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  وظايف فوری انقالب اجتماعی

   و حکومت شورايی
  

  

  

 در ھم شکستن ماشين دولتی بورژوازی و استقرار حکومت شورايی -

  

 ھای سياسی و حقوق دمکراتيک مردم ايران در حکومت شورايی آزادی -

 

 در حکومت شورايی اجتماعی و رفاھی ی عمومفوری اقدامات -

   

 اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران -

 

به  گذار و به منظور دمکراتيزه کردن اقتصاد کشور اقدامات عاجل حکومت شورائی، -
 سوسياليسم

 

زحمتکشان روستائی و  اقدامات فوری حکومت شورائی به منظور افزايش سطح رفاه -
 زه طبقاتی در روستاھابسط مبار

 

  سياست خارجی حکومت شورايی -
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به تشريح وظيفه سياسی فوری انقالب اجتماعی در " وظايف فوری انقالب اجتماعی"
، ۶٠۴ھای  در شمارهدارد که ايران و مطالبات مشخص برنامه سازمان اختصاص 
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   و حکومت شورايیوظايف فوری انقالب اجتماعی

  

  

 ٣        در ھم شکستن ماشين دولتی بورژوازی و استقرار حکومت شورايی -

  

 ١٠      ھای سياسی و حقوق دمکراتيک مردم ايران در حکومت شورايی آزادی -

 

 ١٧        در حکومت شورايی اجتماعی و رفاھی ی عمومفوری اقدامات -

 

 ٢۴              اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران -

 

 ۴٧  به سوسياليسم گذار و به منظور دمکراتيزه کردن اقتصاد کشور اقدامات عاجل حکومت شورائی، -

 

زحمتکشان روستائی و بسط مبارزه طبقاتی   فوری حکومت شورائی به منظور افزايش سطح رفاهاقدامات -
 ۶٣                    در روستاھا

 

  ۶٩              سياست خارجی حکومت شورايی -
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  در ھم شکستن ماشين دولتی بورژوازی و استقرار حکومت شورايی

  
داری  ی سرمايه ھای جامعه راه حل تضادھای و بحران) اقليت( فدائيان بر طبق برنامه سازمان
ست که ھدف نھايی آن الغای طبقات و استقرار نظمی کمونيستی متشکل  ايران، يک انقالب اجتماعی

ی قدرت  نخستين گام اين انقالب، سرنگونی بورژوازی از اريکه. ھای آزاد و برابر است از انسان
  .ست حکومت شورايیسياسی و استقرار يک 

  :لذا در بخش وظايف سياسی فوری برنامه آمده است
ترين شکل آن جمھوری پارلمانی است که بر تارک آن مجلس   دولت بورژوايی که دمکراتيک- «

دار برای اسارت طبقه کارگر  گری و سرکوب طبقه سرمايه مؤسسان قرار گرفته است، ابزار ستم
طبقه کارگر بايد اين دستگاه دولتی را در ھم شکند . پرولتاريا باشدتواند وسيله رھايی  نمی؛ لذا است

  ».و به جای آن دولت شورايی و حکومت شورايی را مستقر سازد
باشد، آن نظام  ھا می ھا و تبلور اراده آن  حکومت شورايی که برآمده از قيام مسلحانه توده-

ھا جايگزين بوروکراسی، ارتش،  دهسياسی است که در آن اعمال حاکميت مستقيم و بالواسطه تو
گردد، سيستم انتصابی مقامات به کلی  ای مجزا از مردم می پليس و کليه نيروھای مسلح حرفه

  .باشند افتد و کليه مناصب و مقامات از صدر تا ذيل، انتخابی و در ھر لحظه قابل عزل می برمی
  :رو در حکومت شورايی از اين

ای مجزا از مردم منحل  امی، بسيج و کليه نيروھای مسلح حرفه ارتش، سپاه، نيروھای انتظ- ١
  .ھا خواھد گرديد ای تحت اتوريته شوراھا، جايگزين آن خواھد شد و تسليح عمومی توده

ھا از طريق   تمام دستگاه بوروکراتيک برچيده خواھد شد و اعمال حاکميت مستقيم توده- ٢
  .کنند، برقرار خواھد شد ه ھر دو عمل میشوراھايی که به مثابه نھادھای مقننه و مجري

 سيستم انتصابی مقامات برخواھد افتاد و کليه مناصب و مقامات نه فقط انتخابی، بلکه ھر -  ٣
تمام مقامات، بدون استثناء، . کنندگان اراده کردند قابل عزل خواھند بود لحظه که اکثريت انتخاب

  .ريافت خواھند کردحقوقی برابر با متوسط دستمزد يک کارگر ماھر د
  ».دشون گردد و قضات نيز انتخابی و قابل عزل می  سيستم قضايی کنونی منحل می- ۴

کنگره سراسری شوراھای نمايندگان کارگران و زحمتکشان شھر و روستا به عنوان «و 
  . است»ترين ارگان حکومتی عالی

 شورايی در ايران مستقر اما چرا دولت بورژوايی بايد در ھم شکسته شود و به جای آن دولتی
  گردد؟

در نخستين مراحل تاريخ بشريت و پيدايش جوامع انسانی که . ای ازلی و ابدی نيست دولت، پديده
ھا حاکم بود،  ھنوز مالکيت خصوصی و طبقات پديده نيامده بود و مناسبات اشتراکی در ميان انسان

ھا قرار گرفته باشد،  رو در روی آنای به نام دولت، يک قدرت حکومتی مجزا از مردم که  پديده
در اين جامعه که يگانگی منافع فرد و جمع، خاص و مشترک حاکم بود، مؤسسات و . وجود نداشت

نھادھايی که برای رتق و فتق امور مشترک مردم شکل گرفته بود، بر پايه فعاليتی داوطلبانه و 
  .افع مشترک، مسلح بودندآزادانه قرار داشتند و توده مردم برای حفظ و حراست از من

کند، تقسيم  با توسعه و پيشرفت نيروھای مولد، تدريجاً مناسبات توليدی و اجتماعی تغيير می
پيدايش طبقات، منافع متضاد و . گردند اجتماعی کار، مالکيت خصوصی و طبقات پديدار می

فع فرد و جمع، خاص چرا که اکنون ديگر وحدت و يگانگی منا. ی طبقاتی را به ھمراه داشت مبارزه
طبقات و اقشاری با منافع متضاد در برابر يکديگر قرار گرفته و تضاد . و عام از ميان رفته است

از ھمين تضاد منافع خاص و مشترک است که نفع «. منافع خاص و مشترک پديدار شده است
 »قعی جدا شدهگيرد که از منافع فردی و جمعی وا مشترک، شکلی مستقل به عنوان دولت به خود می



   و حکومت شورايیوظايف فوری انقالب اجتماعی

  

٤ 

ھا بر ديگری  مستلزم تقسيم کارند و يکی از آن«سازد که  و سرانجام خود را بر طبقاتی مبتنی می
  ١».مسلط است
باشد و به طبقه مسلط  ای که مالک وسايل توليد می طبقه. جاست که دولت شکل گرفته است در اين

 قدرت عمومی، به عنوان تسلط مشترک خود را به عنوان«از نظر اقتصادی تبديل شده است، 
گردد و از طريق  ی مسلط و حاکم تبديل می  از نظر سياسی نيز به طبقه،٢».کند دولت، برقرار می

جدا از مردم و بوروکراسی ممتاز و مافوق ح اين دستگاه دولتی که ارکان اصلی آن را نيروھای مسل
  .دارد  میی تحت ستم را در انقياد و اسارت نگه دھند، طبقه مردم تشکيل می

ی حاکم و ابزار ستم و سرکوب برای در  بنابراين، دولت به عنوان قدرت جمعی و متشکل طبقه
ی بشری  ی معينی از تکامل جامعه انقياد نگه داشتن طبقه يا طبقات فرودست و تحت ستم، در مرحله

  .ست پديدار شده است و ھستی آن وابسته به شرايط اقتصادی معين و مناسبات طبقاتی
داری در عصر باستان، تا به امروز که شيوه توليد  ی طبقاتی برده ز دوران پيدايش جامعها

تر شدن جامعه و  داری در جھان مسلط شده است، با پيچيده داری و جامعه سرمايه سرمايه
ی طبقاتی،   آن، افزايش وظايفی که در برابر طبقه حاکم قرار گرفت و رشد مبارزهکردھای کار

تر به خود گرفت، تا سرانجام در  شد، متمرکزتر گرديد، شکلی پيچيدهر ت ض و طويلدولت نيز عري
  .داری به کمال خود رسيد دوران سرمايه

ی طبقاتی در شکل عريان و  داری که تضادھای طبقاتی کامالً شفاف و مبارزه در جامعه سرمايه
تفاوتی ھم . ديگر استتر از ھر زمان  آشکار آن در جريان است، خصلت طبقاتی دولت، برجسته

کند که اين دولت چه شکلی به خود گرفته باشد، طبقه حاکم به شکلی پوشيده و به اصطالح  نمی
در ھر حال دولت . ی سياسی خود را تحميل کند يا به شکلی عريان و استبدادی دمکراتيک، اراده

ی تحت ستم کارگر  گری و سرکوب برای اسارت طبقه دار، ابزار ستم ارگان سيادت طبقه سرمايه
  .است

ناپذير طبقاتی کار و  با ھمان آھنگی که ترقی صنعت مدرن، تضاد آشتی«: به قول مارکس
سرمايه را رشد داد و تشديد نمود، قدرت دولتی، بيش از پيش، خصلت قدرت ملی سرمايه بر کار، 

 ماشين سازی اجتماعی، خصلت يک خصلت يک نيروی عمومی سازمان يافته برای اسارت و برده
  ٣».استبداد طبقاتی به خود گرفت

تاکيد مارکس در اينجا بر خصلت طبقاتی دولت بورژوائی به عنوان ارگان سيادت طبقاتی برای 
شود که برای  گيری نمی از اين گفتار چنين نتيجه؛ لذا ست اسارت طبقه کارگر و استثمار کار مزدی

تفاوت است و مثالً فرقی ميان يک دولت  ھای کارگر و زحمتکش، اشکال دولت بورژوايی بی توده
. ی جمھوری اسالمی وجود ندارد پارلمانی دمکراتيک بورژوايی و يک دولت استبدادی از نمونه

ھای سياسی برخوردارند و حقوق  بالعکس يک جمھوری پارلمانی که در آن مردم از آزادی
 تاريخی در مقايسه با دمکراتيک و مدنی مردم به رسميت شناخته شده است، نه فقط از نظر

مؤسسات و نھادھای سياسی فئودالی و قرون وسطايی، گامی به پيش است، بلکه در قياس با 
ھا سلب شده است، يک  ھا و حقوق دمکراتيک مردم از آن  که در آن آزادی،ھای استبدادی دولت

جود دارد،  و دولت بورژوايی وداری يهسرماروشن است که مادام، نظم . شود پيشرفت محسوب می
نفع کارگران و زحمتکشان در اين است که آن شکل دولت بورژوايی وجود داشته باشد که در آن 

ھای بورژوايی آن حاکم باشد، يعنی جمھوری  ھا و حقوق دمکراتيک مردم، با ھمان محدوديت آزادی
  .ست ترين شکل دولت بورژوايی پارلمانی که دمکراتيک

شود که دولت بورژوايی ھر شکلی که به خود  ری ايجاد نمیبا اين ھمه در اين واقعيت تغيي
در يک جمھوری . دار است و ارگان سيادت طبقاتی آن بگيرد، قدرت جمعی و متشکل طبقه سرمايه

                                                 
  متن انگليسی–ايدئولوژی آلمانی؛ مارکس، انگلس  -١
  متن انگليسی–ايدئولوژی آلمانی؛ مارکس، انگلس  -٢
  متن انگليسی-جنگ داخلی در فرانسه؛ مارکس -٣
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دار، اراده سياسی و اتوريته خود را  پارلمانی ھم مثل ھر شکل ديگر دولت بورژوايی، طبقه سرمايه
نگه داشتن کارگران و استثمار ست برای در انقياد  زاریکند که اب از طريق دولتی تحميل می

  .مزدیکار
ای جدا از مردم، ارتش، پليس، به ھمراه ضمائم   شالوده اين دولت اوالً، يک نيروی مسلح حرفه

ھای اطالعاتی و جاسوسی و غيره است که ابزارھای  ھا، سازمان ھا، زندان مادی آن نظير دادگاه
تر و  ھر چه دولت منسجم. اند ظ نظم موجود و سرکوب کارگرانی حاکم برای حف قھری طبقه

ی طبقاتی حادتر شده است، بر کميت اين نيروی سرکوب و  متمرکزتر شده است، ھر چه مبارزه
  .ھا در دولت افزوده شده است نقش آن

ثانياً، يک دستگاه عريض و طويل بوروکراسی متشکل از مأمورين دولتی، مقامات و 
بورژوازی . ای رتق و فتق امور روزمره بورژوازی و سازماندھی استثمار استداران بر منصب

شمار است، برای پيشبرد وظايفی که در برابر قدرت سياسی متمرکز قرار دارد،  ی کم که يک طبقه
تر دولت، به ارتشی بزرگ از  داری و نقش پيچيده ی کارکردھای جامعه سرمايه به ويژه با توسعه
ھای مختلف  ای در عرصه بگيران نياز دارد که دارای شناخت و مھارت حرفه کارمندان و حقوق

اين ارتش بزرگ، مطابق يک سيستم تقسيم کار منظم و مبتنی . اقتصادی، اجتماعی، سياسی ھستند
ھا و مؤسسات متعدد، استثمار کار مزدی را در  بر سلسله مراتب سازمان يافته و از طريق سازمان

ھای داخلی و  دھد و به رتق و فتق امور روزمره و پيشبرد سياست ن میمقياسی سراسری سازما
 که از امتيازات و حقوق بوروکراسیبگيران دستگاه  اين حقوق. خارجی بورژوازی مشغول است

باشند، به کلی از مردم جدا ھستند و به عنوان قشری ممتاز،  ويژه نسبت به توده مردم برخوردار می
  .مافوق مردم قرار دارند

ترين مسايل جامعه نه توده مردم، و نه  گيرندگان و مجريان واقعی در مورد مھم جا، تصميم در اين
 و مقامات انتصابی آن ھستند که راه  ھای انتخابی، بلکه دستگاه بوروکراتيک ماشين دولتی حتا ارگان

، چنان در خدمت اين دستگاه. اند کردهرا بر ھر گونه مداخله توده مردم در اداره امور کشور، سد 
ھای پارلمانی، در جا به  دار حاکم سازمان يافته است که ھر تغييری ھم که در نظام ی سرمايه طبقه

تواند تزلزلی در ارکان قدرت دولتی و حاکميت طبقه  جايی افراد، احزاب و مؤسسات، رخ دھد، نمی
  .دار ايجاد نمايد سرمايه

ھای جدی  يط عادی، يعنی در شرايطی که بحرانروست که شکل دولت پارلمانی در شرا از ھمين
ترين شکل دولتی اعمال حاکميت بورژوازی و حفظ  موجوديت نظام را به مخاطره نيانداخته، مناسب

  .ست داری نظم طبقاتی سرمايه
برانگيز به دولت بورژوايی  در اين جا با انضمام پارلمان به دولت، شکلی زيبا، فريبنده و توھم

در ظاھر، تفاوت ثروت به رسميت . حق رأی عمومی و آزادی انتخابات وجود دارد. داده شده است
ھای  آزادی. شناخته نشده و ھر کس مستقل از اين که به کدام طبقه تعلق دارد، يک رأی دارد

سياسی، آزادی فکر و عقيده، بيان، اجتماع، آزادی نشر و مطبوعات به رسميت شناخته شده و 
مردم آزادند، . توانند تشکيل و فعاليت کنند  صنفی و دمکراتيک میھای احزاب سياسی، تشکل

با اين ھمه، . نمايندگان خود را انتخاب نمايند و به پارلمان بفرستند يا رئيس جمھوری را انتخاب کنند
توانند بر سرنوشت خود حاکم گردند، نه نقشی در اداره امور کشور داشته باشند و نه در  نه مردم می

  .ت بورژوايی، فرمانروايی و سلطه بورژوازی تزلزلی ايجاد نمايندارکان دول
اما ابزار و وسايلی که . توده مردم از آزادی عقيده و بيان برخوردارند. دليل آن ھم پوشيده نيست

ھا، تمام  ھا، خبرگزاری  تلويزيون، چاپخانه- برای ابراز عقيده و بيان وجود دارد، مطبوعات، راديو 
ابزارھای مدرن اينترنتی نيز نتوانسته و . ست صری و غيره در دست بورژوازیوسايل سمعی و ب

چون قدرت تأثيرگذاری بورژوازی در اين عرصه نيز . تواند تغييری در اين وضع ايجاد نمايد نمی
کنند،  ھا و احزاب سياسی پر قدرتی که از منافع کارگران دفاع می چنان باالست که حتا سازمان

ھای سياسی به  به کنه مسئله که نگاه شود، به رغم اين که آزادی. ابله با آن را ندارندمطلقاً يارای مق
رسميت شناخته شده است، در واقعيت، در عمل، آزادی عقيده و بيان، آزادی تبليغ، آزادی 
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مطبوعات برای بورژوازی وجود دارد که وسايل توليد مادی و معنوی را در اختيار دارد، شب و 
بورژوازی . دھد کند و به افکار عمومی شکل می ھای خود را تبليغ می ژی و سياستروز ايدئولو

نگاران، نويسندگان، ھنرمندان، متخصصين مراکز تحقيقاتی و  پردازان، روزنامه ارتشی از نظريه
موسسات رنگارنگ ديگر را نيز برای پيشبرد اين وظايف در اختيار دارد که به ھمراه نھاد مذھب 

  .پردازند ی مردم می حانيت، ھر لحظه به تحميق ايدئولوژيک تودهو دستگاه رو
توانند نمايندگان واقعی خود را به پارلمان بفرستند، نه  ست که مردم حتا نمی تحت چنين شرايطی

شود، بلکه بورژوازی با يک دستگاه تبليغاتی عريض و طويل و به  ھا می رو که کسی مانع آن از آن
دھد که بدون آن که نيازی به  گيری معينی به افکار عمومی می ان جھتيافته، چن خوبی سازمان

گيری بيرون آورده  ھای رأی ھای انتخاباتی باشد، نمايندگان احزاب بورژوايی از صندوق تقلب
ھای بورژوايی برحسب شرايط و اوضاع اقتصادی و سياسی معين بر سر کار  شوند و کابينه می
ھا راه   حتا قدرتمندترين احزاب کارگری و راديکال که به پارلماندر اين سيستم سياسی،. آيند می
ھا در شرايطی معين داشته  ھا جز انجام برخی رفرم توانند نقشی تأثيرگذار بر سياست يابند، نمی می

ھای مھم بر عھده  گيری گونه که اشاره شد، پارلمان نقش اصلی را در تصميم در اساس، ھمان. باشند
ی اصلی تصميمات و  برنده گيرنده و پيش ست که تصميم  بوروکراسی دستگاه دولتیندارد، بلکه اين

ھای  از ھمين روست که در يک نظام دمکراتيک پارلمانی با وجود آزادی. مسايل مھم جامعه است
توانند  دانند از اين طريق نمی چرا که می. کنند سياسی، اغلب، اکثريت مردم در انتخابات شرکت نمی

انتخاب اين يا آن حزب، اين يا آن نماينده ؛ لذا غيير دھند و بر سرنوشت خود حاکم گردندچيزی را ت
اند،  نکته ديگر اين که ھمين نمايندگانی که توسط خود مردم انتخاب شده. ھا بی تفاوت است برای آن

ينده ای که نما رسد و در دوره مثالً چھار ساله ھا نمی پس از انتخاب شدن، ديگر دست کسی به آن
ھای خود  به وعده. اند، جوابگو نيستند  رای دادهھا آناند، به مردمی که به  پارلمان يا رئيس جمھوری

کنندگان ھم از حق فراخواندن  انتخاب. گيرند زنند و به نام مردم، عليه مردم تصميم می پشت پا می
  .اند  محرومشانيدنکشھا و به زير  آن

ھای سياسی حتا در يک جمھوری پارلمانی  مکراسی و آزادیالذکر است که د بنا به داليل فوق
اين صوری بودن آزادی و دمکراسی، بر پايه . آيند بورژوايی، صوری و ظاھری از کار درمی

در نظام . داری قرار گرفته است ھا در جامعه سرمايه برابری صوری و ظاھری انسان
تواند ديگری را از آزادی و برابری  ی نمیکس. ھا آزاد و برابرند داری، ظاھراً ھمه انسان سرمايه

داری و   دوران بردهھم چونتواند کارگر را به زور،  کسی نمی. محروم کند و بنده و برده خود سازد
دار با ھم برابرند و به عنوان دو فرد برابر و  در ظاھر، کارگر و سرمايه. سرواژ به کار وادارد

در . خرد فروشد و ديگری می يکی کااليی را می. شوند الحقوق وارد معامله با يکديگر می متساوی
کارگر که چيزی جز نيروی کار خود برای فروش ندارد، با . ست واقعيت اما اين برابری صوری

کارگر مجبور است . داری که مالک وسايل توليد، سرمايه و ثروت است، برابر نيستند سرمايه
اگر . است به بردگی مزدی تن دھد و استثمار شودناگزير . دار بفروشد نيروی کارش را به سرمايه

ست، در  چه که در ظاھر برابری آن؛ لذا ميرند اش از گرسنگی می اين کار را نکند، خود و خانواده
ست و اين برابری صوری پايه و اساس صوری بودن  برابری صوری. ست واقعيت، نابرابری

  .ست داری آزادی و دمکراسی در نظام سرمايه
ھای سياسی در يک دولت پارلمانی بورژوايی، تا جايی برای   اين اوصاف، ھمين آزادیبا تمام

داری که  در جامعه سرمايه.  به نظم موجود صورت نگيرد»قصد سوء«ست که  بورژوازی پذيرفتنی
ی طبقاتی در  اند و رو در روی يکديگر، مبارزه  اصلی جامعهدار و کارگر طبقات ی سرمايه طبقهدو 

ی طبقاتی در  در يک جمھوری پارلمانی، مبارزه. ص و عريان آن در جريان استشکل خال
قانون ھم چيزی نيست، جز . ھای قانون بورژوازی مجاز و به رسميت شناخته شده است محدوده

شود که از  مبارزه طبقاتی تا جايی مجاز دانسته می؛ لذا داری به زبان حقوقی بيان مناسبات سرمايه
ھای نظم  ی طبقاتی تحت شرايط معين از محدوده اما مبارزه. نونی فراتر نرودی قا اين محدوده

جاست که تمام  در اين. گذارد ھای قانونی را پشت سر می رود و محدوده موجود فراتر می
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ھای استبدادی بورژوايی که  شود و دقيقاً مثل دولت ظاھرسازی دمکراسی بورژوايی کنار نھاده می
دار حاکم است، نظير جمھوری اسالمی ايران، نيروھای  ريان طبقه سرمايهھا ديکتاتوری ع در آن

ھای کارگر و زحمتکش را  شوند و توده سرکوب پليس و ضد شورش آشکارا وارد عرصه می
اين واقعيت را مکرر در جريان اعتراضات و مبارزات کارگران، دانشجويان و . کنند سرکوب می

ھای بزرگی در اين  حاال مجسم کنيد که اگر بحران. ايم يی ديدهھای پارلمانی اروپا جوانان در نظام
. داری به پا خيزند، چه رخ خواھد داد کشورھا رخ دھد و کارگران برای سرنگونی نظم سرمايه

قطعاً در آن شرايط که ديگر نيروی سرکوب پليس قادر به مھار جنبش نيست، ارتش نيز با تمام 
حتا اگر الزم باشد . د شد تا نظم موجود را نجات دھداش وارد عرصه خواھ تجھيزات نظامی

  .دفاشيسم اروپايی اين را يک بار نشان دا. ھای سياسی تعطيل و پارلمان ھم برچيده خواھد شد آزادی
ای و بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم شکل  دولت بورژوايی که بر بنياد نيروھای مسلح حرفه

بنابراين دولت . ی سياسی بورژوازی را حفظ خواھد کرد طهست و سل گرفته است، به جای خود باقی
تواند  يک چنين دولتی نمی. ست بورژوايی ھر شکلی که به خود بگيرد، ابزار ستم و استبداد طبقاتی

دولت بورژوايی حتا در شکل پارلمانی، آن . ھای کارگر و زحمتکش باشد ی رھايی توده وسيله
از طريق آن بتواند اداره امور کشور را در دست خود دستگاھی نيست که توده زحمتکش مردم 

ھای سياسی برقرار سازند و بر سرنوشت  ترين آزادی ترين دمکراسی را با گسترده بگيرد، وسيع
کارگران به دولتی نياز دارند که ديگر بر پايه بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم و . شوندخود حاکم 

  .باشدنيروھای مسلح مجزا از مردم استوار ن
اين . ی انقالب اجتماعی در ھم کوبيدن و انحالل ماشين دولتی بورژوايی است لذا نخستين وظيفه

ست که بايد جای آن  رو ضروری خرد کردن و به دور ريختن ماشين دولتی بورژوايی نه فقط از آن
ه باشد و با از يابند را دستگاھی بگيرد که با وظايف پرولتاريا در انقالب، انطباق داشته باشد، زوال

اش تدريجاً ناپديد شود و از بين برود، بلکه دست به نقد،  دست دادن وظايف و کارکردھای سياسی
ھای سياسی را در  ترين و پيگيرترين دمکراسی را به ارمغان آورد و برقراری آزادی کامل
  .ترين شکل آن ممکن سازد ترين و کامل  گسترده،ترين وسيع

خواھانه و  اق با وظايف انقالب اجتماعی و مطالبات دمکراسی که در انطب اين دولتی
ھای کارگر و  ست که در آن، توده ھا قرار دارد، يک دولتی شورايی خواھانه فوری عموم توده آزادی

گذاری و  ھای قانون شوراھا، ارگان. کنند ھای شورايی اعمال حاکميت می زحمتکش از طريق ارگان
در اين دولت شورايی تمام نمايندگان و . اند  تحت اتوريته شوراھا مسلحاند و توده مردم مجری قانون

. شوند کنندگان اراده کردند عزل می اند، بلکه در ھر لحظه که انتخاب مقامات دولتی نه فقط انتخابی
چه که به  در عين حال آن. حقوق مقامات از متوسط دستمزد يک کارگر ماھر تجاوز نخواھد کرد

باشد،  معه ايران که ھم اکنون دولتی مذھبی بر سر کار است، حائز اھميت میويژه در مورد جا
قدرت دستگاه مذھبی را در ھم خواھد شکست و به شکلی کامالً راديکال دين و دولت را از يکديگر 

  .جدا خواھد نمود
ھای عينی و طبقاتی برقراری يک قدرت شورايی وجود دارد، بلکه  در ايران نه فقط پيش شرط

  .يک پشتوانه تجربی و تاريخی نيز برخوردار استاز 
توانند از شر مصايب و فجايعی که نظم  اين واقعيت به دفعات اثبات شده است که مردم ايران نمی

اند خالص شوند و به  طبقاتی موجود و رژيم سياسی پاسدار آن، جمھوری اسالمی به بار آورده
اما . ر چيز جمھوری اسالمی را سرنگون کنندمطالبات خود دست يابند، مگر آن که مقدم بر ھ

سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی، فقط از طريق يک انقالب ممکن است که نيروی اصلی آن، 
  .طبقه کارگر خواھد بود

 نيز نشان داد، اشکال عمده و اصلی ۵٧گونه که تجربه انقالب سال  در يک چنين انقالبی، ھمان
ھای مبارزاتی مختص طبقه   پای درآورد و سرنگون سازد، شکلمبارزه که قادر است رژيم را از

از درون ھمين . ی اعتصابات عمومی و سراسری و قيام مسلحانه خواھد بود کارگر، از نمونه
ای کارگران و زحمتکشان در  ھای اقتدار و اعمال حاکميت مستقيم توده اشکال مبارزه است که ارگان
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ل نيست که در ھر کجا انقالبات کارگری رخ داده، از درون بی دلي. آورند شکل شوراھا سر برمی
ھای شورايی تحول   ھای اعتصاب به ارگان کميته. اعتصابات سياسی کارگران، شوراھا پديدار شدند

  .و تکامل يافتند
عالوه بر اين، . گيری شوراھا در ايران بر يک زمينه و بنيان طبقاتی قرار دارد بنابراين شکل
يک پيشينه تاريخی نيز دارد که امکان استقرار اين نوع جديد از دولت را تقويت شورا در ايران 

  .کند می
ھای پس از جنگ جھانی اول  ھای دورتر را در پی انقالب مشروطيت و سال اگر تجارب گذشته

کنار بگذاريم، کارگران و زحمتکشان ايران در جريان سرنگونی رژيم شاه، به ويژه پس از قيام 
توده مردم، کارگران، . ست ای مھم و فراموش نشدنی ايجاد شوراھا نمودند که تجربهمبادرت به 

ھای اجتماعی ديگری از مردم زحمتکش، با ايجاد اين شوراھا به رغم  سربازان، دھقانان و گروه
ھا گرديد، در ھمين محدوده نيز  موانعی که ارتجاع حاکم پديد آورده بود و مانع از رشد و تکامل آن

ھا را در تحقق مطالبات و  ل، نقش بی بديل شوراھا را در اعمال قدرت و ظرفيت و جايگاه آندر عم
ی تاريخی کارگران و  ی مثبت شوراھا در خاطره اين تجربه. اھداف انقالبی خود دريافتند

زحمتکشان باقی مانده است و از ھمين روست که در ميان توده مردم ايران، شورا از محبوبيت 
  .وردار استبااليی برخ

 اما تجربه سرکوب و برچيده شدن شوراھا توسط دولت بورژوايی جمھوری اسالمی، اين درس 
را نيز آموخته است که اگر قرار است شوراھا پايدار بمانند و اعمال حاکميت کنند، بايد به 

. شندھای قدرت حاکم تبديل شوند و نه اين که در جنب قدرت حاکم بورژوايی قرار داشته با ارگان
اين تجربه آموخت که برای استقرار يک حکومت شورايی در ايران بايد تمام ماشين دولتی کھنه 

ھا و   و تمام ارگاندبر افتسيستم انتصابی مقامات به کلی . موجود در ھم شکسته و جاروب شود
ھای  نهدر حکومت شورايی که بر ويرا. ترين سطوح تا باالترين آن انتخابی باشند مقامات از پايين

ھای کارگر و زحمتکش مردم از طريق برپايی شوراھا در  يابد، توده دولت بورژوايی استقرار می
ھا را از  رفتار آن. کنند محل کار و زندگی خود، کامالً آزادانه و آگاھانه نمايندگان خود را انتخاب می

گو  ھا که بايد پاسخ نچه ديدند منتخبين آ دھند و چنان نزديک تحت کنترل و نظارت دقيق قرار می
. کنند  را سلب میشانياراتاختھا را معزول و  باشند، از وظايف خود عدول نمودند، بی درنگ آن

 مستقيم اکثريت بزرگ مردم ايران است و نه  ی حاکميت بنابراين در دمکراسی شورايی که عرصه
 نه فقط بساط سيستم داران و ثروتمندان، برخالف دمکراسی بورژوايی اقليتی کوچک از سرمايه

ترين تا باالترين سطوح  شود و تمام مقامات و مناصب از پايين انتصابی از بيخ و بن برچيده می
  .اند گو و قابل عزل اند، بلکه منتخبين، پاسخ انتخابی

ھای عالی دولتی جا  در حکومت شورايی، ديگر جايی برای وزرا، وکال و مقاماتی که در ارگان
کنند، وجود  ای برخوردارند و حقوق و مزايای کالنی دريافت می ز امتيازات ويژهکنند، و ا خوش می

ھای کارگر و زحمتکش مردم، خودشان قادرند از طريق شوراھا وظايف  توده. نخواھد داشت
 ھمان حقوق و دستمزد شانیعمومکشورداری را بر عھده بگيرند و در ازای انجام خدمات 

ھای بورژوايی ھم اکنون حقوق و  ترين دولت حتا در دمکراتيک.  را دريافت نمايندشانیکارگر
کند  مزايايی که يک نماينده مجلس از آن برخوردار است، از ده برابر حقوق يک کارگر تجاوز می

حکومت شورايی به . رسد ھا برابر نيز می و در مورد برخی مقامات دستگاه بوروکراتيک گاه به ده
اد و حقوق و مزايای ھيچ مقامی از متوسط دستمزد کارگر ماھر خوری پايان خواھد د اين مفت

طلبی و تمايالت بوروکراتيک در  ست عليه مقام ای اين اقدام در عين حال مبارزه. تجاوز نخواھد کرد
  .حکومت شورائی

برای اين که . ھای کارگر و زحمتکش است حکومت شورايی، عرصه حاکميت مستقيم عموم توده
ی امور کشور را در تمام سطوح بياموزند، نقشی  عه بتوانند راه و روش ادارهھمه زحمتکشان جام

طلبی مبارزه شود، حکومت  فعال در اداره امور کشور داشته باشند و با تمايالت بوروکراتيک و مقام
ھای نمايندگی در شوراھا و تصدی امور را تا حد ممکن کوتاه خواھد کرد و فرضاً به  شورايی دوره
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تر کاھش  ھای محلی و سطوح پايين ھای عالی دولت شورايی و يک سال در ارگان ر ارگاندو سال د
  .خواھد داد

گذاری و اجرای آن پايان خواھد داد و شوراھا در آن واحد  حکومت شورايی به جدايی قانون
ترين ارگان حکومت شورايی، کنگره نمايندگان  عالی. ھای مقننه و اجرايی خواھند بود ارگان
ھای کارگران و زحمتکشان خواھد بود که نمايندگان راستين و واقعی مردم در آن جای شورا
ترين ارگان  در اين عالی. اند ترين سطوح شوراھا، منتخب توده مردم ھا از پايين آن. اند گرفته

گيرد و به  گيری قرار می حکومت شورايی، مسايل مربوطه به سراسر کشور مورد بحث و تصميم
  .شود ھمين ارگان به مرحله اجرا گذاشته میفوريت توسط 

سيستم قضايی کشور نيز دگرگون . تواند دستگاه قضايی کھنه را حفظ کند حکومت شورايی نمی
قضات نيز توسط . العمر وجود نخواھد داشت جا نيز ديگر قضات انتصابی و مادام در اين. خواھد شد

  .ھا برخوردارند  قدرت عزل آنشوند و ھر زمان که اراده کردند از مردم انتخاب می
ھای سرکوب، ارتش، سپاه  وجه ديگر در ھم شکستن ماشين دولتی بورژوازی، برچيدن ارگان

ھا و نھادھا در حکومت  اين ارگان. ست ھای شکنجه و جاسوسی پاسداران، پليس، بسيج، دستگاه
ی  اين توده. اند لحبازوری مسلح حکومت شورايی، توده مردم مس. شوند شورايی منحل و جاروب می

کند، قدرتمندتر از ھر نيروی مسلح  مسلح که تحت اتوريته شوراھا به وظايف انقالبی خود عمل می
ست و به خوبی قادر است از موجوديت حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان حراست  ای حرفه

  .ندکند، ھر متجاوزی را سرکوب و سر جای خود بنشاند و از نظم انقالبی پاسداری ک
ی اجباری  ھا به نظام وظيفه ای و برقراری تسليح عمومی توده برافتادن نيروھای مسلح حرفه

 از بھترين ايام عمر خود را عاطل دو سالشوند که  ديگر جوانان کشور مجبور نمی. پايان خواھد داد
 و سودمند ھای زحمتکش مردم در ھمان حال که کار مولد توده. ھا بگذرانند و باطل در گوشه پادگان

 شانمنافعدھند، مسلح ھستند و وظايف انقالبی خود را در دفاع از حاکميت خود و  خود را انجام می
  .بر عھده خواھند داشت

ھای مردم  گردد که توده ای جدا از مردم، باعث می الغای بوروکراسی و نيروھای مسلح حرفه
  .ود نيز رھا شوندھای سنگين و کمرشکن دستگاه دولتی موج ايران از شر ھزينه

ھای  ھا ميليارد دالر از حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان، صرف ھزينه ھم اکنون ساالنه ده
  .داران تأمين گردد شود تا نظم طبقاتی موجود حفظ و منافع سرمايه دستگاه انگل دولتی می

، با  بوروکراتيک-در حکومت شورايی که ديگر نيازی به يک دستگاه عريض و طويل نظامی 
ھای مخرب برای جنگ و سرکوب نيست،  ھای کالن سالح ھا و ھزينه بگيران آن لشکری از حقوق

شود و صرف رفاه و بھبود شرايط مادی و  ھای سنگين از دوش توده مردم برداشته می اين ھزينه
ه فقط استقرار يک حکومت شورايی در ايران قادر خواھد بود، تود. گردد  میھا آنمعيشتی و معنوی 

  . را عملی سازدشاناھدافمردم را بر سرنوشت خود حاکم سازد و مطالبات و 
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 ھای سياسی و حقوق دمکراتيک مردم ايران در حکومت شورايی آزادی

 

در ھم شکستن ماشين دولتی بورژوازی، تنھا به معنای برافتادن ابزار مادی سرکوب و ستم طبقه 
دولت شورايی که با در ھم . گيرد  و سرکوب را نيز در برمیحاکم نيست، بلکه ابزار معنوی ستم

ترين گسست از مذھب و جداسازی دستگاه دين  يابد، قطعی شکستن دستگاه دولتی کھنه استقرار می
  .ترين شکل آن است از دولت به راديکال

گر در ايران دولتی به نام جمھوری اسالمی بر سر کار است که آشکارا دين و دولت را در يکدي
ترين شکل ممکن، برای اسارت  ادغام نموده و تمام ابزارھای سرکوب مادی و معنوی را به عريان

