 

در كشورهاي  1970و  1960سياسي و فرهنگي در دهه هاي 
يشرفته سرمايه داري اتفاق نمي افتاد و بر آن بستر جنبش پ

رهايي زنان آن كشورها اوج نمي گرفت و فرهنگ و ارزش ها و 
روابط كهنه و مردساالر زير ضربه نمي رفت، اين تغييرات در 

دگرگوني ها و اصالحات موثر و معنا . وضعيت زنان ايجاد نمي شد
ايين و وقوع جهش هاي دار هميشه نتيجه مبارزات راديكال از پ

  .انقالبي بوده اند، نه حك و اصالح هاي بطئي و ناقص از باال

در نتيجه اين پيشروي ها در روابط و نگرش انسان ها، ستم  ▪
جنسيتي در بسياري عرصه ها مجبور به عقب نشيني شد يا 

تا آنجا كه امروز حتي مرتجع ترين مردساالران و . تغيير شكل داد
هاي "گستاخي" جبورند در بسياري مواردزن ستيزان هم م

همسر و دختر و خواهر خود را تحمل كنند و زهر خود را به شكل 
عين حال، پيشروي هاي زنان  در. هاي پوشيده و موذيانه بريزند

دنيا در مبارزه براي رسيدن به برابري هاي اجتماعي و حقوقي و 
ه و رفع ستم جنسيتي، در سه دهه اخير با يك روند سد كنند

فروكش كردن جنبش هاي انقالبي . واپسگرايانه روبرو شده است
 1990و  1980و تضعيف گرايش هاي پيشرو و ضد سيستم در دهه 

تكميل شد، فرصت و  "مرگ كمونيسم"كه با كارزار جهاني 
اختيار نيروهاي مرتجع و نظام هاي حاكم قرار  فضاي بيشتري در

بنيادگرايان . مله كنندداد تا به دستاوردهاي رهاييبخش زنان ح
براي . نوك پيكان اين تهاجم شدند... مذهبي اسالمي، مسيحي و

مثال در آمريكا تالش سازمان يافته اي براي لغو قوانين تثبيت 
به نفع زنان در زمينه حق سقط جنين به راه  1970شده در دهه 

به عنوان يكي از خشن ترين ) هرزه نگاري(پورنوگرافي . افتاد
ي جامعه مردساالر و زن ستيز به شكل بيسابقه اي رويكردها

با سر كار آمدن جمهوري اسالمي در ايران و اوج . گسترش يافت
گيري جنبش هاي بنيادگرايانه اسالمي در خاورميانه، شمال 
آفريقا و اندونزي، حجاب به عنوان نماد مايملك و برده بودن زن 

داب ارتجاعي براي قوانين شرعي و آ. در بارگاه مرد رواج داده شد
جلوگيري از پيشروي فرهنگ و ارزش هاي پيشرو در مورد مساله 

اما عليرغم اين تهاجم ـ و در عكس العمل به آن . زن تحكيم شد
. ـ امواج نوين مبارزه رهاييبخش زنان در حال به پا خاستن است

اين را به ويژه در كشورهايي مي بينيم كه مركز ستمگري 
حضور عظيم دختران جوان و زنان . ندجنسيتي و مذهبي هست

نسل هاي گذشته در خيزش ضد جمهوري اسالمي، طاليه دار اين 
  .     امواج بلند است
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در جوامع طبقاتي از آغاز تا كنون، زن نيروي كار انساني را  ▪
در فرهنگ مسلط و برخاسته از . توليد كرده و پرورش داده است

جوجه كشي، وسيله لذت نظام هاي مردساالر، زن اساسا ماشين 
مرد خانواده، . جويي جنسي مرد و خدمتكار بي مزد خانگي است

 نفعخواه سرمايه دار باشد خواه كارگر، از اين نقش و جايگاه زن 
وقتي كه پاي مساله زنان در ميان مي آيد، حتي مردان . مي برد

اين .  "چيزي براي از دست دادن دارند"كارگر يا پرولتر هم واقعا 
مشتركي است كه مردان همه طبقات را، حتي با وجود  مرز

تضادهاي آشتي ناپذير طبقاتي، به هم ربط مي دهد و ميان آنان 
و در (حلقه هاي ارتباط اجتماعي، فرهنگي، ايدئولوژيك و ارزشي 

مثال در نظامي مانند . ايجاد مي كند) مواردي حلقه هاي سياسي
شرعي مردساالرانه جمهوري اسالمي كه در آن قوانين مدني و 

حاكم است، كم نيستند مرداني كه از  لحاظ طبقاتي محرومند و 
از نظر سياسي و اجتماعي محكوم، اما آگاهانه از حاكميت اين 

در . قوانين براي منافع مردانه خود در خانواده استفاده مي كنند
اين چارچوب، اين مردان چندان بدشان نمي آيد كه رژيمي 

كساني كه قوانين اسالمي . ر سر كار استمذهبي در ايران ب
مربوط به خانواده و بي حقوقي زنان به دهانشان مزه كرده از 
برنامه هايي دفاع مي كنند و طرف نيروهايي را مي گيرند كه نمي 
خواهند تغيير راديكالي در اين نابرابري حقوقي ـ قانوني ايجاد 

  .كنند

انسان و انسان و ستم ها تا زماني كه نظام استوار بر بهره كشي   ▪
و تبعيض هاي گوناگوني كه با خود به همراه دارد از بين نرود، 
ستم و نابرابري جنسيتي در اقتصاد و سياست و قانون و فرهنگ 

ايده ها و ارزش هاي پدرساالرانه و . هم از بين نخواهد رفت
مردساالرانه اي كه مرتبا در دل جامعه طبقاتي بازتوليد مي شود 

ي مدت ها حتي در نظام انقالبي و جامعه سوسياليستي هم و برا
اما براي آنكه چنين . جان سختي مي كند نيز نابود نخواهد شد

شود نمي توان و نبايد دست روي دست گذاشت و انتظار ظهور 
كمونيسم را خشت به . نظام نجات بخش كمونيستي را كشيد

د ساخت كه خشت در فرايند مبارزه اي طوالني و همه جانبه باي
نبرد ريشه اي با ستم جنسيتي در ابعاد گوناگونش بخش تعيين 

مبارزه براي تحقق خواسته ها، كسب . كننده اي از آن است
حقوق و تغيير روابط و نهادهايي كه در قياس با نظام كمونيستي 

آزاد كردن  جهاني فردا ممكنست امروز به نظر فرعي بيايند، كليد
نان به مثابه نيمي از جامعه براي تغيير توان و انرژي انقالبي ز
سالحي است براي ضربه زدن به زنجيرهاي . جامعه و خويش است

اسارت چند هزار ساله اي كه زن را به مثابه جنس فرودست در 
بر گرفته و از ستمگري جنسيتي ستوني براي سر پا نگهداشتن 

خواسته ها و حقوقي كه . كل بناي استثمار طبقاتي ساخته است
به وضعيت امروز كارگران مربوط مي شود، مثال  "مستقيما"

اضافه دستمزد، حق كار، حق تشكل هاي مستقل كارگري و حق 
همگي مهم و بر حق اند، اما فقط مبارزه بر سر اعتصاب و امثالهم 

ربط سوسياليسم و كمونيسم  اين ها نيست كه به مبارزه براي
ارگر مانند دستمزد حتي تاكيد بر مطالبات معين زنان ك. دارد

برابر با مردان به ازاي كار يكسان، مرخصي هاي ضروري و 
تسهيالت ضروري براي زنان در محيط كار هم به تنهايي نمي 

مبارزه . تواند راه مبارزه به سوي جامعه انقالبي نوين را هموار كند
بر سر خواسته هايي كه ستم جنسيتي و روابط مردساالرانه و 

در كليت خود هدف مي گيرد، جايگاهي مهم و پدرساالرانه را 
به خواسته هايي نظير . نقشي متحد كننده در اين مبارزه دارد

آزادي "و  "حق سقط جنين"، "حق كنترل زن بر بدن خود"
لغو قوانين نابرابر در همه "، "پوشش در ضديت با حجاب اجباري

   .بايد چنين نگريست... و "حيطه ها

***  

  چيست؟ مبارزه طبقاتی 

آيا برخورد ميان كارگران يك شركت يا كارخانه با كارفرماي آنها 
  را ميتوان مبارزه ي طبقاتي ناميد؟

  .ببينيم لنين چه پاسخي مي دهد

 _نه، اين چيزي جز نطفه ي ضعيفي از مبارزه ي طبقاتي نيست « 
مبارزه كارگران هنگامي به مبارزه طبقاتي تبديل مي شود كه 

ن پيشاهنگ كل طبقه ي كارگر، جملگي نه عليه كليه ي نمايندگا
سرمايه دار و عليه  تمامي طبقهاين يا آن كارفرما، بلكه عليه 

تنها زماني  .دولتي كه از آن حمايت مي كند، مبارزه را آغاز كنند
كه هر كارگر به عضويت خود در مجموع طبقه ي كارگر آگاهي 

ن كارفرما يا آن عليه اي _ يابد، زمانيكه مبارزه روزمره ي خود
را  _ كارفرما يا آن كارمند، براي تحقق خواستهاي جزئي خود

چون مبارزه عليه تمامي بورژوازي و دولت بشمارد، تنها آنزمان 
است كه عمل وي تبديل به مبارزه اي طبقاتي خواهد شد 

  )4وظايف فوري ما، در آثار، جلد(

دو طبقه با  در واقع مي توان گفت مبارزه ي طبقاتي، برخورد بين
تضاد آشتي ناپذير است كه به هنگام مبارزه ي اين دو طبقه در 

  .جهت منافع خود بوجود مي آيد
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بنابراين مبارزه مذكور تنها در مرحله ي مشخصي از تكامل 
در مراحل ديگري از تكامل جامعه، مبارزه . جامعه بروز ميكند

  ؛جوانها ي نطفه مگر استثناً بصورت. طبقاتي ميتواند بروز نكند

درمورد مبارزات منفرد ميان كارگران و كارفرما در يك : مثالً 
كارخانه و يا در مورد اختالفاتي كه هر چند كل طبقه را بسيج 
كنند، هرگز موفق به ارتقاء مبارزه به سطح منافع واقعي طبقاتي 

هم چنين ممكن است در مواقعي كه يك مبارزه علني . نميشوند
خن از يك نارضايتي نا آشكار يا مخالفتي وجود ندارد و تنها س

مبهم است مبارزه ي طبقاتي بصورت يك مبارزه پنهان و در پرده 
  .ظاهر گردد

مبارزه ي طبقاتي انواع مختلفي دارد و در سه سطح جلوه  )1
مي كندكه متعلق به سه سطح يا ساخت منطقه اي تشكيل 

و اين سه سطح . دهنده ي ساخت اجتماعي كلي هستند
مبارزه ي ) در سطح اقتصادي(د از مبارزه اقتصاديعبارتن

و مبارزه ي ) در سطح ساخت ايدئولوژيك(ايدئولوژيك
 ).در سطح ساخت سياسي(سياسي 

اقتصادي چيست؟ برخورديست كه ميان طبقات مبارزه  از منظور
با تضاد آشتي ناپذير در سطح ساخت اقتصادي جامعه در 

ي است كه ميان طبقات ويژگيهاي اين رودروئي مقاومت. ميگيرد
ببينيم لنين مبارزه اقتصادي  .بهره كش و بهره ده جريان دارد
 .پرولتاريا را چگونه توصيف مي كند

مبارزه ي دسته جمعي كارگران عليه » مبارزه ي اقتصادي«
و در جهت  بهتر فروختن نيروي كار خودكارفرمايان است براي 

ترفيع شرايط كار و زندگي كارگران، اين مبارزه ضرورتاً مبارزه اي 
در زمينه ي حرفه اي است زيرا شرايط كار، بر حسب حرفه هاي 
مختلف، بسيار گوناگونند واز اين رو، مبارزه براي ترفيع اين 

چه (شرايط ناگزير بايد در چارچوب هر حرفه جريان پيدا كند 
  )جلد اول. منتخبدر آثار. بايد كرد

مبارزه طبقاتي در سطح ايدئولوژيك  :»مبارزه ي ايدئولوژيك«
طبقه بهره ده با  فكري نيز بروز ميكند و بصورت مبارزه اي

سيستم جامع ايدئولوژيك طبقات بهره كش كه به شكل ارزش ها 
و باورها و اخالقيات كهنه و اسارتبار منجمله مذهب ظاهر مي 

  .شود به پيش مي رود

اي اينكه اين مبارزه به انجام رسد، برخالف اشكال ديگر مبارزه بر
يعني . بايد به مهم ترين و قوي ترين جبهه دشمن حمله كرد

. قرار دارند طبقه مسلطجائي كه بهترين سخن گويان ايدئولوژي 

اغلب حمله به ايدئولوژي مسلط از طريق انتقاد به شكل ساده 
آن صورت مي  ضعيف ترشده ي آن و با حمله به سخن گويان 

وي ه و حتي ب. گيرد؛ اين امر باعث عقب نشيني دشمن نمي شود
  .امكان بدست آوردن زمينه هاي بهتر را ميدهد

برخورديست كه ميان طبقات در مبارزه ي آنها  »مبارزه سياسي«
، يعني مبارزه براي بدست آوردن كسب قدرت سياسيبراي 

   . در مي گيرد يقدرت دولت

  آيا هر مبارزه طبقاتي مبارزه اي سياسي است؟: سئوال 

مبارزه طبقاتي  هر: ببينيم لنين چگونه مي انديشيد، او مي گويد
ميدانيم كه فرصت طلبان اسير در بند . مبارزه اي سياسي است

سعي  عقايد ليبرالي، اين انديشه عميق را اشتباه فهميده اند و
فرصت طلبان ميتوان از ميان اين . نه جلوه دهندودارند آنرا وار

انحالل  كه شانه به شانه) تصاد گرايانقا(اكونوميست ها يا  از
ان فكر مي كردند كه هر برخورد اين .نام بردمي سايند طلبان 

يك مبارزه ي سياسي است به   آغاز  از كارگران و سرمايه داران
در انقالب   كالسيك يانااقتصاد گر مثال، همين دليل بود كه

مبارزه (درصد حقوق را يك  5مبارزه براي افزايش روسيه، 
 مبارزهتشخيص اهميت ليكن از . ددنبه حساب مي آور) طبقاتي
و  مردمدر سطحي باالتر و رشد يافته تر، در سطح تمام  طبقاتي

) اقتصاد گرايان(بدين ترتيب، . سر باز مي زدند سياسيبا اهداف 
حالت رشد يافته  مبارزه طبقاتي را در حالت جنيني آن و نه در

به عبارت ديگر، آنها در ميان مبارزه ي . آن باز مي شناختند
طبقاتي تنها آنچه را كه بيش از همه براي بورژوازي ليبرال قابل 

و از حدود مجاز ليبرالها در زمينه . تحمل بود قبول مي كردند
بدين ترتيب . قبول و باز شناسي مبارزه طبقاتي فراتر نمي رفتند

سياسي ليبرالها در ميان كارگران  عواملبه ) راياناقتصادگ(
ي  و درك ماركسيستي و انقالبي از مبارزه. نددتبديل ميش

لنين اين بحث را چنين تعميق مي . طبقاتي را ناديده مي گرفتند
  :بخشد

اما كافي نيست بگوئيم  ....استدالل خود را ادامه مي دهيم«
قاطع و پيشرفته در مبارزه طبقاتي تنها زماني بصورت حقيقي، 

در زمينه سياسي نيز  .زمينه سياسي گسترش يابد مي آيد كه در
هم . مي توان خود را به طرح جزئيات بي اهميت محدود ساخت

 .چنين ميتوان عميق تر شده و مسائل اساسي را مطرح كرد
ماركسيسم تنها زماني مبارزه ي طبقاتي را كامالً توسعه يافته و 

ا به بسط تلقي ميكند كه اين مبارزه تنه) سراسريدر مقياس (
ا نكند و مسئله ي عمده در زمينه فخود در زمينه سياست اكت
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.  پاسخ بگويد يمسئله سازماندهي قدرت دولتبه سياست، يعني 
ليبراليسم ديگر جرات  مي گيرد هنگامي كه جنبش كارگري نيرو

 و ودانكار مبارزه ي طبقاتي را ندارد، بلكه سعي ميكند آنرا محد
ليبراليسم حاضراست مبارزه طبقاتي را حتي . ناقص و اخته كند

يك شرط و آن اينكه ه در زمينه سياسي بپذيرد، ولي ب
. آن قرار گيرد عملخارج از دامنه ي  يسازماندهي قدرت دولت

فهم اين مطلب چندان مشكل نيست كه چه منافع طبقاتي 
بورژوازي را وادار به مسخ واژه مبارزه طبقاتي به گونه اي ليبرالي 

 رالي و درك ماركسيستي از مبارزه درك ليب ـ لنين(» .مي كند
  ) 19آثار جلد  مجموعه/ طبقاتي 

طبقاتي بعنوان نتيجه مي توان گفت كه سه نوع مبارزه ي  )2
انواع اما  .اقتصادي، ايدئولوژيك، سياسي :ود داردجو

بلكه در يكديگر ادغام . گوناگون مبارزه از هم جدا نيستند
مبارزه كه همان . شده تشكيل مبارزه واحدي را ميدهند

 . است طبقاتي

، نوع خاصي از ادغام اين انواع *هر مجموعه شرايط سياسي
اين جنبه ها نقش غالب يا  مختلف مبارزه است كه در آن يكي از 

مسلط را بازي مي كند، گاهي مبارزه ايدئولوژيك ميتواند گره 
تژيك مبارزه طبقاتي را تشكيل دهد و گاه مبارزه اقتصادي ااستر

 .تواند چنين نقشي را دارا باشد يا سياسي مي

گويد  توان اين گفته ماركس را فهميد كه ميپس چگونه مي 
  )برومر 18( ؟»هر مبارزه طبقاتي يك مبارزه سياسي است«

اين نكته بدان معني است كه درگيري نهائي ميان طبقات  
ده  همتعارض صورت نمي گيرد مگر هنگامي كه طبقه بهر

 زيرممكن ميسازد  را سيستم قدرتي را كه شرايط استثمار وي
گيري واقعي ميان طبقات بوجود براي اين كه يك در. ببردسئوال 

بايد به . يك كافي نيستژمبارزه اقتصادي و مبارزه ايدئولو آيد
، مبارزه سياسي براي كسب قدرت. سطح مبارزه سياسي رسيد

تنها در اين هنگام است كه مبارزه طبقاتي تمام محتواي خود را 
هاي جزئي  قبل از آن سخن تنها بر سر درگيري. كسب ميكند

سيستمي  كه همين ؛ نمي كشدسئوال  زيرسيستم را است كه 
به همين . را ميسر مي سازدمتخاصم باز توليد دائمي طبقات 

  :دليل است كه لنين اعالم مي دارد
مبارزات كارگران هنگامي به مبارزه طبقاتي تبديل مي شود كه 
نمايندگان پيشاهنگ كل طبقه كارگر در سراسر كشور آگاهي 