ست که  در اين شکل از دولت بورژوايی. و در انقياد نگاه داشتن توده مردم به کار گرفته است
نايات را ترين فجايع و ج  اعمال نموده و عظيمیو علنی حاکم، ديکتاتوری خود را کامالً عريان  طبقه

داری و  جمھوری اسالمی يک دولت بورژوايی برای پاسداری از نظم سرمايه. به بار آورده است
اما اين دولت يک ويژگی مھم دارد که آن را به استثنای مواردی . ست حفظ منافع طبقاتی بورژوازی

خصلت مذھبی دولت، ويژگی جمھوری . سازد ھای جھان متمايز می محدود، از تمام دولت
جا، دخالت دستگاه مذھب در دولت، در شکل پوشيده آن نيست و معضل تنھا به  در اين. ست سالمیا

ھا در خدمت طبقه حاکم و حفظ نظم   دينی، ابزار تحميق معنوی تودهدستگاهشود که  اين خالصه نمی
 و ھا مداخله دارد و دين در ايران دستگاه روحانيت مستقيماً در سرکوب مادی توده. موجود است

ھايی نيست که شيوه استبدادی  اين دولت مذھبی از نوع دولت. اند دولت کامالً در يکديگر ادغام شده
دولت مذھبی جمھوری . حکومت در آن مشروط به شرايط سياسی معين و توازن طبقاتی معين باشد

اختناق ی مختص خود و  ھای سرکوب وحشيانه اسالمی در ذات خود، دولتی کامالً استبدادی با شيوه
گونه که آشکارا به مردم ايران نشان داده است، بنا به خصلت  جمھوری اسالمی ھمان. ست دائمی

اين دولت، مطلقاً . ناپذير دارد مذھبی خود، از اساس با ھر گونه آزادی سياسی مردم دشمنی آشتی
ی  تی، ھر عقيدهھای دين دول تواند آزادی عقيده و بيان مردم را بپذيرد، چرا که به حسب آموزه نمی

عقايد مذھبی . ی دينی حاکم، کفر و الحاد است و بيان آن ستيز با خدا و رسول خدا ديگری جز عقيده
دولت حاکم که بر خرافات عھد عتيق بنا شده است، تاب مقاومت در برابر عقايد علمی و پيشرو 

ردن آزادی عقيده و به بشريت را ندارد، لذا دولت مذھبی بقای عقايد خرافاتی خود را در ممنوع ک
روست که جمھوری اسالمی ھمواره دشمن آزادی عقيده و بيان  از اين. داند  میانديشیآزادبند کشيدن 

 رو که به  به بند کشيده است، از آنا جمھوری اسالمی آزادی نشر و مطبوعات ر. بوده و خواھد بود
  .م وحشت داردعنوان يک دولت دينی از آگاھی مردم و نفی عقايد مذھبی حاک

تواند ھيچ نھاد و  رو نمی از اين. جمھوری اسالمی، تشکيالت حاکميت خدا بر روی زمين است
ھای  تشکيالتی را مستقل از تشکيالت دولت مذھبی پذيرا باشد، بنابراين ھمواره آزادی ايجاد تشکل

 را با قھر و ھا مستقل سياسی، صنفی و دمکراتيک را نفی کرده و ھر گونه تالش برای ايجاد آن
  .سرکوب در ھم شکسته است

رو آزادی  داند، از اين ی حاکميت خدا بر روی زمين می جمھوری اسالمی، خود را عرصه
اعتراض، اجتماع، تظاھرات و اعتصابات را از مردم سلب نموده است، چرا که از ديدگاه دولت 

  .شود دينی اين آزادی، اعالن جنگ به خدا و رسول خدا تلقی می
ست، تا مانع از نشر  ناپذير از موجوديت ھر دولت دينی سور و تفتيش عقايد، جزئی جدايیسان

روست که جمھوری اسالمی  از اين. افکار و عقايدی گردد که عقايد دولت مذھبی را به چالش بکشد
يک دستگاه پيچيده و عريض و طويل سانسور، تفتيش عقايد و جاسوسی را در ايران سازماندھی 

  .بديل است  که در نوع خود در سراسر جھان بیکرده است
جمھوری اسالمی به عنوان يک دولت مذھبی، چيزی به نام برابری حقوق را به رسميت 

اين در ذات مذھبی . شناسد و از اين رو، برابری حقوق مردم ايران را نفی و لگدمال کرده است نمی
يض ميان پيروان خود و جز خود تأکيد ست که برابری حقوق را نفی کند و بر تمايز و تبع دولتی
ھای حقوقی ميان افراد جامعه به  دليل نيست که جمھوری اسالمی با قائل شدن تفاوت بی؛ لذا نمايد
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ھا را  ھای اسالمی را نيز نپذيرفت و گاه آن ھا و شعبه حسب اعتقادات، حتا برابری حقوق فرقه
  .رحمانه سرکوب کرد بی

ست که برابری حقوق اجتماعی و سياسی زن و  ھايی دود دولتی مع جمھوری اسالمی در زمره
اين پايمال کردن حقوق انسانی زن، ذاتی دولت . مرد را آشکار و علنی نفی و انکار کرده است

داند که برابری زن  ست که خود را مجری آيات و احکام نازل شده از سوی قدرتی غيبی می مذھبی
بر مبنای ھمين احکام و . تر از مرد قرار داده است ايينای پ و مرد را نفی و زن را در مرتبه

  .ترين تبعيض و ستم را بر زنان اعمال کرده است رحمانه ست که جمھوری اسالمی بی مقررات دينی
داند، لذا اين حق را نيز  حکومت اسالمی خود را نماينده خدا و مجری احکام و فرامين او می

ترين  حتا در جزئی. ردم را مورد تعرض قرار دھدبرای خود قائل است که زندگی خصوصی م
شان  کند، تا اطمينان يابد که بندگان خدا در زندگی خصوصیت رفتار و مسايل خصوصی مردم دخال

  .کنند نيز احکام و فرامين مذھبی را رعايت می
اش حراست از نظم طبقاتی حاکم است، به اين بسنده  ترين وظيفه جمھوری اسالمی که مھم

دستگاه مذھبی به نام خدا در تمام . گرانه موجود را تقديس کند د که به نام مذھب، نظم ستمکن نمی
شئون اقتصادی، اجتماعی و سياسی جامعه، مستقيماً دخالت دارد و در نقش نيروی مادی سرکوب، 
ھر اعتراض به نظم ضد انسانی موجود را به عنوان طغيان بندگان نافرمان خدا، محاربه با خدا و 

  .رحمانه سرکوب کرده است سول خدا با حبس، شکنجه و اعدام، بیر
اين است سيمای مذھبی جمھوری اسالمی، به عنوان دولتی که دين و دولت را کامالٌ در يکديگر 

از . ھای وسيع مردم ايران است دار سرکوب مادی و معنوی توده ادغام نموده و به نام هللا عھده
اما در . ت به خواست مبرم اکثريت بزرگ مردم تبديل شده استروست که جدايی دين از دول اين

توان يافت که دستگاه  اند که ھيچ ارگان و نھاد دولتی را نمی جايی که دين و دولت چنان در ھم تنيده
مذھبی نقشی مستقيم در آن نداشته باشد، جدايی دين از دولت ممکن نيست، مگر آن که تمام دولت از 

  .ده شودبيخ و بن در ھم کوبي
در ھم شکستن اين دولت و . تواند اين دولت را در ھم بشکند فقط يک انقالب اجتماعی می 

دولت . ھای وسيع مردم ايران جامه عمل پوشد تواند به اين خواست توده استقرار دولتی شورايی می
ثری در اين دولت ديگر ا. شورايی يک تسويه حساب کامل و راديکال با دخالت دين در دولت است

دولت شورايی دين و دولت را به طور کامل از . ی دين و دولت وجود نخواھد داشت از رابطه
اين جدايی دين از دولت اوالً، مقدم بر ھر چيز به اين معناست که دولت . يکديگر جدا خواھد نمود

ھد ھيچ دين و مذھبی به عنوان دين رسمی، شناخته نخوا. سازد خود را از قيد ھر مذھبی رھا می
. افتد شود و انحصار يک مذھب خاص برمی ای به ھيچ مذھب خاصی داده نمی ھيچ امتياز ويژه. شد

حکومت . گردد ھا و نھادھای دولتی کوتاه می دست مذھب و دستگاه روحانيت به کلی از تمام ارگان
داشتن عقيده دينی مسئله شخصی اعضای . شورايی، دين را امر خصوصی مردم اعالم خواھد کرد

ی  ھر کس آزاد و مجاز خواھد بود که به ھر عقيده. جامعه است و ربطی به دولت نخواھد داشت
تمام مردم . خواھد بگرود يا ھيچ دين و مذھبی نداشته باشد دينی باور داشته باشد، به ھر دينی که می

؛  داشتھا وجود نخواھد در برابر دولت، از برابری و حقوق يکسان برخوردارند و تبعيضی ميان آن
ھای حقوقی کنونی ميان افراد جامعه به حسب عقايد  تبعيض و نابرابری ناشی از تفاوتلذا 

وقتی که مذھب امر . دين برخواھد افتاد ھای مذھبی يا بی گری عليه اقليت شان به ھمراه ستم مذھبی
ر دينی باور يا غي ھای دين شود و حکومت شورايی تفاوتی ميان گروه خصوصی شھروندان اعالم می

قائل نيست، ديگر نيازی به ذکر دين و مذھب افراد در اسناد رسمی که خود نوعی تفتيش عقايد 
برافتادن دولت مذھبی به معنای الغای تمام . شود، نخواھد بود و اين نيز برخواھد افتاد محسوب می

رگرفته از رحمانه و ضد انسانی ب ھای بی ی محاکمات و مجازات قوانين و مقررات قضايی و شيوه
ھا، بريدن دست و پا، کور  ی شالق، سنگسار، به دار کشيدن انسان عقايد و باور مذھبی، از نمونه
  .کردن چشم و غيره خواھد بود

اند، دستگاه روحانيت و مجامع  ثانياً، در حکومت شورايی که دين و دولت از يکديگر جدا شده
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دانند که  مردم ايران به خوبی می. واھند کردگونه کمک مالی از دولت دريافت نخ مذھبی، ديگر ھيچ
ی کشور، تحت عناوين مختلف، به دستگاه روحانيت اختصاص  ھمه ساله بخش بزرگی از بودجه

ھا مستقيماً در دولت دخالت داشته،  اين دستگاه سرتاپا مفت خور و فاسد، که در اين سال. يابد می
پرسنل اين دستگاه که گويا به حسب . تھای ھنگفتی را در دست خود متمرکز نموده اس ثروت

ی مؤمنين ارتزاق کنند، اکنون  ای داشته باشند و با صدقه  قرار بود زندگی فقيرانهيشانمذھبادعاھای 
، ثروتمندترين شانمراتبھای آن به حسب سلسله  اند و باالترين رده ترين اقشار جامعه در زمره مرفه

ھا را از طريق  ھا اين ثروت  آن. داران بزرگی ھستند مايهھا سر اند و تعدادی از آن افراد جامعه
؛ لذا اند  در دستگاه دولتی انباشتهمافيايیھای مالی و زد و بندھای  دزدی، رشوه خواری، سوء استفاده

خور که با باال کشيدن  در حکومت شورايی نه فقط ھر گونه پرداخت و کمک مالی به اين افراد مفت
ھای  گردد، بلکه تمام ثروت اند، ممنوع می  زحمتکشان، چاق و چله شدهحاصل دسترنج کارگران و

عالوه بر اين، .  گرفته خواھد شدباز پسھا  اند، از آن جامعه را که به ناحق به تصرف خود درآورده
دستگاه روحانيت به عناوين مختلف، بخش بزرگی از ثروت جامعه را به نام وقف در دست خود 

ھا خارج و به تملک  اين اموال نيز از تملک آن. شوند مند می افع آن بھرهمتمرکز ساخته و از من
شوند که از طريق  شان بازگردانده می روحانيون به زندگی خصوصی. جامعه در خواھد آمد

  .ھای مؤمنين زندگی خود را بگذرانند صدقه
دستگاه سازد، دست مذھب و  ، حکومت شورايی که دين و دولت را از يکديگر جدا میثالثا

مدرسه . ھای آموزشی کوتاه خواھد کرد روحانيت را از مدارس و مراکز تحصيالت عالی و برنامه
ھم اکنون در ايران دولت دينی با دخالت در مدارس . جای فرا گرفتن علم است و نه ترويج خرافات

 اين شود که با ھای درسی به ترويج خرافات مشغول است و مانع از تدريس علومی می و برنامه
در مدارس يک سيستم تفتيش عقايد برقرار است و معلمان و . خرافات در ستيز آشکارند

. کنند ھا را به اجبار وادار به انجام مراسم مذھبی می آن. آموزان تحت کنترل مداوم قرار دارند دانش
تحميل آموزان  ھای تحصيل به دانش کند عقايد مذھبی خود را از نخستين سال دولت مذھبی تالش می

مردم عقايد مذھبی مختلفی دارند، يا . مردم ايران از اين دخالت دستگاه دينی در مدارس بيزارند. کند
حتا .  آموخته شودشانفرزندانخواھند مذھب معينی در مدارس به  نمی؛ لذا اند اصالً غير مذھبی

را در مدارس بخش بزرگی از مردم که به حسب عادت، باوری کلی به خدا دارند، آموزش مذھبی 
  .دانند کنند و آن را مانعی بر سر راه رشد فکری و شکوفايی استعداد فرزندان خود می نفی می

ھای مذھبی و  ی آموزش دولت مذھبی، اما برای تحکيم زنجيرھای اسارت فکری، دائماً بر دامنه
موزش عالی تضاد دولت مذھبی با علم حتا در مراکز آ. اجرای مراسم دينی در مدارس افزوده است

  .به جايی رسيده است که تدريس برخی علوم را ممنوع اعالم کرده است
حکومت شورايی با جدايی دين از دولت، به اين دخالت دستگاه دينی در مدارس خاتمه خواھد 

گذارد و ھمه در برابر دولت برابرند،  جايی که به عقايد مردم احترام می حکومت شورايی از آن. داد
کودکان در مدارس .  دخالت در نظام آموزشی کشور را نخواھد دادی اجازه مذھبی به ھيچ دين و

مدرسه بايد به مرکزی برای رشد فکری و جسمی کودکان و شکوفايی . بايد علوم و ھنرھا بياموزند
حکومت شورايی، تدريس ھر گونه آموزش دينی و انجام مراسم مذھبی ؛ لذا ھا تبديل شود خالقيت آن

  .ھا مطلقاً غير مذھبی خواھند بود مدارس و آموزشگاه.  ممنوع اعالم خواھد کردرا در مدارس
ھای دولت  گری دولت شورايی با جدايی کامل دين از دولت و مدارس، مردم ايران را از شر ستم

  .دينی و دستگاه روحانيت نجات خواھد داد
گونه  ھمان. يده استست که تاريخ بشريت به خود د ترين نوع دمکراسی حکومت شورايی عالی

که پيش از اين در توضيح مختصات دولت شورايی ديديم، تمام شھروندان مستقل از عقيده، نژاد، 
عموم مردم از حق انتخاب کردن و انتخاب . جنسيت، قوميت و مليت از حقوق برابر برخوردارند

خود . گزينند برمیشدن برخوردارند و از طريق شوراھا در محل کار و زندگی، نمايندگان خود را 
اند و  ھای دولتی، انتخابی و ھر لحظه قابل عزل تمام مقامات و ارگان. اند گزار و مجری قانونقانون

ھای  در يک چنين دمکراسی، آزادی.  از دستمزد کارگران فراتر نخواھد بودھا آنحقوق و مزايای 
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مام امکانات جامعه در ت. ھای پارلمانی، صوری و ظاھری نيست سياسی، ديگر ھمانند جمھوری
. ھای زحمتکش مردم است تا بتوانند از آزادی برخوردار باشند بھترين حالت ممکن در اختيار توده

  .ترين شکل آن وجود دارد ترين و کامل ھای سياسی در وسيع جا آزادی در اين
اد، آگاه و ھای آز ای متشکل از انسان اساساً ھدف نھايی انقالب اجتماعی پرولتری استقرار جامعه

  ».ی ھر فرد، شرط تکامل ھمگان است تکامل آزادانه«برابر است که به قول مارکس در آن 
ست که طبقات  ھای متمادی قرن. ھای آگاه است تحقق اھداف انقالب اجتماعی نيازمند تالش انسان

 در ھای وسيع مردم را گر با در دست داشتن تمام وسايل توليد مادی و معنوی، توده حاکم ستم
انقالب اجتماعی بالعکس برای تحقق اھداف خود به آگاھی روزافزون . اند ناآگاھی و انقياد نگه داشته

مردم نياز دارد تا تمام افکار و عقايد، فرھنگ، اخالق و خرافات ديرينه و پوسيده را جاروب و 
ھای  يی آزادیاز ھمان آغاز، حکومت شورا؛ لذا ھا را نابود نمايد زنجيرھای اسارت معنوی توده

  .ترين شکل ممکن آن برقرار خواھد ساخت ترين و کامل سياسی را در وسيع
در دمکراسی شورايی آزادی فکر و عقيده، آزادی بيان، آزادی مطبوعات، اجتماع، تظاھرات و 

قيد «ھای سياسی، صنفی و دمکراتيک، بدون ھر گونه  اعتصاب، آزادی تشکيل و فعاليت کليه تشکل
  ».گردد ھاست، معمول می  آنهمحدود کنندی که «ر گم» وا، ام«، »و شرط
ھا ندارند، چرا که ھر چه  ھای کارگر و زحمتکش ھيچ نفعی در محدود ساختن آزادی توده
تر به اھداف خود  شوند و سريع بھتر آگاه می. ھاست آنتر باشد، به نفع  تر و کامل ھا وسيع آزادی

  .رسند می
نشر و مطبوعات از . آزادندنه عقيده و بيان آن در ھر شکل آن مردم کامالً در داشتن ھر گو

حکومت شورايی که . آزادی کامل برخوردارند و نياز به ھيچ گونه مجوز دولتی نخواھند داشت
ست، نه فقط نيازی به سانسور و تفتيش عقايد ندارد، بلکه بی  ھای سياسی ترين آزادی عرصه وسيع

در دمکراسی شورايی، مردم از آزادی کامل . وع اعالم خواھد کردقيد و شرط چنين اقداماتی را ممن
ھا  ھای صنفی و دمکراتيک و فعاليت آن ھای کارگری، شوراھا و کليه تشکل ايجاد احزاب، اتحاديه

بر ھمين منوال، مردم آزادند که ھر . برخوردارند و نياز به کسب مجوز از دولت را نخواھند داشت
  .سب ھر گونه مجوز دولتی، اجتماع، تظاھرات و اعتصاب برپا کنندگاه اراده کردند، بدون ک

حکومت شورايی، بی قيد و شرط تفتيش و جاسوسی، شکنجه و تمام اقدامات غير انسانی و ضد 
ھر گونه تعرض به . دمکراتيک را که جمھوری اسالمی معمول داشته، ملغا اعالم خواھد نمود

د و فرد و محل زندگی او از مصونيت برخوردار گرد زندگی خصوصی افراد جامعه ممنوع می
  .خواھند بود

حکومت شورايی که برابری حقوق کليه شھروندان را معمول خواھد کرد، به ھر گونه تبعيض و 
پيش از اين گفته شد که با برافتادن دولت مذھبی . نابرابری موجود در اين عرصه پايان خواھد داد

شود، برخواھد افتاد و به تبعيض  ھای مذھبی اعمال می يه اقليتھا و تضييقاتی که عل کليه محدوديت
  .ھا پايان داده خواھد شد  و نابرابری نسبت به آن

به رسميت شناختن برابری کامل و بی قيد و شرط حقوق اجتماعی و سياسی زن و مرد، و  
 در زمره ھايی که دولت مذھبی عليه زنان معمول ساخته، گری برانداختن تمام تبعيضات و ستم
گرچه حکومت شورايی صرفا به اين اقدامات قانع نيست، چرا . ست اقدامات فوری حکومت شورايی

طلبد، تا رھايی زن،  تری را به نابرابری زن و مرد می که وظايف انقالب اجتماعی، برخورد اساسی
  .کامل گردد و به يک رھايی واقعی تبديل شود

تحت شرايط .  اجتماعی دارد-ھای اقتصادی  يشهدر واقع، اسارت، ستم و نابرابری زن ر
 اجتماعی به کلی - اجتماعی معينی در تاريخ بشريت پديد آمد و در شرايط اقتصادی -اقتصادی 

  .متفاوت ديگری از بين خواھد رفت
پيش از پيدايش مالکيت خصوصی و جامعه طبقاتی، زن از ستم، نابرابری و تبعيض در عذاب 

 تقسيم اجتماعی کار در تاريخ بشريت رخ داد، مقام و موقعيت زن در جامعه اما از وقتی که. نبود
تقسيم اجتماعی کار، بر نقش مرد در توليد اجتماعی افزود و با پيدايش محصول . تدريجاً تنزل يافت



   و حکومت شورايیوظايف فوری انقالب اجتماعی

  

١٤ 

ی امور خانه که تا پيش از  اداره. مازاد و مالکيت خصوصی، زن از توليد اجتماعی کنار گذاشته شد
ناپذير از توليد اجتماعی بود، خصلت اجتماعی خود را از دست داد و به يک  جدايیاين جزئی 

ی تک  در جريان اين تحوالت، شکل خانواده تغيير کرد و خانواده. خدمت خصوصی تبديل گرديد
ھدف اين خانواده، توليد فرزندانی بود . ھمسر و پدرساالر به وجود آمد که مرد در آن فرمانرواست

ی اين تغييرات  در نتيجه. علق داشته باشند تا بتوانند ثروت پدرشان را به ارث ببرندکه به مرد ت
شود و  اقتصادی و اجتماعی در تاريخ بشريت است که زن از نظر اقتصادی به شوھر وابسته می

گيرد که  او در انقياد و اسارت مردی قرار می. ست داری اش خانه گردد که وظيفه ای می نيمه برده
داری، او را از عرصه حيات سياسی  اين تنزل جايگاه زن به خانه. آور خانواده است وا و نانفرمانر

دوران انقياد، ستم و نابرابری ؛ لذا گردد کند و با بی حقوقی تام و تمام روبرو می و اجتماعی دور می
ل، ديگر برای چندين ھزار سا. گردد زن با پيدايش مالکيت خصوصی بر وسايل توليد آغاز می

ای اجتماعی، به  تواند مسئله رھايی زن از قيد اين ستم، تبعيض و نابرابری به عنوان مسئله نمی
ای رسيد  مسئله روز تبديل شود، تا وقتی که رشد نيروھای مولد و پيشرفت تاريخی بشريت به مرحله

در مقياسی وسيع داری پديد آمد که راه را بر مشارکت زنان در توليد اجتماعی  که شيوه توليد سرمايه
ھايی که جامعه  به رغم محدوديت. ھای استقالل اقتصادی زن را فراھم ساخت گشود و زمينه

ی زنان در توليد  داری بنا به خصلت طبقاتی خود، بر سر راه حضور و دخالت ھمه جانبه سرمايه
زنانی که . وداجتماعی پديد آورده است، اما در ھمين محدوده نيز گام مھمی در راستای رھايی زن ب

به عرصه توليد اجتماعی وارد شدند، به نحو روزافزونی از تبعيض و بی حقوقی خود آگاه شدند و 
برابری حقوق زن و مرد به عنوان يک مسئله اجتماعی به ميان ؛ لذا به مبارزه عليه آن برخاستند

  .کشيده شد
 ادامه يافت، هگيرانپیرابری، ی ھيجدھم برای حصول به ب ای که به ويژه از نيمه دوم سده مبارزه

ی ايران که در آن يک دولت   انجاميد که ھم اکنون به استثنای معدود کشورھايی از نمونهبدان جا
ستيز حاکم است، تمام کشورھای جھان، برابری حقوق زن و مرد را رسماً در قوانين  مذھبی و زن
ھای اقتصادی، اجتماعی  حقوق در عرصهاند، ولو اين که در تمام کشورھا اين برابری  خود پذيرفته

اما حتا اگر اين برابری حقوق بی کم و کاست نيز . شود و سياسی به درجات مختلف نقض شده و می
. پذير نيست داری عملی گردد، در اين نظام، رھايی کامل و ھمه جانبه زن امکان در جامعه سرمايه

نان را به عرصه توليد اجتماعی بکشاند و تواند تمام ز داری اصوالً نمی چرا که توليد سرمايه
ست که  اين واقعيتی. مشارکت ھمه جانبه و گسترده زن را در توليد اجتماعی عملی سازد

ی توليد اجتماعی ندارد و  ھای مردم را در عرصه داری اصوالً قدرت جذب عموم توده سرمايه
بگذريم از . فزايش داده استھمانگونه که ھمگان شاھدند، مدام طول و عرض ارتش بيکاران را ا

ھايی ھستند که اخراج و  داری، زنان در زمره اولين گروه اين که در پی ھر بحرانی در نظام سرمايه
نفع سرمايه، ھمواره اين بوده و ھست که گروه کثيری از زنان در خانه باقی بمانند . شوند بيکار می

داران  سرمايه. دار دارد مشخصی برای سرمايهاين کار نفع مادی . داری مشغول باشند و به کار خانه
رو  از اين. ھای خود را کاھش دھند اند، ھزينه تر ھمواره در تالش برای کسب سود ھر چه بيش

وقتی که زن در خانه باقی . تر تمام شود خواھند توليد و بازتوليد نيروی کار نيز ھر چه ارزان می
کند و تمام اين کارھا  ھا مراقبت می کند، از بچه  آماده میدھد، غذا ماند، کارھای خانه را انجام می می

انجام اين خدمات مفت و مجانی در خدمت سرمايه و  .دھد یمرا بدون ھر گونه اجر و مزدی انجام 
بنابراين سرمايه خود مانعی بر سر راه مشارکت ھمه جانبه و . گيرد ھای توليد قرار می کاھش ھزينه

  .الل اقتصادی اوستگسترده زن در توليد و استق
داری به رھايی کامل دست يابند، چرا که اين جامعه ھرگز  توانند در جامعه سرمايه زنان نمی

زن از يک سو بايد . تواند تضادی را که ميان کار خصوصی و اجتماعی زن وجود دارد حل کند نمی
اين . شارکت نمايدکار خصوصی برای خانواده خود انجام دھد و از سوی ديگر در توليد اجتماعی م

تواند برطرف گردد که به جدايی کار خانگی از  اين تضاد ھنگامی می. کنند دو، يکديگر را نفی می
دار  يعنی جامعه عھده. توليد اجتماعی پايان داده شود و کار خصوصی به کاری اجتماعی تبديل گردد
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تواند در يک جامعه  فقط میچنين اقدامی . وظايفی گردد که بر عھده زن در خانه قرار گرفته است
بنابراين روشن است . سوسياليستی که مالکيت خصوصی بر وسايل توليد برافتاده است، عملی گردد

خواھد به رھايی کامل زن  که چرا انقالب اجتماعی در ايران به برابری حقوق قانع نيست، بلکه می
داری از بيخ و بن  اسبات توليد سرمايهتواند مادام که من  انقالب اجتماعی نمیھذا مع. جامه عمل پوشد

حکومت ؛ لذا دگرگون نشده و مناسبات سوسياليستی استقرار نيافته به فوريت به اين ھدف خود برسد
ای   شورايی برابری کامل و بی قيد و شرط حقوق اجتماعی و سياسی زن و مرد را به عنوان وظيفه

چون کشورھای  گز اجازه نخواھد داد که ھماما ھر.  آورددر خواھدفوری به مرحله عمل و اجرا 
زنان نه در حرف و بر روی کاغذ، بلکه در عمل از . داری، اين برابری حقوق نقض شود سرمايه

گردند و در عمل در  حقوق و مزايای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی برخوردار می
حکومت . ح دسترسی خواھند داشتبرابری کامل با مردان به تمام مشاغل و مناصب در ھمه سطو

تر زنان در توليد اجتماعی و از طريق حقوق و  شورايی از ھمان آغاز با دخالت دادن ھر چه بيش
مزايای تأمين اجتماعی، استقالل اقتصادی زن را تأمين خواھد کرد و با سازماندھی مراکز 

ھيم کردن مردان در کار نگھداری از نوزادان و کودکان و امکانات اجتماعی ديگر به ھمراه س
حکومت . داری را از دوش زنان برخواھد داشت فرسای خانه خانه، بخشی از وظايف کار طاقت

شورايی، مطلقاً اجازه نخواھد داد که زنان در محيط خانواده و کار در معرض تحقير، آزار، 
ول خواھد آزادی کامل زن را در انتخاب شريک زندگی خود معم. خشونت و اجبار قرار گيرند

ھا، قوانين و مقررات ارتجاعی اسالمی را که دولت مذھبی  حکومت شورايی تمام تبعيض. ساخت
جمھوری اسالمی عليه زنان معمول ساخته ملغا اعالم خواھد کرد و حجاب اجباری و جداسازی زن 

 در ليست کاملی از تمام اقدامات فوری حکومت شورايی به نفع زنان. و مرد را برخواھد انداخت
  .برنامه سازمان آمده است

يکی ديگر از مواردی که حکومت شورايی به فوريت آن را عملی خواھد ساخت، برابری تمام 
  .ست ھای ساکن ايران و لغو بدون قيد و شرط ھر گونه ستم، تبعيض و نابرابری ملی مليت

الی و توسعه گرچه از دوران انقالب مشروطيت در ايران، با برافتادن تدريجی مناسبات فئود
ھای ساکن ايران شتاب گرفت و سرانجام با تسلط  آميزی مليت داری، روند درھم مناسبات سرمايه

ھا به ويژه فارس و ترک در طبقه  داری در حالی که بورژوازی مليت شيوه توليد سرمايه
ا از داری متحد شدند و اکثريت بزرگ جمعيت کشور در طبقه کارگر ھويت طبقاتی يافت، ام سرمايه

داری در ايران، تدريجی و از باال صورت گرفت،  جايی که روند تسلط شيوه توليد سرمايه آن
ای راديکال و انقالبی  ھای ساکن ايران به شيوه نتوانست مسئله ملی و تمايالت ملی را در ميان مليت

ان واحد دار حاکم تالش نمود با سرکوب، بی حقوقی و تبعيض، و تحميل زب طبقه سرمايه. حل کند
يک چنين روندی مانع از ادغام ھمه . ھای را در يک ملت واحد ادغام نمايد رسمی اجباری، مليت

ھا در ايران که ھر يک به  بنابراين مسئله مليت. ھای ساکن ايران گرديد جانبه و داوطلبانه مليت
ی  لبهدرجات مختلف با تبعيض، نابرابری و ستم روبرو ھستند نتوانست قطعی حل شود و مطا

  .برافتادن ستم و تبعيض ملی به جای خود باقی ماند
گری و تبعيض را به اوج خود رسانده است، با  ھا، ستم جمھوری اسالمی که در تمام عرصه

رحمانه،  بار و بی ھای خون ھای ساکن ايران، با سرکوب گری و تبعيض نسبت به مليت تشديد ستم
به نحوی که حل مسئله ملی به . ھا تقويت نمود ين مليتتمايالت ملی و ناسيوناليستی را در درون ا

  .ی پيچيده و حاد تبديل شده است يک مسئله
ھای   درون مليتناسيونالسيتدار حاکم بر ايران و بورژوازی و خرده بورژوازی  طبقه سرمايه

ھای  يک راه حلی دمکراتيک، انقالبی و انسانی با توجه به ادغام مليت تحت ستم ساکن ايران، ھيچ
توانند نه به  ھا نمی يک از اين ھيچ. داری ندارند ی توسعه سرمايه ساکن ايران در يکديگر در نتيجه

ھا پاسخ  ھای مردم اين مليت مطالبات سياسی و دمکراتيک و نه مطالبات اقتصادی و رفاھی توده
  .دھند

شکل گرفته، به شکلی   تواند تضادی را که در ايران بر پايه مليت فقط انقالب اجتماعی ايران می
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با اين ھمه، از آنجائی . ای از طريق برانداختن طبقات و استقرار نظمی سوسياليستی حل کند ريشه
تواند محقق شود، حکومت شورايی برخاسته از انقالب اجتماعی يک  که اين مسئله به فوريت نمی

  .جرا در خواھد آوردی ا به مرحلهه رشته اقدامات عاجل و فوری را برای حل و تخفيف ای مسئل
ھای تحت ستم وجود دارد، ملغا  حکومت شورايی به فوريت تمام تبعيضاتی را که عليه مليت

اين . ھای ساکن ايران را به رسميت خواھد شناخت خواھد نمود و برابری بی قيد و شرط تمام مليت
ای  ھيچ امتياز ويژه. ندگرد بدان معناست که تمام امتيازاتی که به نفع يک مليت وجود دارد، ملغا می

گر بر ايران با تحميل زبان رسمی اجباری  طبقات حاکم ستم. به يک ملت و زبان خاص نخواھد داد
حکومت ؛ لذا اند ھای ساکن ايران شده ھای مادی، علمی و فرھنگی برخی مليت مانع از پيشرفت

حق برخوردار خواھند بود ھا از اين  شورايی زبان رسمی اجباری را لغو خواھد نمود و تمام مليت
که آزادانه به زبان خود حرف بزنند، بنويسند، تحصيل کنند و در محل کار و زندگی، مجامع 

  .عمومی و نھادھای دولتی از آن استفاده نمايند
ھای شوونيستی، ايجاد تضاد در ميان مردم  گر حاکم بر ايران، برای پيشبرد سياست طبقه ستم

که دارای ترکيب و بافت ملی، جمعيتی و زبانی واحدند، تقسيمات شھرھای مختلف، در مناطقی 
حکومت شورايی به اين تقسيمات پايان خواھد داد و . جغرافيايی و اداری مصنوعی ايجاد کرده است

ای که جمعيت آن دارای ترکيب و بافت ملی  در ھر منطقه. ھا را ملغا اعالم خواھد نمود آن
ھای جغرافيايی و اداری خود را  خود مردم آن منطقه، محدودهای  ست، شوراھای منطقه ای ويژه

ای برخوردار خواھند بود و اداره  مردم اين مناطق از خودمختاری وسيع منطقه. تعيين خواھند کرد
حکومت شورايی در . امور منطقه را از طريق شوراھای منتخب خودشان بر عھده خواھند داشت

ماندگی اين مناطق منجر شده   ملی طبقه حاکم کنونی به عقبگرانه و تبعيض مناطقی که سياست ستم
ای را برای توسعه و پيشرفت اين مناطق و بھبود شرايط مادی و معيشتی  است، امکانات ويژه

ای برخوردارند، از  مردم مناطقی که از خودمختاری وسيع منطقه. ھا اختصاص خواھد داد توده
سراسری شوراھای نمايندگان کارگران و زحمتکشان، طريق نمايندگان شوراھای خود، در کنگره 

ھای عمومی و مسايل مربوط به اداره امور سراسر کشور مداخله و  گيری و تعيين سياست در تصميم
  .مشارکت خواھند داشت

کند و سياست اتحاد  آن را رد می. ست حکومت شورايی مخالف الحاق و انضمام اجباری
  .ھای ساکن ايران را پيش خواھد برد تی تمام ملي داوطلبانه و آزادانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   و حکومت شورايیوظايف فوری انقالب اجتماعی

  

١٧ 

 در حکومت شورايی اجتماعی و رفاھی ی عمومفوری اقدامات

 
.  طبقاتی نيز بر جوامع بشری حاکم شدندیھا نظامبا پيدايش مالکيت خصوصی بر ابزار توليد، 

 و قرون ھا ھزارهبا برخورداری از حق مالکيت خصوصی بر ابزار توليد، طی ت طبقات فرادس
در يک سوی اين . اند کردهای را بر طبقات فرودست تحميل  متوالی، سلطه جابرانه و استثمارگرانه

 طبقاتی، اقليتی محدود، با به انحصار درآوردن مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و تکيه یھا نظام
نابرابری اجتماعی را  ھرگونه ستم، استثمار، بی عدالتی و اند گشته قادر ،بر قدرت سرمايه و ثروت

و در م ھای محرو بر اکثريت عظيم مردم اعمال کنند و در سوی ديگر، طبقات فرودست، توده
وضعيت کنونی، طبقه کارگر جھانی قرار گرفته است، که برای رھايی بشريت از سلطه نظم 

 مبارزه برافتادن مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و ايجاد يک نظم اجتماعی نوين، طبقاتی موجود
  . کند یم

رھايی بشريت از ستم و استثمار، محو فقر و نابرابری و دستيابی به يک نظام اجتماعی عادالنه، 
از جمله مسائلی ھستند که طبقات فرودست و تحت ستم جوامع بشری، ھمواره برای تحقق آن 

مکان تحقق اين آرزوی داری و طبقه کارگر است که ا اما تنھا با پيدايش نظم سرمايه. اند مبارزه کرده
 مادی و عينی الزم را یھا شرطداری تمام پيش  نظام سرمايه. ديده پديد آمده استبشريت ستمه ديرين

 استثمار و ستم از طريق يک انقالب ،ای بدون طبقات برای نفی مالکيت خصوصی و گذار به جامعه
فقط اين انقالب اجتماعی، . اجتماعی که نيروی محرک و عامل اجرائی آن پرولتارياست فراھم آورد

برپائی اين . تواند بشريت را از ستم، استثمار و نابرابری حاکم بر کل جوامع بشری نجات دھد می
طبقه کارگر با سرنگونی . ای مبرم در برابر طبقه کارگر است  وظيفهز انقالب در ايران ني

ھای   را در عرصه اقدامات فوری رشتهيکبورژوازی و استقرار حکومت شورايی بی درنگ 
 انجام اقدامات ھا آن اجتماعی به مرحله اجرا در خواھد آورد که از جمله -مختلف اقتصادی

  : روست که در برنامه سازمان آمده است  از اين. ست   رفاھی عمومی-اجتماعی
که برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و برقراری فوری حکومت ) اقليت(سازمان فدائيان 