بند كه يك طبقه كارگر واحد را تشكيل مي دهند و مبارزه يا

خود را، نه عليه اين يا آن كارفرما، بلكه عليه تمام طبقه 
  .سرمايه دار، و عليه دولتي كه از آن حمايت مي كند آغاز كنند

اما تائيد اين مطلب كه مبارزه سياسي، مبارزه طبقاتي در حد 
. اقتصادي نيستعالي آنست، مستلزم نفي اهميت مبارزه 

  .ضرورت اين نوع مبارزه از ابتداي ماركسيسم تائيد شده است
ماركس و انگلس سوسياليستهاي تخيلي را كه مبارزه اقتصادي 

در . را كم اهميت مي انگاشتند مورد انتقاد قرارداده اند
، كارگران را 1866قطعنامه گنگره سازمان كارگران در سال 

يكي اهميت دادن بيش از . شتندنسبت به دو انحراف بر حذر دا
  .حد به مبارزات اقتصادي و ديگر كم بها دادن به آن

  
قبل از پرداختن به مفهوم شرايط حاضر سياسي، الزم است  -*

  با دو مفهوم بيشتر آشنا شويم
را نبايد با يكديگر » كار سياسي«و » سياست«دو مفهوم 

سياسي _دستگاه حقوقي » سياست«منظور از . اشتباه گرفت
بدين معني مبارزه سياسي، مبارزه اي در (يك جامعه است 
  ).سطح سياسي است

حوزه ي عمل كنش سياسي، »  صحنه كار سياسي«منظور از 
يعني مبارزه طبقاتي درمجموعه شرايط حاضر سياسي مشخص 

  . است
 مفهوم: مفهوم شرايط حاضر سياسي يعني چهم يحال ببين 
شرايط يا لحظه حاضر مبارزه مجموعه ، رايط حاضر سياسيش

طبقاتي در يك نظام اجتماعي، يا در يك سيستم نظام هاي 
  .اجتماعي است

ي از تضادهاي يك نظام زبعنوان سنت» اين لحظه حاضر«
اجتماعي، يا يك سيستم از تضادهاي اجتماعي، در يك لحظه 
معين از توسعه آنها مشخص ميشود؛ و اساساً بعنوان تعارض بين 

سهم بزرگ مائو . شود تماعي مختلف جلوه گر ميجنيروهاي ا
تسه دون در مطالعه شرايط حاضر سياسي، ارائه روشي علمي از 

هرمجموعه شرايط « اين مفهوم بوده است، روشي كه بر طبق آن 
در اين . سياسي سيستمي از تضادها را تشكيل مي دهد» حاضر

جات سيستم، يك تضاد عمده و اصلي است، وساير تضادها در در
يك چيز يا  كامل پيچيدهت فراينددر يك «: دگيرن فرعي قرار مي

ها الزاماً  يكي از آن. يك پديده؛ يك رشته تضاد موجود است
 كاملو موجوديت و رشد اين تضاد عمده و ت. تضاد عمده است

 و يا بر آن. آن، تعيين كننده موجوديت و رشد ساير تضادها است
  .گذارد ها تاثير مي
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در جامعه سرمايه داري دو نيروي متضاد، يعني پرولتاريا و :  مثال
ساير تضادها مانند . دهند را تشكيل مي عمدهبورژوازي تضاد 

تضاد بين بقاياي طبقه فئودال و بورژوازي، تضاد بين پرولتاريا و 
خرده بورژوازي، تضاد بين خرده بورژوازي دهقاني و پرولتاريا، 

و بورژوازي انحصاري، تضاد بين تضاد بين بورژوازي ليبرال 
بطن بورژوازي، تضاد ميان ممالك  دمكراسي و فاشيسم در

سرمايه داري، تضاد بين امپرياليسم و مستعمرات همه توسط 
تضاد اصلي تعيين مي شود يا تحت شعاع اعمال وي قرار مي 

  )تضاد در آثار منتخب جلد اول: مائو تسه دون ( .گيرند

جنبه دارد يك جنبه عمده و  دو هااين تضاداز سوي ديگر، هر از 
يك جنبه ثانوي،  ليكن در تضاد هاي متفاوت، از تضادهاي اصلي 
تا تضادهاي ثانوي، آيا مي توان با هر دو جنبه متضاد برخوردي 

در هر تضاد دو جهت متضاد، الجرم عمده و . يكسان داشت؟ خير
ط جهت عمده جهتي است كه نقش مسل. ديگري غيرعمده است

خود تخصيص ه و وضع مسلط را ب ...را در تضاد برعهده دارد
ليكن اين وضع ثابت نيست جهت عمده و جهت غير . ميدهد

عمده  يك تضاد ميتواند به يكديگر تبديل شوند و خصلت اشياء 
  )  مائو تسه دون همانجا. (و پديده ها نيز طبق آن تغيير مي يابد

 تضاد يا، غيراصلي وبا شناخت تضاد عمده و تضادهاي ثانوي 
ها هنوز بايد جزئيات هر يك  عمده و جنبه ثانوي هر كدام از آن

مثالً در مورد پرولتاريا . از اين جنبه ها را مورد مطالعه قرار داد
 _بايد سطح آگاهي سياسي فعالين سياسي در ميان كارگران 

نفوذ ايدئولوژي ميزان و  _وجود و يا عدم وجود اشرافيت كارگري 
سي ررا مورد بري و ناسيوناليستي در مقاطع معين و غيره مذهب

  .قرار داد

و باالخره بايد تحليلي از نوع روابط برقرار شده بين دو جنبه يك 
دانيم كه نيروهاي استثماركننده كه در  مثالً مي .تضاد ارائه داد

شونده دارند، از ئربه بيشتري نسبت به نيروهاي استثمارجابتدا ت
خشونت و فريب . ده ي مبارزه استفاده مي كننددو نوع شكل عم

تسلط سياسي  ._گلوله هاي گرم و گلوله هاي پوشيده از شكر  _
عليه  يبه اين نيروها امكان مي دهد تا از نيروهاي سركوب دولت

استثمار شوندگان استفاده كنند، تسلط ايدئولوژيك وسايل 
تبليغاتي را در اختيارشان ميگذارد تا بساط  و اطالعاتي

در برخي مواقع بورژوازي . عوامفريبي جمعي خود را تكميل كنند
الخص از عوامفريبي استفاده مي كند، در مواقع ديگر خشونت اب

ميزان سازمانيابي، ه اين امر ب. بهترين وسيله به نظر مي رسد
مشخص،  تحليل. آگاهي و مبارزه طلبي توده ها بستگي دارد

مستلزم مطالعه ي شكل خاص مبارزه ايست كه بين دوجهت يك 

در سطح جنبه هاي  خواههر تحولي  .گيرد تضاد واحد در مي
باعث ايجاد تغييري در  هيكبار ،ثانوي اين تضادها خواهاصلي 

لحظه حاضر، يعني دگرگوني اي در شرايط حاضر سياسي مي 
  .شود

 انقالب اكتبر در روسيه سپس انقالب فوريه و در تضادهائي كه
هائي كه  روش و چين تضادهاي انقالب و هم  چنين بروز يافتند
حل تضادهاي . متفاوت بودند كار رفتند كامالًه ها ب براي حل آن

هاي متفاوت اصلي است كه بايد با دقت و  متفاوت، از طريق روش
جزم گرايان اين اصل را در . قرار گيردكمونيستها قاطعيت مد نظر 

هاي  نظر نمي گيرند، اينان نمي فهمند شرايطي كه انقالب
متفاوت در آنها جريان پيدا مي كند يكي نيستند، و يا نمي 

. هاي متفاوت حل شوند فهمند كه تضادهاي متفاوت بايد با روش
طرز ه خود را ب تغيير ناپذيراينان مي خواهند بالاستثناء فرمول 

امر نتيجه اي جز ايجاد  همه جا پياده كنند و اين مكانيكي در
كه پيروزي امكان  جائي موانع بر سر راه انقالب يا سازش در

  .داشت تحقق دارد نخواهند

  مجموعه مقاالت –سه ساالنه 

)1385-1388 (  

  

  » يك كتاب و سه جزوهمعرفي «

  )چکاوک( کتاب 

  لی و ماندگارحمنتخبی از سرودھا و ترانه ھای پيشرو،م

  )انتشار جافک(
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  گفتگو در جمع کارگران حفاری

 

  خون،خراج و خرافه جمھوری – جزوه

  )سرداران استثمار(

  

  

  

  

اطالعاتي  عوامل ها و شوروي، نظامي درآخرين سال هاي حكومت
با نا امن كردن كشوردرجريان فروپاشي نظام، چنان فضاي هرج و 

به طور كامل از بين رفت و  مرجي ايجاد كردند كه امنيت اقتصادي
سهام شركتهاي دولتي كه بخشي از آنها هم به قيمت باال به  قيمت

مردم واگذارشده بود به يك دهم تا يك صدم قيمت واقعي كاهش 
در اين شرايط نظاميان و اطالعاتي هاي روسيه شروع به جمع . يافت

آوري سهام مردم به قيمت مفت و ارزان كردند و بعد از مدت كوتاهي 
خودشان از بين برده بودند، قيمت سهام با برقراري امنيتي كه 

ازدل اين جريانات نسلي از  .بادآورده را به چند صد برابر رساندند
اليگارشي هاي ميلياردر نظامي و اطالعاتي در روسيه به قدرت رسيد 

   .و تمام ثروت كشور را به جيب زد

دارد   در ايران  سهام عدالت واگذاري درجريان روند شبيه همين
هزار ميليارد توماني مردم  700بخشي از دارايي حدود . شودمي   دنبال

كه در دست دولت امانت است، در شرايط امن ظاهرا به مردم واگذار 
اما نظاميان و كودتاگران كه با ناامن كردن كشور و از بين بردن . شد

امنيت سياسي و اقتصادي مردم، ارزش سهام عدالت واگذار شده را به 
ش داده اند و در حال جمع آوري سهام مردم به يك سوم و كمتر كاه

 ........قيمت مفت و ارزان هستند

  آرشيو بولتن جافك را مي توانيد در وبالگ دريافت كنيد

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

، ھم چنين کتابچه ھای »٥«برای دريافت بولتن شماره 
درس پست الکترونيک خود را برای آمنتشر شده می توانيد 

  .برای شما ارسال گردد ما بفرستيد تا بدون ھيچ مشکلی

ه ھا و مقاالت ما نيز می توانيد به وبالگ چبرای دريافت کتاب
  ما به آدرس زير مراجعه نماييد
k‐jafk.blogfa.com – وبالگ 

  

 !ماست مسلم حق دستمزدھا، افزايش

 !ماست مسلم حق مستقل، تشکل

 !ماست مسلم حق اعتصاب، اعتراض،

 است انقالب معيار زن، حق و آزادی

 کرد ستم زن به که ھر

 !است ارتجاع ھمدست

 کنی دعوا خوای می تو

 نداره فرق آمريکا با کنی آشتی

 !ميذاره دستت کف مردم، توده حقتو،

 جھان اين شود دگرگون تا

 !اعتراض و شورش الزمست
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 نامه ارسالي براي جمعي از فعالين كارگري

 چه باليي بر سر صنعت نيشكر و كارگران اين رشته مي آورند؟

 

مانند رشته هاي ديگر ه چندين سال است كه صنعت نيشكر ب
فاجعه باري به سمت نابودي سوق صنعت و كشاورزي، با شتاب 

علت اصلي و اساسي آن هم تسلط باند هاي . داده مي شود
غارتگر و دالل هيئت حاكمه سرمايه دار، و اجراي سياست هاي 
اقتصادي است كه توسط نهادهاي چپاولگر سرمايه داري جهاني 
امپرياليستي، مثل سازمان تجارت جهاني، صندوق بين المللي 

ني، به حكومت ارتجاعي جمهوري اسالمي ديكته پول و بانك جها
براي عملي كردن اين برنامه هاي اقتصادي اجبارأ مي . شده است

بايست قوانين و دستورالعمل هاي جديدي وضع مي شدكه به 
فرمان خامنه اي و تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام، 

 قانون اساسي را تغيير و اساسأ كليه منابع و امكانات 44اصل
توليدي و صنعتي بايد از انحصار و تملك دولت خارج و به بخش 

يعني هركس كه سرمايه بيشتري دارد اعم از ايراني يا (خصوصي 
  .واگذار شود) خارجي

به اين ترتيب راه نفوذ و تسلط سرمايه ي قدرت هاي غول پيكر 
واقعا كه حكومت . امپرياليستي به ايران مي تواند قانونأ باز شود

نده شاه كه ژاندارم امپرياليسم هم بود جرئت اين همه دست نشا
  .وطن فروشي و خوش خدمتي را به امپرياليسم را نداشت

بعد از تصويب اين قانون دولت هاي مختلف كه از باندهاي 
مختلف تشكيل مي شدند شروع به حراج اموال مردم كه در 

هاي  اسارت دولت بود كردند و با رانت بازي كليه اموال و دارائي
آخرين دزدي اموال . جامعه را يكي پس از ديگري به غارت بردند

مردم توسط باند مافيايي سپاه پاسداران صورت گرفت تملك 
  . مخابرات كل كشور بود

تمامي اين خصوصي سازي ها، پيامدهاي وحشتناكي را براي كل 
مثال : جامعه بويژه كارگران و زحمتكشان به همراه داشته است

صدها هزاركارگر و فلج شدن فعاليت هاي توليدي و بيكارسازي 
صنعتي و به دنبال آن واردات وحشتناك كليه نيازمندي هاي 

 و گرامی جھانی، کارگر طبقه روز مه، ماه اول
  !باد مبارك

يات اين نظام حبحران كنوني نه فقط زيانبار بودن ادامه 
استثمارگر را به شمار هر چه بيشتري از اهالي دنيا گوشزد 

ل اساسي مي حمي كند و بسياري را به فكر پيدا كردن راه 
اندازد، بلكه باعث ميشود كه كارگران و زحمتكشاني كه 
توسط مرزهاي ملي و قومي در سراسر دنيا تقسيم شده 

ببينند و بيشتر به فكر  ند، اين مرزها را كمرنگ تر از پيشا
حراني و مخرب نظام بين المللي بكارگرد . هم بيفتند

سرمايه داري، زمينه را براي درك مفهوم طبقه واحد و 
ياتي انترناسيوناليسم حجهاني كارگر، و بسط معنا و اهميت 

اما اين فقط يك زمينه سازي . پرولتري فراهم مي كند
جزء  يك براي تبديل اين گرايش و زمينه به. ني استعي
  ياتي از آگاهي انقالبي طبقاتي، ح

پيشروان طبقه كارگر مي بايست در عرصه تئوري و عمل 
فعالتر و نقشه مندتر ظاهر شوند و رشته هاي پيوند ميان 

متكشان و ستمديدگان را در جريان مبارزات حكارگران و ز
راستاي هدف و دورنماي  طبقاتي و انقالب احتماعي در

 .كمترببافندحانقالب جهاني م

بدون تبليغ و ترويج ايده دگرگوني ريشه اي جامعه در 
صفوف طبقه كارگر، بدون متشكل كردن پيشرو ترين 

عناصري كه در مبارزات روزمره و در (عناصر طبقه كارگر 
جريان مقاومت و اعتراض گروهي، گوشه اي از توانايي ها و 

در هسته هايي كه بر ) را به نمايش مي گذارند كيفيات خود
اساس ايدئولوژي و سياست و اهداف استراتژيك طبقه ما 
تشكيل مي شوند، بدون معرفي و آميختن شعارهاي 
عمومي با جنبش اساساً اقتصادي و خود روي كارگري، 
بدون افشاگري هاي عمومي پيرامون هر نوع استثمار و 

ناگون جامعه، نمي توان ستمگري و در مورد قشرهاي گو
 ي رفحدر اينجا، عامدانه . چيزي را متحول كرد و تكامل داد

از ضرورت مبارزه براي ايجاد تشكل هاي گوناگوني مستقل 
چرا كه ايده و اهداف استراتژيك . كارگري نمي زنيم

انقالبي، و نقشه و ابزار پايه اي براي تحقق آن باالتر از 
و تشكل قرار دارد  موجوديت صرف اين تشكل يا آن
  . سرنوشت هر تشكلي را رقم مي زند
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جامعه از كشورهاي سرمايه داري، همچنين بحران هاي اخالقي و 
  .اجتماعي و رواني

يكي از مراكزي كه قرار است به بخش خصوصي واگذار شود 
ديريت هاي فاسد كشت و صنعت هفت تپه است كه عمأل با م
اين كار با واردات . شرايط ورشكستگي را برايش فراهم نمودند

شكر توسط مافياي اين رشته انجام شد به اندازه اي كه بازار را تا 
سالها اشباع كردند و شكر توليد داخل براي عرضه خريداري 

حاال حدود چند سالي است كه به همين بهانه تعديل . نداشت
ه اند، بطوري كه در نيشكر هفت تپه كه زماني نيرو را آغاز نمود

بيش از هفت هزار كارگر داشت، امروزه حدود چهار هزار نفر كار 
تقريبا  85همچنين كشت و صنعت كارون كه تا سال . مي كنند

اين . هزار كارگر دارد 6هزار كارگر داشت، و هم اكنون حدود  13
ل مرغوبيت در شرايطي است كه بقول كارشناسان كوبائي، بدلي

زمين هاي خوزستان و آب كافي رودخانه عظيم كارون، 
بار محصول در سال را  3مساعدترين شرايط را براي برداشت تا 

  .دارا مي باشد

هزار هكتار زمين  12 هم اكنون كشت و صنعت هفت تپه حدود
كشت و صنعت كارون . مرغوب كشاورزي تحت اختيار دارد

 7طرح و توسعه نيشكر كه شامل . هزار هكتار 18شوشتر حدود 
 -4) خميني(شعيبيه  -3فارابي -2ديبل -1:طرح به نامهاي

ميرزا كوچك خان  -7دهخدا   -6سلمان فارسي - 5اميركبير
هزار هكتار از زمين هاي  13هر كدام از اين طرح ها حدودأ . است

ا و هركدام از اين طرح ه. مرغوب كشاورزي را در اختيار دارد
كارگر دارد كه البته همگي آنها  3000تا  2500نيروي كاري بالغ بر 

بصورت قراردادي يكساله مشغول به كارند و هيچكس استخدام 
  .رسمي نيست

در حال حاضر هيچ كدام از اين مجموعه هايي كه در زمينه توليد 
شكر مشغولند اميدي به ادامه كار ندارند و با بحران مواجه 

آن ها تا ميانه اسفند ماه چندين ماه حقوق كارگران . هستند
معوقه داشتند كه طبق معمول براي خاموش كردن صداي 
اعتراضات قبل از شب عيد اين حقوق ها را به آن ها دادند تا 
دوباره در سال جديد، براي چند ماه همين آش باشد و همين 

براي نمونه كارگران هفت تپه كه سابقه مبارزاتي چند ده . كاسه
له دارند و حدودأ در دو سال اخير شاهد مبارزات جدي با سا