داری و   برانداختن نظام سرمايه،کند، ھدف خود را اساسا رگران و زحمتکشان مبارزه میشورائی کا
ای بدون مالکيت خصوصی، بدون ستم و استثمار،   يعنی جامعه،برقراری يک جامعه سوسياليستی

 ھمه اعضاء جامعه در ، که در آن،بدون ھرگونه نابرابری اجتماعی و بدون طبقات قرار داده است
  .  خود را شکوفا سازندھای یتوانائشبختی زندگی کنند و تمام استعدادھا و رفاه و خو

اما، نظر به اينکه اھداف و وظايف حداکثری انقالب اجتماعی، به فوريت قابل تحقق نيست، 
. انجام يک رشته اقدامات فوری رفاھی برای عموم مردم، از ملزومات اوليه انقالب اجتماعی است

 .ت اين اقدامات اجتماعی و رفاھی را به فوريت عملی سازدحکومت شورايی موظف اس
به نفع  يک سيستم تامين اجتماعی فوری ، برقراری رفاھی- اجتماعیدر صدر چنين اقدامات

 از مزايای  بدو تولد تا پايان زندگی، به نحوی که ھرکس از.ايران قرار داردکارگران و زحمتکشان 
 اين اقدامات برای توده مردم از چنان فوريتی .دار باشد برخور مناسبسيستم تامين اجتماعیيک 

برخوردارند که پيش از اين حتا برخی از اين اقدامات در نتيجه مبارزات طبقه کارگر در تعدادی از 
 اما حکومت شورائی اين اقدامات را در سطحی .دکشورھای سرمايه داری به مرحله اجرا در آم

ھر انسانی بايد از بدو تولد تا پايان . ه اجرا در خواھد آوردگسترده، کامل و ھمه جانبه به مرحل
زندگی از امکانات مراقبت، تغذيه الزم، پوشاک، مسکن، آموزش، بھداشت و درمان، کار و 

  . امکانات ورزشی، فرھنگی و تفريحی برخوردار باشد
جنين به مرحله  پزشکی برای حفظ سالمت یھا مراقبتشود، بايد   از وقتی که مادر حامله میلذا،

  . اجرا درآيد
ھم اکنون، بسياری از زنان کارگر و زحمتکش و به ويژه زنانی که در مناطق محروم روستايی 

اين زنان، نه تنھا از . ، اغلب در دوران بارداری با خطرات جدی مواجه ھستندکنند یمزندگی 
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 تا اغلبشان ھستند، بلکه امکانات کنترل و تامين بھداشت برای حفظ سالمت نوزادان خود بی بھره
  . آخرين روزھای تولد نوزاد نيز، به انجام کار در امور خانه، کشاورزی و کارگری مجبور ھستند

تمام در حکومت شورايی عالوه بر آنکه . حکومت شورايی به اين وضع خاتمه خواھد داد
و داروئی رايگان  بايد از امکانات بھداشتی، پزشکی، درمانی  و توده مردمزحمتکشانکارگران، 

 پس از تولد نوزاد، از امکانات ھا ماه، زنان باردار، از نخستين روزھای بارداری تا  باشندمند بھره
بھداشتی و رفاھی ويژه رايگان مخصوص به دوران حاملگی و پس از زايمان نيز، برخوردار 

 و نيز تامين سالمت  مراقبت از سالمت و آسودگي زنان بارداربرای  ويژهكزامر تامين .گردند می
   .از جمله وظايفی است که به فوريت تحقق خواھد يافت ،دوران جنيني و پس از تولد كودكان در

. تامين معاش و ھزينه ھای زندگی در دوران حاملگی، از جمله دغدغه ھای جدی زنان است
ط زنان در در حکومت شورايی نه فق. حکومت شورايی به فوريت به اين نگرانی پايان خواھد داد

. دوران حاملگی، بلکه اساسا ھيچ خانواده ای نبايد دغدغه معاش و ھزينه ھای زندگی را داشته باشد
فراھم ساختن شرايط الزم برای استراحت مادر در ھفته ھای پايانی پيش از زايمان و نيز ضرورت 

يک ماه پيش از زايمان کند که زنان شاغل  ماندن مادر در کنار نوزاد، پس از زايمان، نيز ايجاب می
جامعه و دولت شورايی موظف است . و شش ماه بعد از زايمان از حق مرخصی برخوردار باشند

  .  تمام حقوق و مزايای شغلی اين مادران را در دوران مرخصی پيش و پس از زايمان، تامين کند
ھا به  پرورش آنھا به منظور مراقبت از کودکان و  ھا و مھدکودک ايجاد و گسترش شيرخوارگاه

تامين امکانات يک زندگی مناسب برای کودکان بی سرپرست و ايجاد مراکز  و نيز ھزينه دولت
، از جمله وظايفی است که جامعه و حکومت شورای نسبت به تامين آن ويژه برای نگھداری از آنان

  .   به فوريت در جھت تحقق آن گام برداردبايد یممتعھد بوده و 
ی، وظيفه مراقبت و نگھداری از کودکان، صرفا يک امر خصوصی و در حکومت شوراي

جامعه بيش از خانواده موظف به تامين ھمه امکانات الزم، جھت مراقبت و . خانوادگی نيست
 سال حق دارند به طور رايگان به ۵ تا ١ھمه کودکان بين . نگھداری از کودکان و نوجوانان است

، شوند ینم کودکان در مھد کودک، فقط نگھداری در حکومت شورايی،. مھد کودک بروند
 از پرستاران تواند یم، مراکز آموزشی واقعی ھستند که عالوه بر وجود معلمان، ھا مھدکودک

، کار نگھداری، مراقبت و پرورش رايگان کودکان را بر ھا کودکمھد . کودک نيز برخوردار باشند
  . گيرند یمعھده 

ن زحمتکشان و عموم افرادی که درآمدی ندارند و يا از حداقل در جامعه کنونی ايران، فرزندا
فقدان امکانات .  اجتماعی ھستندیھا مراقبتدرآمد برخوردارند، فاقد ھرگونه امکانات رفاھی جھت 

 و نگھداری از اينگونه کودکان، زمينه ھای ورود کودکان و حفاظتالزم و ضروری برای 
ايجاد مھد کودک رايگان در شھر و روستا، . سازد یم فراھم  اجتماعی راھای یناھنجارنوجوانان به 

، بلکه با تسری اين امنيت به پدران و مادران، سازد یمنه تنھا امنيت را برای کودکان جامعه فراھم 
 .گردد یمآرامش در درون خانه و خانواده نيز نھادينه 

 ديگر امکانات  شدن کودک، حکومت شورايی، موظف به تامين فوریتر بزرگھمزمان با 
و پس از آن دوره دبستان آمادگی  کوتاه  دورهپس از مھد کودک،. رفاھی و اجتماعی کودکان است

 آماده کردن ، ھدف از آن کهدوره آمادگی، نوعی آموزش داوطلبانه و رايگان است. گردد یمآغاز 
   .کودکان برای ورود به دبستان است

 درس ھستند و یھا کالسروم کشور، فاقد مدرسه و ھم اکنون، بسياری از روستاھا و مناطق مح
 امکانات ترين يیابتدامدارس شھری نيز، اغلب از . خوانند یميا در بيغوله ھای به نام مدرسه درس 

تعداد کثيری از کودکان و نوجوانان کشور، به دليل ھزينه ھای باالی . آموزشی محروم ھستند
تعداد ديگری نيز، جھت کمک به تامين معاش خود و ، اند ماندهتحصيلی از رفتن به مدرسه باز 

  . اند شدهخانواده، مجبور به ترک کالس و مدرسه 
 و به جای تفريح و بازی، کودکی شان زنند یم پرسه ھا يابانخکودکانی که به جای تحصيل، در 

اين است نمايی کلی از شرايط فرزندان توده ھای زحمتکش در وضعيت کنونی . فروشند یمرا 
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بر بستر چنين وضعيتی است که آمار بيسوادی در ايران روز به روز افزايش يافته و . معه ايرانجا
  .  ميليون نفر رسيده است٢٠ھم اکنون به مرز 

اين ادعای .  که تحصيل در مدارس ايران رايگان استکند یمھم اکنون، جمھوری اسالمی ادعا 
 پرورش به ظاھر شھريه ای بابت مسئوالن آموزش و. جمھوری اسالمی يک دروغ محض است

، اما در عمل، ھر روز به بھانه ھای مختلف از اولياء دانش کنند ینمدريافت ه ورود به مدرس
، گيرند یميک روز، بابت تعمير مدرسه و کالس درس پول . کنند یم کالن دريافت یھا پولآموزان 

سه، اولياء دانش آموزان را روز ديگر، بابت ھزينه ھای آب، برق و تامين وسايل گرمايی مدر
 و خالصه اينکه در طی ھر سال تحصيلی، به مراتب بيش از شھريه ای که ظاھرا رايگان چاپند یم

  . کشند یماعالم شده است، از جيب خالی اولياء دانش آموزان پول بيرون 
 .پايان دادن به وضعيت موجود، يکی ديگر از وظايف و اقدامات فوری حکومت شورايی است

موزش رايگان و اجباری تا پايان دوره متوسطه، بھره مندی تمام دانش آموزان به ھزينه دولت از آ
 پيوند بين مدرسه و کار ترين يکنزدبرقراری ، غذا، پوشاک، وسائل تحصيل و اياب و ذھاب

دگرگونی بنيادی و انقالبی  و آموزش عالی رايگان، اجتماعی مولد، تلفيق آموزش نظری و عملی
ام آموزشی موجود و اقدام فوری در جھت يک پيکار انقالبی به منظور ريشه کن کردن بی در نظ
 و ايجاد امکانات ورزشی و رفاھی الزم در مدارس، از جمله اقداماتی است که در صدر سوادی

مه مدارس کشور، مستثنا ھ. دبرنامه ھای حکومت شورايی قرار دارد و به فوريت عملی خواھد ش
 یھر باشند يا در روستا، به يک نسبت از اينگونه امکانات آموزشی، رفاھی و ورزشاز اينکه در ش

  .شوند یمبرخوردار 
رشد جسمی و فکری و سالمت کودکان، از جمله مسائلی است که حکومت شورايی شديدا به آن 

ق تامين غذای رايگان و مناسب در مدارس، اقدامی است که به فوريت بايد متحق. متعھد خواھد بود
 تا کودکان در مسير رشد شود یماختصاص غذای رايگان با کيفيتی مطلوب، عمال سبب . گردد

، از پزشک روند یمعالوه بر اين، کودکانی که به دبستان و دبيرستان . جسمانی بھتری قرار گيرند
خدمات درمانی مدارس، رشد و سالمتی کودکان را . شوند یمو پرستار مدرسه نيز برخوردار 

خدمات درمانی مدارس در باره تغذيه و پديده اعتياد نيز، کودکان را . کنند یمو پيگيری کنترل 
 . کنترل و به آنان اطالعات الزم را خواھد داد

در . گيرند یمدر حکومت شورايی، ھمه کودکان جامعه زير پوشش اينگونه اقدامات رفاھی قرار 
د، نه تنھا از آموزش محرومند، بلکه وضعيت کنونی، کودکانی که دارای نارسايی روانی ھستن

تحقير، . اينگونه کودکان، در درون جامعه نيز با انواع تحقير و تبعيضات رفتاری روبرو ھستند
تمسخر، مورد مضحکه واقع شدن و نيز تبعيضات رفتاری نسبت به اينگونه کودکان، شرايط بسيار 

  . کند یمھای آنان فراھم سخت و شکننده ای را برای اين کودکان و مجموعه خانواده 
مدارس  ،ھای روانی ھستند برای کودکان و نوجوانانی که دارای نارسائی ،دولت شورايی

باشد، فراھم سازگار اينگونه کودکان با شرايط که عموما   ويژهآموزشاز ای  گونهمخصوص با 
   .خواھد کرد

الل زبان ھستند، دشواری  که دچار اختیيدانش آموزان کر و الل و آنھاعالوه بر اين، برای 
گردد، تا اين   ايجاد میرس استثنائیاھا ھستند، مد بينائی دارند و يا دچار ترکيبی از اين نارسائی

  . کودکان نيز، از امکانات آموزش، تغذيه و تحصيل رايگان برخوردار گردند
ه نحوه چگونگی آموزش کودکان و جوانان، سيستم آموزشی حاکم بر مدارس، ميزان بودج

اختصاصی و ديگر امکانات آموزش عمومی در ھر کشور، نقش مھمی در سرنوشت آينده جوانان 
  . در جامعه دارد

اين . اند ماندهھم اکنون، تعداد زيادی از کودکان ايران، به دليل فقر و گرسنگی از تحصيل باز 
اده، کودکی خود و خانوش گروه از کودکان، مدرسه را رھا کرده و در جھت کمک به تامين معا

بخشی نيز با دريافت . اند آوردهبخشی از اين کودکان، به کارھای خيابانی روی . فروشند یمشان را 
کمترين دستمزد در کارگاه ھای کوچک از طرف صاحبان سرمايه، به بی رحمانه ترين شکل ممکن 
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 فوريت خاتمه جامعه و دولت شورايی موظف است اين نابسامانی اجتماعی را به. شوند یماستثمار 
  . دھد

و به تبع آن در حکومت شورايی، تحصيل در تمام سطوح ) قليتا(ن در برنامه سازمان فدائيا
اين بدان معنا است که تحت ھيچ شرايطی و به بھانه . تحصيلی به معنای دقيق کلمه رايگان است

 دش و سفرھایعالوه بر اين، گر. شود ینمھيچ مناسبتی، از اولياء دانش آموزان پول مطالبه 
فراھم ساختن .  مدارس در دولت شورايی استنمسئوالريزی تفريحی، بخشی از وظايف و برنامه

 تا با اشتياق بيشتری به آموزش روی کند یماين شرايط، نه فقط کودکان و دانش آموزان را ترغيب 
  . گردد یمآورند، بلکه مدرسه و محيط آموزشی، جايگاه امنی برای آنان تلقی 

 زير فشار ارتجاع فرھنگی و ،دانش آموزان مدارسضعيت کنونی حاکم بر ايران، در و
ھا دانش آموز که  ميليون. تضييقات دستگاه ھای جاسوسی موسوم به امور تربيتی مدارس قرار دارند

 کاری پيدا کنند و يا ادامه تحصيل توانند ینم اغلب ،رسانند یمتحصيالت متوسطه خود را به پايان 
 و ضروری  سالمتا ھنری و تفريح،امکانات ورزشی، فرھنگیھر گونه  عموما از ،انانجو. دھند

ای از درآمد  تنھا گوشهاختصاص ست که   حاکم ابار در کشوری اين وضعيت تأسف .محروم ھستند
 که ھيچ انسانی گرسنه نماند، ،ست تا چنان نظامی از تأمين اجتماعی برقرار گردد  کافیاش، نفت

اش نباشد، ھيچ کودکی از تحصيل باز نماند و ھيچ  ران تأمين معاش خود و فرزندانھيچ مادری نگ
  . نبازدبيماری از فقر جان 

 ھرگونه مداخله مذھب و روحانيت در مدارس به فوريت ممنوع و دستگاه در حکومت شورايی،
رھنگی، به نام امور تربيتی مدارس دست اندر کار ارتجاع فھم اکنون ھای سرکوب و جاسوسی که 

  . شوند یمسرکوب و ايجاد جو رعب و وحشت ھستند برچيده 
موظف است از طريق ايجاد و گسترش مراکز ورزشی و پرورشی، ايجاد شورايی دولت 

 مختلف ھنری و فرھنگی و ديگر مراکز و موسسات تفريحات سالم در جھت شکوفائی و یھا کلوپ
 بنيادی در نظام ھای یدگرگونبا  .ش نمايدرشد و اعتالء جسمانی، معنوی و فرھنگی جوانان تال

 موانعی که سيستم آموزشی موجود بر سر راه ادامه تحصيالت اکثريت آموزشی کشور، ھر گونه
کس بر حسب تمايل و استعدادش قادر به  عظيم جوانان کشور ايجاد نموده، بايد از بين برود و ھر

شرايط تحصيل رايکان در سطوح دولت شورای موظف است ھمه . ادامه تحصيالت عالی باشد
دانشجويان، نه تنھا ھيج شھريه ای برای تحصيل . دانشگاه ھای کشور را نيز تامين و فراھم سازد

، کنند یم، بلکه با دريافت کمک ھزينه دانشجويی رايگان، فرصت پيدا کنند ینمدر دانشگاه پرداخت 
  ادامه دارد. سپری کنندبدون ھيچ دغدغه و نگرانی، دوران تحصيل دانشگاھی خود را 

 

  کار، نان، مسکن

 از حقوق سياسی و اجتماعی برابر ھا انسانای که در آن، ھمه  پی ريزی و ساختن جامعه
برخوردار باشند و آزادانه در مسير رشد و تعالی خود و جامعه گام بردارند، از جمله آمال و 

خانمانی رنج نبرد،  ، کسی از بیجامعه ای که در آن. آرزوھای ديرين کارگران و زحمتکشان است
ھيچ کس با اضطراب بيکاری و بيکار شدن سر بر بالين نگذارد و ھمه آحاد جامعه، به يک نسبت 

جامعه ای که در آن، کارگران و عموم . مند باشند اھی، بھداشت و درمان رايگان بھرهاز امکانات رف
 سرنوشت خود حاکم باشند و آگاھانه در به دور از ھرگونه نگرانی نسبت به آينده، برن مردم ايرا

انقالب اجتماعی، پيش درآمد تحقق .  نوين انسانی، پيکار و فعاليت کنندی جامعهمسير ساختمان اين 
ھای زحمتکش ايران  ه مسلم است، کارگران و عموم تودهيافتن اين جامعه نوين انسانی ست و آنچ

 . تندای ھس نيروی بالنده و سازندگان اصلی چنين جامعه
در وضعيت کنونی، کارگران، زحمتکشان و توده ھای وسيع مردم ايران، در بدترين شرايط 

اند، بلکه  ، نه تنھا از ابتدائی ترين حقوق سياسی و اجتماعی شان محرومھا آن. کنند یمممکن زندگی 
 ھمه خانمانی، عدم دسترسی به درمان و بھداشت مناسب و عالوه بر با بيکاری رو به تزايد، بی

 ٨ تا ۵ين ، بھم اکنون، از مجموع نيروی کار کشور. ، با فقر روزافزون نيز دست به گريبانندھا ينا
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عدم .  واقعی از حق بيمه بيکاری برخوردار باشندبه طورميليون نفر بيکارند، بدون اينکه 
تش بزرگ  نفر از ارھا يليونمبرخورداری از بيمه بيکاری کامل و پيامدھای ناشی از آن، زندگی 

انقالب .  اجتماعی سوق داده استھای ینابسامان را به سمت انواع شان خانوادهبيکاران کشور و 
با برپائی انقالب اجتماعی . اجتماعی، نقطه پايانی بر وضعيت نابسامان کنونی حاکم بر جامعه است

، زير و برقراری حکومت شورايی، نه فقط کارگران و زحمتکشان، که عموم مردم ايران نيز
بيمه بيکاری و بيمه بازنشستگی، بخشی . گيرند یمپوشش يک تامين اجتماعی وسيع و ھمگانی قرار 

از يک نظام جامع و کامل تامين اجتماعی است که دولت شورايی موظف به اجرا و تضمين آن در 
  . تمام سطوح جامعه است

برای ھمه، تضمين شغلی،  ارايجاد ک: ھمانطور که در برنامه سازمان فدائيان اقليت آمده است
 مسکن مناسب و تامين بھداشت  بيمه بازنشستگی، برخورداری ازپرداخت حق بيکاری به بيکاران،

جامعه و دولت شورايی، امری است که در پی انقالب اجتماعی بايد به فوريت صورت از سوی 
  .  گيرد

ترين   رند، يکی از فورینيروی کار کشور قرار داه ايجاد کار برای ھمه کسانی که در داير
  . وظايف انقالب اجتماعی و حکومت شورايی است

برخورداری از حق بيمه بيکاری و بيمه بازنشستگی، از جمله دستآوردھای بزرگ مبارزاتی 
در پی تالش، پيکار و مبارزات . کارگران و توده ھای زحمتکش جھان طی دو قرن اخير است

 یھا دولتاخت حق بيمه بيکاری و بيمه بازنشستگی بر مستمر کارگران در گستره جھانی، پرد
  . سرمايه داری نيز تحميل شده است

 پيشرفته یھا دولتھم اکنون چندين دھه است که در کشورھای اروپايی و تعداد ديگری از 
رسماً به ) رچه به صورت ناقص و زمان محدودگ (یسرمايه داری جھان، پرداخت بيمه بيکار

  .  سرمايه داری پيشرفته پذيرفته شده استیھا نظامن کار عنوان بخشی از قانو
داری، کارگران کشورھای اسکانديناوی از جمله سوئد در مقايسه با  در ميان کشورھای سرمايه

در اين کشور، که پرداخت بيمه . ديگر کشورھای جھان، از وضعيت نسبتاً بھتری برخوردار ھستند
 حقوق ماھيانه افراد بيکار شده به مدت يک  درصد١٠٠ن يزابيکاری تا دھه ھفتاد قرن گذشته، به م

سال بود، به تدريج در پی عقب نشينی ھای جنبش کارگری و تعرضات بورژوازی در مقياس 
 روز اول ايام بيکاری و پس از آن، ٢٠٠ در ، حقوق ماھيانه درصد٨٠جھانی، ھم اکنون به ميزان 

در صورتی که فرد . قوق ماھيانه تقليل يافته است ح درصد٧٠تا پايان دوره يک سال، به ميزان 
 روز ادامه خواھد ٤٥٠بيکار شده فرزند زير ھجده سال داشته باشد، پرداخت بيمه بيکاری به مدت 

  . يافت
کشوری که به . اين، وضعيت بيمه بيکاری در سوئد، گل سرسبد کشورھای سرمايه داری است

ميزان بيمه بازنشستگی نيز، .  معروف است»رفاه«لت لحاظ تامين خدمات رفاھی و اجتماعی، به دو
آنچنان کم است که در اغلب موارد، تامين کننده معاش بازنشستگان نيست و لذا، بسياری از 

  .  بعد از رسيدن به سن بازنشستگی ھمچنان کار کننددھند یمکارگران ترجيح 
ميان نرفته است بيکاران  ری از، اما مادام که بيکارود یمميان  انقالب اجتماعی بيکاری از با

ھمان گونه که در برنامه سازمان فدائيان اقليت . بايد از حق بيمه بيکاری نامحدود برخوردار باشند
آمده است، در نخستين اقدام فوری، ايجاد اشتغال برای عموم بيکاران، از ملزومات نظام شورايی 

 از حق بيمه بيکاری معادل بايست یمران  اين امر تحقق نيافته است، ھمه بيکامادامی کهاست و 
دولت شورايی موظف به تحقق . مند گردند  در ھر ماه، بھرهنفره کارگری ۵ خانواده    يکمخارج

 ھر انسان نيازھای عالوه بر اين، برخورداری از بيمه بازنشستگی نيز، از جمله .اين امر است
 شورايی، حداکثر سن بازنشستگی در برنامه سازمان فدائيان اقليت و حکومت. ست زحمتکشی

 ٢٠سال سن يا  ۵٠، سال سابقه کار و حداکثر سن بازنشستگی زنان ٢۵سال سن يا  ۵۵مردان، 
 که با شرايط دشوار و مخاطره آميز يیھا رشتهعالوه بر اين، در .  تاکيد شده استسال سابقه کار

  .ال سابقه کار محدود شودس ٢٠سال سن يا  ۴۵سن بازنشستگی بايد حداکثر به ،  ھستندروبرو
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دار، از جمله مسائلی است که تا کنون، در تمام  حقوق اجتماعی زنان کارگر و زحمتکش خانه
زنان خانه .  اقتصادی حاکم بر جھان، کمترين توجه ای نسبت به آن نشده است– سياسی یھا نظام

 حقوق اجتماعی در درون ، بی آنکه از کمترينکنند یمدار، تمام زندگی خود را وقف کار در خانه 
جامعه و دولت شورايی ملزم به پايان دادن به اين بی عدالتی در مورد زنان . جامعه برخوردار باشند

 .  زحمتکش خانه دار است
به يک برابری زنان  ورزد ھنگامی برابری حقوقی ، براين نکته تأکيد میسازمان فدائيان اقليت

 اما تا استقرار .اھد شد که در ايران سوسياليسم مستقر گرددتبديل خو در جامعه واقعی و ھمه جانبه
، کامل و رفع تام و تمام ھر گونه ستم و تبعيض نسبت به زنان و برابری ھمه جانبه، مسوسياليس

  .باشد یمحقوق و مزايای اجتماعی زنان خانه دار کليه ن تاميه حکومت شورايی موظف ب
  

  بھداشت و درمان رايگان 

.  درمان رايگان، از جمله ديگر اھداف مھم يک انقالب اجتماعی راستين استتحقق بھداشت و
ھای سوسياليسم و نظام اجتماعی مبتنی بر نفی ستم و   که در فرايند خود، پايهای یاجتماعانقالب 

 از بھداشت و بايست یمنظامی که در آن تمام زحمتکشان جامعه . بخشد یماستثمار را استحکام 
برخورداری از بھداشت و درمان رايگان، حق مسلم کارگران و . مند گردند رهدرمان رايگان بھ

  . عموم مردم ايران است
داری و اسالمی حاکم بر ايران، نه تنھا کمترين توجھی به اين امر نشده است،  در نظام سرمايه

بلکه بخش وسيعی از توده ھای زحمتکش جامعه نيز، به دليل فقر و عدم دسترسی به دارو و 
ھای کمرشکن استفاده از  عالوه بر اين، ھزينه. کنند یمدرمان، با مرگ تدريجی دست و پنجه نرم 

امکانات پزشکی و دارويی، سبب شده تا بخش وسيعی از توده ھای زحمتکش و اقشار کم درآمد 
با وجود تعيين حداقل دستمزد . جامعه، از حداقل امکانات بھداشتی و درمان مناسب محروم باشند

 نفر ھا يليونمبيکاری روز افزون در جامعه و نيز درآمد پايين ،  تومان برای کارگران ھزار٣٣٣
ھای زحمتکش نيز،  ھمان درآمد ناچيز کارگران و تودهديگر از مردم ايران، بخش اعظمی از 

  . شود یمھای کمرشکن بھداشتی و درمانی آنان  صرف ھزينه
ھای سنگين درمانی و دارويی،  وانايی پرداخت ھزينهکارگران و زحمتکشان ايران به دليل عدم ت

بيمارانی که توان پرداخت ھزينه ھای اوليه مورد نظر . از دستيابی به درمان مناسب محروم ھستند
 چه دولتی و چه –  و مراکز درمانی را ندارند، از پذيرش در اغلب مراکز درمانیھا يمارستانب

مين سياست غير انسانی حاکم بر سيستم درمانی جمھوری به دليل اجرای ھ. مانند یم باز - خصوصی
کارگران و زحمتکشان ايران در . اند دادهاسالمی، بيماران زيادی تاکنون جانشان را از دست 

 شان یزندگ وسايل و امکانات بايست یمصورت گرفتار شدن به يک وضعيت درمان اضطراری، 
و يا دست يابی به پزشک و داروی مناسب را بفروشند تا از امکان پذيرش در مراکز درمانی 

مرگ تدريجی، . در غير اين صورت، جايی در مراکز درمانی نخواھند داشت. برخوردار گردند
  . سرنوشت محتوم بيماران کم درآمد و تھی دست جامعه است

 تمام زحمتکشان بايد از: لذا، ھمان گونه که در برنامه عمل سازمان فدائيان اقليت آمده است
   . باشندانات بھداشتی، پزشکی، درمانی و داروئی رايگان برخودارامک

 ای بلکه پديده که از آسمان نازل گردد، نيستالھی  طبيعتا، عدالت و رفاه اجتماعی يک موھبت
 مدت درازی، سياسی و تاريخی  در نتيجه مبارزات اجتماع، اجتماعی و زمينی، کهست انساني

  .آيد یم آمده و ست دبهش کارگران و توده ھای زحمتک

بھداشتی و درمانی در تعدادی از ت آنچه را که ھم اکنون شاھد تحقق رايگان بخشی از اين امکانا
 هگيران پی تالش ،کشورھای جھان ھستيم، نتيجه انقالبات و مبارزات تاريخی توده ھای زحمتکش

ای اخير بوده انقالبيون کمونيست، و به طور اخص مبارزات کارگران و زحمتکشان طی سده ھ
تحقق کامل بھداشت و درمان رايگان برای عموم مردم، از جمله وظايف فوری انقالب . است

 شورايی، موظف به تامين خدمات دولت. اجتماعی و دولت شورايی برخاسته از دل اين انقالب است
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  .  رايگان برای عموم مردم استدرمانی و بھداشتی
  

  ھا اجارهتامين مسکن و تعديل 

ھم اکنون . است ی از جمله ديگر وظايف فوری حکومت شورائھا اجاره مسکن و تعديل تامين
اين حق ھر کارگر و زحمتکش است که از . فاقد مسکن اندھا تن از مردم زحمتکش ايران  ميليون

نيازمند اجرای يک برنامه ھمه جانبه و طوالنی ، تحقق اين امر. يک مسکن مناسب برخوردار باشد
در پی . جامعه و حکومت شورايی موظف به تحقق اين امر است.  استيد انبوه مسکنمدت برای تول

 انقالب اجتماعی و استقرار حاکميت شورايی، مادام که مشکل مسکن به شکلی قطعی حل نشده
  :است، بايد اقدامات فوری زير به مرحله اجرا درآيد

ان مسکن در اختيار زحمتکشان  عنو بهبايست یم،  زائد دولتی و مصادره اییھا ساختمانکليه 
 به منظور متناسب با سطح دستمزد کارگران تعيين و به مرحله اجرا درآيند،، ھا اجاره. قرار گيرد

 بار ھزينه ھای مسکن، بخشی از ھزينه مسکن کارگران و زحمتکشان، به کاھش ھرچه بيشتر
   .عنوان سوبسيد توسط دولت پرداخت شود

.  رفاه عمومی حکومت شورايی، يک مجموعه به ھم پيوسته استآن چه مسلم است، برنامه ھای
عدم اجرا و يا عدم تحقق ھريک از وظايف فوری نظام شورايی، طبيعتا تبعات منفی و بازدارنده 

مکانات پزشکی، داروئی و  ااز برخورداری تامين اشتغال،. روی ديگر وظايف آن خواھد داشت
، مجموعه ای از برنامه ھای رفاھی حاکميت شورايی  و نيز داشتن مسکن مناسبدرمانی رايگان
  .  متحقق گردندبايست یمست که توامان 

  

  ساالن و افراد معلول  مراقبت و نگھداری از بزرگ

ساالن و افراد معلول نيز، از جمله ديگر معضالت اجتماعی در  موضوع نگھداری از بزرگ
ن مصائب و معضالت بسياری را نه فقط بی توجھی به اين امر، تاکنو. جامعه کنونی ايران است

. ايجاد کرده است،  نيزيشانھا خانوادهبرای بزرگساالن و افراد معلول در جامعه، بلکه برای 
جامعه و . ساالن و معلولين، ھرگز يک امر خصوصی و صرفاً خانوادگی نيست نگھداری از بزرگ

افراد سالمند و . اين افراد استدولت شورايی، بيش از ھر کسی موظف به تامين امنيت و آسايش 
 از خدمات خانگی و خانه ھای بايست یممعلول که برای گذران زندگی روزمره، دشواری دارند، 

جامعه و دولت شورايی موظف است با صرف ھزينه و اختصاص . ويژه سالمندان برخوردار گردند
  . نيرو در کار نظافت، بھداشت و خوراک به سالمندان کمک کند

 بھداشتی بيشتری نيازمند باشند، در اين یھا مراقبت افراد سالمند، به خدمات خانگی و چنانچه
گروھی، خانه سالمندان  ھای ويژه سالمندان با عناوين خانه خدماتی، خانه  در خانهتوانند یمصورت، 

  . کامل بھداشتی، درمانی و دارويی نگھداری شوندیھا مراقبتو خانه بيماران، تحت 
 ويژه یھا مراقبت که دارای فرزندان معلول ھستند که به حمايت و يیھا خانوادهر از طرف ديگ

  . نياز دارند، از حمايت کامل دولت شورايی برخوردار خواھند بود
دولت شورايی موظف است با اختصاص بودجه الزم در امر آموزش، پرورش و مراقبت 

جھت ايجاد يک جامعه نوين انسانی توام با  کودکان و نيز نگھداری از معلولين و افراد سالمند، در
 برای عموم مردم ،رفاه، آرامش و برخورداری از ھمه امکانات مادی و معنوی برابر و رايگان

 تامين، تضمين و نھادينه کردن اين جامعه و دولت شورايی موظف است با. جامعه گام بردارد
ران و توده ھای مردم ايران جھت به آرزوی ديرين کارگ اقدامات عمومی رفاھی در کل جامعه،

تا جايی که، ھيچ کس و ھيچ  .رسيدن به آزادی، عدالت و برابری کامل اجتماعی جامه عمل بپوشد
خانواده ای در ھر سطحی از جامعه که قرار دارد، نگران بيکاری، مسکن، آموزش، بھداشت، 

    . درمان، مراقبت و ادامه تحصيل فرزندان خود نباشد
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 لبات مشخص و فوری کارگرانرای مطااج

 

 که ھدف آن نابودی کند یمبرای برپائی يک انقالب اجتماعی مبارزه ) اقليت(ن سازمان فدائيا
جامعه ای .  و استقرار جامعه ای بدون طبقات استکارمزدی و رلغو استثمانظام سرمايه داری، 

اما مادام که . اجتماعیبدون مالکيت خصوصی، بدون ستم و بھره کشی و بدون ھرگونه نابرابری 
اين انقالب ھنوز متحقق نشده است، به منظور مصون داشتن طبقه کارگر از تباھی جسمی و روحی 

مطالبات ه و بسط توان آن در مبارزه عليه سرمايه و برای رھائی، سازمان ما اجرای يک رشت
  .داند یمکارگری و اقدامات عاجل رفاھی را ضروری 

داری تاکنون ساعات  داران از آغاز پيدايش سرمايه کارگران و سرمايهھای تقابل  يکی از عرصه
کارفرما در راستای افزايش سود ھمواره در تالش برای افزايش ساعات کار است و . باشد کار می

ی فوری سازمان خواستار محدود  از ھمين روست که برنامه. در مقابل کارگران خواستار کاھش آن
  .کاری شده است  اضافهشدن ساعات کار و ممنوعيت

 و نيروی کارکنيم که   به اھميت آن ابتدا از اين موضوع آغاز میرو نظشدن بحث  برای روشن
  .شوند کار برده می  چيست و به چه معنا بهساعات کار

داری و يا فئوداليسم، کارگر برای فروش نيروی  داری برخالف دوران برده ی سرمايه در جامعه
شود و نيروی کار خود را در ازای مبلغی معين به  رمايه وارد معامله میکار خود با صاحبان س

شود و چرا  اما بھای نيروی کار چگونه تعيين می. فروشد کارفرما يعنی صاحب سرمايه می
  باشد؟ دار مايل به خريد نيروی کار يک کارگر می سرمايه

شیء فاقد ارزش اگر يک . کاال حاوی دو نوع ارزش است، ارزش مصرف و ارزش مبادله
سودمندی شیء آن را به ارزش مصرفی «شود،  خود فاقد ارزش مبادله نيز می مصرف باشد، خودبه

 ٤.»دسازن ای را می ھای مصرفی در عين حال حامالن مادی ارزش مبادله ارزش« و »کند تبديل می
ھا به اين ارزد، تن ای، يک ارزش مصرفی به مقدار ارزش مصرفی ديگری می ی مبادله در رابطه«

کاالھا به عنوان ارزش مصرفی بيش از ھر چيز از ... شرط که در قالب کميت متناسبی ارائه شوند
ای تنھا از لحاظ کميت با ھم فرق  که در حکم ارزش مبادله لحاظ کيفيت با ھم تفاوت دارند، حال آن

کاالھا ناديده اگر ارزش مصرفی ... کنند و بنابر اين حتا يک ذره ارزش مصرفی ھم ندارند می
آن چه ... ماند و آن اين است که جملگی محصول کار ھستند گرفته شود، تنھا يک ويژگی باقی می

ه ھا مصرف شد در اين چيزھا مشھود است عبارت از اين است که نيروی کار انسانی برای توليد آن
 مشترک جوھرھا به عنوان تبلور اين  آن. ھا انباشت شده است است، يعنی کار انسانی در آن

  ٥.»آيند  به شمار میارزش يا ارزش کاالاجتماعی، 
ماند که اين ارزش که حاصل انباشته شدن کار در کاال است چگونه  حال اين سوال باقی می

 دنيای کاالھاکل نيروی کار جامعه که در ارزش «: نويسد یمشود؟ مارکس در اين مورد  محاسبه می
شود، ھر چند از  نوان نيروی کار واحد و ھمانند انسانی تلقی میشود، در اين جا به ع باز نموده می

ھر کدام از اين نيروھای کار منفرد، تا جايی که واجد . شمار نيروی کار منفرد تشکيل شده باشد بی
خصوصيت ميانگين اجتماعی نيروی کار باشد، و به مثابه ميانگين اجتماعی نيروی کار عمل کند، 

در توليد کاال فقط ميانگين زمان کار الزم، يا زمان کار است؛ بنابراين، ھمانند ديگری يک نيروی 
زمان الزم از لحاظ اجتماعی عبارت است از زمان . کار الزم از لحاظ اجتماعی مورد نياز است

ای معين و با  کاری که برای توليد ھر نوع ارزش مصرفی در شرايط متعارف توليد، در جامعه
مدت کار که به اختصار آن را  ٦»تشدت کار رايج در آن جامعه الزم اسميزان مھارت ميانگين و 

  .توان ناميد  میالزم اجتماعی

                                                 
 . حسن مرتضوی ترجمه٦٦کاپيتال جلد اول ص  -۴
 . تاکيد از ماست–. ترجمه حسن مرتضوی٦٨ و ٦٧کاپيتال جلد اول ص  -۵
 . تاکيد از ماست–. ترجمه حسن مرتضوی٦٩کاپيتال جلد اول ص  -۶
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مجبور به فروش نيروی کار خود ش داری کارگر برای تامين معا وقتی در جامعه سرمايه
 تعيين »مدت کار الزم اجتماعی«ی آن به عنوان يک کاال براساس ھمان  گردد، ارزش مبادله می
: نويسد مارکس می. الزم است) در اينجا نيروی کار(يعنی ارزشی که برای توليد آن کاال . ددگر می
ارزش . شود  به ارزش خويش خريده و فروخته مینيروی کارما با اين فرض شروع کرديم که «

  ٧.»دشو مانند ھر کاالی ديگر، از طريق زمان کار الزم برای توليد آن تعيين میآن، 
ی ارزش نيروی کار،  مند است؟ در جريان مبادله دار به خريد نيروی کار عالقه اما چرا سرمايه

کند، مزد دريافت  برد؟ آيا کارگر برابر با ھمان ارزشی که جديداً توليد می دار چه منفعتی می سرمايه
  کند؟ می

ر  نيروی کاهکارگر آزادانآيد  داری در اين است که در ظاھر به نظر می ی سرمايه فريب جامعه
رساند اما واقعيت امر اين است که کارگر برای تامين معاش خود مجبور به  خود را به فروش می

ارزش و يا قيمت نيروی «: نويسد  می»مزد، بھا، سود«مارکس در کتاب . فروش نيروی کار است
آيد، اگر چه ھرگاه بخواھيم به دقت سخن   کار در میخودکار ظاھرا به صورت قيمت و يا ارزش 

کارگر چيزی برای فروش ندارد جز . »ييم ارزش و يا قيمت کار اصطالحی بی معنی استبگو
تواند به حيات خود ادامه دھد و از اين جھت  نيروی کارش و تنھا با فروش آن است که می

مزد، بھا، «مارکس در کتاب . گذارد ترين شکل استثمار را به نمايش می رحمانه داری بی سرمايه
ھای تاريخی  ين ظاھر فريبنده است که کار مزدوری را از ساير شکلا«: نويسد ی در ادامه م»سود

برمبنای سيستم کار مزدوری، حتا کار نپرداخته، کار پرداخته به نظر . گرداند کار مشخص می
وی در ادامه . »کند ی کار او نپرداخته جلوه می رسد، در مورد برده بر عکس حتا بخش پرداخته می

کرد و سه روز بر  پردازد که او ھم سه روز بر روی زمين خود کار می ن سرف میبه بيگاری دھقا
وی در توضيح ديدگاه .  و بدين ترتيب اين بيگاری مشخص بودکرد یمروی زمين مالک بيگاری 

شود و بخش ديگر  ی کارگر پرداخته می اگر چه فقط بخشی از کار روزانه«: نويسد خود می
ه ھمانا کار نپرداخته يا کار اضافی است که منبع ارزش اضافی و يا سود ماند، و اگر چ نپرداخته می

  ).منبع باال (»ی کار، کار پرداخته است رسد که ھمه باشد معذالک چنين به نظر می می
ی مارکس، ساعات کار يک کارگر به دو بخش کار الزم و کار اضافی تقسيم  براساس نظريه

آفريند که برای باز توليد  کار يک کارگر است که ارزشی میکار الزم آن بخش از ساعات . گردد می
به . کار روزانه نه مقداری ثابت که متغير است«: نويسد او در اين باره می. باشد نيروی کار الزم می

 کارگر تعيين خوديقين يکی از اجزای آن از طريق زمان کار الزم برای بازتوليد نيروی کار 
بنابر اين، کار روزانه . کند  اضافی تغيير میکاروزانه با طول يا مدت  کار رمقداراما کل . شود می

: افزايد  مارکس در توضيح آن می ٨»تمشخص کردنی است، اما در خود و برای خود مشخص نيس
ارزش مصرفی نيروی کار در . ی آن خريده است دار نيروی کار را به ارزش روزانه سرمايه«

به اين ترتيب، او اين حق را کسب کرده است که کارگر را . ردسراسر يک روز کار به او تعلق دا
اما کار روزانه چيست؟ در ھر حالت کمتر از يک . در طول يک روز به کار برای خود وادار کند

 مرز جھانی اين  دار نظرات خاص خود را درباره چقدر کمتر؟ سرمايه. روز طبيعی است
(Ultima Thule)ی  دار صرفا سرمايه او در مقام سرمايه.  دارد، يعنی مرز الزم کار روزانه

اما سرمايه تنھا يک انگيزه دارد و آن گرايش به . روح او روح سرمايه است. يافته است تشخيص
   ٩.»تافزايی و خلق ارزش اضافی اس ارزش

دار با ھدف  دھد که سرمايه  کار يک کارگر به کار الزم و کار اضافی نشان میتقسيممارکس با  
اضافی به کار الزم و يا طوالنی  بردن ارزش اضافی ھمواره به دنبال باال بردن نسبت کارباال 

ھر قدر به طول کار روزانه کارگر اضافه شود و يا از طول کار الزم وی . کردن کار روزانه است

                                                 
  . تاکيد از ماست–.ترجمه حسن مرتضوی ٢٦٠ص  کاپيتال جلد اول -٧
 .ترجمه حسن مرتضوی ٢٦١کاپيتال جلد اول ص  -٨
  .ترجمه حسن مرتضوی ٢٦٢ص کاپيتال جلد اول  -٩
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کند که مارکس آن را به ارزش اضافی  دار ارزش اضافی بيشتری کسب می کاسته شود سرمايه
من اين ارزش اضافی را که با «: نويسد کند، مارکس می ش اضافی نسبی تقسيم میمطلق و ارز

در مقابل، آن ارزش . نامم  میارزش اضافی مطلقشود،  تر کردن کار روزانه توليد می طوالنی
ی دو  اضافی ناشی از کوتاه کردن زمان کار الزم و در نتيجه تغيير ھمگام با آن در مدت مربوطه

وری کار، از  دار با افزايش بھره  سرمايه١٠.»منام  میارزش اضافی نسبیزانه را جزء زمان کار رو
باشد کاسته و بر ساعات اضافی کار و  کارش می ساعات کار الزم کارگر که برای بازتوليد نيروی

افزايد و اين چيزی است که مارکس از آن  در نتيجه ارزش اضافی حاصل از نيروی کار کارگر می
رود اين موضوع  وری کار باال می اما در حالی که بھره. برد  اضافی نسبی نام میبه عنوان ارزش

کارگر که حاال با نيروی کار خود ارزش . گذارد ھيچ تاثيری بر سرنوشت و زندگی کارگر نمی
دار است که از  چنان مجبور به انجام ھمان ساعات کار است و اين تنھا سرمايه آفريند، ھم بيشتری می

وی در فصل شانزدھم کتاب کاپيتال در انتھا چنين نتيجه . برد وری کار سود می  بھرهباالرفتن
سرمايه اساسا . برخالف نظر آدام اسميت، سرمايه فقط فرمانروايی بر کار نيست«: گيرد می

تمامی ارزش اضافی، به ھر شکل . فرمانروايی بر کاری است که ارزش آن پرداخت نشده است
در جوھر خود ماديت يافتن زمان ) ی زمين سود، بھره، يا اجاره(آن متبلور شود ای که بعدا در  ويژه

افزايی سرمايه به اين صورت آشکار  راز خودارزش. کاری است که ارزش آن پرداخت نشده است
 ١١.»تشود که سرمايه کميتی معين از کار غير را در اختيار دارد که ارزش آن پرداخت نشده اس می

با سير نزولی  کند تا با باال بردن نرخ ارزش اضافی دار تالش می داری، سرمايه هدر مناسبات سرماي
تر  شود مگر با کاھش ساعات کار الزم و يا طوالنی  مقابله کند، اما اين امر محقق نمی»نرخ سود«

داری حاکم  داری ھمواره وجود داشته و سرمايه چه که در طول تاريخ سرمايه کردن کار روزانه، آن
کشوری که در آن . سازد ھای روشنی از آن را در برابر چشمان ما ھويدا می يران نيز نمونهبر ا

و در نتيجه بازتوليد (چنان ناچيز ھستند که کارگر برای تامين معاش ضروری خود  دستمزدھا آن
  .شود مجبور به انجام کار در دو شيفت کاری می) نيروی کار

داران برای افزايش ساعات  ھای سرمايه وبی از روشخ مارکس در کتاب کاپيتال فصل ھشتم به
ولع به کار اضافی به شکل گرايش به گسترش نامحدود «: نويسد دارد وی می کار اضافه پرده بر می
ھای بسياری اين ولع را که منجر به مرگ   وی در اين فصل با مثال١٢»دشو کار روزانه پديدار می

چنين  وی ھم. دھد شد به وضوح نشان می  گوناگون میھای زودرس، حوادث ناشی از کار و بيماری
 و پرده برداشتن »وضع طبقه کارگر در انگلستان«در اين بخش با اشاره به کتاب ارزشمند انگلس 

انگلس به خوبی روح شيوه «: نويسد داری انگليس در قرن ھيجدھم می ی سرمايه از کثافات جامعه
ارکس با اشاره به مبارزات طبقه کارگر برای محدود  م١٣.»تداری را درک کرده اس توليد سرمايه

محدود کردن ساعات کار به ويژه برای کودکان و زنان  کردن ساعات کار و تصويب قوانينی چند در
در اسکاتلند، کارگر کشاورزی، يعنی «: نويسد و عدم اجرای اين قوانين توسط اغلب کارفرمايان می

 ساعت کار اضافی در روزھای ٤وھوايی بد و  خود در آب ساعت کار ١٤ تا ١٣ران، عليه  گاوآھن
کند و اين در حالی است که ھم زمان با  اعتراض می!) کنندگان روز سبت در سرزمين تقديس(شنبه 

 نزد ھيات –بان   يک نگھبان، يک لکوموتيوران و يک سوزن–آھن   کارگر راه٣آن در لندن 
. آھن صدھا مسافر را به جھان ديگر فرستاد های ھولناک در را سانحه. ی بزرگ ھستند منصفه

آنان جملگی نزد ھيات منصفه اعالم کردند که ده . آھن عامل اين مصيبت بود مباالتی کارگران راه بی
، ١٤گويند در پنج يا شش سال گذشته، تا  می.  ساعت در روز بود٨يا دوازده سال پيش کار آنان فقط 

شد و ھنگامی که ازدحام مسافران در روزھای تعطيل به   ساعت از آنان کار کشيده می٢٠ و ١٨
 ٥٠ تا ٤٠وقفه  ھا اغلب بی گذارند، کار آن شود و قطارھای تفريحی را روی خط می ويژه زياد می

                                                 
 .ترجمه حسن مرتضوی ٣۵٢ و ٣۵١ص کاپيتال جلد اول  -١٠
 .ترجمه حسن مرتضوی ٥٧٢ص کاپيتال جلد اول  -١١
 .ترجمه حسن مرتضوی ٢٦٥ص کاپيتال جلد اول  -١٢
 .ترجمه حسن مرتضوی ٢٦٩ص کاپيتال جلد اول  -١٣
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: کند  مارکس برداشت سرمايه را از کار روزانه اين گونه بيان می١٤.»دکن ساعت ادامه پيدا می
 ساعت کامل است که از آن بايد ٢٤کار روزانه شامل : دھد ھا چنين پاسخ می سرمايه به اين پرسش«

چند ساعت را برای استراحت کم کرد زيرا بدون آن نيروی کار مطلقا قادر نيست کار خود را 
کارگر در کل زندگی خود چيزی بيش از نيروی کار بنابر اين، بديھی است که . دوباره از سر گيرد

  ١٥.»نيست
 و ھا آنھای طوالنی کار  ان در صنايع ابريشم با اشاره به ساعتاو در مورد به کارگيری کودک

کودکان را به «: نويسد  می»کاپيتال« برای سود ھر چه بيشتر در اثر تاريخی خود ساختنشانقربانی 
دار را  کردند، درست به ھمان ترتيب که گاوھای شاخ عام می  قتليفشانظرسادگی به خاطر انگشتان 

  ١٦.»دکشتن  میيشانچربی پوست و ی جنوبی برا در روسيه
ی خود برای تحديد ساعات کار  در سوی ديگر ماجرا اما اين کارگران بودند که با مبارزه

 و در پی اعتصاب عمومی در فيالدلفيا که نخستين نمونه در تمام ١٨٣٥در سال . کوشيدند می
 قرن ٤٠ی  در دھه.  شدآمريکا بود، خواست ده ساعت کار روزانه در فيالدلفيا به رسميت شناخته

 ساعات ١١در اين دھه . گردد نوزده، مبارزات کارگران در اين رابطه به دستاوردھايی منتھی می
 تا ١٤در انگلستان که در اوايل انقالب صنعتی ساعات کار . گردد کار روزانه در آمريکا پذيرفته می

در دوره «. ت محدود گرديد ساع١٢ کار زنان و مردان به ٤٠ی   ساعت در روز بود، در دھه١٨
ھای صنعتی شد که قانون   ساعته قاعده عام کليه رشته١٢ روزانه کار ١٨٤٧ و ١٨٤٤بين 

، ده ساعت کار روزانه ١٨٤٧گرديد و باالخره قانون جديد کارخانجات  ھا می کارخانجات شامل آن
دھی   در سازمانای  نقش برجسته٤٠ی  ھا در انگلستاِن دھه  جنبش چارتيست١٧.»درا تصويب نمو

 ١٨٤٠انجمن ملی چارتيست که در ژوييه . مبارزات کارگران برای تحديد ساعات کار داشت
ھا ھزار کارگر به   ده١٨٤٢ مه ٢در . تشکيل يافت توانست اعتراضات متعددی را سازمان دھد

مين پيمايی به سوی پارلمان زدند که دو  مايل دست به راه٦خواست انجمن ملی چارتيست به طول 
و خواستار اجرای د عرضحال ملی را با بيش از سه ميليون و سيصد ھزار امضا به پارلمان بدھن

کارگران در اين عرضحال عالوه بر مطالبات سياسی خواستار لغو قانون مربوط به . منشور شوند
 قيام کارگران ليون و. ھای کار، محدود کردن ساعات کار، افزايش دستمزدھا و غيره شدند خانه

 از ديگر مبارزات شکوھمند کارگران عليه استثمار ١٨٣٤ و ١٨٣٢، ١٨٣١ یھا پاريس در سال
 ١٨٣١در ليون به سال . داری و برای کاھش ساعات کار و افزايش دستمزدھا بود نظام سرمايه

کردند اما در ازای آن دستمزدی به غايت ناچيز دريافت   ساعت کار می١٥کارگران روزانه تا 
مارکس در رابطه با مبارزات کارگران برای . گوی حداقل معيشت آنان نيز نبود ه پاسخکردند ک می

داری بخشی از جمھوری  در اياالت متحده آمريکا، تا زمانی که برده«: نويسد تحديد ساعات کار می
تواند در جلد پوست سفيد  کار نمی. کرد، ھر گونه جنبش کارگری مستقل فلج مانده بود دار می را لکه

اما پس از مرگ . خود را رھايی بخشد در حالی که در جلد پوست سياه داغ بردگی خورده است
ی جنگ داخلی تبليغ برای ھشت ساعت کار بود  نخستين ميوه. داری حيات جديدی سر برآورد برده

پيمای لوکوموتيو از اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام، از نيوانگلند تا  ھای ھفت فرسخ که با چکمه
  »:اعالم کرد) ١٨٦٦ اوت ١٦(کنگره عمومی کارگران در بالتيمور . ليفرنيا را فرا گرفتکا

ترين ضرورت زمان کنونی برای رھايی کار اين کشور از بردگی  نخستين و بزرگ«
 ٨داری، تصويب قانونی است که کار متعارف روزانه در سراسر اياالت متحد آمريکا را  سرمايه

 ھستيم که تمام قدرت خود را به کار بگيريم تا اين دستاورد شکوھمند به ما مصمم. ساعت اعالم کند
  .»بار نشيند

المللی کارگران که در ژنو  ی انجمن بين ، کنگره)١٨٦٦اوايل سپتامبر سال (در ھمان حال 
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کنيم که  ما اعالم می«: ی زير را به پيشنھاد شورای عمومی لندن تصويب کرد برگزار شد، قطعنامه
ھای بيشتر برای بھبود و رھايی  کار روزانه شرط مقدماتی است که بدون آن تمام تالشمحدوديت 

کنگره ھشت ساعت کار را به عنوان کران قانونی کار روزانه پيشنھاد ... محکوم به شکست است
نقش مھمی در مبارزات کارگران برای ) انترناسيونال اول(المللی کارگران  انجمن بين« ١٨.»دکن می

کنگره . ھای اين انجمن به اين موضوع اشاره شده است ات کار داشت و در تمامی کنگرهکاھش ساع
ای را مربوط به کاھش   تشکيل گرديد، قطعنامه١٨٦٨المللی کارگران که در سپتامبر  سوم انجمن بين

در آمريکا و با تالش و مبارزه کارگران تحت .  ساعت تصويب کرد٨ساعات کار روزانه به 
 فرمانی از ١٨٦٩يه ملی کار که در جريان کنگره بالتيمور تشکيل يافته بود، در سال رھبری اتحاد

  ». ساعت کار در آن پذيرفته شده بود٨سوی رييس جمھور آمريکا صادر شد که 
 ساعت ١٢ تا ١٠ھای قرن بيستم کارگران روزانه  در روسيه نيز و در حالی که تا نخستين سال

 با برپايی اعتصاباتی ١٩٠٥به کار بودند، در جريان انقالب در ازای دستمزدی ناچيز مجبور 
  . ساعت شدند٨خواستار افزايش دستمزد و محدود کردن ساعت کار به 

 ساعت کار روزانه را ٨در حالی که تا اوائل قرن بيستم کارگران با مبارزات خود توانستند 
عات کار را محدودتر کرده و در ی مبارزات خود سا تحقق بخشند، در قرن بيستم کارگران با ادامه

  . ساعت کار در ھفته و دو روز تعطيل دست يافتند٣٦برخی از کشورھا به خواست 
ھای اخير کارگران جھان به دستاوردھای خوبی در اين زمينه  اما به رغم اين که در طول دھه

 شرايط دست يافتند، کارگران ايران از جمله کارگرانی ھستند که در زمينه ساعات کار به
از ھمان آغاز پيدايش روابط کار . اند ھای گذشته قدم گذاشته ھا و يا سال اسفبارتری حتا نسبت به دھه

و سرمايه در ايران، کارگران به دليل نداشتن ھر گونه حقوقی مجبور بودند تا در ازای دريافت 
  .دستمزدھايی بسيار ناچيز، به ساعات کار زيادی تن در دھند

فرسا که بعضا  ی کارگران شرکت نفت انگليس و ايران، در گرمای طاقت انهساعات کار روز«
ی پيکار ارگان حزب کمونيست ايران، طول روز  روزنامه.  ساعت بود١٠رسد،   درجه می٥٠تا 

 کارگر در استخدام داشت، ٤٠٠٠ی شيالت شمال که  در موسسه. کند  ساعت ذکر می١١کار را 
طی اين مدت کارگران تنھا يک ساعت استراحت برای . دازظھر بود بع٧ بامداد تا ٦ساعات کار از 

 شب و حتا ١١شد کار تا ساعت  در مواقعی که صيد ماھی زياد می. صرف صبحانه و ناھار داشتند
  ».شد در چنين حالی مبلغی به عنوان اضافه کار به کارگران پرداخت می. تا نيمه شب ادامه داشت

ھا شاغل بودند، ساعات کار از باز  بزرگی از کارگران در آندر صنايع دستی و سنتی که بخش 
 در ١٣٠٢در سال .  ساعت استمرار داشت١٢شدن بازار تا زمان بسته شدن آن، يعنی حدود 

شد و با يک تنفس دو ساعته   بامداد آغاز می٥ھای قالی بافی ھمدان ساعت کار در تابستان از  کارگاه
زمان . رسيد  ساعت می١١ين حساب طول روزانه کار به تا شش بعدازظھر ادامه داشت؛ با ا

 ساعت ١٤ تا ١١کنی  پاک  ساعت و در کارخانجات پنبه١٠متوسط کار روزانه، در صنايع نساجی 
 دليل اصلی تن دادن کارگران به شرايط سخت کار از جمله ساعات کار، ناآگاھی و ١٩.«دبو

 که کمبودھاستارگری بوده و ھست و ھمين  واقعی کیھا تشکلپراکندگی کارگران و محروميت از 
داران داده است تا شرايط صد سال پيش را در روابط  در شرايط کنونی نيز اين امکان را به سرمايه

جمعی کارگران  که طبق پيمان دسته برای مثال در حالی. کارگر و کارفرما بار ديگر حاکم کنند
ای است که اين  گونه ه کار کنند، اما شرايط به دقيق٢٠ساعت و  ھا بايد روزانه ھفت پزخانه کوره

عمومی شدن .  ساعت کار کنند که معنايی جز بردگی محض ندارد١۶کارگران مجبورند روزانه تا 
از و تشکلی محض بوده   که در بیقراردادھای موقت و سفيد امضاء نيز بيش از گذشته کارگران را

ی کارفرما برای  شرمانه ھای بی دن به خواستباشند، وادار به تن دا غول بيکاری در ھراس می
 ساعت در روز ١٦ھای کوچک گاه مجبورند تا  کودکان در کارگاه. ساعات کار اضافی کرده است
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ھای کوچک بيش از ديگر کارگران  ھای کوچک و شھرستان کارگران شھرداری، کارگاه. کار کنند
  ».مجبور به انجام ساعات کار طوالنی ھستند

کارخانجات کارگران مجبور به انجام کار اضافی در شب ھستند اما کارفرما به در يکی از  
کنند تنھا نيمی از ساعات اضافه کار را به کارگران  ی اين که کارگران در شب خوب کار نمی بھانه

حتا طبق (کند و اين به معنای آن است که در واقع ساعات کار کارگران افزايش يابد  پرداخت می
اين در !!). کارفرما بابت کار اضافه در شب بايد بيشتر از دستمزد معمول بپردازد. ا. قانون کار ج

است که قانون کار اجباری بودن اضافه کاری را ممنوع کرده است و البته مانند ديگر مواد اين  حالی
قانون مانند قوانين مربوط به مزد، کار کودکان، تعطيلی اجباری يک روز در ھفته و غيره که 

آورد، تنھا بر روی  ی کارگران بوجود می ھايی برای کارفرمايان در استثمار وحشيانه حدوديتم
 قانون کار، اضافه کار اجباری ممنوع است و کارفرمای ١٧٢بر طبق ماده . کاغذ باقی مانده است

 اما. گردد روز تا يکسال محکوم می ٩١متخلف عالوه بر پرداخت دستمزد کارگر به تحمل زندان از 
ای بپردازد؟  آيا کسی تاکنون شنيده است که کارفرمايی به اين دليل به زندان بيافتد حتا جريمه

 کارخانجات ايران است، ينتر بزرگکارخانه ايران خودرو که در قلب ايران قرار دارد و يکی از 
در و  ٨٩ بھمن ٥اتفاق وحشتناکی که برای کارگران ايران خودرو در تاريخ . شاھد اين مدعاست

يکی . داران است ی آز و طمع سرمايه ست که نتيجه ای روز تعطيل افتاد يک مورد از ھزاران نمونه
 ٢٢ی  از مديران ايران خودرو ھدف از اين اضافه کاری اجباری را شکست رکورد توليد در آستانه

 که به قيمت توان اين آز و طمع را بيان کرد؟ آز و طمعی تر از اين می آيا واضح!! بھمن اعالم کرد
آيا مديرعامل کارخانه . گاه فرستاد ھا را به قتل خودرو تمام شد و تعدادی از آن خون کارگران ايران

به دليل اضافه کار اجباری مورد مواخذه قرار گرفت؟ حکومت اسالمی که مديرعامل ايران خودرو 
 راننده و حداکثر شرکت يکی از عوامل آن است تنھا کاری که کرد اين بود که تمام تقصير را گردن

  اما براستی عامل اين جنايت غير از نظام سرمايه داری کس ديگری ھست؟. پيمانکاری بياندازد
 ساعات کاردر روز، دو روز تعطيلی پی ٨ی فوری سازمان بر  از ھمين روست که در برنامه

کاری  عيت شبدر پی در ھفته، يک ماه مرخصی ساالنه و ممنوعيت کامل اضافه کاری و نيز ممنو
مگر در مواردی که به داليل رفاھی و فنی ) باشد که برای سالمت و رشد کارگر مضر می(

کاھش ساعات . ھم با موافقت تشکل کارگری و ساعات کار محدود تاکيد شده است ست، آن ضروری
ی و دھد که اوقات فراغت بيشتری داشته باشند تا به پرورش روح کار اين امکان را به کارگران می

ی خود انديشيده و به آن بپردازند و از اين طريق است که کارگران اين امکان  جسمی خود و خانواده
مارکس در اين . کنند تا از دنيای پيرامون و منافع طبقاتی خود بيش از پيش آگاھی يابند را پيدا می
ناپذيرش  ع سيریی خود، و با ول حد و حصر و کورکورانه سرمايه با شھوت بی«: نويسد رابطه می

. ھای جسمانی کار روزانه نيز تجاوز کرده است برای کار اضافی، نه تنھا از اخالق بلکه از کران
سرمايه زمان الزم را برای . کند سرمايه زمان الزم برای رشد، تکامل و سالمتی را غصب می

 جا که امکان زند، و ھر در وقت غذاخوردن چانه می. ربايد مصرف ھوای آزاد و نور خورشيد می
گنجاند تا غذا به کارگر به عنوان ابزار صرف توليد به   فرايند توليد میخوددر  ھا را داشته باشد آن

   ٢٠.»شود ھمان نحو اضافه شود که زغال به ديگ بخار ريخته و روغن گريس به ماشين زده می
  

که کارگر مزدی . دار است مزد انگيزه اصلی کارگر برای فروش نيروی کارش به سرمايه
گردد و از اين رو نقشی  اش محسوب می کند تنھا منبع درآمد و معاش وی و خانواده دريافت می

از ھمين روست که افزايش دستمزد ھميشه . ی کارگری دارد حياتی در چگونگی زندگی يک خانواده
  . بوده استشان مبارزاتھای اصلی کارگران در  يکی از خواست

ی  در سطح جامعه«: نويسد مارکس می. ولی ارزش نيروی کار استاما مزد چيست؟ مزد بيان پ
چون کميت معينی از پول که برای کميت  کند، ھم بورژوايی، مزد کارگر مانند قيمت کار جلوه می
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 اما از نظر مارکس مزد بھای نيروی کار است و نه ارزش کار، ٢١.»دشو معينی از کار پرداخت می
اگر «: نويسد داری می ی کار و ارزش کاال در مناسبات سرمايهوی ضمن تبيين مفاھيم ارزش نيرو

گرفت، به اين نتيجه منجر  ی مستقيمی بين پول يعنی کار تجسم يافته و کار زنده انجام می مبادله
داری آزادانه گسترش  شد که يا قانون ارزش يعنی قانونی که درست براساس توليد سرمايه می
ی کار مزدوری استوار است حذف  داری که بر پايه وليد سرمايهرفت و يا ت يابد، از بين می می
  ٢٢.»دگردي می

چه  آن. گيرد که کارگر در مقابل صاحب پول قرار می در بازار کاال، نه کار بل«: نويسد او می
شود ديگر به او تعلق  ھنگامی که کار او واقعا آغاز می. فروشد نيروی کار خويش است کارگر می

ی ارزش  کار جوھر و مقياس درون ماننده. تواند توسط او به فروش برود  ديگر نمیندارد؛ بنابر اين
  ».است، اما خود ھيچ ارزشی ندارد

که به عکس خود   مفھوم ارزش نه تنھا يکسره حذف شده بل»ارزش کار«در اصطالح 
با اين ھمه اين . اين اصطالح ھمانند مثال ارزش زمين مجازی است. برگردانده شده است

ھا مقوالتی منطبق  آن. آيند طالحات مجازی از خود مناسبات توليد به معنای اخص کلمه پديد میاص
  ٢٣.«دھای پديداری مناسبات اساسی ھستن با شکل

 ساعت کار ١٢در اين مثال کارگری در ازای . آورد برای تفھيم بھتر موضوع مارکس مثالی می
 ٦کند برابر با   ساعت توليد می١٢در اين کند اما ارزشی که نيروی کار   شيلينگ دريافت می٣

 شيلينگ که بازنمود بخش پرداخت ٣بينيم که ارزش  عالوه بر اين می«: نويسد او می. شيلينگ است
 ساعته ١٢ی  چون ارزش يا قيمت کل کار روزانه  ساعت کار، ھم٦ی کار روزانه است، يعنی  شده

که ارزش آن پرداخت نشده است به اين گيرد   ساعت کاری را در بر می٦رسد که  به نظر می
ترتيب، شکل مزد ھر نوع رد و اثری را از تقسيم کار روزانه به کار الزم و کار اضافی به کاری 

: نويسد  او می٢٤.»دکن که ارزش آن پرداخت شده و کاری که ارزش آن پرداخت نشده محو می
پس . دست آورد بل پول کمتر بهدار مايل است که ھر قدر ممکن است کار بيشتر در مقا سرمايه«

عمال آن چه که مورد توجه وی است فقط تفاوت بين قيمت نيروی کار و ارزشی است که به فعل 
خورد که اگر چيزی مانند  گاه به اين مطلب برنمی وی ھيچ... کند درآمدن نيروی مزبور ايجاد می

ای  گاه ھيچ سرمايه خت آنپردا داشت و وی حقيقتا اين ارزش را می ارزش کار واقعا وجود می
  ٢٥.»دگردي بود و پول او ھم به سرمايه مبدل نمی وجودپذير نمی

. گيرد داران بر سر مزد شکل می و درست از ھمين نقطه است که تضاد کارگران با سرمايه
کارشان دريافت کنند  کنند تا دستمزدھای ھر چه بيشتری در ازای فروش نيروی کارگران تالش می

در اين . تر کار است و کارفرما خواستار پرداخت دستمزد کمتر و نيز ساعات طوالنیاما در آن س
ی  ، از ھمان ابتدا و با آغاز پيدايش طبقه)ی طبقات استثمارگر ی نماينده مثابه به(ھا  ميان حکومت

  .کارگر با تصويب قوانينی سعی در محدود کردن مزد کارگران کردند
ھا از ھمان ابتدای پيدايش کار  ھد که چگونه حکومتد  توضيح می»کاپيتال«مارکس در 

وی . شدند گيری مانوفاکتورھا، با وضع قوانين مانع از افزايش مزد می مزدوری و حتا قبل از شکل
: نويسد دھد، او می  نشان می١٨ تا ١٥ھای  خوبی اين موضوع را در انگلستان به ويژه از سده به
کند،  زدھا استفاده میم«م نظي ت»یازمند است و از آن برابورژوازی نوخاسته به قدرت دولتی ني«

کند، مدت زمان کار روزانه  يعنی مزدھا را در حدودی که برای کسب سود مناسب است محدود می
ی  اين خود يک جنبه. دارد ی عادی وابستگی نگه می دھد و خود کارگر را در درجه را افزايش می
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 اما کارگران به مبارزه عليه اين قوانين ضد ٢٦.»تاساساسی از آن به اصطالح انباشت بدوی 
ھا و تصويب قوانينی جديد  جا که توانستند طبقه حاکم را مجبور به لغو آن کارگری برخاستند و ھر 

 - قوانينی که اگر چه حاصل مبارزات کارگران بوده و ھست اما در نھايت باز تالشی است . کردند
داران در چارچوب   برای حفظ منافع سرمايه-سرمايه دار در تناسب قوای مشخصی بين کارگر و 

  .مناسبات حاکم
شماری برای افزايش دستمزدھا بوده و ھست و در اين  تاريخ جنبش کارگری شاھد مبارزات بی
يکی از مدافعان ) نترناسيونال اولا(المللی کارگران  ميان و در طول قرن ھجدھم انجمن بين

ھا نيز   و با انواع انحرافاتی که معتقد بودند با افزايش دستمزد ھزينهھميشگی افزايش دستمزدھا بوده
مارکس در کتاب . باشد مبارزه کرد معنا می باالتر رفته و بنابر اين مبارزه برای افزايش دستمزد بی

 و در نقد نظرات پرودون در ارتباط با بيھوده بودن مبارزه برای افزايش دستمزد و »فقر فلسفه«
مزد، بھا، «وی ھم چنين در کتاب .  ضرورت مبارزه برای افزايش دستمزدھا تاکيد کردنفی آن، بر

المللی کارگران در   که در واقع گزارشی است که وی در جلسه شورای عمومی انجمن بين»سود
المللی کارگران در اين   عضو انجمن بين»جون وستون« قرائت کرده است به نقد نظر ١٨٦٥ژوئيه 

. و عدم ارتباط افزايش قيمت کاالھا با افزايش دستمزدھا را به روشنی بيان کردرابطه پرداخته 
داران ارزش اضافی حاصل از کار پرداخت  طور که پيش از اين نيز توضيح داده شد، سرمايه ھمان

دار برابر است با نسبت نرخ ارزش  کنند و نرخ سود سرمايه نشده به کارگران را تصاحب می
ھر چه نرخ ). دار سرمايه بکار گرفته شده توسط سرمايه(ه متغير و ثابت اضافی به کل سرماي

به عبارت ديگر ھر چه ساعات . داران نيز بيشتر است ارزش اضافی باالتر باشد، نرخ سود سرمايه
آورند و اين ارتباط مستقيمی  داران سود بيشتری بدست می کار اضافی کارگران بيشتر باشد، سرمايه

نزاع موجود . پردازد دار بابت خريد نيروی کار می افی و مزدی دارد که سرمايهبا ساعات کار اض
در واقع نزاعی است بين دستمزد و سود، بنابر اين مبارزه کارگران برای افزايش دستمزد، مبارزه 

دار به عنوان سود آن را تصاحب  بر سر بخشی از ارزش جديدی است که کارگر آفريده و سرمايه
افزايش «:  آورده است»مزد، بھا، سود«طور که مارکس در کتاب  بر اين ھمانبنا. کرده است

شود اما در مجموع در قيمت کاال تاثير  عمومی سطح دستمزد، به تنزل نرخ عمومی سود منتھی می
  .»کند نمی

داران از  به بيان ساده، مبارزه کارگران برای افزايش دستمزد تنھا سود سرشاری را که سرمايه
کنند نشانه رفته است و افزايش واقعی دستمزدھای کارگران تنھا  تثمار کارگران کسب میبابت اس

افزايش واقعی . ھا ندارد آورد و ربطی به افزايش قيمت بخشی از اين سود را از چنگ آنان در می
اما اين . دھد دستمزدھا نيز در باال رفتن سطح معيشت و رفاه کارگران خود را نشان می

ھا، از سويی دستمزدھای واقعی کارگران را کاھش  ن ھستند که با افزايش قيمت کاالدارا سرمايه
  .افزايند دھند و از سوی ديگر بر ميزان سود خود می می

 »کاپيتال«طور که در باال و با مثال آوردن از کتاب ارزشمند وی  مارکس در آثار خود ھمان
دار با به جيب زدن  ان داد که چگونه سرمايهنشان داديم، پرده از ماھيت واقعی مزد برداشت و نش

  .بخشد بخشی از ارزش جديدا توليد شده توسط کارگر است که به انباشت سرمايه تداوم می
دار در ازای خريد نيروی کار کارگر مبلغی  در بررسی مزد کارگر به اين جا رسيديم که سرمايه
، اما اين مقدار پول ھميشه دارای ارزش کند را به عنوان مزد و به شکل پول به کارگر پرداخت می

تورم در قدرت خريد کارگر اثر . توان ھمواره مقدار کاالی ثابتی را خريد ثابتی نيست و با آن نمی
. کند گذار است و از اين روست که مارکس مزد کارگر را به مزد اسمی و مزد واقعی تقسيم می

آينه اين افزايش کمتر از تورم موجود باشد نه ی کارگر خواستار افزايش دستمزد است اما ھر  طبقه
مارکس در اين رابطه . شود شود که از آن کاسته می تنھا بر قدرت خريد کارگر افزوده نمی

مزد پولی افزايش يافت اما نه به . تر شد ی شانزدھم وخيم وضعيت کارگران در سده«: نويسد می
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االھا، بنابر اين، مزدھای واقعی کاھش کاھی پول و به دنبال آن افزايش قيمت ک تناسب ارزش
  ٢٧.»تياف

 برای کاھش »ارتش ذخيره بيکاران«داران از بيکاری و به اصطالح  سوء استفاده سرمايه
در جريان انقالب . دستمزدھا ھمواره يکی از سدھای کارگران برای افزايش دستمزدھا بوده است

رخانجات شده و از سوی ديگر با از گيری کا صنعتی در قرن ھيجدھم که از سويی منجر به شکل
بين بردن نقش مھارت در سيستم مانوفاکتوری و استاد و شاگردی منجر به جذب کار زنان و 
کودکان در کارخانجات شد، بازار کار با افزايش تقاضا روبرو شد و ھمين فرصتی را برای 

انگلس در کتاب . ر بيافزايندداران فراھم کرد تا ھم از دستمزدھا بکاھند و ھم بر ساعات کا سرمايه
شناسم  ھای زيادی می من زن«: نويسد ھا می ی اين سال  و درباره»وضع طبقه کارگر در انگلستان«

کارگران يک ... رسد  شيلينگ می٩ يا ٨شان به  که بيوه بوده و بچه دارند و به زحمت درآمد ھفتگی
استفاده از . »اصوال کاھش يافته استآالت، دستمزد  کنند که به علت بھبود ماشين صدا اعالم می