مديريت هاي فاسد دولتي داشته اند و با زندان و اخراج و تهديد 
و ضرب و شتم زيادي مواجه بوده اند، و سازمان تامين اجتماعي 
هم تا شب عيد دفترچه هاي بيمه كارگران و خانواده هاي آنها را 

ند علتش اينست كه شركت البته مي گوي. تمديد نكرده بود

كشت و صنعت هفت تپه بدهي چندين ميلياردي به سازمان 
تمديد نكردن دفترچه بيمه باعث مشكالت . تامين اجتماعي دارد

كارگران اكثرأ به . عديده اي براي خانواده هاي كارگر شده بود
دليل عدم پرداخت حقوق هاي معوقه مدت ها به كسبه محل 

  .عث شرمندگي و تحقير آنها شده بودبدهكار بودند و اين با

كارگران هفت تپه پس از يك دوره مبارزه قهرمانانه كه دوسال 
گذشته داشتند و منجر به تشكيل سنديكا گرديد بدليل انعكاس 
مثبت مبارزاتي كه در كل جامعه داشت باعث غضب حكومت 
گشت و پس از مدتي اقدام به تفرقه افكني، ارعاب، بازداشت و 

عالين كارگري نمود و با دست زدن به تغييرات وسيع زندان ف
مديريتي، و پرونده سازي براي كارگران فعال، تا حدودي توانست 

الزم به . بين پيشروان و توده وسيع كارگران فاصله ايجاد كند
ذكر است كه عناصر رده باالي مديريت جديد اكثرأ از عناصر 

ز جمله رئيس هيئت مزدور و مفتخور اطالعاتي تشكيل شده اند، ا
مديره شخصي به نام كاظميني است و قبال در پست معاون 

دفتر كارش البته در . سياسي امنيتي استان خوزستان بوده است
 .تهران است

در حال حاضر جو كارخانه به شدت امنيتي شده ،براي مثال 
كارگران را تحت فشار قرار دادند تا شوراي مسخره اسالمي 

نفر كارگر  4500از . مقابل سنديكا شاخ شود تشكيل دهند، تا در
نفر توانستند جمع كنند كه اين توطئه هم عمال  200حدود 

  .شكست خورد

يكي ديگر از مسائلي كه باعث غضب مديريت فاسد دولتي شده 
بود و سنديكا را تحت فشار قرار مي داد، پيگيري سنديكاي 

دي زياد كارگران در خصوص واحد ماسه شوئي سليس بود كه عاي
بويژه اينكه به شكل كامال غيرعادي . آن معلوم نبود كجا مي رود

  .شبانه ماسه ها را خارج مي نمودند

در حال حاضر مديريت دولتي به پشتوانه وحشيگري و سركوبي 
كه دولت بر كل جنبش اجتماعي اعمال كرده است تا حدودي 

زد، توانسته فضاي كارخانه را امنيتي و كارگران را مرعوب سا
چرا . غافل از آنكه اين فضا به شدت شكننده و موقتي خواهد بود

كه حاكميت از لحاظ اقتصادي عاجزتر و ضعيف تر از آن است كه 
از . حتي بتواند مطالبات حداقلي و نازل كارگران را برآورده كند

سوي ديگر، كار دولت ضد كارگري به لحاظ اعتبار سياسي، امروز 
شديد تمام اركان حكومت را فراگرفته خيلي زار است و بحران 

در نتيجه سال جديد، ما انتظار داريم كه در محيط هاي كار  .است
و زندگي خود شاهد مبارزات جدي تري براي احقاق حقوق 
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براي هدايت و به . اقتصادي، سياسي و اجتماعي مان باشيم
سرانجام رساندن اين مهم بايد با دقت و هوشياري بيشتري، 

  .خود را اميدوارانه بنا كنيم استحكامات

در اين راستا يكي از خواسته هاي مهم ما بايد آزادي و يا 
بازگشت به كار كليه كارگراني باشد كه به زندان افتاده اند و يا 

  .اخراج گرديده اند

همچنين ما كارگران بايد بطور قاطع تر و جدي تري خواهان 
باشيم، و رسميت بخشيدن به تشكالت مستقل توده اي خود 

همزمان براي ايجاد تشكل هاي گوناگون خود در محيط هاي 
كاري به دور از چشم جاسوسان دولت مستبد و ضد كارگر تالش 

  .كنيم

:ضميمه  

  تاريخچه كشت نيشكر در ايران و جهان

نيشكر از گياهان مهم قندي است كه كشت و كار آن سابقه 
درصد ساكارز بوده از  17تا  14ساقه نيشكر داراي . طوالني دارد

ساقه نيشكر در تهيه كاغذ و مقواي ساختماني و همچنين بعد از 
استخراج قند مالس و تفاله آن به عنوان محصول جانبي از آنها 

سابقه كشت . م استفاده ميشودبه ترتيب در تهيه الكل و تغذيه دا
سال قبل از ميالد در گينه و اندونزي و هند  600اين گياه حدود 

اسكندر در بازگشت از هندوستان آن را به . گزارش شده است
قبل از اسالم نيشكر در عربستان و ايران و مصر كشت . اروپا برد

حكومت هاي جابراسالمي در نيشكر كاري و . ميشده است
نيشكر در ممالك تحت تصرف خود سهم بسزايي  شكرگيري از

به هر حال در اكثر كتابهاي تاريخي ايرانيان را اولين . داشته اند
كشت . مردمي ميدانند كه از نيشكر شكر استخراج كرده اند

سال قبل از ميالد رواج داشته و  800تا  700نيشكر در خوزستان 
كر در كشت نيش. كلمه خوزستان به معني شكرستان ميباشد

خوزستان آنقدر زياد بوده كه خلفاي عباسي روزانه هزار دينار به 
آغاز فعاليت . عنوان ماليات از نيشكر كاران عايدي داشته اند

بوده ولي  1318الي  1316براي كشت نيشكردر خوزستان در سال 
شروع جنگ جهاني و كارشكني شركت نفتي سابق ايران و 

با همكاري . فعاليت شدانگليس باعث عدم رسيدگي به اين 
FAO  برنامه كشت نيشكر در خوزستان پايه  1330در سال

گذاري شد و تا امروز ادامه داشته بطوريكه در حال حاضر برنامه 
سطح . توسعه نيشكر يكي از بزرگترين طرح هاي اقتصادي است

هكتار با  28000به مقدار  1365زير كشت اين محصول در سال 
 .اقه در هكتار بودهتن س 83متوسط عملكرد 

 وضعيت زيست محيطي نيشكر 

نيشكر گياه خاص مناطق گرمسير و نيمه گرمسيري است در 
درجه  20نواحي كه ميانگين حرارت ماهيانه طي سال حدود 

درجه حرارت . سانتيگراد است كشت و كار آن امكان پذير است
متوسط براي رشد و نمو و ساختن قند كافي در ساقه ها الزم 

حرارت روي جذب آب . درجه مي باشد 34درجه تا  30بين است 
درجه  30تا  28توسط گياه تاثير زيادي دارد بطوريكه در حرارت 

درجه جذب آب به شدت  10جذب آب حداكثر است و در حرارت 
كاهش مي يابد جذب عناصر غذايي هم تابع درجه حرارت است 

شود  درجه جذب ازت انجام نمي 19بطوريكه در حرارت زير 
حرارت روي جوانه زني قلمه ها نيز تاثير دارد بطوريكه بهترين 

حداقل حرارت . درجه است 34حد جوانه زني در درجه حرارت 
درجه مي باشد نيشكر در حرارت  12براي جوانه زني قلمه ها 

درجه پنجه نمي زند ولي با افزايش حرارت پنجه زني  20كمتر از 
 32ي بعضي از ارقام حدود حرارت پنجه زن. افزايش مي يابد

درجه است و تنها عامل محدود كننده ي رشد نيشكر سرما و 
خشكي است بطوريكه اگر حرارت به صفر يا زير صفر برسد در 

ساعت جوانه هاي انتهايي آسيب مي بينند و اگر يك  24مدت 
. هفته ادامه داشته باشد تمام اندام هاي هوايي از بين مي روند

و نمو خود نياز به رطوبت فراوان دارد يك بوته نيشكر براي رشد 
جذب . ليتر آب تبخير مي كند 4كامل نيشكر روزانه حدود 

ماه اول  6عناصر غذايي تابع ميزان رطوبت خاك است نيشكر در 
البته رطوبت . رشد و نمو به حرارت و رطوبت مناسب نياز دارد

 50تا  30نيشكر براي رشد و نمو به . بيش از اندازه مضر است
هزار متر مكعب آب نياز دارد ضريب تبخير و تعرق نيشكر حدود 

مرتبه  30در سال اول معموال حدود . ليتر آب است 200تا  150
ميليمتر آب نياز دارد  200تا  100آبياري نياز دارد و در هر مرتبه 

فواصل آبياري در ماه هاي تير و مرداد هر هفت روز يكبار و در 
. روز خواهد بود 25تا  20د فواصل دور آبياري شهريور ماه به بع

خاك هاي عميق با بافت متوسط تا نيمه سنگين براي نيشكر 
نور يكي ديگر از عوامل محيطي است كه روي پنجه . مفيد است

در روز هاي خيلي كوتاه . زدن و رشد و نمو نيشكر مفيد است
ي هواي ابري به مدت طوالني باعث نرم. نيشكر به گل مي رود 

يكي ديگر از عوامل محيطي كه روي . ساقه هاي نيشكر مي شود
. رشد و نمو در نيشكر و كال در نباتات تاثير دارد باد است

بطوريكه باد شديد در مزارع نيشكر باعث شكستگي و ورس 
  .نيشكر مي شود
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 ريخت شناسي نيشكر

پس از آنكه قلمه در . ازدياد نيشكر بصورت قلمه ميباشد: ريشه
شرايط مناسب محيطي قرار گرفت ريشه هاي نازك و يكنواخت 
سفيد رنگ از آن خارج مي شود پس از آنكه ساقه رشد كرد 
ريشه هاي ساقه بوجود مي آيد اين ريشه ها خيلي محكم تر از 

ال سه نوع ريشه ريشه هاي قلمه اي ميباشند در داخل خاك معمو
  . بوجود مي آيد

كه داراي انشعابات زيادي ميباشند : ريشه هاي سطحي -الف
  . سانتيمتر است 250تا  50طول آنها وابسته به رقم و بين 

اين ريشه ها را ريشه هاي پشتيبان نيز : ريشه هاي مياني -ب
رنگ آنها سفيد و داراي . ميگويند و نقش آن تثبيت گياه ميباشد

د زيادي ميباشند و عميق تر از ريشه هاي سطحي سرعت رش
  . هستند

اين ريشه ها بطور مستقيم در خاك فرو : ريشه هاي عميق -ج
ميروند و ممكن است تا عمق چند متري نفوذ كنند در مناطق 
حاره در صورتي كه رطوبت كم باشد اين ريشه ها بسرعت در 

توليد ريشه  بعضي از ارقام نيشكر داراي قدرت. زمين فرو ميروند
هاي زياد بوده و عواملي مانند واريته و حرارت و رطوبت و جنس 

  .روي وضع پخش و نمو ريشه تاثير دارد... خاك و

ساقه نيشكر به شكل استوانه اي و داراي مغز است كه : ساقه
ذخاير ساكارز بيشتر در قسمت هاي مركزي و پاييني آن 

قاني چغندر غني قسمت فوقاني ساقه همانند قسمت فو. ميباشد
ساقه از گره ها و ميان . از عناصر معدني و فروكتوز و كلوكز است

معموال قسمتي از ساقه زير خاك . گره ها تشكيل شده است
و  2طول ساقه در انواع مختلف متاوت است وحدود . است

در هر گره . سانتيمتر ميباشد 6تا2متر به قطر  6حداكثر تا 
حلقه اي از جوانه هاي مولد ريشه  حداقل يه جوانه مولد ساقه و

جوانه هاي گره هاي سطح خاك و زير خاك . هاي نابجا وجود دارد
در . فاقد خواب بوده و توانايي توليد پنجه هاي زيادي دارند

بعضي از مزارع نيشكر از گره هاي نزديك سطح خاك ريشه 
علت اين امر مربوط به رطوبت زياد در . هايي خارج مي شود

در قسمت پايين جوانه هاي جانبي يك . است سطح زمين
كار . برآمدگي وجود دارد كه محل اتصال غالف به ساقه است

  . غالف محافظت از جوانه هاي جانبي مي باشد

برگ ها بصورت متناوب روي ساقه از محل گره ها خارج مي : برگ
طول برگ ها . هر برگ از پهنك و غالف تشكيل شده است. شوند

رنگ برگ ها در . متر حتي بيشتر نيز برسد مكن است به يك
. قسمت بااليي سبز تيره و در محل غالف سبز روشن مي باشد

البته رنگ برگ ها از سبز مايل به زرد تا سبز تيره در ارقام 
پهنك داراي يك رگبرگ اصلي است برگ . مختلف متفاوت است

  .نيشكر داراي زبانك و گوشوارك مي باشد

ماه رشد رويشي چنانچه تحت شرايط  24تا  12نيشكر بعد از : گل
روزهاي بسيار كوتاه قرار بگيرد توليد گل ميكند گل آذين 

 30نيشكر بصورت خوشه اي مركب و داراي انشعاب زياد به طول 
 3سانتي متر و از انتهاي ساقه بوجود مي آيد گل داراي  100تا 

وده و پرچم و مادگي مي باشد بسياري از ارقام زراعي نر عقيم ب
بذر توليد نمي كنند گل هاي انتهايي بارور و گل هاي پايين تر 
عقيم هستند بذر نيشكر شبيه دانه گندم است دانه قدرت 
حياتي كمي داشته و بعد از رسيدن پس از مدت كوتاهي از بين 

در . هنگام گل كردن مقدار قند ساقه ها كاهش مي يابد. مي رود
تن نيشكر مي توانيم با پاشيدن مزارع براي جلوگيري از به گل رف

بعد از . علف كش داي كوات مانع به گل روي نيشكر شويم
  .گلدهي رشد طولي ساقه متوقف مي شود

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

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

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

بازي فريبكارانه انتخابات و لگدمال شدن آشكار حيثيت و اعتماد 
ياد مي خويش به خشم آمده اند هر روز به خيابان مي ريزند و فر

ما اين حاكمان متقلب و ! زنند كه اين وضع بايد عوض شود
  !جنايتكار را نمي خواهيم

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

مي رود كه از چارچوبه تنگ دعواهاي جناحي رژيم اسالمي عبور 
اين كار . جوشش انقالبي توده هاي ستمديده بگشايد كند و راه بر

براي اينكه چنين شود، مردم بايد در . ساده انجام نخواهد شد
بايد براي . شمار گسترده و گسترده تر از امروز در ميدان بمانند

جزء به جزء حركات و تدابير اين رژيم كودتايي، جواب داشته 
رسودن خيزش كنوني با ترساندن و به خانه راندن مردم، ف. باشند

تبليغ اين دروغ كه مبارزه به جايي نخواهد رسيد، مهمترين 
تيراندازي بر جمعيت، قمه . تدبير حاكمان در شرايط امروز است

كشي و دستگيري هاي گسترده همگي با اين هدف انجام مي 
جلوگيري از اطالع رساني، تدبير ديگري است كه بايد با . شود
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بعد از تلفن همراه و اينترنت و . زه كنيمتمام قوا با آن مبار
پارازيت ماهواره اي حاال ديگر نوبت جمع آوري بشقاب هاي 

اينبار به خانه ها مي ريزند و شيشه ها را مي . ماهواره اي است
اما مردم هم با اين . شكنند تا به مردم بگويند كه شوخي ندارند

ه شده اند، جانيان مفتخور كه از خون و كار توده ها چاق و چل
بايد هر جا قصد تعرض به تظاهرات، به تحصن، به . شوخي ندارند

خانه و مجتمع هاي مسكوني، به بيمارستان ها و مدارس و 
شرط موفقيت . دانشگاه ها را كردند، با پاسخي جانانه روبرو شوند

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

  .هاي عملي مبارزاتي است

در اين ميان، فعاالن جنبش كارگري و كارگران حق طلب و مبارز 
نبايد دچار اين تصور . در سراسر ايران نبايد در حاشيه بمانند

. نادرست شوند كه اين وقايع ربطي به زندگي و سرنوشت ما ندارد
عني استثمار شديدتر، فقر شك نكنيد كه پيروزي كودتاگران ي

شك نكنيد كه اگر . بيشتر، فالكت و بردگي مزدي خرد كننده تر
اين باند جنايتكار به كمك يگان ضد شورش و نيروهاي امنيتي و 
انتظامي و اوباش بسيجي بتوانند مردم را به خانه برانند، وحشيانه 
. ترين سركوب و كشتار را به جامعه ما تحميل خواهند كرد

نه ها و محيط هاي كارگري و محالت زحمتكشي بايد به كارخا
شعارها بايد از سطح . صحنه اعتراض و مبارزه روزمره تبديل شود

شعارهاي رايج اقتصادي و رفاهي فراتر برود و مشخصا سياسي 
هر چه شرايط كنوني در جهت گسترش جنبش عمومي . شود

موفقيت و مردم بيشتر ادامه پيدا كند، امكان و فرصت پيشروي و 
پيروزي توده هاي كارگر و ستمديده و اكثريت مردم در برابر اين 

  .رژيم ستمگر بيشتر خواهد شد

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

  .متحدانه به ميدان بياييم. ممكنست خيلي دير باشد

  درباره انقالب اجتماعی

 –ضرورت عينی انقالب و شرایط اقتصادی و اجتماعی  
  سياسی آن

مانيفست حزب « از کتاب  –کارل مارکس و فردریش انگلس  
  »کمونيست 

جامعه بورژوایی امروزین با مناسبات بورژوایی توليد و ...  
مبادله، با نظام بورژوایی مالکيت، این جامعه که گویی به 
نيروی جادو چنين وسایل پرتوانی برای توليد و مبادله پدید 
آورده است، اکنون به جادوگری می ماند که دیگر از عھده مھار 

زیر زمين احضار کرده  کردن نيروھایی که با ورد و افسون از
طی سالھای چند دھه اخير، تاریخ صنایع و . است، برنمی آید

بازرگانی فقط تاریخ عصيان نيروھای مولده امروزین عليه 
مناسبات توليدی امروزین یعنی عليه آن نظام مالکيت است که 
. شرط ھستی بورژوازی و فرمانروایی آن را تشکيل می دھد

زرگانی اشاره کنيم که با تکرار کافی است به بحرانھای با
ادواری خود ھستی سراپای جامعه بورژوایی را با تھدیدی 

در ھر یک از بحرانھای . بيش از پيش به خطر می اندازد
بازرگانی نه تنھا بخش ھنگفتی از محصوالت توليد شده، بلکه 
حتی بخش بزرگی از نيروھای مولده ساخته و پرداخته نيز نابود 

م این بحرانھا یک نوع بيماری اجتماعی ھمه گير ھنگا. می گردد
این  –پدید می آید که در تمام ادوار پيشين بی معنی می نمود 

جامعه ناگھان به . بيماری ھمه گير توليد فزون از تقاضاست
قھقرا رانده می شود و خود را در یک حالت بربریت غيرمنتظره 