داران برای کاھش دستمزدھا  ھايی است که سرمايه نيروی کار ارزان زنان و کودکان از جمله روش
استفاده از معضل بيکاری و نيروی کار کودکان و زنان برای کاھش . جويند از آن بھره می

توان  ميت اسالمی به خوبی میھای حاک دستمزدھای واقعی کارگران را در ايران و در طول سال
  .ديد

کاری  داران برای کاھش دستمزدھای واقعی، اجباری بودن اضافه ھای سرمايه از ديگر روش
ھا از سويی با دادن دستمزدھای ناچيز کارگران را مجبور به کارکردن در ساعات طوالنی  آن. است

رداخت دستمزدی که به طور ھای مختلف از پ کنند و از سوی ديگر به بھانه و بدون تعطيل می
تر شدن ھر چه  برای روشن. روند معمول بايد برای ساعات کار اضافی پرداخت کنند، طفره می

ھای دولت و  پردازيم و در ادامه روش بيشتر موضوع ابتدا به مزدھای واقعی و اسمی در ايران می
  .کنيم داران برای کاھش دستمزدھای واقعی کارگران را تحليل می سرمايه

در مطلبی در ارتباط با ) که انتشار آن دو سال پيش توقيف گرديد(ی سرمايه  در روزنامه
 که قدرت خريد حداقل دھد یمبرآوردھا نشان «: بعد آمده است  به۵٨وضعيت دستمزدھا از سال 

 سال گذشته ٢٦ و با در نظرگرفتن تورم ٥٨، نسبت به سال ٨٤دستمزد روزانه کارگران در سال 
 لایر در ٥٦٧ کاھش يافته يعنی حداقل دستمزد روزانه کارگران با محاسبه تورم از  لایر٣٧٨به 

 درصدی قدرت ٣٣که نشان دھنده کاھش ...  کاھش يافته است٨٤ لایر در سال ٣٧٨ به ٥٨سال 
نکته ديگری که بسيار حايز «: در ادامه آمده است. »خريد حداقل دستمزد روزانه کارگران است

با توجه به . ان سھم دستمزد در قيمت تمام شده محصول يا ارزش محصول استاھميت است، ميز
 درصد بوده که اگر اين عدد ٧/١٩ سھم مزد در قيمت تمام شده محصول ١٣٦٩آمار موجود سال 

که ساير عوامل تعيين کننده کاال نسبت ...  درصد نزول کند نشان دھنده اين است١٤ به عدد ٨٢سال 
بنابر تحقيقات موجود، ... اند افتاده عقب ھا يمتق و دستمزدھا نسبت به اين اند ادهافتبه دستمزدھا پيش 

 بدون آن که ضريب و مزايايی کنند یم درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را دريافت ٨٥بيش از 
 و دھند یمبه آنان تعلق گيرد، حال آن که کارگران برای کسری وضعيت خود کار جبرانی انجام 

به مطلب فوق . »شود یمتی خانواده کارگر با افزايش اضافه کاری و پرکاری جبران کسری معيش
) برخالف امروز(اکثر کارگران ) ۵٨برای مثال (ھای گذشته  بايد اين را نيز اضافه کنيم که در سال

 .  بيشتر از حداقل دستمزد بوده استيافتيشاندر
براساس آمارھای . ايم  کارگران بوده نيز تاکنون ھر ساله شاھد کاھش قدرت خريد٨٤از سال 
 درصد و ٤/٢٥ معادل ٨٧ درصد، سال ٤/١٨ معادل ٨٦ درصد، سال ٩/١١ معادل ٨٥دولتی سال 

 ١٥٠ھا حداقل دستمزد کارگران از  در طول اين سال.  درصد تورم بوده است٨/١٠ معادل ٨٨سال 
سال .  رسيد٨٦ان در سال  ھزار توم١٨٣ درصد افزايش به ٢٠ با حدود ٨٥ھزار تومان در سال 

در سال .  درصد افزايش يافت٢٠ ھزار و ششصد تومان بار ديگر ٢١٩ نيز با حداقل دستمزد ٨٧
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 ھزار و پانصد و بيست ٢٦٣ درصد افزايش به حدود ٢٠ نيز حداقل دستمزد کارگران با حدود ٨٨
 درصد افزايش ١٥ ھزار تومان تعيين شد که حدود ٣٠٣ حداقل دستمزد ٨٩در سال . تومان رسيد

اما نکته بسيار مھم در آمار فوق که متعلق به بانک مرکزی است، عدم اعتماد به . دھد نشان می
باشند؛ به ويژه از  آمارھای بانک مرکزی به دليل دولتی بودن آن فاقد ارزش می. آمارھای فوق است

برای . فی بوده استنژاد که سياست دولت ھمواره بر کمتر نشان دادن آمارھای من ی احمدی دوره
در حالی که بانک مرکزی در .  اشاره کرد٨٨توان به ميزان تورم اعالم شده برای سال  مثال می

 درصد اعالم کرده بود به يکباره در انتھای ماه اسفند که به ١٢ ميزان تورم را بيش از ٨٨ماه  دی
!!  درصد رساند١١متر از آور به ک رود، تورم را در اقدامی شگفت طور معمول نرخ تورم باال می

 را در ٨٨تورم سال ) نژاد با کمی فاصله از جناح احمدی(اين در حالی است که برخی منابع دولتی 
  . درصد اعالم کرده بودند٢٥ تا ٢٠ترين حالت باالی  خوشبينانه

سازد، کاھش قدرت  ھای دولت را آشکار می گويی اما آن چه که غيرقابل انکار است و دروغ
باشد که به معنای  ھای قبلی می نژاد حتا با سرعتی بيش از دولت رگران در دوره احمدیخريد کا

کاھش باز ھم بيشتر مزد واقعی کارگران است و اين مساله را در افزايش فاصله حداقل دستمزد با 
سه چھارم مردم ايران در «ی   در مقاله٥٧٥در نشريه کار شماره . توان ديد خط فقر به خوبی می

ھمانطور که در اين «: خوانيم نيز آمده میا  با ارايه جدولی که در اينج»کنند خط فقر زندگی میزير 
 ٨٩ الی ٨٣ھای  شود، ميزان حداقل دستمزدھای کارگری، طی سال ای نيز مشاھده می جدول مقايسه

زد نه فقط ھمواره کمتر از ميزان خط فقر بوده است بلکه در عين حال کسری و تفاوت حداقل دستم
. تر شده است و فاصلۀ آن با خط فقر نيز افزايش يافته است با ميزان خط فقر پيوسته بيشتر و بزرگ

 ٨۴، ميزان خط فقر يک و نيم برابر حداقل دستمزد است، در سال ٨٣به عبارت ديگر اگر در سال 
 اين سه يعنی حداقل دستمزد کارگران در طی .، از دو برابر حداقل دستمزد ھم بيشتر است٨۶الی 

 به يک چھارم خط فقر و باالخره در ٨٨ و ٨٧در سال  .سال از يک دوم خط فقر ھم کمتر است
ھای  گزارش... !کند سال جاری، اين ميزان حداقل دستمزد به حدود يک پنجم خط فقر سقوط می

 ست، بدين  درصد بازار کار ايران غير رسمی۵٠رسمی انتشار يافته حاکی از آن است که بالغ بر 
ھای انجام شده  معنا که افراد شاغل در اين بازار شامل ھيچگونه خدمات اجتماعی نيستند و بررسی

 درصد اين جمعيت، فقير مطلق ھستند و قادر به تأمين حداقل ٨٠دھد که  در اين مورد نيز نشان می
 زمانی که  و٨٧مرکز آمار ايران در سال )... ٨٧اسفند  ١٠ –سرمايه . (نيازھای اساسی خود نيستند

ھائی که کمتر از اين ميزان درآمد داشتند را   ھزار تومان بود، تعداد افراد خانواده٧٨٠خط فقر 
 ھزار ۴٧٣تر از  ھای با درآمد کم بر طبق اين آمار، خانواده.  ميليون نفر اعالم کرد۴٧متجاوز از 

 ١٧ر تومان بوده است،  ھزا٧٨٠ تا ۴٧٣ھائی که درآمدشان بين   ميليون نفر و خانواده٣٠تومان، 
 . »اند  ھزار نفر بوده۶٠٠ميليون و 

  
  :کنند یم سه چھارم مردم ايران در زير خط فقر زندگی – ٥٧٥نشريه کار شماره 

                          جدول مقايسۀ ميزان حداقل دستمزدھا و خط فقر
ميزان خط فقر  سال

 )تومان(
ميزان حداقل دستمزد 

 )تومان(
  زدکسری دستم
  يا تفاوت

  نسبت حداقل دستمزد
  به خط فقر

١ ٢٣٨٠٠٠ ١٣٨٣۶٠۶١٣١ ٠٠۴٠٠      ۵ ،١ /١ 
١٣٨۴ ٢٧۴١٢٢ ٠٠٠۵١ ٩٢۵١۴١ /٢، ٣ ٠٨ 
١٣٨۵ ٣٢۵١ ٠٠٠۵١٧ ٠٠٠٠۵١ /٢،٢ ٠٠٠ 
١٣٨۶ ۴١/ ٢،٢ ٢١٧٠٠٠ ١٨٣٠٠٠ ٠٠٠٠٠ 
٢١٩ ٨٧٠٠٠٠ ١٣٨٧۶٠٠ ۶۵٠۴٠٠ ۴/١ 
٢ ١٠٠٠٠٠٠ ١٣٨٨۶٣۵٧٣ ٢٠۶۴١ /٣، ٨ ٨٠ 
١ ١٣٨٩۵٣٠٣٠ ٠٠٠٠٠۴١١٩ ٨۶٩۵٩ ٢،۴/ ١ 
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ھاست انواع سفيد  يکی از معضالت کارگران در اين رابطه موضوع قراردادکار است که سال
فراگيرشدن اين نوع قراردادھا، ا از جمله موانع کارگران برای مقابله ب. امضای آن نيز ُمد شده است

 گسترده، کارگران با امضای به دليل بيکاری. عدم تشکل کارگران و بيکاری گسترده است
به . شوند پوشی بر بسياری از حقوق خود می قراردادھای موقت، پيمانی و غيره مجبور به چشم

گردد تا در صورت  شود که در آن کارگر متعھد می تازگی نيز قراردادھايی با کارگران امضا می
 نکند و اين ديگر اوج ای در حين کار ھيچ گونه حق و حقوقی از کارفرما طلب ھر گونه سانحه

  .داری حاکم است کثافات نظام سرمايه
شوند و بدين ترتيب از  بسياری از کارگران موقت پيش از آغاز سال نو از کار اخراج می

ھای کارگران  عيدی و ديگر مزايا و پاداش. گردند دريافت مزايای آخر سال مانند عيدی محروم می
به گزارش . گردند به اين وسيله از آن نيز محروم میدر واقع بخشی از مزد کارگران است که 

 درصد کارگران قراردادی استان قزوين بدون دريافت حقوق، ٥٠روزنامه مردمساالری بيش از 
اند تا در صورت تمايل کارفرمايان و مالکان  سنوات، عيدی و پاداش با اتمام قرارداد کار، بيکار شده

 ٢٨روزنامه مردمساالری ( سال بعد به کار گرفته شوند واحدھای توليدی در نيمه دوم فروردين
  ).٨٧آبان 

داری را در پرداخت ارزش نيروی کار در پوشش  ی سرمايه گونه که مارکس فريب جامعه ھمان
دار تنھا بخشی از حاصل کار کارگر را در شکل مزد  کند که سرمايه کند و ثابت می مزد آشکار می

تر کردن ساعات کار است که امروز در   افزايش سود، طوالنیھای يکی از راه. کند پرداخت می
رئيس تشکل دولتی اتحاديه کارگران پيمانی در اين رابطه . ايران به امری معمول تبديل شده است

ھزار تومان دستمزد  ٢٠٠ ساعت کار، ماھيانه ٤٠٠کارگران قرارداد موقت در مقابل «: گويد می
 ٢٢٠ساعت کار ماھيانه  ١٩٠کار فعلی، کارگران بايد در مقابل گيرند، در حالی که طبق قانون  می

 .»ھزار تومان دستمزد بگيرند
بارتری برخوردارند و در مورد کار کودک و  زنان کارگر و کودکان از شرايط بسيار اسف

 قانون کار ٣٨در ماده . گردد حقوق زنان کارگر حتا قوانين کار جمھوری اسالمی نيز رعايت نمی
رای انجام کار مساوی که در شرايط مساوی در يک کارگاه انجام ب«: سالمی آمدهجمھوری ا

تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، . گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود می
  .»جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسی و مذھبی ممنوع است

ھای بزرگ و کارخانجات که  ه حتا در کارگاهھای کوچک ک اما کودکان و زنان نه تنھا در کارگاه
چه که در قانون کار آمده کار کرده و  شوند مجبورند ساعاتی بيشتر از آن شامل قانون کار نيز می

  .تری دريافت کنند دستمزدھای به مراتب پايين
گزارشی از وضعيت زنان «با نام » کانون مدافعان حقوق کارگر«در گزارش منتشره از سوی 

براساس اين گزارش در . گردد  به موارد بسياری از تضييق حقوق کارگران زن اشاره می»کارگر
دھند و  ی ساخت وسايل پالستيکی واقع در تبريز اکثريت کارگران را زنان تشکيل می کارخانه

 ھزار تومان آن ھم بدون بيمه ١٨٠ دستمزدشان شب و ٨ صبح تا ٨ھا از ساعت  ساعت کار آن
 با  ی سياھکل و در يک کارگاه توليد ظروف يک بار مصرف کارگران زندر شھر صنعت. است

 در .کنند  تومان بدون ھيچ مزايا و بيمه دريافت می ھزار١٧٠کاری معادل کار کارگران مرد، تنھا 
 کارگران زن را برای پرستاری يا انجام کارھای خانه »من پاوری«اراک يک شرکت داللی يا 

 ھزار ٨٠ بعدازظھر برای مزدی برابر ٥ صبح تا ٧زن بايد از ساعت کارگران . کند استخدام می
يک شرکت ديگر از اين گونه، با استخدام زنان معلم ليسانس و . تومان بدون بيمه و مزايا کار کنند

کند اما به   ھزارتومان به ازای ھر معلم دريافت می٣٦٠يا فوق ليسانس از آموزش و پرورش مبلغ 
کارخانه سورنگ خزر در شھر صنعتی رشت . کند ھزار تومان پرداخت می ١٢٠زنان معلم تنھا 

 ھزار تومان بدون بيمه و ساير مزايا ١٢٠بندی کاال از کارگران زن با حقوق ماھانه  برای بسته
خاصيت اين . شود یمدر اين شرکت ھر سه ماه قرارداد جديدی با کارگران زن بسته . کند یماستفاده 

در حقيقت . باشد یمم پرداخت مرخصی ماھانه و سنوات به کارگران زن عمل برای کارفرما عد
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يک کارگر زن اگر بتواند سی سال در اين شرايط دوام بياورد، مدت خدمتش ھمان سه ماه و ده 
 درصد حق بيمه کارگر ٢٠ و کارفرما ھم از پرداخت شود ینمروز است که بازنشستگی شامل آن 

از عوارض معاف شدن کارگاه ھای زير ده نفر از قانون کار اين ھم يکی ديگر . شود یممعاف 
در اين کارخانه کارگران زن روزھای جمعه ھم بايد کار کنند وگرنه کسری حقوق خواھند . است

ی کوچکی از بدبختی زنان کارگر ايران است، زنانی که با اين دستمزدھا   اين ھمه تنھا گوشه.داشت
 .باشند شان نمی و يا خانوادهی زندگی خود  ھرگز قادر به اداره

ھای ھمين تھران بزرگ تا  کودکان کار در کارگاه. مورد کودکان کار از اين نيز بدتر است
 ھزار تومان دريافت ٢٠٠کنند که در بھترين حالت مبلغی حدود   ساعت کار می١٠٠ای  ھفته
دستمزد «: ق آمده استدر مقاله فو) فروشند  کودکانی که کودکی خود را می–نشريه کار (کنند  می

 تا ۴٠کنند بين  زنان و کودکانی که در يک کارگاه توليد لوازم يدکی ماشين در شھر اراک کار می
 ١٣يکی از کودکان که ...  تومان١٠٠يعنی به ازای ھر ساعت کار تنھا . باشد  ھزار تومان می١۵٠

و با گزارشگر خبرگزاری وگ ی شرايط کاری، دستمزد و چرايی کارشان در گفت سال دارد درباره
روز مزد . ھا ھم ھمينجا می مونيم شب.  شب است١٢ صبح تا ٨ساعت کاری ما از ”: گويد ايلنا می

 ھزار تومان ٢٠٠ھا   ھزار تومان است ولی بقيه بچه٣٠٠حقوق من در ماه حدودا . کنيم یمکار 
 کودک رفتم ولی بعدا وقت نشد دو ماه به خانه. ام نخواندهدو تا سه سال کالس بيشتر درس . گيرند یم

 پولشان را برای ھا بچهبيشتر . اينجا حمام ندارد و تھيه غذا ھم با خودمان است. که ادامه بدم
کنند تا   ساعت کار می١۶ اين قصه واقعی کودکان کار است که روزی ”. دفرستن شان می خانواده

چنين فاقد بيمه و ساير مزايا بوده  کار ھم کودکان .شان باشند ھای ھای مالی خانواده کمکی برای ھزينه
  .»ھای جسمی و روحی قرار دارند و به دليل محيط خشن کاری در معرض انواع تھديدھا و بيماری

طور که پيش از اين نيزتوضيح داديم، در جريان پيدايش طبقه کارگر، حاکمان قوانينی را  ھمان
مه کارگران توانستند با مبارزات خود اين برای جلوگيری از افزايش مزد وضع کردند اما در ادا

داران در قوانين کشور تحميل کنند از جمله محدوديت در  قوانين را لغو و اصالحاتی را به سرمايه
کار کودکان، محدوديت ساعات کار، حداقل دستمزد، حق اعتصاب و تشکل و بسياری ديگر از 

 بتوانند تالش دارند تا از اجرای اين قوانين ھا ھر جا که داران و دولت حقوق کارگران، اما سرمايه
موضوعی که بارھا . دار تغيير دھند ی سرمايه سرباز زنند و يا در صورت امکان آن را به نفع طبقه

ی بارزی از اين سياست  در تاريخ جنبش کارگری تجربه شده است و ايران کنونی نمونه
در مورد  ٤١نون کار جمھوری اسالمی ماده برای مثال در قا. ھاست آن داری و دولت حامی سرمايه

داقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران ح«: ميزان حداقل دستمزد آمده است
ای باشد تا زندگی يک خانواده، که  شده را مورد توجه قرار دھد بايد به اندازه ھای کار محول ويژگی

ست که ھرگز  اين موضوعی ؛ و»أمين نمايدشود را ت تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می
مرکزی با ھمراھی  شود و بانک  در نظر گرفته نمی»شورای عالی کار«در تعيين دستمزد از سوی 

کند با اعالم نرخ تورم به صورت غيرواقعی از باال رفتن دستمزد کارگران  دولت ھر سال تالش می
ی دستمزدھا با  ين ترتيب سال به سال فاصلهحتا متناسب با نرخ تورم ممانعت به عمل آورد و به ا

نژاد  ی احمدی شود، باز در ھمين شرايط است که کابينه ی کارگری بيشتر می نيازھای يک خانواده
ای که قرار است قانون را به نفع  اصالحيه. کند اصالحيه قانون کار را آماده تصويب می

ترين موارد آن بازگذاشتن دست کارفرما  مھمداران و به ضرر کارگران تغيير دھد و يکی از  سرمايه
تشخيص و تصميم کميته  ی کاھش توليد، تغييرات ساختاری و يا به برای اخراج کارگران به بھانه

 به شرايط افزايش »شرايط اقتصادی کشور«چنين در اين اصالحيه  ھم. انظباطی کارگاه است
به ھدف حکومت در سنگ انداختن در توان  دستمزدھا اضافه شده است که از عنوان آن نيز می

  .برابر خواست افزايش دستمزد کارگران پی برد
ی سازمان بر حداقل دستمزد کارگران برای تامين معاش يک  از ھمين روست که در برنامه

يک کارگر بايد بتواند با مقدار ساعات معينی کار و بدون اضافه . خانواده کارگری تاکيد شده است
چنين حداقل معاش تنھا به  ھم. باشد اش می ی داشته باشد و اين حق وی و خانوادهکاری زندگی مناسب



   و حکومت شورايیوظايف فوری انقالب اجتماعی

  

٣٦ 

اش، بھداشت و  ھای آموزش کارگر و خانواده ھزينه. معنای خوراک و مسکن و پوشاک نيست
باشند و کارگر بايد بتواند با  ھا می درمان و نيز تفريحات از قبيل تعطيالت و ورزش جزو اين حداقل

ھا برآيد تا بدين وسيله رشد و سالمت جسمی و روحی  بدون دغدغه از پس اين ھزينهخيال راحت و 
  .اش تامين گردد وی و خانواده
ی عمل سازمان در ارتباط با وظايف فوری حکومت شورايی در بخش مربوط به  در برنامه

 چنين بر تساوی حقوق کارگران کشاورزی، حرف و اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران ھم
روست که تمامی کارگران بايد تحت پوشش  از ھمين. امور خدماتی با کارگران صنعتی تاکيد دارد

ھای کوچک، زمين کشاورزی  ھايی چون کارگاه قانون کار قرار گيرند و ھيچ کارگری نبايد به بھانه
مراتب بھتری برای  توان شرايط به با اين روش می. و غيره از شمول قانون کار خارج گردد

  .وجود آورد بافی و غيره به چون قالی ارگران در صنايعی ھمک
 

چون درمان و بھداشت، بازنشستگی، دريافت حقوق  ی کارگر ھمواره با مشکالتی ھم طبقه
 از ،اين رابطه ھای کارگران در خواست. ھا روبرو بوده است بيکاری، از کار افتادگی و مانند آن

 .افته استھا پيش در مبارزات آنان انعکاس ي قرن
ھای غيربھداشتی و در  اند در محيط داران مجبور بوده چنين به دليل طمع سرمايه  کارگران ھم

از ھمين روست که يکی از . داران سود برسانند نبود وسايل ايمنی الزم کار کنند و به سرمايه
  .تھا و مطالبات فوری کارگران تامين اجتماعی کامل اس خواست

ست  ای ای طوالنی دارد، اما سيستم تامين اجتماعی پديده ی آن سابقه و ايدهاگرچه تامين اجتماعی 
ھاست که  قوانين تامين اجتماعی يکی از دستاوردھای مبارزات کارگران در طول قرن. قرن بيستمی

به ويژه بعد از جنگ جھانی دوم به نتايج با ارزشی به ويژه در برخی از کشورھای اروپايی منتھی 
ھای قرن بيستم بود که اولين قوانين تامين اجتماعی برای  اخر قرن نوزدھم و اولين سالدر او. گرديد

ھای بورژوايی  کار افتادگی و حوادث ناشی از کار به تصويب برخی از دولت بازنشستگی، از
 در قوانين کاِر برخی از کشورھا برخی از تر يشپرسيده و در نھايت به اجرا درآمد، ھر چند که 

توان به حوادث ناشی از کار، شرايط   منعکس شده بود که از جمله میبه نحویگران حقوق کار
 ششمين کنگره انترناسيونال دوم ١٩٠٤ اوت ١٤در . محيط کار و کار زنان و کودکان اشاره کرد

 ٤٥ نفر به نمايندگی از ٤٣٨در آمستردام تشکيل گرديد در اين اجالس ) المللی سوسياليستی بين(
ھای مھمی   يکی از قطعنامه ٢٨.د کشور جھان حضور يافتن٢٥ی و صنفی کارگری از سازمان سياس

ھای اجتماعی بود که در آن تصويب قوانين در  در مورد بيمهد که در اين کنگره به تصويب رسي
در يازدھمين اجالس .  شده بودزمينه حمايت از کار و بيمه از کار افتادگی و بيکاری خواسته

 برگزار شد ١٩١٠ آگوست ٢٨که در کپنھاگ در تاريخ ) انترناسيونال دوم(ست الملل سوسيالي بين
در .  کشور حضور داشتند٢٣ھای کارگری  ھای سوسياليستی و اتحاديه  نماينده از سازمان٨٩٦

ھای پيشين تاکيد شد که بيکاری از  به مانند قطعنامه، ای که در اين کنگره به تصويب رسيد قطعنامه
اين قطعنامه خواستار انجام اقداماتی به نفع کارگران . ناپذير است داری جدايی يهشيوه توليد سرما

داران، ايجاد  گرديد و از تصويب قوانينی به منظور کمک به بيکاران به خرج دولت و سرمايه
ھا را کنترل کنند، کاھش ساعات  ھا نظارت داشته و آن ھا بر آن ھای کمک خاص که اتحاديه سازمان

  .ه، سازماندھی کار عمومی، حفظ تمام حقوق مدنی بيکاران و غيره دفاع نمودکار روزان
داری، کارگر را از مقام انسانی به نيروی کارش تقليل داد و از اين رو ھيچ  مناسبات سرمايه

اما کارگران با . شد حقی برای او در دوران بيکاری، کھولت، از کار افتادگی و بيماری قائل نمی
مارکس در کتاب کاپيتال . داران تا حدودی تحميل کردند ن قوانين را به سرمايهمبارزات خود اي

داران منجر به بروز  ی کارگران و خساست سرمايه دھد که چگونه استثمار وحشيانه توضيح می
وی در ارتباط با . شد ناپذير می ھای عالج حوادث وحشتناک و نيز مرگ زودرس کارگران و بيماری
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نظر از طرز بيان آن که طفره رفتن از آن را  رفص«: نويسد ھا می  در آن سالقانون کار انگليس
نھايت ضعيف و در واقع محدود به  کند، بندھای مربوط به بھداشت بی دار ساده می برای سرمايه

آالت  کردن ديوارھا، تميزی در برخی موارد، تھويه و مراقبت در مقابل ماشين تمھيداتی برای سفيد
دارھا در برابر اين بندھا خواھيم  ی کارخانه جلد سوم به مخالفت متعصبانه ما در. خطرناک است

ھا تحميل   بر آنشان کارگرانھا و پاھای  ی مختصری را برای محافظت دست پرداخت که ھزينه
، در )نزديک کورک(ی حالجی در کيلدينان  در يک کارخانه«: نويسد  او در ادامه می٢٩.»دکرده بو

 مورد سانحه منجر به نقض عضو رخ داده ٦٠ی مرگبار و   سانحه٦، ١٨٥٦تا  ١٨٥٢ھای  سال
داشت  ای که چند شيلينگ ھزينه برنمی توانستند با وسايل ساده از ھر کدام از اين سوانح می. بود

چه در مورد قانونگذاری سال  آن«: نويسد  وی در مورد قانون کار انگليس می٣٠.»جلوگيری کنند
سو ضرورت تحميلی بر پارلمان طبقات  کند، اين است که از يک  را جلب می انگلستان نظر١٨٦٧

ھای  روی ای را عليه زياده انگيز و گسترده شود تا در اصول چنين اقدامات شگفت حاکم سبب می
داری بپذيرد و از سوی ديگر اين مقررات را عمال با ترديد، اکراه و سوء نيت به اجرا  سرمايه
دھد که چگونه بسياری از موارد اين قانون به دليل عدم اجرای درست آن  ی او توضيح م٣١.»گذارد

ھيات «: نويسد کند و می او از آن جمله به بازرسی معادن اشاره می. ماند تنھا بر روی کاغذ باقی می
ای کرد و در سراسر اروپا چنان  دھنده ھای وحشتناک و تکان  چنان افشاگری١٨٤٠تحقيق در سال 

 را ١٨٤٢ر آورد که پارلمان برای تسکين وجدان خويش قانون مربوط به معادن سال با رسوايی به
به موجب آن معادن بايد .  قانون بازرسی معادن تصويب شد١٨٦٠سپس در سال ... تصويب کرد

اجرای اين قانون ... شوند بازرسی گردند توسط مقامات دولتی که به ويژه برای اين منظور تعيين می
روی کاغذ باقی ... ھا، محدوديت اختيارات آنان و علل ديگری ی بازرس  بودن احمقانهبه دليل ناچيز

 مارکس در اين بخش از کاپيتال به گزارشی که ھياتی از پارلمان انگليس در رابطه با ٣٢»ماند
وی به نقل از اين گزارش . کند ھايی را نقل می معادن تھيه کرده اشاره کرده و از اين گزارش گوشه

 معدن ١٣٠ سالگی مسووليت بيش از ٧٠بازرس ما آدم کامال ناتوانی است؛ او در سن «: يسدنو می
 معدن زغال در بريتانيای ٣/ ٢١٧، ١٨٦٥در سال «: نويسد  مارکس می٣٣»زغال را برعھده دارد

... ک صاحب معدن يورکشايری خود محاسبه کرده بود که ي. ت بازرس وجود داش١٢... کبير و
تعجبی ندارد که سوانح معادن در . توانند از ھر معدن بازديد کنند ه سال يک بار میھا فقط ھر د آن

، چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ دامنه )١٨٦٧ – ١٨٦٦ھای  به ويژه در سال(ھای گذشته  سال
ھای توليد  ھا زيبايی اين. ، به تدريج افزايش يافته است) نفر تلفات٣٠٠ تا ٢٠٠گاھی با (

  ٣٤.»!داری آزاد است مايهسر
جويی در شرايط کار از  صرفه«مارکس در جلد سوم کاپيتال بخش اول فصل پنجم قسمت دوم 

داران در تامين سالمت و ايمنی کارگران  ھای سرمايه جويی  به ابعاد ديگری از صرفه»قِبَِل کارگران
سو و رقابت کارگران برای  داران با يکديگر از يک وی با اشاره به رقابت سرمايه. کند اشاره می

دار در  جويی سرمايه رسد که اين موضوع شرايط را برای صرفه کار از سوی ديگر به اين نتيجه می
دھد که چگونه  وی توضيح می. کند ھزينه کردن برای سالمتی و ايمنی کارگران مھيا می

در پارلمان و محاکم قضايی، گيری از قدرت خود  داران با استفاده از امکانات مالی و با بھره سرمايه
 ١٨٥٦در سال ... داران کارخانه«: نويسد او می. دھند قانون را به نفع خود تفسير و يا تغيير می

ھا را از کارگران سلب  عمال تمام حمايت... اليحه پارلمانی را به تصويب برسانند که... موفق شدند
ھای  ی دادگاه آالت روانه د شده توسط ماشينکرده و آنان را برای گرفتن غرامت ناشی از سوانح ايجا

                                                 
  . ترجمه حسن مرتضوی٥١٧کاپيتال جلد اول ص  -٢٩
 .ترجمه حسن مرتضوی ٥١٨ص کاپيتال جلد اول  -٣٠
 . حسن مرتضویترجمه ٥٣١ص کاپيتال جلد اول  -٣١
 .ترجمه حسن مرتضوی ٥٣٢ص کاپيتال جلد اول  -٣٢
 .ترجمه حسن مرتضوی .٥٣٨کاپيتال جلد اول ص  -٣٣
 .ترجمه حسن مرتضوی ٥٤٠ص کاپيتال جلد اول  -٣۴
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در ). ای بيش نيست  ھای انگليسی اين عمل مسخره ھای دادگاه با توجه به ھزينه(ساخت  عادی می
حالی که از طرف ديگر با تھيه عبارتی زيرکانه جھت لزوم گواھی مھارت، عمال باخت در دعاوی 

ر شش ماه بين مارس تا د. آن افزايش حوادث بودی  نتيجه. داران غير ممکن ساخت را برای کارخانه
 درصد ٢١ی قبل به ميزان  گويد که حوادث در مقايسه با شش ماھه ازرس میب«ر پيک »١٨٥٨اکتبر 

توانستند  داران می دھد که چگونه با مقدار کمی ھزينه سرمايه  او توضيح می٣٥.»افزايش يافته است
و در اثر پيروزی چند تن از کارگران در ر که بعدتباعث کاھش حوادث ناشی از کار شوند، کاری 

او ھم چنين در اين . آالت به برخی از وسايل ايمنی صورت گرفت ھا و مجھز کردن ماشين دادگاه
ھا از جمله فضای الزم، تھويه و  داران در ساير بخش جويی سرمايه بخش از کتاب کاپيتال به صرفه

شده  ھايی مانند سل و غيره می و مير در اثر بيماریکند که موجب افزايش مرگ  غيره اشاره می
: نويسد مارکس می. دھد اش پايان می ھای وی در انتھا با آوردن مثالی به اين بخش از نوشته. است

برای کارگران عمال غير »: دھد چنين است ای که رييس اداره بھداشت انگلستان به دست می نتيجه«
حقی که کارفرما را . شند که در تئوری حق سالمتی نام داردممکن است که خواستار چنين چيزی با

شود به خرج خود کارگران را که به خاطر انجام کار  جا که به او مربوط می کند تا آن موظف می
  ٣٦.«دباشد دور نگاه دار  میشان یسالمتمشترکی فراھم آورده، از عواملی که مخل 

 درصدی حوادث ناشی از کار در ٥٠افزايش . ست که ما در ايران شاھد آنيم و اين ھمان چيزی
ی توليد  ھای اخير به اين دليل است که کارفرما حاضر نيست ايمنی کارگران را در پروسه طی سال

  .برد با مقداری ھزينه کردن تامين کند دار می اش را سرمايه و کاری که حاصل
ارگران بسياری را قربانی از ابتدای پيدايش روابط کار و سرمايه در ايران، شرايط کاری، ک

. است چرا که ھيچگونه ضابطه و يا قانونی درمورد بھداشت و ايمنی محيط کار وجود نداشت ساخته
ترين تدارکی برای  جويی بودند، کوچک ھا که فقط به فکر صرفه ه ھمين دليل صاحبان کارگاهب«

نی شده دولتی شرايط کارگراِن در يکی از مدارک بايگا... ديدند ايمنی و سالمتی شغلی کارگران نمی
ھا تمام روز نشسته، روی  آن: بافنده که غالبا زن و دختر بودند، بدين گونه شرح داده شده است

اين . ھا و انبارھای نيمه تاريک و کثيف مشغول کار ھستند دستگاه بافندگی خم شده و در زيرزمين
کارگراِن دختر در کرمان . شد ان میوضع نشستن و قوز کردن، باعث تغيير حالت اندام بدن کارگر

تر اينان پس از آبستنی در ھنگام  بيش. تر به جمود مفصل در قسمت تحتانی شکم مبتال بودند بيش
  ٣٧.»دسپردن زايمان جان می

 نيز تفاوتی با »شرکت نفت ايران و انگليس«ھای بزرگ آن زمان يعنی  شرايط کاری در شرکت
منتشره در ) نشريه حزب کمونيست ايران( نشريه پيکار ۶ی  در شماره. ھای کوچک نداشت کارگاه
ھا چه در سابقه و  شرايط کار در فابريک«:  و از زبان يک کارگر آبادانی آمده است١٣١٠خرداد 

 کارگر تلف ١۵افتد که ده يا  ناپذير است کمتر روزی اتفاق می چه در حاليه حقيقتا سخت و تحمل
کشيدن سيم الکتريک است برای او دستکش مخصوصی که بايد که کارگر مشغول  نشود مثال وقتی

که بايد به  طوری که متخصصين انگليسی آن واسطه اين چنين به دھند و ھم او را حفظ کند نمی
کردند به ھمين علل در  ھا خود را از صدمه حفظ نمايد خودداری می کارگران دستور بدھند که آن

گونه منظره برای  که اين گردند مثل اين يده و يا تلف میدست و پا گرد روز چندين نفر کارگر بی
  ».ی تفريحی است منزله ھا به انگليسی

ھا مجبور نبودند برای برداشت منافع  قدری ارزان است که انگليسی قيمت مزد کارگر به
ون ی کارگرھا بير کار بيندازند زيرا تمام منافع منظوره را با زور سرپنجه ھای نو خريده و به ماشين

واسطه از  اين  نفر به١٣ھای باری دچار حريق گرديد و   يکی از کشتی١٩١٣آوردند در سال  می
ی حريق شدند و سوختند و برای اطفا حريق کمپانی آلت اطفائه نداشت که جلوگيری  کارگران طعمه

                                                 
 .١٣٨٦ انتشارات فردوس سال – ١٧٢٧کاپيتال جلد سوم ترجمه ايرج اسکندری ص  -٣۵
 .١٣٨٦انتشارات فردوس سال  -١٧٣٢ص ی کاپيتال جلد سوم ترجمه ايرج اسکندر -٣۶
 .٨١ص  شوق يک خيز بلند -٣٧
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  نفر کارگر ايرانی تلف شدند و تا امروز ھم١٢ غرق گرديد و ٧ نمره  بارکش١٩٢٠نمايد و در 
  ٣٨.«دگير ھا بدون تلف شدن يک الی دو کارگر صورت نمی بيرون کشيدن ماشين

داد و  ای رخ می اگر در حين کار حادثه) ھا کارخانجات مدرن و کارگاه(در ھر دو نوع صنايع «
در زمان بيمارِی . زدند ديد، کارفرمايان از پرداخت ھزينه درمان سرباز می کارگر صدمه می

توانست  کارفرمايان حتا به کارگری که به دليل بيماری نمی. مين منوال بودکارگر نيز قاعده به ھ
کارگرانی که در حين انجام کار صدمه ديده و . پرداختند سرکار خود حاضر شود مزد نمی

شدند، بدون دريافت ديناری از بابت خسارت از کار برکنار شده غالبا مجبور به  عضو می ناقص
سپرد، به ندرت تاوانی به بستگانش   کارگر حادثه ديده جان میدر صورتی که. شدند تکدی می

  ٣٩.»دگردي پرداخت می
سازی را تحت پوشش درمان و   که کارگران راه»صندوق احتياط کارگران طرق و شوراع«از 

توان به عنوان اولين بيمه کارگری در ايران نام  داد می غرامت فوت و يا از کارافتادگی قرار می
. ن بخشی ديگر از کارگرانی که در استخدام دولت بودند به صورت محدود بيمه شدندبعد از آ. برد