از تمام  مشاھده می کند، گویی قحطی و جنگی ویرانگر آن را
وسایل معاش محروم ساخته و انگار صنایع و بازرگانی نابود 
شده اند و آن ھم چرا؟ چون جامعه بيش از اندازه صاحب تمدن 
است، بيش از اندازه وسایل معاش و بيش از اندازه صنایع و 

  .بازرگانی دارد

نيروھای مولده ای که در اختيار جامعه اند، دیگر نه تنھا به رشد 
ژوایی مالکيت کمک نمی کنند، بلکه برعکس خود آنقدر نظام بور

رشد کرده اند که مناسبات بورژوایی جلوی رشد آنھا را می 
و ھر بار که نيروھای مولده به برانداختن این موانع می . گيرند

پردازند، سراسر جامعه بورژوایی را دچار اخالل می سازند و 
عرصه . ھستی مالکيت بورژوایی را به خطر می اندازند

مناسبات بورژوایی چنان تنگ شده است که دیگر نمی تواند 
شرط بنيادی ... ثروتی را که خود آفریده است در خود جای دھد 

بقاء فرمانروایی طبقه بورژوازی انباشت ثروت در چنگ اشخاص 
شرط ھستی سرمایه کار . و تشکيل و افزایش سرمایه است

قابت کارگران با کار مزدوری فقط بر پایه ر. مزدوری است
پيشرفت صنایع که بورژوازی حامل . یکدیگر استوار است

اجباری آن است و یارای مقاومت در برابر این پيشرفت را ندارد، 
اتحاد انقالبی کارگران را از طریق تجمع آنان، جایگزین 

بدینسان ھم روند با . پراکندگی ناشی از رقابت آنھا می سازد
ھم که بورژوازی بر روی آن توليد  گسترش صنایع بزرگ، بنيادی

می کند و محصوالت توليد را به تملک خود درمی آورد، زیر 
بورژوازی پيش از ھر چيز دیگر گورکنان . پایش فرومی پاشد
سقوط بورژوازی و پيروزی پرولتاریا به . خود را پدید می آورد

  ...یکسان ناگزیر است 

  ١٨٤٨ژانویه  – ١٨٤٧دسامبر 

  »نقدی بر اقتصاد سياسی « از کتاب  –کارل مارکس  

نيروھای مولده مادی جامعه در پله معينی از تکامل خویش ...  
با مناسبات توليدی موجود و به بيان دیگر با روابط مالکيت که 
چيزی جز بيان حقوقی مناسبات توليد نيستند و این نيروھا 

د و تاکنون در چھارچوب آنھا تکامل می یافتند، در تضاد می افتن
مناسبات توليدی از شکلی برای تکامل نيروھای مولده به پای 

آنگاه یک دوران انقالب . بند تکامل این نيروھا بدل می شوند
یک صورت بندی اجتماعی ھيچگاه ... اجتماعی فرا می رسد 

پيش از آنکه تمام نيروھای مولده به تناسب ظرفيت این صورت 
ز ميان نخواھد رفت و بندی به حد کافی تکامل یافته باشد، ا

مناسبات توليدی عاليتر جدید نيز ھيچگاه پيش از آن که شرایط 
مادی الزم برای بقاء این مناسبات در بطن جامعه قدیم فراھم 

به ھمين جھت جامعه بشری . آمده باشد، پدید نخواھند آمد
ھميشه ھدفھایی در برابر خود قرار می دھد که توان تحقق 

زیرا با دقت بيشتری به مطلب ھميشه می  آنھا را داشته باشد،
توان دریافت که اصوال ھدف فقط جایی پدید می گردد که 
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شرایط مادی الزم برای تحققش فراھم یا دست کم در حال 
، فئودالی *شيوه ھای توليد آسيایی، آنتيک . فراھم آمدن باشد

و شيوه توليد امروزین بورژوازی را، در خطوط کلی آنھا، می 
. وار پيشرفت صورت بندی اقتصادی جامعه ناميدتوان اد

مناسبات توليدی بورژوایی آخرین شکل آنتاگونيستی روند 
ضمناً این آنتاگونيسم به مفھوم . اجتماعی توليد است

آنتاگونيسم فردی نيست، بلکه به مفھوم آنتاگونيسم ناشی از 
شرایط اجتماعی زندگی افراد است، ولی نيروھای مولده ای 

طن جامعه بورژوایی تکامل می یابند، در عين حال که در ب
شرایط مادی الزم برای برانداختن این آنتاگونيسم را فراھم می 

پس به ھمراه صورت بندی بورژوایی، ماقبل تاریخ جامعه . آورند
  ...انسانی نيز پایان می پذیرد 

  ١٨٥٩ژانویه سال 

- ١٨٤٨مبارزه طبقاتی سال ھای « از کتاب  –کارل مارکس 
  »در فرانسه  ١٨٥٠

چگونگی وضع دھقانان فرانسه در آن ھنگام که استقرار ...  
جمھوری بارھای سنگين تازه ای بر بارھای پيشين آنھا افزود، 

می بينيم که استثمار دھقانان فقط از لحاظ . مفھوم است
استثمارگر در . شکل با استثمار پرولتاریای صنعتی فرق دارد

فرد سرمایه دار فرد دھقان را از . ستاینجا نيز ھمان سرمایه ا
طریق رھن گرفتن و رباخواری استثمار می کند و طبقه 
سرمایه داران طبقه دھقانان را از طریق ماليات ھای دولتی 

عنوان مالکيت دھقانی در حکم طلسمی . استثمار می کند
است که سرمایه تاکنون به کمک آن دھقانان را در قبضه قدرت 

و دستاویزی است که سرمایه آن را برای خود نگاه داشته 
فقط . برانگيختن دھقانان عليه پرولتاریای صنعتی بکار می برد

سقوط سرمایه می تواند موجب برپایی دھقان گردد، فقط 
دولت پرولتری ضد سرمایه داری می تواند به فقر اقتصادی و 

جمھوری مشروطه . انحطاط اجتماعی دھقان پایان دھد
مارگران متحد شده او و جمھوری سوسيال دیکتاتوری استث

  ...دمکراتيک یا سرخ دیکتاتوری متحدین او است 

  ١٨٥٠نوامبر سال  –ژانویه 

  پيشاھنگ طبقه کارگر –حزب کمونيست 

مانيفست حزب « از کتاب  –کارل مارکس و فردریش انگلس   
  »کمونيست 

آن وجه تمایز کمونيست ھا با دیگر احزاب پرولتری تنھا در ...  
است که از یک سو در مبارزات پرولترھای ملت ھای گوناگون 
منافع مشترک مجموعه پرولتاریا را که به مليت بستگی ندارد 
برجسته می کنند و برای آن ارزش قائلند و از سوی دیگر در 
مراحل گوناگون گسترش مبارزه ميان پرولتاریا و بورژوازی 

  .تندھميشه بيانگر منافع جنبش در مجموع آن ھس

بنابراین کمونيست ھا در عرصه عمل قاطع ترین بخش احزاب 
کارگری تمام کشورھا ھستند که احزاب کارگری دیگر را به 
پيشروی بر می انگيزند و در عرصه تئوریک برتری آنان بر بقيه 
توده پرولتاریا در آن است که شرایط و چگونگی سير جنبش 

  .درک می کنند پرولتری و پی آمدھای کلی آن را به روشنی

ھدف فوری کمونيست ھا ھمان است که دیگر احزاب پرولتری 
در پی آنند یعنی تشکل پرولتاریا به صورت یک طبقه ، برانداختن 

  .تسلط بورژوازی و تصرف قدرت سياسی توسط پرولتاریا

اما مالکيت خصوصی امروزین بورژوایی آخرین و کامل ترین ... 
ک است که بر تضادھای طبقاتی مظھر آنچنان شيوه توليد و تمل

بدین . و استثمار انسانھا به دست انسانھای دیگر استوار است
مفھوم کمونيست ھا می توانند تئوری خود را در یک عبارت 

  ...برانداختن مالکيت خصوصی : خالصه کنند 

کمونيستھا در راه ھدفھا و منافع فوری طبقه کارگر مبارزه می 
ر جنبش امروزی از فردای جنبش نيز کنند ولی ھم زمان با آن د

  ...دفاع می کنند 

کمونيستھا ھمه جا از ھر جنبش انقالبی که ضد نظام 
. اجتماعی و سياسی موجود باشد پشتيبانی می کنند

کمونيست ھا در تمام این جنبش ھا مسئله مالکيت را صرف 
نظر از اینکه شکل کمتر یا بيشتر تکامل یافته به خود گرفته 

عنوان مسئله بنيادی جنبش در جای اول قرار می باشد به 
  .دھند

سرانجام کمونيستھا ھمه جا برای برقراری اتحاد و توافق در 
  .ميان احزاب دمکرات ھمه کشورھا تالش می کنند

کمونيست ھا پنھان نگاه داشتن نظریات و نيات خویش را ننگ 
از می دانند و آشکارا اعالم می دارند که تحقق اھدافشان تنھا 

طریق سرنگونی قھرآميز تمام نظام اجتماعی موجود ميسر 
بگذار طبقات حاکم در پيشگاه انقالب کمونيستی بر . خواھد بود
پرولترھا در این انقالب چيزی جز زنجيرھای خود را . خود بلرزند

. از دست نخواھند داد ولی جھانی را به دست می آورند
  !پرولترھای ھمه کشورھا متحد شوید

  ١٨٤٨ژانویه  – ١٨٤٧ دسامبر

گزارش مربوط به فعاليت چھار ساله « از  –کارل مارکس 
  »شورای کل جمعيت بين المللی کارگران 