  . را به تصويب رساند»صندوق احتياط کارگران کارخانجات« دولت تشکيل ١٣١٥در سال 
 ٢٠ھای دارای بيش از  ی بيمه اجباری کارگران شاغل در کارگاه  اليحه١٣٢٢ر آبان ماه سال د«

 وزارت کار تاسيس گرديد و اولين قانون کار نيز در ١٣٢٥ر سال د. کارگر به تصويب رسيد
ندوق تعاون و بيمه ص» متصويب رسيد که طبق آن قرارشد صندوقی به ناه  ب١٣٢٨خردادماه سال 

 در راستای گسترش قوانين تامين اجتماعی به ١٣٢٨تغييراتی که تا سال . شکيل شودت«ن کارگرا
 به وقوع پيوست که مبارزات کارگران به ويژه کارگران نفع کارگران صورت گرفت در شرايطی

توان به اعتصاب ده ھزار کارگر نفت گچساران و  صنعت نفت اوج گرفته بود که از آن جمله می
 ١٣٣١در سال .  اشاره نمود١٣٢٥آغاجاری در ارديبھشت و صد ھزار کارگر نفت در تيرماه سال 

ه تصويب رسيد ب«ن ھای اجتماعی کارگرا ی بيمهاليحه قانون»وزيری محمد مصدق،  دوران نخست
.  به وجود آمد١٣٣٢ر سال د«ن ھای اجتماعی کارگرا ازمان بيمهس» مو براساس آن سازمانی به نا

» نی اجتماعی کارگران را که پيش از اي اين سازمان موظف شد تا اجرای امور مربوط به بيمه
ه نوعی مجری آن بودند، ب«ن می بيمه ايرارکت سھاش» ز نيو«ن ی کارگرا ندوق تعاون و بيمهص

 ٤٠.»دغيير نام دات «یازمان تامين اجتماعس» ه ب١٣٤٥اين سازمان که در سال ... ددار گرد عھده
 آغاز کرده بودند و »تامين اجتماعی«ھای دورتر نيز کارگران مبارزات خود را برای  البته از سال

و يا از آن  وسيال دمکراسی روسيه به ايران بازگشتهھای س در اين ميان نقش کارگرانی که با انديشه
  .ای برخوردار بود متاثر بودند، از اھميت ويژه

ھايی  ، کارگران جدا از خواست١٢٨٧سازی در تبريز به سال  در اعتصاب سه کارخانه چرم
تامين مداوای بيماران در مدت «: چون افزايش دستمزد و کاھش ساعات کار از جمله خواستار

ی از طرف صاحب کارخانه، پرداخت نصف مزد در طول مدت بيماری، ايجاد شرايط بيمار
 از جمله ١٢٨٦کارگران کارخانه برق نيز در اعتصاب سال .  شدند»بھداشتی در محيط کار

رخی ازکارگران به اين موضوع ب. دھا گرديدن خواستار تاسيس صندوقی برای بھداشت و تامين آن
ياری از کشورھای جھان معمول است که ھر گاه برای کارگری در حين نيز آگاھی داشتند که در بس

کار اتفاقی رخ دھد تا ھنگام بھبود يافتن حقوق خود را دريافت کند و در صورت ُمردن به زن و 
  .فرزندان او مقرری پرداخت شود

 آن ھا با ھا قبل در کشور، اين سيستم فرسنگ گيری سيستم تامين اجتماعی از سال با وجود شکل
با بررسی وضعيت . فاصله دارد) داری حتا با قوانين برخی از کشورھای سرمايه(چه که بايد باشد 

  .بار تامين اجتماعی پی برد توان بھتر به وضعيت فاجعه کنونی تامين اجتماعی می

                                                 
 .١۶٢ و ١۶١اسناد تاريخی جنبش کارگری سوسيال دموکراسی و کمونيستی ايران جلد چھارم ص  -٣٨
 .٨٣شوق يک خيز بلند ص  -٣٩
 .٥٨٦ شماره –ست   خواست کارگران سيستم جامع تامين اجتماعی–نشريه کار  -۴٠
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در ايران امروز بسياری از کارگران فاقد بيمه اجتماعی ھستند و بنابر اين از ھر گونه حقوقی 
کنند  ھای کوچک کار می ھا و يا مغازه بسياری از کارگران در کارگاه. ن رابطه محروم ھستنددر اي

 درصد ٩٠ موجود بيش از براساس آمارھای. که خودبخود از شمول قانون کار معاف ھستند
 ۵٠دھند که در مجموع بيش از  ھای کوچک زير ده نفر تشکيل می ھای فعال کشور را کارگاه کارگاه

اما معضل بزرگ ديگر قراردادھای موقت و . گردد کل جمعيت کارگران را شامل میدرصد از 
بخش بزرگی از . شود  درصد کارگران را شامل می٨٥سفيد امضا ھستند که بنابر آمارھای دولتی تا 

که تمام افراد خانواده در  ھای آجرپزی در حالی در کارخانه. باشند اين کارگران نيز فاقد بيمه می
غول کار ھستند، حق بيمه تنھا برای يک نفر از اعضای خانواده عموما پدر پرداخت کوره مش

طور برخی از کارفرمايان کارگران را ھنگام عقد قرارداد مجبور به پذيرش بندی  ھمين. شود می
  . ی ھيچ خسارتی را از کارفرما ندارند کنند که در صورت بروز حادثه در حين کار، حق مطالبه می

ھا و پزشکان متخصص   بسياری از بيمارستان؟!شدگان چگونه است م وضعيت بيمهحال ببيني
شده مجبور به پرداخت  پذيرند و در تمام اين موارد بيمه ی تامين اجتماعی را نمی ھای بيمه دفترچه
که حتا به  حتا بھای بسياری از داروھا را نيز بايد پرداخت کند و يا آن. ھا از جيب خود است ھزينه
ھم با  معمول پيدا کردن آن داروھا در داروخانه غيرممکن است و بايد به صورت آزاد آنطور 
شدگان تامين  پزشکی از ديگر معضالت بيمه پزشکی و دندان چشم. ھای نجومی تھيه شود قيمت

گان به دليل عدم توان مالی جان  شد ای است که بيمه ی باالی درمان به گونه ھزينه. اجتماعی است
  .دھند از دست میخود را 

 کارگران است، در سيستم تامين اجتماعی ايران ی شده حق اوالد نيز که يکی از حقوق شناخته
اين در حالی است که در بسياری از کشورھا، . شود  میھا آنجايی ندارد و تنھا بيمه درمانی شامل 

ی کودکان   را بابت ھزينهبار مبلغی ھای مجزا، ھر ماه و يا ھر سه ماه يک ھا با ايجاد سازمان دولت
مقداری ) اغلب قرارداد رسمی(در ايران تنھا در فيش حقوقی کارگران . کنند به والدين پرداخت می

حق . گردد که بايد گفت تنھا مسخره کردن حق اوالد است بسيار ناچيز بابت حق اوالد پرداخت می
 ناتوان نبوده و کودکان مجبور به کانشانکودھای  اوالد بايد به ميزانی باشد که والدين از تامين ھزينه

  .کار و ترک تحصيل به اين دليل نگردند
مبلغی . گردد بيمه بيکاری نيز بسيار محدود به کارگران آن ھم با شرايط بسيار سخت پرداخت می

قدر ناچيز است که به  شود آن که به عنوان بيکاری از سوی تامين اجتماعی به کارگران پرداخت می
  . نفره کارگری مقايسه کرد۵ی  ھای يک خانواده توان آن را با ھزينه ن نمیھيچ عنوا

اکثريت بسيار . از حق مرخصی زنان در دوران بارداری نيز که بھتر است سخنی نگوييم
ھا شناخته شده،  بزرگی از کارگران زن اصوال بيمه ندارند تا از اين حق که بر روی کاغذ برای آن

  .برخوردار گردند
 ٨٠ی مقامات تامين اجتماعی  ی گفته برپايه. ی بازنشستگان نيز که خود حکايتی استدريافت

آن است که  یبگير ھستند و اين به معنا درصد مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی حداقل
تواند بگويد که با اين وضعيت چگونه  آيا کسی می. ھا کمتر از يک پنجم خط فقر است دريافتی آن

اش  تواند تا آخر عمر کار کند و آيا کاری برای تواند به زندگی ادامه دھد؟ آيا می  میيک بازنشسته
شود و آيا حتا اگر کار کند باز قادر به کفاف امور زندگی ھست؟ و شکی نيست که جواب  پيدا می

  . است»منفی«تمامی اين سواالت 
که دچار آسيب ) شان ھای هو يا خانواد( وضعيت درمورد حوادث ناشی از کار و تامين کارگران 

که بسياری از اين کارگران ھمان طور که گفته شد  اول آن. اند نيز از اين ھم اسفناک تر است شده
توانند به  ای تنھا می اين کارگران در صورت بروز ھر حادثه. فاقد بيمه و يا حتا قرارداد ھستند

فراموش . شان به دنبال نخواھد داشت یای برا ھا ھيچ نتيجه دادگاه شکايت کنند که البته اغلب آن
اش از ھيچ امکانی برخوردار  نکنيم که کارفرما دارای پول و وکيل است، اما کارگر و يا خانواده

کدام يک از . در اين ميان حتا کارگران بيمه شده نيز با مشکالت بسيار روبرو ھستند. نيستند
ر به فجايع عظيمی شده و تازه ابعاد ھای جاری در مورد سوانح ناشی از کار که منج پرونده
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آباد تھران و سرخس به  چيان کرمان، عسلويه، سعادت ای يافته مانند حادثه شازند اراک، معدن رسانه
چنان سردرگم بوده و  شان ھم ھای داغدار ھا خانواده نفع کارگران به پايان رسيده است؟ با گذشت سال

  . وندش کاری می از اين اداره به آن دادگاه پاس
ربوط به حفاظت و م» رحفاظت فنی و بھداشت کا« قانون کار تحت عنوان ١٠٦ تا ٨٥از ماده 

ھای مربوطه اشاره شده  ايمنی کار است در اين مواد به مواردی از رعايت و کنترل از طريق ارگان
ی  سی فاجعهبرر. اند مانده و اين قوانين تنھا بر روی کاغذ باقی گردد ینمکه اصوال در ايران رعايت 

 بھمن به خوبی پرده از اين ٥در خون غلتيدن کارگران ايران خودرو در نيمه شب سه شنبه 
سرھنگ محسن مھرايی، رييس پليس ترافيک شھری راھنمايی و رانندگی در . دارد رياکاری برمی

وی . کنيم جا بررسی می دھد که ما آن را اين مصاحبه با خبرگزاری ايسنا علل حادثه را توضيح می
کرده به  ای ضربه مغزی شده و مدام دارو مصرف می راننده دو سال قبل در اثر سانحه«: گويد می

اولين سوال اين است که چرا کارگری که . »ای که در ھنگام حادثه حالت طبيعی نداشته است گونه
راشی رخ ی دلخ شود و چرا نبايد او تامين شود تا چنين حادثه دچار حادثه شده مجبور به کار می

ندھد؟ دوم اين که چه کسی او را به کار گرفته در حالی که او به دليل بيماری مجبور به مصرف 
  دارو بوده است؟

راننده کارت سالمت نداشته، راننده گواھی نامه الزم نداشته، کاميون «ی سرھنگ فوق  به گفته
کاری  ج بوده است، شيفت سال عمر داشته و از رده خار٣١فاقد برگ معاينه فنی بوده، کاميون 

ی موارد فوق از جمله   ھمه» ساعت باشد٨ ساعت بوده که طبق قانون نبايد بيش از ١٢راننده 
اما آيا فقط آن شب اين تخلف صورت . ھای کارفرما است که از آن تخطی کرده است مسووليت

سقوط  ٨٩ماه   آبان٢٥در تاريخ ؟ گرفته و يا اين که به روالی در تمامی کارخانجات تبديل شده است
شد به دره در معدن کروميت بافت  کاميون فرسوده که از آن برای جابجايی کارگران استفاده می

 کارگر گرديد، عالوه بر کاميون فرسوده راننده نيز فاقد گواھينامه الزم ٢٢منجر به مجروح شدن 
پس اين يک ). ان است؟سوال اول اين است که مگر کاميون برای جابجايی انس(برای کاميون بود 

  .داری ايران است مورد استثنايی نيست و يک روال در سيستم سرمايه
 چه ٨٩ کارگر معدن در آذرماه ٣به گور شدن   در کرمان و در جريان زنده»اشکيلی«در معدن 

 آغاز شده بود و تجھيزات معدن نيز متعلق ٥٣برداری از معدن فوق از سال  کسی مقصر بود؟ بھره
 کارگر ۵٠براساس برآوردھای دولتی ساالنه !!  سال پيش٤٠ دوره ھستند، يعنی نزديک به به ھمان

کارگرانی که قربانيان سود و طمع دھند،  معدن در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می
  .شوند داران می سرمايه

 پيشرفت در موضوع اين است که در جمھوری اسالمی قوانين کار و تامين اجتماعی به جای
ھيات «: نويسد  می١٨٦٦ی انگليس سال  مارکس درباره. تر ھستند ھای عقب حال برگشت به دوران

کند که بيش از يک ميليون و چھارصد ھزار  بررسی کار کودکان در گزارش نھايی خود پيشنھاد می
شوند،   میھای کوچک و در کار خانگی استثمار ھا در کارگاه کودک، نوجوان و زن که نيمی از آن

دھد  ست که در ايران رخ می  و اين درست عکس آن چيزی٤١»دتحت شمول قانون کار قرار گيرن
 نفر از شمول قانون ۵ھای کمتر از  در حالی که در ابتدا در ايران کارگاه!! ويکم ھم در قرن بيست آن

افزايش يافت و ھای کمتر از ده نفر  کار خارج بودند، در دوران رياست جمھوری خاتمی به کارگاه
زنان نيمی از «در گزارشی به نام . تر است ھای بزرگ اکنون صحبت از گسترش آن به کارگاه

ھای صنفی   و از قول رييس انجمن٨٧ماه   منتشره در بھمن»ھا ھستند کارگران کوره پزخانه
سال از عمرش را در  ٤٠ماه گذشته كارگری كه «: کارگران کارخانجات آجرسازی آمده است

پزخانه كار كرده بود به علت بيماری فوت كرد اما به دليل اين كه كارفرما حق بيمه او را به  رهكو
اين گزارش . »صورت منظم پرداخت نكرده بود ھيچ مستمری به خانواده اين كارگر تعلق نگرفت

  .کند پزخانه را بررسی می چنين وضعيت وحشتناک بھداشت و محيط زندگی و کار کارگران کوره ھم

                                                 
 . ترجمه حسن مرتضوی٥٢٨لد اول ص کاپيتال ج -۴١
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به دليل اھميت تامين اجتماعی و امنيت شغلی و جانی کارگران، برنامه فوری سازمان تاکيد 
 براساس فصل مربوط به مطالبات مشخص کارگران، بيمه اجتماعی .دخاصی بر اين موضوع دار

ی اجتماعی کامل کارگران  بايد تمام موارد از جمله تامين رايگان خدمات درمانی و بھداشت، بيمه
بر اين . ددر برگير حوادث احتمالی ناشی از کار، از کار افتادگی، بيماری و بيکاری را در قبال

برنامه ھم چنين بر حق بازنشستگی کارگران و تفاوت سن بازنشستگی برای مردان و زنان و نيز 
کارھای سخت، موضوع حق اوالد و حقوق کودکان در اين رابطه، احتساب ايام بيکاری به عنوان 

، کنترل کامل شرايط و محيط )اش نيست چرا که کارگر خود عامل بيکاری(ر کارگران سابقه کا
  .کارگران از نظر ايمنی و سالمت تاکيد گرديده است

ھای کارگری و حق اعتصاب با پرداخت دستمزد کامل کارگران در دوران  آزادی اتحاديه
مشخص کارگران در ست که در بخش مربوط به مطالبات فوری و  اعتصاب از جمله مواردی

ھای کارگری در دخالت  چنين بر نقش کارگران و تشکل در اين بخش ھم. برنامه سازمان آمده است
چون اخراج و نظارت بر استخدام و تدوين و تنظيم مقررات و  و نظارت بر برخی امور کارخانه ھم

   .نامه داخلی مراکز توليدی و نيز تدوين قانون کار تاکيد گرديده است آئين
کارگران با بر زمين . ی کارگران است ی مبارزه ترين شيوه اعتصاب فراگيرترين و ملموس

داری يعنی استثمار  ترين راز مناسبات سرمايه گذاشتن ابزار کار و توقف توليد، از سويی بر مھم
داران انگشت   حاصل از کار کارگر توسط سرمايهاضافیکارگران از طريق تصاحب ارزش 

از ھمين روست که از اعتصاب حتا . کشند ز سوی ديگر آن مناسبات را به چالش میگذارند و ا می
  .گردد داران نيز ياد می ی کارگر عليه سرمايه ترين سالح طبقه عنوان مھم به

کار  ی کارگر در طول مبارزات خود برای شرايط بھتر، اشکال متفاوتی از اعتراض را به طبقه
ھای آغازين انقالب صنعتی و  ويژه در سال به(ھا  م شکستن ماشيناز مبارزات انفرادی تا درھ. بست
کارگران آموختند ، ی اين مبارزات ، در پروسه)شدن وضعيت کارگران در اثر افزايش بيکاری وخيم

اما در سوی . ی خود بھره جويند ترين و موثرترين شکل مبارزه عنوان عمده که از اعتصاب به
اند تا کارگران  ی موثر کارگران، ھمواره سعی داشته اخت از اين حربهداران نيز با شن ديگر، سرمايه

ی کارگر  ست که طبقه گر مبارزاتی تاريخ جنبش کارگری، حکايت. را از اين حق خود محروم سازند
  .چنان ادامه دارند است، مبارزاتی که ھم کرسی نشاندن حق اعتصاب از خود نشان داده برای به

. ی اعتصاب برای کارگران نيست ص در ھر اعتصاب، تنھا جنبهھای مشخ اما طرح خواست
تر  آموزشگاھی که در آن کارگران به قدرت خود آگاه. چنين کارگاھی آموزشی است اعتصاب ھم

. آورند شان شناخت بيشتری بدست می گردند و در عين حال از دشمنان طبقاتی خود و ابزارھای می
آموزد که بفھمند قدرت کارفرمايان و قدرت  ب به کارگران میاعتصا«: نويسد لنين در اين رابطه می

آموزد که فقط راجع به کارفرمايان خودشان و يا کارگران  ھا می به آن. کارگران در چه نھفته است
دار و تمام طبقه کارگر را در  ھمکار خودشان فکر نکنند بلکه تمام کارفرمايان، تمام طبقه سرمايه

که به ماھيت  داران بل ، اعتصاب چشم کارگران را نه فقط به ماھيت سرمايهبه عالوه... دنظر بگيرن
ھا نشان  آموزد که با ھم متحد شوند، به آن ھا به کارگران می اعتصاب. کند دولت و قوانين نيز باز می

اعتصاب به . داران مبارزه کنند توانند برعليه سرمايه ھا فقط وقتی متحد باشند می دھد که آن می
به . داران و برعليه حکومت پليسی استبدادی فکر کنند آموزد که بر عليه تمام کارخانه ان میکارگر

مکتبی که در آن کارگران ياد . نامند یم«گ کتب جنم» اھا اعتصاب ر اين دليل است که سوسياليست
يوغ کشند، از زير  ھايی که زحمت می  برای آزادی تمام مردم، تمام آندشمنانشانگيرند که با  می

  ٤٢.»دمامورين دولت و سرمايه جنگ کنن
ھای اقتصادی مشخص خود در  يابی به خواست کارگران از سالح اعتصاب نه فقط برای دست
طور مثال ساعات کار، دستمزد و بازنشستگی  يک کارخانه که در مبارزه عليه قوانين حاکم به

رگران برای سرنگونی قدرت ست که کا چنين اعتصاب عمومی سياسی سالحی ھم. کنند استفاده می
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٤٣ 

 برای سرنگونی حکومت سلطنتی ۵٧اعتصاب کارگران ايران در سال . برند حاکم از آن بھره می
بنابر اين اعتصاب سالحی است . باشد ای از اعتصابات عمومی سياسی می پھلوی در ايران، نمونه

ی حاکم از آن بھره   طبقهی سياسی خود عليه ی اقتصادی و ھم در مبارزه که کارگران ھم در مبارزه
  .جويند می

صنعت خاص } رشته{يک کارخانه يا يک } کارگران{الش ت«: نويسد مارکس در اين رابطه می
ک ي، برای واداشتن سرمايه داران به اجرای روزانه کار کوتاه تر و غيره، از طريق اعتصاب

 کار و غيره، تالش اما، جنبشی که برای اجرای قانون ھشت ساعت. جنبش صرفا اقتصادی است
ھای اقتصادی جداگانه کارگران، در ھمه جا  بدين طريق از جنبش. کند، يک جنبش سياسی است می

اش در شکلی عام   که ھدف آن کسب منافعکند یميک جنبش سياسی يعنی يک جنبش طبقاتی رشد 
  ٤٣».باشد یم  است، شکلی که دارای قدرت اجتماعی عمومی الزام آور

کارگر تنھا با . ی تامين معاش است الت کارگران در زمان اعتصاب، مسالهاما يکی از مشک
از ھمين روست که مساله . اش را تامين کند  تواند معاش خود و خانواده فروش نيروی کار خود می

ھم اکنون در برخی از کشورھا که . تامين معاش در اعتصاب کارگران اھميت فراوانی دارد
 مزد خود را در زمان اعتصاب دريافت - اغلب –وردارند، کارگران کارگران از حق اعتصاب برخ

ھايی برای تامين  ھای کارگری از صندوق از سوی ديگر در برخی از کشورھا، اتحاديه. کنند می
اما در ايران که کارگران براساس قانون . نيازھای مالی ضروری کارگران اعتصابی برخوردارند

. باشند  از امکان تشکيل صندوق اعتصاب نيز محروم میاز حق اعتصاب برخوردار نيستند،
کارگران ) شماره حساب بانکی(ھای موجود در صندوق اعتصاب  ھای مالی و پول ی کمک مصادره

اساسا ھرگونه . تپه توسط مقامات حکومت اسالمی يکی از اين موارد است اعتصابی نيشکر ھفت
ران اعتصابی، با واکنش سريع مقامات امنيتی تالشی برای جذب کمک مالی و حمايت مالی از کارگ

  .گردد و دستگاه سرکوب رژيم روبرو می
از ھمين روست که در بخش مطالبات مشخص و فوری کارگران در برنامه سازمان، نه فقط بر 

 و کاست دستمزد کارگران در جريان اعتصاب تا ھر   کم تضمين حق اعتصاب، بلکه بر پرداخت بی
  .، تاکيد شده استزمانی که طول بکشد

ھای پيشين در ارتباط با دستمزد، ساعات کار و تامين اجتماعی توضيح  طور که در مقاله ھمان
. شوند داران می ھا وارد مبارزه با سرمايه ھای خود در اين حوزه داديم، کارگران برای تحقق خواست

کارگران . برند میدر جريان اين مبارزه است که کارگران به ضرورت تشکل و اتحاد خود پی 
توانند  ی کار آنان نبوده و تنھا با اتحاد و ايجاد تشکل است که می ی انفرادی چاره فھمند که مبارزه می

) صنفی(ھا بود که اولين تشکالت  براساس ھمين ضرورت. داران مقابله کنند ھای سرمايه با حيله
ھای کارگری  ابتدا اتحاديه«: دھد گونه توضيح می مارکس اين موضوع را اين. کارگری شکل گرفتند

خودی کارگران برای از بين بردن يا حداقل محدود کردن رقابت ما بين خودشان  از تالش خودبه
 را ھا آنداران به شرايطی دست يابند که  تشکيل شدند تا در عقد قرارداد ميان کارگران و سرمايه

ھای کارگری  ھدف فوری اتحاديهاز اين رو . حداقل در وضعيتی فراتر از بردگان قرار دھد
امان سرمايه  ھای بی اندازی يابی به نيازھای روزمره بود تا چون ابزار مسدود کردن راه دست دست

  ٤٤.»ردر يک کالم مسايل دستمزد و زمان کا: عمل کند
ی کارگر از سويی اولين شکل مبارزه پرولتاريا در تاريخ بوده و  اصوال مبارزات اقتصادی طبقه

داران کشاند و از اين لحاظ  ترين شکلی کارگران را به مبارزه با سرمايه  ديگر به وسيعاز سوی
کارگر برجای گذاشت، ھرچند که اين مبارزه ھرگز  تاثير غيرقابل انکاری در رشد آگاھی طبقه

يکی از دستاوردھای اين . تواند باشد داری نبوده و نمی ای برای لغو مناسبات سرمايه مبارزه
  .ھا بودند  اتحاديهنفراگير شدگيری، گسترش و در نھايت  ، شکلمبارزات
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ی مبارزات اقتصادی باقی نماندند، اگرچه  ھا فقط در عرصه اما در طول تاريخ، اتحاديه
ی کارگر بوده و تا زمانی که  ھای اقتصادی طبقه ھا براساس خواست  اتحاديهگيری شکلضرورت 

ھا نيز وجود  ھا نيز وجود داشته و اتحاديه د، اين خواستطبقه کارگر و سيستم دستمزدی وجود دارن
  .خواھند داشت

تا زمانيکه اصوال سيستم مزد وجود دارد، اين مبارزه نيز وجود «: گويد انگلس در اين رابطه می
ی کافی اين واقعيت را به اثبات  صرف موجوديت خود اتحاديه ھای کارگری به اندازه. خواھد داشت

 مبارزه بر عليه دستبردھای سرمايه به حقوق کارگران بوجود به خاطرھا  گر آنرساند؛ زيرا ا می
محصول کار طبقه کارگر ميان اين دو طبقه تقسيم ...اند؟ نيامده باشند، پس اصال برای چه بوجود آمده

کوشد که سھم  ھر طبقه می. گردد و موضوع مبارزه دائمی درست بر سر ھمين تقسيم است می
  ٤٥.»دبيشتری حاصل کن

ی وظايف  که توضيح دھنده ی اقتصادی بيش از آن جا بر اين نکته بايد تاکيد کرد که جنبه در اين
ی کارگر  گيری و ضرورت آن برای طبقه گی شکل گر چگونه ی اول بيان ھا باشد، در وھله اتحاديه

 در مبارزات داری جدا از مبارزات اقتصادی، ھا در مناسبات سرمايه در عمل اما اتحاديه. باشد می
ی کارگر نيز نقش پيدا کردند و اين مبارزه سياسی حتا تحت رھبری سنديکاھای انقالبی  سياسی طبقه

اين نقش در شرايط انقالبی بسيار . از نمونه سنديکاھای سرخ يک مبارزه سياسی طبقاتی انقالبی بود
تری بين  وند مستحکملنين از جمله کسانی است که در دوران انقالبی پي. گردد تر می پُر رنگ

از ھمين رو اعتصاب . بيند ای کارگران با مبارزات سياسی می مبارزات اقتصادی و اتحاديه
ی روحيات   از نظر لنين نشانه١٩٠٥خودبخودی کارگران کارخانه پوتيلف پتروگراد در ژانويه 

 برخورد جزيی روزا لوکزامبورگ نيز معتقد بود که در دوران انقالبی ھر. انقالبی کارگران بود
لنين در عين حال در آثار خود بر شکاف . تواند به انفجار بزرگی منجر گردد بين کار و سرمايه می
  .ی کارگر در دوران غيرانقالبی تاکيد داشت ای و آگاھی انقالبی طبقه زياد بين آگاھی اتحاديه

مزدھای بھتر، ھا از سويی برای وضعيت رفاھی کارگران از جمله دست در يک کالم، اتحاديه
کنند و از سوی ديگر با متشکل کردن کارگران از رقابت بين  امنيت شغلی و ساعات کار مبارزه می

. کنند  جلوگيری می-تر است  ای جز تن دادن کارگران به دستمزدھا و مزايای ناچيز  که نتيجه–ھا  آن
ل دستمزد کارگران و نوع جا که اين تشکالت در برابر قوانينی از جمله حداق اما در عين حال آن

ھا  جا است که اتحاديه ی اقتصادی نيست و اين کنند ديگر اين يک مبارزه تعيين آن مبارزه می
دار وارد  ی سرمايه ھای دولت و طبقه عنوان بازوی متشکل کارگران در جھت محدود کردن تالش به

  . شوند عمل سياسی می
 ١٢٨۵رگری به انقالب مشروطه و سال ھای کا گيری اولين اتحاديه در ايران نيز شکل

بعد از آن نيز کارگران ايران تجارب متعددی در . گردد که اتحاديه کارگران چاپ شکل گرفت برمی
 دوره ٣توان از  ھا داشتند که به طور کلی می سازماندھی تشکالت مختلف کارگری از جمله اتحاديه

ترين تجارب جنبش  عنوان مھم  به- رخ دادند  که در سه مقطع مھم از تاريخ صد ساله اخير ايران –
  .طبقه کارگر در ايجاد تشکالت کارگری ياد کرد

گردد که در نھايت به تشکيل  آغاز می) ١٢٨۵(ی کارگری   اولين اتحاديه اولين دوره، از تشکيل
 -  ١٣٠۴سال ا  منجر شد ت١٣٠٠ی دوم سال  ھای کارگری تھران در نيمه شورای مرکزی اتحاديه

در اين دوره است .  زدکردنشان ھا و منحل  که حکومت رضا خان دست به سرکوب اتحاديه ١٣٠٢
ھای کارگری تھران  که برای اولين بار در تاريخ جنبش کارگری ايران، شورای مرکزی اتحاديه

درآمد و در ) الملل سنديکاھای سرخ بين(الملل کارگری   به عضويت اتحاديه بين )١٣٠١سال (
  . آن محمد دھگان به عنوان نماينده کارگران ايران شرکت نمودچھارمين کنگره

 ١٣٢١در اين دوره و در سال . شود  و رفتن رضا شاه آغاز می١٣٢٠دومين دوره از سال 
 ١٣٢٣در سال .  ھزار عضو داشت٣٠ھای کارگری ايران شکل گرفت که  شورای مرکزی اتحاديه
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 تشکل کارگری تاسيس ۴تکشان ايران از اتحاد ھای کارگران و زحم شورای متحده مرکزی اتحاديه
ھاست که  در اين سال.  به عضويت فدراسيون سنديکاھای جھانی درآمد١٣٢۵گرديد و در سال 

شدن صنعت نفت از خود برجای  ای در جريان ملی کننده اعتصابات کارگران نفت، تاثير تعيين
 مرداد ٢٨با کودتای . ز دست دادندگذاشت، اعتصاباتی که در طی آن چندين کارگر جان خود را ا

، رژيم اقدام به سرکوب تشکالت کارگری کرد و بار ديگر جنبش کارگری به رکود کشيده ١٣٣٢
  .شد

ھای رکود، کارگران دست از مبارزه برنداشته و در  ھا از جمله سال ھر چند که در تمام اين سال
  .مھا نيز گاه شاھد اعتصابات بزرگ کارگری ھستي طی اين سال

بعد از .  اشاره کرد١٣٠٨توان به اعتصاب بزرگ کارگران نفت آبادان در سال  برای نمونه می
، رفته رفته وضعيت اقتصادی کارگران صنعت نفت نيز ١٣٠٢آغاز سرکوب رضا خانی در سال 

 تومان در سال ٩ تا ۶ تومان به ١٢ای که دستمزد کارگران از حدود  رو به وخامت گذاشت به گونه
  .رسيد ١٣٠٨

جا که ايجاد ھرگونه تشکل کارگری در صنعت نفت ممنوع بود، کارگران نفت آبادان دست  از آن
براساس يکی از گزارشات محرمانه مقامات شرکت نفت آن . مخفی زدند) اتحاديه(به ايجاد تشکل 

 اولين کنفرانس اتحاديه کارگران ١٣٠٧در سال .  ھسته کارگری وجود داشت٣٠روز، در آبادان 
در حالی که . شير برگزار گرديد ھای کنار رود بھمن  نماينده در نخلستان۴٨خوزستان با حضور 

اتحاديه سرگرم مھيا ساختن اعتصاب بود، با لو رفتن تشکيالت مخفی کارگران، تعدادی از رھبران 
کارگری از جمله يوسف افتخاری دستگير شده و کارگران که غافلگير شده بودند دست به اعتصاب 

حکومت رضا خان نيز با ھشتصد پاسبان و چند . زده و حتا شھر را به تصرف خود در آوردند
اگر چه . شکند  نفر را دستگير و اعتصاب را در ھم می٣٠٠ھا حمله کرده،  ھزار سرباز به آن

قدری برای  ی گران اعتصاب کارگران صنعت نفت در ھم شکست اما ھمين اعتصاب به تجربه
  .ديدکارگران تبديل گر

توان به اعتصاب کارگران نفت بين  چنين می از ديگر اعتصابات مھم در دوران رکود ھم
 و اعتصاب کارگران ٤١ و ٣٨ھای  ، اعتصاب کارگران کوره پزخانه در سال٣٧ تا ٣٤ھای  سال

  . اشاره کرد٥٤ايران ناسيونال در سال 
 به ويژه کارگران –که کارگران از سالی .  دانست۶٠ تا ۵٧توان از سال  سومين دوره را نيز می

ھای رژيم شاه را بر خاک ماليدند تا سالی که رژيم اسالمی با   با اعتصاب خود شانه–صنعت نفت 
 ھجوم آورده و در اين ھجوم ۵٧اش به دستاوردھای قيام خونين بھمن  تمام قوا و نيروی سرکوب

ھا تشکالت  شکست و به جای آنتمامی تشکالت کارگری از شوراھا گرفته تا سنديکاھا را درھم 
ھای اسالمی را برای تداوم جو اختناق و سرکوب در   و زرد شوراھای اسالمی و انجمنپليسی

اعتصابات . ھا نيز کارگران به تجارب بزرگی دست يافتند در اين سال. ھا مستقر ساخت کارخانه
ارگری به ارمغان درخشان کارگری، تشکالت متنوع کارگری، ھمه تجارب بزرگی برای جنبش ک

توان به جرات گفت که جنبش کنونی نيز تا حدود زيادی متاثر از  ھا می آوردند که با گذشت سال
  .باشد ھمان تجارب می

خوبی استفاده از تمامی ابزارھا را فرا گرفته  ی خود، به جنبشی که با استفاده از تجارب گذشته
ھای  يسی حاکم دست به ايجاد تشکلاز سويی با درک ضرورت کار مخفی در حکومت پل. است

ی  زند و از سوی ديگر از ابزارھای کار علنی که الزمه ھای کارخانه می چون کميته مخفی ھم
خوبی بھره  تر از کارگران آگاه و پيشرو است، به ای وسيع  گرانه در عرصه پيشبرد فعاليت آگاه

ھای وسيع کارگر قادر به  ق تودهاز اين واقعيت که در شرايط حاکميت پليسی و اختنا. گيرد می
ی کارگر الزم  حضور در يک تشکل مخفی نيستند، اين نتيجه را بايد گرفت که برای کار با اين توده

  .است از کليه امکانات، ھر چند موقتی و محدود استفاده نمود
از تشکيل سنديکاھای . ی مھم ديگر کسب کرد ھاست که جنبش کارگری دو تجربه در اين سال

توان به  رگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه و کارگران کارخانه نيشکر ھفت تپه میکا



   و حکومت شورايیوظايف فوری انقالب اجتماعی

  

٤٦ 

گيری و سرکوب فعالين اين دو سنديکا و  در جريان شکل. ی مھم ياد کرد عنوان دو تجربه
تشکل مستقل (، کارگران آموختند که حضور سنديکای مستقل و منتخب کارگران اعتصاباتشان

ھا و در  تواند در ارتقاء سطح مبارزه، اتحاد و منافع آن تی داشته و تا چه حد میچه اھمي) کارگری
نشينی موثر واقع گردد و از سوی ديگر اين که رژيم  داران به عقب نھايت وادار کردن سرمايه

اسالمی حاکم و قوانين آن چگونه به نفع کارفرمايان و عليه کارگران در اين گونه موارد وارد عمل 
 عينه ديدند و با تمام وجود لمس کردند که حکومت اسالمی  کارگران بيش از گذشته، به. دشون می

حکومتی که ھر تالش کارگران برای . داران نيست چيزی جز حکومت خشن و عريان سرمايه
داران را  ھا و با بکارگيری زور منافع سرمايه زندگی بھتر را سرکوب و با تدوين قوانينی عليه آن

خوبی اين  لنين دستاوردھای اعتصابات و مبارزات کارگری را در جمالت زير به. کند تامين می
ھای کارگران را به يک جنبه مخصوص  ھر اعتصاب تمام توجه و کوشش«: دھد گونه توضيح می

ھر اعتصاب بحث راجع به . نمايد کند متمرکز می از شرايطی که تحت آن طبقه کارگر زندگی می
 را ارزيابی کنند، و بفھمند که ستم ھا آنکند که  کند، به کارگران کمک می میاين شرايط را ايجاد 

خصوص شامل چه چيزھايی است و برای مبارزه با اين ستم از چه  داری در يک مورد به سرمايه
اگر اعتصاب . کند ھر اعتصاب تجربه کل طبقه کارگر را غنی می. توان استفاده کرد وسايلی می

دھد اتحاد طبقه کارگر چه نيروی مقتدری است، و ديگران را  ھا نشان می ه آنآميز باشد ب موفقيت
اگر که اين اعتصاب موفق نباشد، . دارد که موفقيت رفقای خود را مورد استفاده قرار دھند وامی

به ؛ و ٤٦»دشو ھای بھتر مبارزه می ی علل شکست آن و کاوش جھت يافتن شيوه باعث بحث درباره
ھای اخير از جمله  وشت و نتايج اعتصابات متعدد کارگران ايران در سالھمين شکل است سرن

اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، کارخانه نيشکر ھفت تپه، الستيک 
البرز، پتروشيمی تبريز، پتروشيمی ماھشھر و غيره و باز از ھمين زاويه بررسی نتايج و 

در . باشد ر برای ايجاد تشکل مستقل کارگری ضروری میی کارگ ھای طبقه دستاوردھای تالش
 مبارزاتشانطول تاريخ جنبش کارگری، اعتصاب و تشکل کارگری دو بازوی مھم کارگران در 

  .چنان خواھند ماند بوده و ھم
از ھمين روست که در بخش مطالبات مشخص و فوری کارگران، از جمله بر حق اعتصاب، 

ھای کارگری در تدوين قانون کار،  نقش و دخالت کارگران و تشکلھای کارگری،  آزادی اتحاديه
  . اخراج کارگران کارخانه و غيره تاکيد شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .پيش نويس و توضيح برنامه ای برای حزب سوسيال دمکرات -۴۶
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  اقدامات عاجل حکومت شورائی،

 به سوسياليسم گذار و به منظور دمکراتيزه کردن اقتصاد کشور

 
 و برقراری جامعه سوسياليستی، داریبرای برانداختن نظام سرمايه) اقليت(سازمان فدائيان 

ای بدون مالکيت خصوصی، بدون ستم و استثمار، بدون طبقات و بدون ھرگونه يعنی جامعه
ای که در آن ھمۀ اعضای جامعه در رفاه و خوشبختی جامعه. کندنابرابری اجتماعی، مبارزه می

بر ) اقليت(مه سازمان فدائيان در برنا. زندگی کنند و تمام استعدادھا و توانائی فرد را شکوفا سازد
شود ای تأکيد و چنين گفته میانقالب اجتماعی پرولتری به عنوان يگانه راه رسيدن به چنين جامعه

 اجتماعی به جای مالکيت خصوصی بر مالکيتانقالب اجتماعی پرولتاريائی با جايگزين کردن «
 برنامه ريزی شده، به نابرابری اجتماعی،  توليد و مبادله و نيز توليد اجتماعی سازمان يافته ووسايل

استثمار انسان از انسان و تقسيم جامعه به طبقات پايان خواھد بخشيد و بدين ترتيب تمام بشريت 
ست که براين اعتقادند که تنھا يک انقالب اجتماعی) اقليت( فدائيان »ستمديده را آزاد خواھد کرد

داری پايان دھد، طبقه کارگر و ھمه اقشار عه سرمايهھای جامتواند به تمام تضادھا و بحرانمی
ھای ھا و نابرابریزحمتکش و تھيدست جامعه را از يوغ ستم و استثمار رھا سازد و بر تمام تبعيض

 . موجود نقطه پايان بگذارد
توان ای را نمیداند که يک چنين جامعه آزاد، برابر و بی طبقهھر انسان اندک آگاھی اين را می

ترديدی در اين مسأله . شبه و يا در کشورھای مختلف، به يک شکل و يک سرعت برپا ساختيک 
ھای سراسر جھان، مستقل از آنکه در کدام کشور و در کدام نقطه جھان وجود ندارد که کمونيست

اين ھدف . کنندباشند، ھدف نھائی مشترکی دارند و برای استقرار سوسياليسم و کمونيسم مبارزه می
ھا قرار داده داری در مقياس جھانی در برابر کمونيستی و مشترک را، غلبه شيوۀ توليد سرمايهنھائ

داری، در تمام کشورھا به طور يکسان و به اين واقعيت اما بر کسی پوشيده نيست که سرمايه. است
ھای سياسی و اجتماعی محيط يک درجه توسعه نيافته بلکه در کشورھا و شرايط مختلف و در

ھمين گوناگونی شرايط و محيط سياسی و اجتماعی رشد و توسعه . يابدوناگون توسعه میگ
 مشترک اين کشورھا را، نھائی ھدفھای با داری در کشورھای مختلف است که کمونيستسرمايه

داری اگر در کشورھای پيشرفته سرمايه. سازدبه اتخاذ وظايف فوری غير متشابه ناگزير می
تواند انجام شود و استقرار جامعه تر میتر و سريعتر و سرراستستی جامعه سھلبازسازی سوسيالي

تر پيشرفته و يا عقب مانده اما پروسه بازسازی ست، در کشورھای کمسوسياليستی به فوريت عملی
داری نيست و سوسياليسم به فوريت سوسياليستی به آن آسانی و سرعت کشورھای پيشرفته سرمايه

  . ستقر شودتواند منمی
ه داری در يک روند تدريجی و طوالنی، با يک رشتدر ايران از آنجائی که شيوه توليد سرمايه

 از باال و در ارتباط با نيازھای معين بازار جھانی در وابستگی اقتصادی به کبوروکراتيھای  رفرم
ھای مختلف داری در عرصهامپرياليسم، مسلط شد، بسياری از بقايای نظامات ماقبل سرمايه

داری اگرچه در اوائل دھه چھل شمسی به شيوه شيوه توليد سرمايه. اقتصادی و سياسی برجای ماند
ھای گوناگون، به صورت مانعی بر توليد مسلط بدل گرديد، اما ھمين بقايای نظامات کھن در عرصه

ستم .  عمل کردندسر راه توسعه کامل اقتصادی، رشد نيروی مولده و بسط ھمه جانبه مبارزه طبقاتی
شود و ديکتاتوری عريان و عنان م اعمال میدھای مرھا تن از تودهاقتصادی و سياسی که بر ميليون

ھای وسيع داری وابسته است، تودهای که به مثابه جزء جدائی ناپذير روبنای سياسی سرمايهگسيخته
اع از موجوديت نظام بورژوازی برای دف. مردم را در ناآگاھی و انقياد نگاه داشته است

گرانه خود، مدافع ديکتاتوری عريان  داری حاکم بر ايران و تأمين اھداف استثمارگرانه و ستمسرمايه
ترين بی ھای سياسی و حقوق دمکراتيک مردم است و دردناکو عنان گسيخته و سلب آزادی

با ادغام . ل نموده استحقوقی، پراکندگی و بی تشکلی و بی سازمانی را بر طبقه کارگر ايران تحمي
کامل و ھمه جانبه دين و دولت در دوران جمھوری اسالمی، اين خصوصيت بيش از پيش تشديد 

ھای ھا و حقوق دمکراتيک کارگران و تودهھم اکنون نه فقط انبوھی از خواست. گشته است



   و حکومت شورايیوظايف فوری انقالب اجتماعی

  

٤٨ 

يز در برابر زحمتکش مردم تحقق نيافته و معّوق مانده است، بلکه موانع عينی و ذھنی متعددی ن
از . يک انقالب فوری سوسياليستی و استقرار بالدرنگ ديکتاتوری يکپارچه پرولتاريا قرار دارد

ترين ھدف خود را سرنگونی رژيم بورژوائی جمھوری اسالمی فوری) اقليت(اينرو سازمان فدائيان 
تيک و از اريکه قدرت سياسی و استقرار حکومت شورائی و اجرای يک رشته اقدامات دمکرا

برانداختن رژيم بورژوازی حاکم، درھم شکستن . انقالبی برای انتقال به سوسياليسم قرار داده است
ماشين کھنه دولتی و استقرار دولت شورائی که دولتی از طراز نوين و از نوع کمون است، نخستين 

 اجرای در حکومت شورائی عالوه بر آنکه. گام انقالب اجتماعی و رسيدن به سوسياليسم است
فوری دمکراسی شورائی تضمين شده است، بر انجام يک رشته اقدامات فوری و راديکال اقتصادی 

بدون برقراری فوری کنترل . و بر کنترل و نظارت و حسابرسی کارگری نيز تأکيد شده است
شوراھای کارگری، بدون اجرای بالدرنگ يک رشته اقدامات اقتصادی مانند ملی کردن صنايع و 

ھا و ادغام آن در يک بانک واحد، ملی کردن تجارت خارجی، ھای بزرگ، ملی کردن بانکهسرماي
ملی کردن زمين، الغا اسرار بازرگانی و امثال آن که در بخش فوری برنامه سازمان آمده است، نه 

ھای جدی و ھيچ بحثی از حرکت به سمت ھدف نھائی يعنی استقرار تنھا ھيچ بحثی از دگرگونی
تواند در ميان باشد، بلکه حکومت شورائی حتا ھيچ امکانی که سم و برانداختن طبقات نمیسوسيالي

البته مدافعان و ! تضمين کنندۀ ادامه کاری، تحکيم و تثبيت موقعيت آن باشد نيز نخواھد داشت
گونه که در عرصه سياسی با دمکراتيزه شدن کامل داری، ھمانگران رنگارنگ نظام سرمايهتوجيه

عه از طريق درھم شکستن ماشين کھنه و ارتجاعی موجود و ايجاد دولتی از طراز نوين جام
اند که اقدامات دولت شورائی کنند، مدعیورزند و آن را اقدامی سوسياليستی معرفی میمخالفت می

اما ! برای دمکراتيزه کردن اقتصاد جامعه و بسط مبارزه طبقاتی نيز اقداماتی سوسياليستی ھستند
ما خواھيم ديد که اجرای بالدرنگ اين اقدامات فقط خواست .  ادعا، کذب و بی اساس استاين

پرولتاريا و متضمن منافع آن نيست، بلکه خواست اکثريت بزرگ خرده بورژوازی و متضمن منافع 
آورد و اين اقدامات فی نفسه ھنوز ھيچ تغييری در مناسبات توليد موجود پديد نمی. آن نيز ھست

ست که از يک طرف در شرايط مناسبات  آن معمول داشتن سوسياليسم نيست، اما اقداماتیمعنای 
اجتماعی و اقتصادی فعلی قابل اجراست و ازطرف ديگر برای گام برداشتن به جلو و انتقال به 

لنين در باره اينگونه اقدامات و رابطه آن با سوسياليسم . ست  سوسياليسم و عملی کردن آن ضروری
داران و يا ھا و سنديکاھای سرمايهدر مورد اقداماتی از قبيل ملی کردن زمين و تمام بانک«د گويمی

ھا و قس عليھذا که به به ھر حال برقراری کنترل فوری شوراھای نمايندگان کارگران بر آن
وسياليسم نيست، بايد بی چون و چرا پافشاری به عمل آيد و اين س«ن عمول داشتم» شھيچوجه معناي
ھائی بدون اين اقدامات که فقط گام. االمکان از طريق انقالبی به موقع اجرا گذارده شوداقدامات حتی

به سوی سوسياليسم بوده و از نظر اقتصادی کامالً قابل اجراست، التيام جراحات وارده از جنگ، 
به اندازی ست محال و حزب پرولتاريای انقالبی از دستاجتناب از خطر ورشکستگی امری

گ ز قِبَل جنا» زسودھای ھنگفت سرمايه داران و بانکداران که به خصوص به نحو فضاحت آمي
  ٤٧» ھرگز خودداری نخواھد کرد- اندوزندود میس«

توان به اين موضوع پی برد که دولت از اوضاع وخيم اقتصادی حاکم بر ايران به سادگی می
ددی در زمينه اقتصادی روبرو خواھد شورائی پس از سرنگونی جمھوری اسالمی با مشکالت متع

  .بود که بايد به فوريت بتواند برای آن راه حل ارائه دھد
اين بحران پيوسته . رژيم جمھوری اسالمی ھم اکنون با يک بحران عميق اقتصادی روبروست

رکود و از ھم گسيختگی توليد، درھم ريختگی و نابسامانی توزيع، . تر شدن استدر حال ژرف
ال، تورم افسار گسيخته و افزايش روزافزون قيمت کاالھا، بحران ارزی و مالی، احتکار و کمبود کا

ھم گسيختگی اقتصادی  ھای کالن دولت، ھمگی حاکی از ابعاد وخيم بحران و ازبازار سياه و بدھی
بارترين نتايج را برای کارگران و اقشار زحمتکش و اين بحران تا ھم اکنون ھم فاجعه. است

                                                 
  لنين-يا در انقالب ما   وظايف پرولتار -۴٧
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اند ھای مختلف حکومتی، در عمل نشان دادهداران و جناحسرمايه. ت جامعه در پی داشته استتھيدس
ھای مردم که قادر به مھار اين بحران و سر و سامان دادن به اوضاع و بھبود وضعيت زندگی توده

ه به رغم گرفتار آمدن بورژوازی در بحران عميق و بن بستی ھالکت بار، اما اين نکته ب. نيستند
ھای خود خودی خود روشن است که بورژوازی حاکم به سادگی دست از منافع طبقاتی و غارتگری

دارد و جای ھيچ ترديدی وجود ندارد که با سرنگونی رژيم بورژوازی حاکم و استقرار برنمی
حکومت شورائی نيز، ضد انقالب تالش خواھد کرد که وخامت باز ھم بيشتری را در تمام 

ضدانقالب در برابر شوراھا و حکومت شورائی دست به . بر جامعه تحميل کندھای فوق عرصه
خرابکاری و مقاومت خواھد زد تا از استقرار و تثبيت و تحکيم قدرت شورائی جلوگيری به عمل 

ضدانقالب با استفاده از ابزارھا و امکانات اقتصادی و مالی که در اختيار دارد و ھنوز برآن . آورد
برای ناتوان جلوه دادن . کنداندازی و کارشکنی میبرابر دولت شورائی سنگمسلط است، در 

شوراھا و حکومت شورائی، برای شکست و در نھايت سرنگونی آن از ھيچ تالشی از جمله در 
احتکار کاالھای خوراکی مورد نياز مردم مانند گندم، . زمينه مسائل اقتصادی فروگزار نخواھد کرد

ھای پيشين به بھای تحميل فالکت و ن، فروش آنھا به چندين برابر قيمتشکر، برنج و امثال آ
ھا کارگر و زحمتکش، اخالل در امر توليد و توزيع کاالھای اساسی گرسنگی ھالکت بار بر ميليون

و مورد نياز مردم و اخالل در کل سيستم اقتصادی، کمترين اقدامات کارشکنانه و خرابکارانه ضد 
 ھم گسيختگی کامل تمام امور اقتصادی جامعه و تشديد فشار بر شوراھا و انقالب، با ھدف از

بنابر اين دولت شورائی عالوه بر انجام يک رشته اقدامات اساسی سياسی در . ستحکومت شورائی
ھای مردم، بايد با اجرای ھای سياسی دمکراتيک و حقوق مدنی تودهزمينۀ تأمين و تضمين آزادی

امات جدی و قاطع در زمينۀ امور اقتصادی و برقراری کنترل، نظارت و درنگ يک رشته اقدبی
داران برايش خواھند حسابرسی، مانع از ھم پاشی جامعه و فرورفتن آن در مغاکی گردد که سرمايه

نيز برآن تأکيد شده است، به منظور ) اقليت(اين اقدامات که در برنامه فوری سازمان فدائيان ! کند
تگی جامعه و فالکت اقتصادی، مقابله با بحران، دمکراتيزه کردن اقتصاد جامعه، مھار از ھم گسيخ

 بسط مبارزه طبقاتی و گذار به سوسياليسم ضروری ،بھبود شرايط معشيتی کارگران و زحمتکشان
  . باشدمی

داران بزرگ، در رأس اين اقدامات، ملی کردن کليه صنايع و موسسات متعلق به سرمايه
اين اقدام برای سر و سامان دادن به امر توليد . ياليستی و نھادھای مذھبی قرار داردانحصارات امپر
ھای کارگر و برداری از آن به نفع تودهريزی شده و کنترل اين موسسات و بھرهبه شکل برنامه

ھای ملی کردن سرمايه. اقتصادی امری اجتناب ناپذير است برای کنترل و تنظيم امور زحمتکش و
ھای بی حد گریکند جلوی سودھای کالن سرمايه داران و غارته دولت شورائی کمک میبزرگ ب

اين اقدام، برای آن که دولت . را ھموار سازد ھا را بگيرد و مسير انتقال به سوسياليسمو حصر آن
و تھيه و تأمين و آن را به نحو مناسب  شورائی بتواند خواروبار و ساير کاالھای مورد نياز مردم را

ملی کردن . ست که موجبات عملی شدن آن نيز فراھم است  يک اقدام ضروری،صحيحی توزيع کند
ھای بزرگ، نه فقط خواست کارگران، بلکه يکی از مطالبات جمعيت بزرگی از خرده سرمايه

معرض فشارھای اقتصادی اين   دائم دربه طوربورژوازی بورژوازی نيز ھست چرا که خرده 
  . گردد دارد و پيوسته خانه خراب میھا قرارسرمايه

ھا، پيوندی تنگاتنگ و داران، با بانکاما از آنجا که ميان صنايع و موسسات متعلق به سرمايه
ھا و ناگسستنی وجود دارد، ھر اقدام انقالبی و راديکال در زمينه اقتصادی، لزوماً به عرصه بانک

ترين مراکز عصبی  حيات اقتصادی معاصر و مھمھا مراکزبانک. ھا نيز خواھد کشيدملی کردن آن
ھا به طرز چنان ناگسستنی امروزه بانک. دھندداری و اقتصاد مالی را تشکيل میتمام سيستم سرمايه

اند که بدون ملی کردن و محکمی با معامالت اقتصادی، بازرگانی و صنايع توأم و درھم تنيده شده
و انقالبی در زمينه مسائل اقتصادی و کنترل امور اقتصادی ھا، ھيچ عمل جدی ھا و کنترل آنبانک
ھا توان از کنترل و تنظيم امور اقتصادی سخن گفت اما در ھمان حال بانکنمی. توان انجام دادنمی

سخن گفتن از تنظيم امور اقتصادی و در عين حال ناديده انگاشتن «. را به حال خود رھا کرد
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الناس به يش يا آشکار ساختن جھل مطلق است و يا فريب عوامھا، معناموضوع ملی کردن بانک
  ٤٨» با تصميم قبلی به عدم اجرای آنقپر طمطراھای وسيله عبارات پر آب و تاب و وعده

پس تا اين جا اين موضوع کامالً روشن است که بدون کنترل و تنظيم معامالت بانکی، کنترل 
قبت توزيع آن ميان مردم، کاری است بی معنی و تھيه کاالھای ضروری مردم و نيز کنترل و مرا

 تصادفی چند ھزار تومانی بدست آورد، از به طورمانند آن است که دولت شوراھا برای آنکه 
  !ميلياردھا تومان چشم پوشی کند

ھا با توان جدا جدا کنترل نمود زيرا ھر يک از آنھا را نمیھا بانک جداگانه و معامالت آناما ده
ای که در موقع تنظيم ترازنامه و تأسيس العاده بغرنج پيچ در پيچ و محيالنه متعدد و فوقھایشيوه
ھا توان آن را تحت مراقبت قرار داد و بر کار آنشوند که نمیھا و شعب مجعول متوسل میبنگاه

. ستھای ملی شده در يک بانک ضروریبنابر اين ادغام تمام بانک. نظارت و کنترل دقيق داشت
ھا را دھد که فعاليت تمام آنھا در يک بانک واحد، اين امکان را به دولت شوراھا میادغام بانک

داران اطالع ھای مالی و معامالت بانکی سرمايهيکجا تحت کنترل خود درآورد، از ميزان سرمايه
قت جابجا ھا و ميلياردھا تومان، از کجا به کجا و چه گونه و چه وپيدا کند و بداند که ميليون

  !شودمی
اند و باز ھم خواھند کوشيد اين اقدام ھا کوشيدهداران و تمام مدافعان ريز و درشت آنالبته سرمايه

اند و باز ھم ھا آگاھانه کوشيدهآن. انداز مردم قلمداد کنندھا و پس دولت به بانک»دست اندازی«را 
ی مخدوش کنند، از آن به عنوان يک ھا را با ضبط اموال شخصخواھند کوشيد، ملی کردن بانک

ای، کوته بينان را مرعوب سازند و نا آگاھان را اقدام سوسياليستی نام ببرند و با ترسيم چنين منظره
ھا به ھيچوجه يک پشيز ھيچ صاحب مالی حال آنکه ملی کردن بانک. عليه دولت شوراھا بشورانند

کسی که به فرض در ! کندھا وارد نمیرمايهای بر مالکيت سو ھيچ خدشه! ستاندرا از وی نمی
 ميليون ٢ھا نيز ھمان  ميليون تومان موجودی دارد، پس از ملی شدن بانک٢انداز خود دفترچه پس

ھا ھمان  ميليون تومان داشت، پس از ملی شدن بانک٢٠٠تومان را خواھد داشت و کسی ھم که 
ھا ھا که در بانکمالکيت بر سرمايه«افزون بر اين، .  ميليون تومان را خواھد داشت٢٠٠

ھای وام، باشند بوسيله اوراق چاپی يا خطی يعنی سھام، برگھا میمتمرکزند و ابزار کار بانک
ھا يعنی با متحد ھيچيک از اين اوراق، با ملی کردن بانک. شودبروات و قبوض و غيره تصديق می

  ٤٩»کندرود و تغيير نمی نمیھا در يک بانک دولتی واحد از بينساختن تمام بانک
  و ادغام آن دريک بانک واحد، به خودی خود ھيچ تغييری درھا بانکبنابراين ملی کردن  

  .آورد ینممناسبات توليد بوجود 
ھا فقط خواست پرولتاريا و به سود آن نيست بلکه خرده بورژوازی نيز ملی کردن بانک

ھا به برد چرا که با اين اقدام، دسترسی آنمیست و از آن منفعت ھاخواستار ملی کردن بانک
گردند و در واقع ھا رھا میھای کالن بانکشود، از فشار بھرهالوصول بيشتر میاعتبارات سھل

لنين نيز که در انقالب روسيه . گرددفوائد فوری اين اقدام، قبل از ھر کس عايد خرده بورژوازی می
 دمکراتيک و در پاسخ - بود، در دفاع از اين اقدام انقالبی  عملی با اين موضوع روبرو شدهبه طور

به مخالفان از جمله کسانی که از صفوف حزب بلشويک بريده و به خدمت بورژوازی در آمده 
فوائدی که از ملی «گفت بودند، پيرامون درست بودن، مبرم بودن و مفيد بودن اين اقدام چنين می

ود بسيار است و ضمناً بايد دانست که نفع اين عمل آنقدرھا عايد شھا عايد تمام مردم میکردن بانک
بلکه عايد توده دھقانان ) کنندزيرا کارگران به ندرت با بانک سر و کار پيدا می(شود کارگران نمی

شود و اگر در نتيجۀ اين عمل صرفه جوئی عظيمی در کار می. شودداران کوچک میو کارخانه
عظيمی خواھد بود که  لی کارمندان بانک تغييری ندھد، اين اقدام گام بسيارفرضاً دولت در تعداد قب

ھا و سھولت ھا، افزايش تعداد شعب آناستفاده از بانک) عموميت دادن(در جھت اونيورساليزاسيون 

                                                 
  لنين-خطر فالکت و راه مبارزه با آن   -۴٨
  لنين-خطر فالکت و راه مبارزه با آن   -۴٩



   و حکومت شورايیوظايف فوری انقالب اجتماعی

  

٥١ 

العاده زياد شده و بر سھولت اين  و دھقانان به اعتبارت بانکی فوقخرده پادسترسی صاحبکاران 
  ٥٠»وده خواھد شدامر بسی افز

دولت . ھا و ادغام آن در يک بانک نيستھای مفيد بودن ملی کردن بانکاما اين ھنوز تمام جنبه 
ھای فوری و کوتاه شورائی که اداره تمام امور کشور را در دست گرفته است، چه در اجرای برنامه

صادی، به کنترل و تر در زمينه تنظيم امور اقتمدت خود و چه اقدامات بعدی و طوالنی مدت
حکومت شورائی با اين اقدام خود، جلوی . نظارت بر اين منابع و دريافت عايدات آن نياز دارد

 و راه را بر گيرد یمھا را ھای بانکی و کارگزاران آنھای صاحبان سرمايهھا و کاله برداریشيادی
تين بار امکان خواھد يافت تمام دولت در نتيجه اين اقدام برای نخس«. بندد یم ھا آناختالس و دزدی 

تحت  و سپس مورد مطالعه قراردھدمعامالت مھم پولی را بدون اينکه بتوان آن را مکتوم داشت 
 و سرانجام از معامالت کالن دولتی دست بزند امور اقتصادی تنظيم و بعدھا به کنترل خود بگيرد

قايان آ«ت ه ازاء خدمب» دبور باشکه مج  بدون ايندريافت داردھا و ميلياردھا عايدات ميليون
 است -فقط به اين جھت  و-به اين جھت. ھا بپردازدآور به آنرسامس «یھاالعملقح» نداراسرمايه

ھا و داران، ھمه پروفسورھای بورژوازی، ھمه بورژوازی و ھمه پلخانفکه ھمه سرمايه
 برای نبرد عليه ملی کردن ھا و شرکاء که در خدمت بورژوازی ھستند کف بر لب آوردهپوترسف

   ٥١»تراشندمبرم ھزاران بھانه می العاده سھل و بسياراند و برضد اين اقدام فوقھا آمادهبانک
يک اقدام  ھا و ادغام آن در يک بانک واحد بزرگ، نه ھنوزبنابراين ملی کردن بانک

 ويژه ای توسط حتا در شرايط ھا و کما اينکه چنين عملياتی و بنا به ضرروت-ستسوسياليستی
 نه ھيچگونه تغييری در مناسبات مالکيت -ھای بورژوائی نيز به مرحله اجرا گذاشته شده استدولت

ھا البته در اين داران و پادوان آنسرمايه. نه ربطی به ضبط امول شخصی دارد کند وايجاد می
ھياھو و خلط مبحث البته منافع اين   درھا آن. اندازند یمھياھو به راه  کنند وموارد خلط مبحث می
ھا اما چيزی جز سود ورزی رذيالنه مشتی  اين تحريفسرمنشأ اصلی. کنندخودشان را دنبال می

گردد، به جای آنکه چرا که اين اقدام سبب می. ھا با دولت شورائی نيستدار و خصومت آنسرمايه
داران گردد، اين درآمد نصيب يهميلياردھا تومان از عمليات بانکی به عنوان سود نصيب سرما

بايد اين نکته را نيز اضافه نمود که به رغم واگذاری موسسات دولتی و . ھای مردم شودتوده
ھای اخير به نحو آشکاری بر حجم آن نيز افزوده شده است، اما ھا که در سالخصوصی سازی

ماکان در دست دولت و بسياری از صنايع و موسسات بزرگ توليدی، مالی، بازرگانی و غيره ک
نھادھای مذھبی و نظامی وابسته به آن متمرکز ھستند و در مقايسه با اين بخش، تنھا بخش محدودی 

تواند به سادگی در تمام اين موسسات می؛ لذا داران بخش خصوصی قرار دارددر دست سرمايه
ترل و اداره شوند و ای دمکراتيک کندست حکومت شورائی قرار گرفته و توسط شوراھا و به شيوه

  . عايدات آن نيز نصيب مردم گردد
ھا و ادغام آن در يک بانک واحد، نه فقط اين امکان را به دولت شورائی ملی کردن بانک

دھد تا بر تمام معامالت مھم پولی نظارت و وقوف داشته باشد و آن را کنترل کند، بلکه اين اقدام می
 ديگر ،چرا که با کنترل شوراھا. سازدبر درآمد را نيز فراھم میزمينه و توانائی اجرای اخذ ماليات 

توان تنھا از اين طريق است که می. ھا و ميزان درآمد خود را پنھان کندتواند دارائیکسی نمی
  . ماليات تصاعدی بر درآمد و دارائی را به نحو پيگيری به مرحله اجرا گذاشت

ای از درآمد مالياتی خود را از طريق ابل مالحظهبرکسی پوشيده نيست که دولت ايران بخش ق
ماليات غير مستقيم يعنی از طريق وضع ماليات بر کاالھا و خدمات مورد نياز و روزمره مردم 

بدين طريق، مستقل از اينکه کسی فقير و زحمتکش باشد يا غنی و ثروتمند، بايد به . کندتأمين می
داران، مالکين و ثروتمندان تعدادشان اندک است، در سرمايهاما از آنجا که . يکسان ماليات بپردازد

پردازند و فشار آن حقيقت اين توده کارگران و زحمتکشان ھستند که بخش عمدۀ اين ماليات را می
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 مالياتی، غيرعادالنه و سيستمست که اين بديھی. ھای مردم زحمتکش قرار دارداساساً بردوش توده
کسی که . ای کارگر و زحمتکش است و دولت شورائی بايد آن را براندازدھبه کلی مغاير منافع توده

ماليات غير مستقيم بايد ملغا شود و به جای آن ھمانطور که در . چيزی ندارد، نبايد ماليات بپردازد
برنامه فوری سازمان آمده است، يک سيستم ماليات تصاعدی بر ثروت و درآمد و ارث معمول 

  . گردد
ھا، ملی کردن ھمزمان موسسات بيمه و متحد يز بايد توجه کرد که ملی کردن بانکبه اين نکته ن

ھا را و ھمچنين کنترل اين فعاليت را از سوی ھا در يک موسسه واحد و تمرکز فعاليت آنساختن آن
ھای بيمه داران ميلياردھا تومان در شرکتسرمايه. کندالعاده تسھيل میدولت شورائی فوق

حکومت . گيرد یمھا انجام ھا توسط کارمندان آناند و تمام کارھای اين شرکتی کردهگذارسرمايه
 قادر است گبی درنھا ھا و به کمک آنترين آنشورائی از طريق اين کارمندان و دون پايه

ھای بيمه را درھم ادغام کند و با اتحاد اين موسسات و ملی شدن آن، سودھای کالن شرکت
وفق خواست مشتی   قطع بر به طوریگرچه اين اقدام حکومت شورائ. قطع کندداران را سرمايه

اتحاد « .تدارندگان مشاغل پر عايدی نيست و نخواھد بود، اما امکان عملی شدن آن نيز فراھم اس
گردد و العادۀ ھمه بيمه شوندگان میموسسات بيمه موجب تنزل نرخ بيمه و رفاه و سھولت فوق

به جز رکود و کھنه . شدگان افزايش يابد ن صرف قوا و وجوه پيشين، تعداد بيمهدھد با ھماامکان می
، مطلقاً ھيچ عامل ديگری وجود ندارد که پر عايدیپرستی و سود ورزی مشتی دارندگان مشاغل 

  ٥٢»بتواند انجام اين رفرم را مانع گردد
 و ھم شود یم جوئی نيروی کار مردم صرفه م در، ھبا اتحاد موسسات بيمه توسط دولت شورائی
جھت بھبود وضعيت   آن را درتواند یم که گردد یمامکانات و عوائد جديدی برای دولت فراھم 

  .برايش برنامه ريزی کند  مصرف وھا آنرفاه بيشتر  شدگان و بيمه
  

پيش از اين، برخی از وظايف فوری حکومت شورائی مانند ملی کردن صنايع و مؤسسات 
 و ادغام آن دريک بانک واحد و ملی کردن ھا بانک ملی کردن ،ن بزرگمتعلق به سرمايه دارا

 مورد بررسی ،ی انتقال به سوسياليسم را به عنوان اقدامات ضروری و تسھيل کنندهه  بيمیھا شرکت
ترين وظايف فوری حکومت شورائی برای انتقال و گذار به  به برخی ديگر ازمھمن  اکنو.مقراردادي

  .مپردازي یمسوسياليسم 
يکی ديگر از وظايف فوری حکومت شورائی، کارتليزاسيون : کارتليزاسيون اجباری

غير . کارتليزاسيون عبارت است از متحد ساختن اجباری صاحبان صنايع و مؤسسات. ستاجباری
کند و تحت کنترل ھا را ملی میھای بزرگی که دولت شورائی به فوريت آناز صنايع و سرمايه

مانند و ھا باقی میتر در دست صاحبان آن خشی از صنايع و مؤسسات کوچکآورد، بخود درمی
تعدد و پراکندگی اين دسته از صنايع و . شوند، اما بايد تحت کنترل شوراھا درآيندگرچه ملی نمی

يکی . سازدھا را ناممکن میست که امر کنترل و نظارت واقعی بر فعاليت آنمؤسسات اما به حدی
ھا، متحد ھا و بر فعاليت آنو اوليه کنترل و نظارت بر اين گونه صنايع و بنگاهاز شروط ضروری 

کارتل سازی اجباری شرط الزم و مقدماتی ھر کنترل «. ھا يا کارتليزاسيون استساختن اجباری آن
  ٥٣»تای جدی و ھرگونه صرفه جوئی کار مردم استا اندازه

فعاليت اين دسته از مؤسسات و  نظارت بر کارتليزاسيون اجباری، نه فقط امکان کنترل و 
ترين کنترل محاسبات، به ويژه ترين و دقيقسازد و وسيلۀ کاملصنايع را بسی تسھيل و ممکن می

معامالت مربوط به خريد مواد خام، فروش مصنوعات، ميزان سود، استخدام يا اخراج و نظير آن 
در وسائل و نيروی کار توده مردم نيز است، بلکه در عين حال موجب صرفه جوئی بسيار زيادی 

ھای پراکنده در يک سنديکای واحد اين صرفه در صورت جمع شدن بنگاه«ھست و به قول لنين 
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ھا نشان ھا و تراستآموزد و نمونه تمام سنديکاھا و کارتلجوئی ھمانگونه که علم اقتصاد می
  ٥٤»ددھد، به ميزان ھنگفتی خواھد رسيمی

در يک موسسه و يا در يک کارتل  رتليزاسيون اجباری و تجمع ھزاران کارگر عالوه بر اين، کا
  . رساندواحد، به بسط و توسعه مبارزه طبقاتی ياری می

ھا و ترين بنگاهترين و کالنبزرگ بديھی ست که دولت شورائی کارتليزاسيون اجباری را بايد از
ھای کوچک و شور دارند آغاز کند و بنگاهاند و اھميت بيشتری در اقتصاد کمؤسساتی که ملی نشده

ھای کوچک و گرچه شمار بنگاه. سازی اجباری مستثنا ساختصاحبکاران خرده پا را بايد از کارتل
مقياس عمومی توليد و از لحاظ اھميتی که  العاده زياد است، اما اوالً درصاحبکاران خرده پا فوق

ھا نيز به نحوی کنند، ثانياً اغلب آن ناچيزی بازی میبرای اقتصاد در مقياس تمام کشور دارند، نقش
ھای کوچک و متحد شدن بنگاه. اندتر وابستهھای بزرگ و مؤسسات بزرگاز انحاء به بنگاه

ھای ی کمکھا و عرضه داوطلبانه و از طريق نمونۀ تعاونیبه طورصاحبکاران خرده پا را بايد 
  . اجتماعی بدين منظور، عملی ساخت

ھا، با مقاومت صاحبان اين کنترل آن ھا و مؤسسات وه که جريان کارتليزاسيون اجباری بنگاهالبت
در اين جا نيز فرياد و جنجال بورژوازی و .  و مؤسسات و مرتجعين روبرو خواھد شدھا بنگاه

ھا و صاحبکاران به آسمان بر خواھد خواست که گويا مديای آن برای ترساندن مالکين بنگاه
اما اين ! ھا سلب مالکيت کندصاحبان ريز و درشت اين بنگاهه خواھد از ھمشورائی میحکومت 

ھا و مؤسسات چرا که کارتليزاسيون اجباری و متحد ساختن بنگاه. ادعا نيز کذب و بی اساس است
کند و نه ديناری از توسط دولت شورائی، فی نفسه نه در مناسبات توليدی و مالکيت تغيير ايجاد می

گونه مؤسسات و اينه  ببيند کتواند یمھرکس چشمی برای ديدن داشته باشد . ستاندحبان آن میصا
داری غربی عملی شده است و در ايران نيز  سرمايه که در بسياری از کشورھای ھاست سالصنايع 

ش ھم حدود صد سال پيلنين نيز در پاسخ به چنين مدعيانی آن. توان آن را عملی ساختبه سادگی می
دھد و ای در مناسبات مالکيت تغيير نمیتجمع در سنديکا، ذره«گفت کارتليزاسيون اجباری و می

 اجرای آن اقدامات فوری و فوتی است فقطمنظور ما « و »ستاندپشيزی از ھيچ صاحب مالی نمی
  ٥٥. است»که ھم اکنون در اروپای باختری عملی شده

ھا و ا و صنايع بزرگ، ملی کردن بانکھملی کردن سرمايه: ملی کردن تجارت خارجی
 اقدامات ضروری و مھمی ھستند که دولت شورائی برای بسط و تکامل جدال ،کارتليزاسيون

با اين وجود اجرای فوری اين . طبقاتی و گذار به سوسياليسم به فوريت بايد به مرحله اجرا بگذارد
 برای سر و سامان دادن يک توزيع اقدامات بسيار مھم، ھنوز به معنای رفع تمام موانع موجود

ريزی شده کاالھا، کنترل بر حمل و نقل و رساندن آن به دست مردم و پايان عادالنه و برنامه
دالالن و تجار زيادی ھستند و يا پيدا خواھند شد که برای سود . ھای اقتصادی نيستخرابکاری

ی نظير احتکار، ايجاد بازار سياه، جوئی و به منظور ضربه زدن بر دولت شوراھا، دست به اقدامات
عالوه بر ملی کردن وسائل ؛ لذا ھا خواھند زدکمبود کاال و اقدامات اخالل گرانه ديگری نظير اين

ارتباطی و مؤسسات حمل و نقل بزرگ، به منظور مقابله جدی با اين گونه اقدامات اخالل گرانه، 
با ملی . ی کارگران و زحمتکشان درآيدتجارت خارجی نيز بايد ملی شود و تحت کنترل شوراھا

شدن تجارت خارجی، دولت شورائی قادر خواھد شد، امر توزيع کاال را سر و سامان دھد، با کمبود 
گری جلوی سودجوئی و غارت.  آوردبه عملاز آن جلوگيری  کاال، احتکار و بازار سياه مقابله و

ھا و کنترل آن را ھای متعدد، کاھش قيمتتجار و دالالن را بگيرد و با کوتاه کردن دست واسطه
. عملی سازد و کاالھای مورد نياز مردم را به شکلی برنامه ريزی شده در اختيار مردم قرار دھد