سياسی نيز ھر کاميابی جدی  حتی در مساعدترین شرایط...  
طبقه کارگر در گرو پختگی سازمان خواھد بود، زیرا سازمان 
است که این طبقه را تعليم می دھد و نيرویش را متمرکز می 

  .سازد

حتی سازمان طبقه کارگر یک کشور نيز در صورت نقص تشکل 
این طبقه در کشورھای دیگر دستخوش خطر شکست خواھد 

ا در بازار جھانی با یکدیگر رقابت دارند و بود زیرا ھمه کشورھ
فقط اتحاد بين . بدین جھت در یکدیگر تأثير متقابل می بخشند

المللی طبقه کارگر می تواند پيروزی قطعی این طبقه را تأمين 
  ...کند 

  ١٨٦٤سپتامبر سال  ١

قطعنامه کنفرانس « از  –کارل مارکس و فردریش انگلس  
  *»المللی کارگران نمایندگان جمعيت بين 

  :نظر به اینکه  

طبقه کارگر در برابر قدرت متحد طبقات ثروتمند فقط به صورت 
طبقه متشکل در حزب سياسی خاصی که رویاروی ھمه 
احزاب قدیمی طبقات ثروتمند ایستاده باشد می تواند عمل کند 
و این تشکل طبقه کارگر در یک حزب سياسی برای تأمين 

اعی و نيل به ھدف نھایی آن یعنی پيروی انقالب اجتم
برانداختن طبقات ضرورت دارد و اتحاد نيروھا که طبقه کارگر 
ھم اکنون در نتيجه مبارزه اقتصادی بدان دست یافته است، 
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باید در مبارزه این طبقه عليه قدرت سياسی استثمارکنندگان 
طبقه کارگر نيز به عنوان اھرمی بکار رود، کنفرانس به اعضای 

  :ناسيونال یادآور می شود که انتر

در مبارزه طبقه کارگر جنبش اقتصادی و عمل سياسی این 
  .طبقه با یکدیگر پيوند ناگسستنی دارند

  از نامه به گرسن تيری یر –فردریش انگلس 

  ١٨٨٩دسامبر سال  ١٨لندن،  

  .مطلب را از نکته ای که با شما موافقت ندارم آغاز می کنم... 

شترک با احزاب دیگر و حتی عمل مشترک شما ھر گونه عمل م
اما من . کوتاه مدت با آنھا را از لحاظ اصولی به کلی رد می کنيد

به حد کافی انقالبی ھستم که استفاده از این وسيله را نيز در 
مواردی که سودمندی بيشتر یا کمترین زیان را دربرداشته 

  .باشد، بطور مطلق برای خود غدغن نکنم

با ھم موافقت داریم که پرولتاریا بدون انقالب  ما در این مورد
قھرآميز نمی تواند به فرمانروایی سياسی که یگانه در ورودی 

  .به جامعه نوین است، دست یابد

تأکيد کرده ایم که پرولتاریا برای  ١٨٤٧مارکس و من از سال 
آنکه در لحظه قطعی به حد کافی نيرومند باشد و بتواند پيروز 

خاص متمایز از ھمه احزاب دیگر و در نقطه  شود، باید حزب
  .مقابل آنان و به بيان دیگر حزب طبقاتی خود آگاه تشکيل دھد

ولی این بدان معنی نيست که این حزب نمی تواند از احزاب 
دیگر بطور موقت برای ھدفھای خود استفاده کند و نيز بدان 

تی که معنی نيست که نمی تواند از احزاب دیگر در زمينه اقداما
مستقيماً به سود پرولتاریا تمام می شود یا به پيشرفت در 
زمينه رشد اقتصادی یا آزادی سياسی کمک می کند، بطور 

  ...موقت پشتيبانی کند 

مبارزه برای تأمين دمکراسی جزئی از مبارزه برای 
  سوسياليسم است

  

  »چه باید کرد؟ « از کتاب  –لنين 

کمونيستھا از ھر « ه کسی که در عمل فراموش کند ک...  
و بدین جھت ما موظفيم * »جنبش انقالبی پشتيبانی می کنند 

وظایف دمکراتيک عمومی را در برابر تمام مردم بيان داریم و 
روی آنھا تکيه کنيم ، بی آنکه حتی برای یک لحظه معتقدات 
سوسياليستی خود را پنھان داریم ، سوسيال دمکرات نخواھد 

فراموش می کند که ھر مسئله کسی که در عمل . بود
دمکراتيک عامی را باید پيش از دیگران طرح کند، برجسته سازد 

  .و حل کند، سوسيال دمکرات نخواھد بود

  ١٩٠٢فوریه  – ١٩٠١پائيز سال 

  به نقل از مانيفست حزب کمونيست*  

  

  

  »برنامه ما « از مقاله  –لنين 

این تئوری : داریم ما تمام و کمال بر تئوری مارکس تکيه ...  
برای نخستين بار سوسياليسم را از پندارگرائی به علم تبدیل 
کرد و این علم را بر مبانی محکم مستقر ساخت و راھی را که 
باید به پيروی از آن این علم را به پيش برد و تمام اجزاء آن را 

این تئوری وظيفه واقعی حزب ... تکميل کرد، مشخص ساخت 
تی را توضيح داده و تاکيد کرده است که انقالب سوسياليس

وظيفه حزب برنامه پردازی برای نوسازی جامعه ، موعظه 
خوانی برای سرمایه داران و دنباله روی از آنان درباره بھبود 
وضع کارگران نيست، توطئه چينی نيست، بلکه سازماندھی 
مبارزه طبقاتی پرولتاریا و رھبری این مبارزه است که تصرف 

ياسی توسط پرولتاریا و سازمان دادن جامعه قدرت س
  ...سوسياليستی ھدف نھائی آن را تشکيل می دھد 

  ١٨٩٩اکتبر سال 

  از نامه به اینسا آرماند –لنين 

  ١٩١٦دسامبر سال  ٢٥ 

باید ھنر آن را داشت که مبارزه در راه دمکراسی و مبارزه در ...  
ضمن آن  راه انقالب سوسياليستی را با یکدیگر درآميخت و

ھمه دشواری کار در ھمين و جان کالم . اولی را تابع دومی کرد
  ...ھم در ھمين است 

  »درباره سازش « از مقاله  –لنين 

مفھوم سازش در قاموس سياست عبارت است از چشم  
پوشيدن از برخی خواستھا و دست کشيدن از برخی 

  .خواستھای خود برای رسيدن به توافق با حزب دیگر

ه عناصر عامی بطور معمول درباره بلشویک ھا دارند تصوری ک
و مطبوعاتی که به ما افترا می زنند بدان ميدان می دھند، این 
است که بلشویک ھا ھيچگاه، با ھيچ کس به ھيچ سازشی تن 

  .درنمی دھند

چنين تصوری برای ما بمثابه حزب پرولتاریای انقالبی خوشایند 
منان نيز مجبورند وفای ما است، زیرا ثابت می کند که حتی دش

ولی با . را به اصول بنيادین سوسياليسم و انقالب اذعان کنند
این تصور با حقيقت : وجود این باید حقيقت را بيان داشت 

انگلس حق داشت که ضمن انتقاد از بيانيه . مطابقت ندارد
ھيچ « سخن آنان را درباره ) ١٨٧٣سال (کمونارھای بالنکيست 

او می گفت این سخن . مورد تمسخر قرارداد» ! سازشی مباد
چيزی جز جمله پردازی نيست، زیرا چه بسا اوضاع و احوال 
سازش را بطور ناگزیر به حزب رزمنده تحميل کند و بدین جھت 

قبول پرداخت قرض به « تحاشی قطعی و ھميشگی از 
وظيفه یک حزب انقالبی . کاری است بی معنی* »اقساط 

تحاشی از ھرگونه سازشی را محال راستين این نيست که 
اعالم کند، بلکه آن است که در جریان ھر سازشی، آنجا که 
سازش ناگزیر می شود، بتواند به اصول خود، به طبقه خود، به 
وظيفه انقالبی خود، به وظيفه تدارک انقالب و آماده سازی 

  .توده ھای خلق برای احراز پيروزی در انقالب وفادار بماند

  ١٩١٧سال سپتامبر 
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  برای دنيايی مبارزه می کنيم که 

  
  به فقير و غني، دارا و ندار تقسيم نشده باشد

  در آن بهره كشي فرد از فرد منسوخ شده باشد

  كار اسارت بار و برده وار زنان در خانه بخشي از ماشين استخراج سود جهان سرمايه نباشد

  نباشند خدمتكار خانگي اشابزار لذت مرد و  و محسوب نشوندزنان مايملك مردان 

  خرافه و جهل دست و پايشان را نبسته باشد و ذهنشان را محصور نكرده باشد

  ، صرف نظر از جنسيت،يانسانهر دنيايي كه در آن 

  بيابد ودر تنوع و رنگارنگي جامعه  ش رايامكان شكوفايي همه استعدادها 

  .تعاون آگاهانه جمع انسان ها به كار گيرد به خدمت درش را انرژي و خالقيت 

  در فرداست که امروز دنيايیو برای رسيدن به چنين 

  براي لغو حجاب اجباري

  براي آزادي پوشش

  دور از هرگونه اگر و مگره براي حق تحصيل ب

  حركتبراي حق سفر و آزادي 

  سرپرستي فرزند، حق براي حق معاشرت، حق انتخاب زوج، حق سقط جنين، حق طالق

  براي برابري كامل قانوني، بدون قيد و شرط

  و براي جدايي كامل دين از دولت

  .مبارزه مي كنيم

  !تمبارزه امروز ما، رھگشای آرزوھای فردای ماس
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