ست که با حذف مشتی دالل و واسطه و توزيع مستقيم کاالھا توسط شوراھا و نھادھای بديھی
  . مردم قرار خواھند گرفتتری در اختيار مردمی، اين کاالھا به قيمت بسيار کم
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ھای مصرف متشکل و متحد اين امر البته مستلزم آن است که توده ھای مردم، خود را در تعاونی
. ھا قرار بگيردتری در اختيار آنھای پائينسازند تا از طريق اين نھادھا مايحتاج روزمره، به قيمت

ھا تالش ھای مردم در اين تعاونیهدولت شورائی نيز وظيفه دارد برای جلب و شرکت گسترده تود
دھد که ھای مردم امکان میھا و گسترش آن، به تودهايجاد اين تعاونی. کند و به آن ياری رساند

حمل و نقل و توزيع کاال و تنظيم واقعی مصرف را تحت کنترل جدی خويش درآورند و از مصرف 
داران و ثروتمندان جلوگيری  سرمايهشدن بی حساب و کتاب مقادير کالنی از مايحتاج مردم توسط

  . به عمل آورند و مانع احتکار و اخالل در امر حمل و نقل و توزيع کاالھا شوند
 يکی ديگر از موانع بزرگ پيشرفت و توسعه اقتصادی و بسط مبارزه :ملی کردن اراضی

ھای ارهاج طبقاتی به ويژه در بخش کشاورزی، ھمچنين علل گرانی قيمت محصوالت کشاورزی و
مالکيت خصوصی بر . باال و سنگين، سلطه انحصاری زمينداران و مالکين بر اراضی کشور است

 انحصارمالکيت ارضی مشروط به « -زمين، موجد حق استفاده انحصاری و فردی از زمين است
 اراده شخصیھای معينی از کره خاکی به عنوان قلمرو منحصر به فرد بعضی اشخاص روی بخش

  ] تأکيد از ماست- مارکس [٥٦»سازی ديگران استمحرومھا و آن
کند، دو ويژگی ترين نقش را در بخش کشاورزی ايفا میزمين به عنوان يک وسيلۀ توليد که مھم

نخست آن اين است که برخالف ساير وسائل توليد مانند ماشين آالت و مواد خام و  یويژگ. دارد
توان به آن است که وسعتش محدود است و نمیخصوصيت ديگر زمين . غيره، محصول کار نيست
وجود مقدار محدود زمين و استفاده از آن توسط زمين دار، به نوعی . دلخواه آن را افزايش داد

داری در نظام سرمايه. شودداری منجر میانحصار زمين به عنوان موضوع کشت و زرع سرمايه
پردازند، بلکه زمين خود را ارۀ امور آن نمیداران بزرگ عموماً خود به توليد کشاورزی و ادزمين

گذاری در اين دار برای آنکه حق سرمايهمستأجر سرمايه. دھنددار اجاره میبه مستأجران سرمايه
فارمر «. پردازدزمين و در اين قلمرو خاص توليد را به دست آورد، مقداری پول به مالک زمين می

ھای گيرد، در دورهسط او مورد بھره برداری قرار میدار به مالک، مالِک زمينی که توسرمايه
ھمانطور که قرض کنندۀ (پردازد معينی که با او قرار داد بسته است مثالً ساليانه مقداری پول می

گذاری در اين قلمرو خاص توليد را به تا اينکه حق سرمايه) پردازدسرمايه پولی يک بھره ثابت می
کند برای زمين کشاورزی فرقی نمی. شود یمت ارضی ناميده اين مقدار پول ران. دست آورد

اين مقدار پول . ھا و غيرهپرداخت شده باشد يا قطعه زمين ساختمانی، معادن، ماھيگيری، جنگل
گردد که مالک، زمينش را به حسب قرارداد به فارمر برای تمام مدت زمانی پرداخت می

  ٥٧»دار اجاره داده استسرمايه
اجاره کنندۀ زمين با استخدام و اجير کردن کارگران، ازجمله کارگران کشاورزی، دار  سرمايه

کند و پس از توليد محصول و فروش آن، درواقع بخشی از پروسه توليد را در آن زمين آغاز می
بنابراين اجاره بھای زمين، چيز . پردازددار میارزش محصول اضافی را بابت اجاره به زمين

ر داز ارزش اضافی که توسط کارگران بوجود آمده است نيست که به جيب زمينديگری جز بخشی ا
ھای متعدد صاحبان سرمايه و به عبارت ديگر عالوه بر گروه. شودسرازير می) مالک زمين(

کنند و ھا زندگی می ارزش اضافی توليد شده توسط آنقبلصنايع که با استثمار کارگران و از 
دار اجاره کننده زمين، زمين داران بزرگ نيز از طريق ه ھمين سرمايهشوند و از جملپروار می

صرف نظر از نوع، ! داران ھمدستنداجاره و رانت ارضی در تقسيم ارزش اضافی با ساير سرمايه
دار پرداخت کند، رانت ای که اجاره کننده بايد به زمينحاصلخيزی و يا موقعيت زمين، بھره مالکانه

رانت مطلق عبارت است از ارزش اضافی مازاد بر سود متوسط که دليل . ودشمطلق ناميده می
  . وجودی آن ھمانا انحصار مالکيت خصوصی بر زمين است
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تواند زمين خويش را برای زمين دارو مالک زمين، بسته به اراده و منافع شخصی خود می
ديگر مالکيت انحصاری فرد بر به عبارت . دار واگذار بکند يا نکنداستفاده و توليد به يک سرمايه

دار، در اينکه سرمايه در اين بخش توليد نيز به جريان بيافتد يا زمين و اراده و منافع شخصی زمين
 و آن مانع اين است کند یماين جا سرمايه در واقع با يک مانع برخورد . کندنه، نقش مھمی بازی می

.  بخش کشاورزی به طور آزادانه جريان پيدا کندتواند درکه به دليل انحصار مالکيت بر زمين، نمی
مالکيت خصوصی بر زمين و رانت ارضی، مانع جريان آزادانه سرمايه، مانع انتقال سرمايه از 
يک حوزۀ توليدی به حوزه توليدی ديگر و در يک کالم مانع توسعه اقتصادی و بسط مبارزه طبقاتی 

ال آنکه اگر اين مانع يعنی مالکيت خصوصی ح. به ويژه در روستاھا و در بخش کشاورزی است
گذاری در زمين کشاورزی و نيز توسعه اقتصادی در زمين وجود نداشته باشد، امکان سرمايه بر

 عملی و از نزديک با اين به طورلنين نيز که در جريان انقالب روسيه . شوداين بخش نيز بيشتر می
 واگذاری حق مالکيت و حق اجاره دادن موضوع روبرو بود در اين مورد و در مورد ضرورت

گذاری آزاد در زمين مانعی بر سِر راه سرمايه مالکيت خصوصی بر«: گويدزمين به دولت می
و اين جوھر ملی کردن در (بنابر اين در حاليکه اجاره آزاد زمين از دولت وجود دارد . زمين است

شود تا جائيکه کشيده می) تجارت( و ستد تری به قلمرو دادزمين به نحو جدی) ستجامعه بورژوائی
گذاری در زمين و آزادی رقابت در آزادی بيشتر سرمايه. مالکيت خصوصی بر زمين وجود دارد

شود تا جائيکه در مالکيت خصوصی کشاورزی وجود دارد، جائيکه زمين آزادانه اجاره داده می
  ٥٨» استدارداری بدون زمينملی کردن زمين گويا زمين. قرار دارد

 بسط ،توسعه اقتصادی ود زمين مانع بزرگی بر سر راه رش بنابر اين مالکيت خصوصی بر
به منظور از ميان برداشتن اين مانع، . شود یمگذار به سوسياليسم محسوب  و یمبارزه طبقات

 حکومت شورائی ،نيز بر آن تأکيد شده است) اقليت(ھمانطور که در برنامه فوری سازمان فدائيان 
ھا و تمام منابع طبيعی و زيرزمينی را ملی کند و سلطه  درنگ بايد تمام اراضی، مراتع، جنگلبی

دولت شورائی به فوريت بايد . داران و مالکين بر اراضی کشور را براندازدانحصاری زمين
حق مالکيت کليه اراضی بايد به دولت شورائی واگذار . مالکيت خصوصی بر زمين را ملغا سازد

 دولت شورائی حق استفاده از زمين را به نھادھای دمکراتيک محلی، دھقانان و نيز افراد و گردد و
 استفاده ،ھابا ملی شدن اراضی، حذف واسطه. سپاردمؤسسات برای بنای مسکن و مراکز کار می

 شود یمالوصول سيار سھل، باز زمين در شھرھا و روستاھا در ازاء پرداخت مبلغ ناچيزی به دولت
با الغاء انحصار مالکيت . گرددفراھم می یموجبات رونق و توسعه بيش از پيش کشاورزو 

ای که از دار و مالک و الغاء بھره مالکانهای به نام زمينخصوصی زمين، کوتاه شدن دست واسطه
گردد و زمينه فعاليت در اين بخش گردد، بخش بزرگی از اجاره بھا حذف میاين انحصار ناشی می

  . يابد میگسترش
داران و مالکان و کليه تقدس کنندگان مالکيت خصوصی و البته در اين جا نيز ھمه زمين

 ھا، داد و بيداد راه خواھند انداخت و در برابر شوراھای کارگران و زحمتکشان وطرفداران آن
خوانند، ھا که گاه خود را مارکسيست ھم می مقاومت خواھند کرد و نظريه پردازان آنھا آندولت 

زمين، سوسياليسم  خواھند گفت حکومت شورائی با ملی کردن اراضی و لغو مالکيت خصوصی بر
آنان بازھم خواھند کوشيد خرده مالکان و توده ! سازد را عملی می»چيزھائی از سوسياليسم«و يا 

  .دھقانان را به مقابله با دولت شورائی بکشانند
 کامالً ھا آنکنيم که اين ادعا نيز مانند دعاوی پيشين بات میاما ما باز ھم توضيح خواھيم داد و اث

الغاء مالکيت خصوصی بر زمين، به ھيچوجه اساس بورژوائی «اوالً . پوچ و بی اساس است
 و ملی کردن زمين نيز به خودی خود ربطی به ٥٩»دھدداری و تجاری را تغيير نمیمالکيت سرمايه

ست، اما ملی کردن، به معنای تبديل ای الغاء اقتصاد کاالئیسوسياليسم به معن. سوسياليسم ندارد
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. گذاردزمين به مالکيت دولت است و چنين تبديلی به ھيچوجه بر کشت خصوصی زمين تأثير نمی
تر از اين، ملی ثانياً و مھم. ست، صحبت از سوسياليسم حرف پوچی بيش نيستمادام که مبادله باقی

! ق مالکيت زمين و حق اجاره گرفتن به دولت است و نه خود زمينکردن زمين به معنای انتقال ح
کارل مارکس نيز از ملی کردن زمين به عنوان يک اقدام بورژوائی ياد نموده و به صراحت گفته 

 لنين با استناد به نظرات مارکس به »ستگير بورژوائیملی کردن زمين، ھمانا شعار پی«است که 
 مضامين سوسياليستی و ضد مناسبات بورژوائی کشف نموده و از کسانی که در ملی کردن زمين،

اھميت اقتصادی ملی کردن «دھد پردازند، چنين پاسخ میاين جنبه به مخالفت با ملی کردن زمين می
بلکه ) ستگير بورژوائیملی کردن يک اقدام پی(زمين در مبارزه عليه مناسبات بورژوائی نيست 

داری مانع از تکامل ست، کثرت اشکال قرون وسطائی زمينودالیدر مبارزه عليه مناسبات فئ
عدم تطابق بين سيستم کھنه . گرددتقسيمات مرتبتی اجتماعی مانع تجارت می. گردداقتصادی می

داری قرون  ملی کردن، تمام مناسبات زمين...د انجاممالکيت و اقتصاد جديد به تضادھائی حاد می
اندازد و زمين را مام موانع مصنوعی را که در زمين ايجاد شده برمیت. کندوسطائی را جاروب می

زمين برای فارمر برای کسی که واقعاً نياز .  برای که؟ برای ھر شھروندی–سازد واقعاً آزاد می
 خاص به طور کلی و بازار جھانی به طوردارد و قادر است آن را به حسب نيازھای کشت نوين 

ملی کردن مرگ سرواژ و تکامل کشت صرفاً بورژوائی را بر زميِن رھا . گرددکشت کند، آزاد می
اين است اھميت تاريخی واقعی ملی . کنداز ھرگونه حشو و زوائد قرون وسطائی تسريع می

  ٦٠»کردن
بنابراين، کامالً روشن است که ملی کردن زمين و لغو مالکيت خصوصی بر زمين، فی نفسه 

داری و پيشا ه اصلی آن متوجه نظامات عقب ماندۀ زمينربطی به سوسياليسم ندارد و ضرب
ھا ملی کردن، الغاء رانت مطلق و حذف موجودات زائدی است که نام آن. ستداریسرمايه

ملی کردن زمين تنھا . رساندھا نمیدار و مالک است و گزندی به دھقانان کوچک و زمين آنزمين
دانيم که اکثريت قريب به اتفاق دھقانان، رانتی  ما مییبه معنای انتقال رانت به دولت است و ھمه

دار و شود، برخالف تبليغات جھتنتيجتاً ھنگامی که زمين ملی می. کننداز زمين دريافت نمی
در . داران و دشمنان رنگارنگ حکومت شورائی، دھقانان چيزی نخواھند پرداختزھرآگين سرمايه

ن موضوع که تمام دھقانان مجبور خواھند بود زمين خود ملی کردن زمين، ھيچ صحبتی پيرامون اي
ملی کردن به ھيچ وجه متضمن اين امر نيست که تمام «. را به کسی واگذار نمايند، در ميان نيست

تر   حتا در مراحل پيشرفته٦١»دھقانان مجبور خواھند بود زمين خود را به کسی واگذار کنند
ستی که زمين به عنوان يک موضوع فعاليت اقتصادی حکومت شوراھا و اجرای اقدامات سوسيالي

ھا آيد نيز به ھيچوجه قرار نيست کسی دھقانان کوچک را برخالف ميل آنبه مالکيت دولت در می
انقالب سوسياليستی نه فقط متضمن انتقال مالکيت، بلکه خود زمين به «.  محروم سازدينشانزماز 

ھا اما آيا اين به آن معناست که سوسياليست. استعنوان يک موضوع فعاليت اقتصادی به دولت 
  ٦٢» محروم کنند؟ نهينشانزم از ھا آنخواھند دھقانان کوچک را برخالف ميل می

ھا و  آگاھانه آنچه را که قرار است در مورد خود آنبه طورداران و مالکان بزرگ، زمين
ا بگذارد، عيناً به عموم دھقانان نيز ھايشان اتفاق بيافتد و حکومت شورائی آن را به مرحله اجرزمين

دھند تا از اين طريق واکنش مخالف توده دھقانان را برانگيزند و مانع اجرای ملی کردن تعميم می
اما ما ديديم . زمين و الغاء مالکيت خصوصی بر زمين و ساير اقدامات فوری دولت شورائی گردند

مسأله فوری و مبرم . ی پوچ و بی اساس استو اثبات کرديم که اين دعاوی دشمنان حکومت شورائ
داران و مالکان بزرگ است و نه دھقانان خرده دولت شورائی در مورد زمين ھمانا مربوط به زمين

  .پا
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اگر چه در پروسه رشد و تکامل و پيشرفت جامعه تحت حاکميت شوراھای کارگری و گذار به 
برابر توليد اجتماعی و سوسياليستی دوام آورد و تواند در تر، توليد خرد و دھقانی نمیمراحل عالی

نابود خواھد شد، اما معنای اين مطلب به ھيچوجه آن نيست که حکومت شورائی پس از استقرار 
ھا با دھقانان انگلس نحوۀ برخورد کمونيست! بخواھد فرضاً با مداخلۀ خود اين روند را تسريع کند

  :کندرا به نحو بسيار شيوائی اين طور بيان می
کنيم، اما رسالت ما نيست بينی میھر چند که ما سقوط اجتناب ناپذير دھقانان کوچک را پيش«

ا حتا م» مھنگاميکه ما قدرت دولتی را در دست گرفتي. که آنرا از طريق مداخله خودمان تسريع کنيم
سبت به دھقانان ظيفه ما نو«م دھيفکر اينکه قھراً از دھقانان کوچک خلع يد کنيم به خود راه نمی

ست، نه قھراً کوچک، در وھله اول انجام گذار از موسسه خصوصی و تملک خصوصی به تعاونی
بلکه از طريق نمونه و ارائه کمک اجتماعی بدين منظور، و البته سپس ما وسائل زيادی داريم که به 

  ٦٣»ھدای که بايد ھر روز برای او آشکار باشد، نشان ددھقانان کوچک مزايای منتظره
بدين ترتيب بار ديگر بی اساس بودن شانتاژ و تبليغات بورژوازی پيرامون سلب مالکيت دھقانان 

ھای بزرگ را ملی حکومت شورائی از آن رو زمين. گرددکوچک توسط دولت شورائی برمال می
ملی . کند که به ويژه به سود دھقانان کوچک نيز ھستو مالکيت خصوصی بر زمين را لغو می

ھا و خصوصاً به نفع دھقانان فقير و زحمتکش  اراضی نه به زيان دھقانان، بلکه به نفع آنکردن
کنند و مبالغ زيادی نيز بابت آن بايد به است که زمين را برای کشت، از زمين دار اجاره می

کند و دولت شورائی با ملی کردن زمين، دست اين رانت خواران را کوتاه می. دار بپردازندزمين
 مجانی و يا با دريافت مبالغی ناچيز در اختيار دھقانان فقير و زحمتکش به طورمين را تقريباً ز

تر تمام شود و به شود بھاء محصوالت کشاورزی ارزانملی شدن زمين باعث می. دھدقرار می
ھا، ملی کردن اراضی منجر عالوه بر اين. تر در دسترس مصرف کنندگان قرار بگيردقيمتی ارزان

ھا و کاھش اجاره مسکن به سود ميليون. به کاھش شديد و فوری قيمت و اجاره مسکن خواھد شد
ھا ميليون کارگر و زحمتکشی است که در حال حاضر مسکن مناسبی ندارند و ھزينه اجاره ده

  .بلعدکند، میھا را که گاه از نصف آن نيز تجاوز میمسکن، بخش زيادی از دستمزد و درآمد آن
ھا و تمام منابع طبيعی ن حال ملی کردن کليه اراضی به معنای ملی شدن مراتع، جنگلدر عي

مصادره فوری کلی . گيردمی برداری قرارزير زمينی است که به نفع آحاد مردم جامعه مورد بھره
داران بزرگ، موقوفات، بنيادھای متعدد اراضی، امالک، ابزار و وسائل توليد مالکين و زمين

ھای دھقانی، از ھا و اتحاديهانتقال فوری آنھا به دھقانان متشکل شده در شوراھا، تعاونیمذھبی و 
ھايی که به شيوه عالی اراضی مکانيزه و به طور کلی زمين. ستاقدامات فوری دولت شورائی

، بدون آنکه تقسيم گردند، بايد تحت کنترل شوراھای کارگران کشاورزی قرار شوند یمکشت 
 منظور صرفه جوئی در کار و ھزينه محصوالت، افزايش حجم محصوالت توليد شده و به. بگيرند

ست که واحدھای بزرگ کشاورزی ايجاد کرد و کاھش قيمت محصوالت کشاورزی، ضروری
ھا و روی آوری به کشت جمعی تشويق و ترغيب دھقانان خرده پا را به متشکل شدن در تعاونی

  .نمود
با ملی . لی کردن اراضی کشور و الغاء مالکيت خصوصی بر زمينھاست نتايج و فوائد ماين

ھا و امثال آن و الغاء مالکيت خصوصی بر زمين، غير از کردن اراضی، مراتع، معادن، جنگل
دار و مالک که از رانت ارضی و سودھای فزاينده و ھنگفت و باد آوردۀ ناشی از مشتی زمين

. شوند، ھيچکس ديگری زيان نخواھد ديد می»متضرر«انحصار مالکيت بر زمين محروم و الجرم 
  .اين اقدام فوری حکومت شورائی به نفع ھمگان و قبل از ھمه، به نفع اقشار زحمتکش جامعه است

ما در طی اين نوشته نشان داديم و بارھا ثابت کرديم که اقدامات فوری حکومت شورائی از 
 استقرار ی نفسه ربطی به سوسياليسم و، فزمين جمله ملی کردن زمين و الغاء مالکيت خصوصی بر

ھا بايد داران و تئوری پردازان و پادوان آنولی تمام بورژواھا، مالکين و زمين. فوری آن ندارد
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بدانند که اين اقدام حکومت شورائی اگر چه فی نفسه ھيچ چيز سوسياليستی ندارد، اما تأثيرات بسيار 
ی و انتقال جامعه به سوسياليسم خواھد داشت و آن را بسی مھم و شگرفی بر پيشرفت دولت شورائ

ست، ملی کردن زمين در عين اينکه يک اقدام بورژوائی«کنيم که ما پنھان نمی. تسھيل خواھد نمود
دال بر آن است  داری و نيزدال بر حداکثر آزادی ممکن و متصور مبارزه طبقاتی در جامعه سرمايه

ملی ه از اين گذشت.  حشو و زوائد غير بورژوائی آن آزاد شده استکه استفاده از زمين از کليه
 ضربت  کلی در عمل چنانبه طورکند، کردن زمين که مالکيت خصوصی بر زمين را لغو می

 که حزب پرولتاريا بايد از ھر سازدتمام وسائل توليد وارد می نيرومندی بر مالکيت خصوصی و بر
  ]تاکيد از ماست [٦٤»عدت نمايدجھت به انجام يک چنين اصالحی مسا

ست، اما صرفاً اين نيست و يک معنای اخالقی ملی کردن زمين يک خواست و پديدۀ انتقالی
معنای اخالقی ملی کردن در دورۀ انقالبی اين است که پرولتاريا به انحالل در «. مھمی نيز دارد

 ھمه جھان انعکاس خود شکلی از مالکيت خصوصی ياری خواھد کرد که به طور گريز ناپذير در
ھا که در شرايطی که ھنوز سوسياليسمی  و سرانجام خطاب به تمام آن٦٥»را بر جا خواھد گذاشت

ملی کردن زمين نه فقط کالم «اند بايد گفت در کار نيست، اين ھمه از سوسياليسم به وحشت افتاده
  ٦٦»واپسين در انقالب بورژوازی، بل گامی به سوی سوسياليسم است

 
ھمانطور که در برنامۀ آن نيز قيد شده است نابودی تمام ) اقليت( سازمان فدائيان ھدف
داری و  ھای اقتصادی و اجتماعی، براندازی استثمار، انھدام کامل مناسبات سرمايه نابرابری

مدافع منافع طبقه کارگر به طور اخص و از ) اقليت(سازمان فدائيان . ست  سوسياليسم اراستقرا
تمام اقدامات فوری و برنامه . ھای زحمتکش ايران است کارگر، مدافع منافع عموم تودهموضع طبقه 

ای انقالبی به مرحله اجرا گذاشته  انتقالی دولت شورائی کارگران و زحمتکشان نيز که به شيوه
تواند در  اجرای اين اقدامات فوری اما زمانی می. شود، در اساس در خدمت ھمين ھدف است می

ف سوسياليستی قرار گيرد که با کنترل دقيق شوراھای کارگری بر توليد و توزيع ھمراه خدمت اھدا
  .باشد

حکومت شورائی ھمانگونه که نظام بوروکراتيک مبتنی بر سلسله مراتِب مافوق مردم قرار 
ھای  ترين آزادی ترين و وسيع  که متضمن کامل- دمکراسی شورائی ،چيند گرفته را برمی

سازد و  ان شرکت گسترده کارگران و زحمتکشان در امور سياسی را فراھم می و امک- ست سياسی
ھای وسيع کارگران و زحمتکشان که در شوراھا متشکل  اداره امور سياسی کشور توسط توده

ای و از پائين را  سازد، در عرصۀ اقتصادی نيز بايد امکان کنترل توده اند را جايگزين آن می شده
 شورا و کميته ، شکلی عملی سازدينتر مناسب اين ھدف را به تواند یمادی که يگانه نھ. فراھم سازد

به عبارت ديگر، اجرای دقيق اقدامات فوری . اند شدهست که کارگران در آن متشکل  کارگری
حکومت شورائی در زمينۀ اقتصادی، مستلزم ايجاد يک سيستم کنترل دقيق کارگری از طريق 

از اينرو، دولت شورائی بيدرنگ . ست ای گذار به مديريت کارگریشوراھاست که گام مقدماتی بر
کارگران با . بايد کنترل شوراھای کارگری بر توليد و مصرف را در سراسر کشور معمول دارد

ھا، بايد ابتکار عمل در ھر کارخانه و واحد توليدی را به  متشکل شدن گسترده در شوراھا و کميته
با ابتکار عمل کارگران و تحت . نه را تحت کنترل خود در آورنددست گيرند و تمام امور کارخا

ھا برچيده  گرانه پيشين حاکم بر کارخانه ارتجاعی و سرکوبت کنترل شوراھای کارگری کليه مقررا
ھا، نظمی انقالبی و  شود و به جای نظم ارتجاعی بوروکراتيک و سرکوبگرانه حاکم بر کارخانه می

يه جاسوسان و عوامل سرکوب و دست نشاندگان جمھوری اسالمی که کل. گردد شورائی مستقر می
ھای کارگری در ھر  شوراھا و کميته. گردند نظمی پليسی بر کارخانه حاکم کرده بودند، اخراج می
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الغاء مناسبات  کارخانه بر فعاليت مديريت نيز کنترل خواھند کرد، چرا که مديريت کارگری که با
ھا و دفاتر  تمام اسناد اداری، صورت حساب. نشده است برقرار ست، ھنوزکاالئی پولی امکان پذير ا

آالت از  ھای توليد، ميزان سود، انتقال کاالھا و ماشين عمليات مالی، مواد خام و سوخت و ھزينه
تعيين و نظارت بر شرايط . کارخانه به بيرون، تحت کنترل شوراھای کارگری قرار خواھند گرفت

ه استخدام و اخراج کارگران، تعيين دستمزد، محافظت از کارخانه و امثال آن کار، مسائل مربوط ب
با استقرار حکومت شورائی، . ھای کارخانه خواھد بود نيز در حيطه صالحيت شوراھا و کميته

اند، ممکن است پا به فرار  تری که ھنوز ملی نشده ھا و مؤسسات کوچک صاحبان برخی از کارخانه
ھای مختلف ديگر، کارخانه و موسسه را   و توسل به بھانه»ورشکستگی«الم بگذارند و يا با اع

ھا را در دست گيرند و با راه  شوراھای کارگری فوراً بايد تمام امور اين کارخانه. تعطيل کنند
رسی  در غياب کنترل و حساب. ھا، مانع خرابکاری مخالفان دولت شورائی گردند اندازی آن

واند در رشته توليد و توزيع محصوالت موردنياز مردم دست به ت کارگری، ضد انقالب می
خرابکاری زده و ضربه سنگينی بر حکومت شوراھا وارد سازد و کارگران و زحمتکشان را با 

تنھا راه جلوگيری از اين خرابکاری و فاجعه . معضالت جدی و حتا فاجعه اقتصادی روبرو سازد
  .ارگری بر توليد و توزيع کاالھاستاقتصادی، ھمانا برقراری کنترل واقعی ک

امر حساب و کنترل دقيق توليد و توزيع محصوالت توسط کارگران و شوراھای کارگری را به 
ھا کارگر و زحمتکش در آن  ھای مردم و در وھله نخست ميليون نحوی بايد سازمان داد که توده

ارخانه در مراحل اوليه، ھای کارگری ک ست که شوراھای کارگری و کميته بديھی. شرکت جويند
کنند، بلکه از طريق کنترل توليد و انجام وظايف مرتبط با آن، تجربه و  ھنوز توليد را مديريت نمی

کنند تا از کنترل کارگری به مديريت کارگری عبور  مھارت الزم برای مديريت را نيز کسب می
اقدام فوری به برقراری کنترل از وظيفه امروز ما معمول داشتن سوسياليسم نيست، بلکه فقط «. کنند

  ٦٧»تطرف شوراھای نمايندگان کارگران بر توليد اجتماعی و توزيع محصوالت اس

توان معمول داشتن سوسياليسم ناميد، اما برای پيشرفت انقالب و  کنترل کارگری را اگر چه نمی
  .ست ضروریگذار جامعه به سوسياليسم، کنترل شوراھای کارگری بر توليد و توزيع مطلقاً 

بدون کنترل کارگری، بدون اجرای کامل و دقيق کنترل کارگری از طريق شوراھا بر توليد و 
توزيع محصوالت، نه فقط ھيچ حرفی از پيشرفت انقالب و گام برداشتن به سوی سوسياليسم و به 

بلکه  در ميان باشد، تواند ینمطريق اولی ھيچ بحثی از تنظيم کارگری توليد و مديريت کارگری 
شکست حکومت شورائی و خارج شدن قدرت سياسی از دست کارگران و زحمتکشان و بازگشت 

بدون حساب و کنترل دولتی در رشته توليد و توزيع محصوالت، قدرت «. ست داری قطعی سرمايه
داری  تواند دوام آورد و بازگشت به زير يوغ سرمايه حاکمه زحمتکشان و آزادی زحمتکشان نمی

  ٦٨»تناگزير اس

گيری مديريت کارگری ھموار  ست که بستر شکل با اجرای کنترل و نظارت مستمر کارگری
 و با انتقال از کنترل کارگری به مديريت کارگری مسير رھائی کامل و نھائی طبقه کارگر شود یم

و ت اين، اھميت و نقش کنترل کارگری در ادامه حيا بنابر. شود از قيد و بند سرمايه فراھم می
وی حکومت شورائی و گذار به سوسياليسم، يک نقش بسيار کليدی است، تا حدی که عملی پيشر

دولت شورائی و در رأس . تواند حتا سرنوشت قدرت سياسی را نيز تعيين کند شدن يا نشدن آن می
آن طبقه کارگر نه فقط از جھت حفظ قدرت سياسی و تحکيم آن بايد کنترل شوراھای کارگری بر 

ھای بعدی و آماده  ع و مصرف را در سراسر کشور معمول دارد، بلکه از حيث پيشرفتتوليد و توزي
مادام که اين کنترل . شدن برای اجرای مديريت کارگری نيز بايد کنترل کارگری را برقرار سازد

تواند  ای عملی نشده باشد، طبقه کارگر ھنوز نمی در ابعاد و مقياس سراسری و به نحو پيروزمندانه
تا زمانی که کنترل کارگری واقعيت نيافته «. يم کارگری توليد يعنی مديريت کارگری بپردازدبه تنظ
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و کارگران پيشرو موجبات يک لشکرکشی پيروزمندانه و بی امان را عليه نقض کنندگان اين کنترل 
 وانت ینماند، تا آن زمان  و يا کسانی که نسبت به آن القيدند فراھم ننموده و آن را عملی نکرده

را به پايان رساند و گام دوم به سوی آن را ) يعنی از کنترل(نخستين گام به سوی سوسياليسم 
  ٦٩»تبرداشت يعنی به تنظيم توليد پرداخ

بر برقراری کنترل شوراھای ) اقليت(از ھمين روست که در برنامه فوری سازمان فدائيان  
اقدامات فوری حکومت شورائی تأکيد شده کارگری در امر توليد و توزيع کاالھا به عنوان يکی از 

مقابله جدی با بحران و از ھم «نويسد  در اين مورد می) اقليت(سازمان فدائيان  یبرنامه فور. است
داران و نياز به دمکراتيزه کردن  ھای سرمايه گسيختگی اقتصادی، کمبود کاالھا، سؤء استفاده

د، يک کنترل دمکراتيک برقرار شود و در تمام کند که از ھمان نقطه تولي اقتصاد کشور ايجاب می
اين بدان معناست که شوراھای کارگران بايد . ھا و موسسات، کنترل کارگری معمول گردد کارخانه

حساب و کتاب توليد را در تمام موسسات خواه دولتی يا خصوصی، چگونگی توزيع، خريد و 
ھا و غيره را تحت  ھا، اخراج ، استخدامداران ھا و ذخاير، سود سرمايه فروش محصوالت، اندوخته

  ٧٠»دکنترل دقيق خود بگيرن

 اگر چه يک گام ضروری و بسيار ،برقراری کنترل شوراھای کارگری برتوليد و توزيع
ست برای کنترل توليد و توزيع کاالھا، با اين وجود بدون الغاء اسرار بازرگانی، ھنوز  پراھميتی

تواند در ميان باشد و ھمانطورکه لنين ينه توليد و توزيع نمی در زمکنترل واقعیھيچ سخنی از يک 
ثروتمندان و صاحبان . ست الغاء اسرار بازرگانی٧١»نخستين کالم کنترل واقعی«: گويدھم می

کنند و ھيچ تمايلی ندارند مؤسسات تجاری، اسرار بازرگانی و معامالت خود را مخفی می ھا و بنگاه
ھا  مندان و صاحبان بنگاه ست که چرا ثروتپرسيدنی.  از آن مطلع شونداين اسرار فاش و توده مردم

ورزند و نسبت به لغو آن به و مؤسسات تجاری نسبت به مخفی کردن اسرار بازرگانی اصرار می
ھا از اين اختفا در چيست؟ ھدف ثروتمندان و صاحبان اين گونه اند و اصوالً ھدف آنشدت حساس

داشتتن اسرار بازرگانی و معامالت خود، در يک جمله، کاله برداری و ھا از مخفی نگاه  بنگاه
ھا به وسيله تنظيم يک  آن.تاحتکار و در اصل، سود ورزی و چپاول بی سر و صدای مردم اس

ھائی که البته به قصد فريب مردم سِرھم بندی ھای ناقص و قالبی و ترازنامهرشته صورت حساب
 ساختگی، کم و کيف معامالت »مدارک«کنند و به وسيلۀ اين پوشی میکنند، اھداف خود را پرده می

سازند و بی آنکه حساسيتی را در جامعه  و ميزان سود و امثال آن را از چشم مردم پنھان می
حفظ اسرار بازرگانی در واقع به معنای . زنندبرانگيزند، سودھای بسيار ھنگفتی را به جيب می

ای ھا و صدھا معاملهھم اکنون ده. تی افراد، عليه تمام مردم استحفظ امتيازات و سود ورزی مش
ھا و عناصر که توسط افراد رده باالی حکومتی و غيرحکومتی، تاجران، پيمانکاران، آقا زاده

 ميلياردھا و صدھا ميليارد سود ،گيردوابسته به سپاه و نزديک به اين يا آن باند حکومت صورت می
العاده پرسود که گاه در جريان اختالف و رقابت ای از اين معامالت فوقشمه. سازدھا مینصيب آن

ھای بی حساب و کتاب ھزاران ميلياردی و شيادِی غارتگران مردم افشاء شده است، حاکی از پول
تمام اين معامالت . آشکار مشتی دزِد دارنده امتيازات ويژه و حاکی از چپاول بی انتھای مردم است

. کاالھا، ميزان سود و غيره و غيره تماماً از چشم مردم مخفی نگاه داشته شده استانواع دقيق 
معنای اين اقدامات و معنای مخفی نگاه داشتن اسرار بازرگانی ھيچ چيز ديگری جز چپاول و 

لذا دولت شورائی ! غارت و جز خزانه دزدی سيستماتيک که صورت قانونی داده شده است نيست
البته سرمايه . ھا را بگيرد بازرگانی را ملغا کند و جلوی اين گونه غارتگریبيدرنگ بايد اسرار

ھا انگشت بگذارد و اسرار معامالت و داران به ھيچوجه مايل نيستند کسی بر اين نقطه حساس آن
اما بدون الغاء اسرار . ھا را علنی و برمال سازدميزان و منبع سودھای ھنگفت و باد آورده آن

                                                 
  وظايف نوبتی حکومت شوروی- لنين –۶٩
 برای سرنگونی جمھوری اسالمی و برقراری حکومت شورائی) اقليت(برنامه فوری سازمان فدائيان  -٧٠
  خطر فالکت و راه مبارزه با آن-لنين  -٧١
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توان از يک کنترل به معنای واقعی آن سخن گفت و حساسيت زياد ثروتمندان نوز نمیبازرگانی، ھ
. کندھا و مؤسسات تجاری، ضرورت عملی ساختن اين اقدام فوری را دو چندان می و صاحبان بنگاه

طور که  بدون الغاء اسرار بازرگانی کنترل توليد و توزيع نيز وعده پوچی بيشتر نخواھد بود و آن
ترين نقطه سرمايه و کليد کنترل است  کند، الغاء اسرار بازرگانی، حساس يز اشاره میلنين ن

گر مردم است ای که تاراجترين نقطه سرمايه، سرمايهجاست حساس جاست کليد ھر کنترل، اين اين«
  ٧٢»دکن و در امر توليد کارشکنی می

ھای مندان و شرکت وتکارگران و زحمتکشان و تمام مردم حق دارند از تمام معامالت ثر
حکومت شورائی در اينجا نيز بايد موجبات . سھامی و بازرگانی به طور کامل اطالع داشته باشند
ھای کارگری و ھای مردم، شوراھا و تشکلکنترل و بازرسی تمام امور از پائين را توسط توده

مام صاحبان بنگاه ھای حکومت شورائی به فوريت بايد قانونی وضع کند که ت. ای فراھم سازدتوده
تجاری و بازرگانی ملی نشده را موظف سازد اطالعات مربوط به کم و کيف معامالت و سودھای 

باالغاء اسرار بازرگانی که در برنامه فوری سازمان . خود را در اختيار دولت شوراھا قرار دھند
دان و استثمارگران برمال من برآن تأکيد شده است، دخل و خرج اين دسته از ثروت) اقليت(فدائيان 

افتد و کنترل، پرده بيرون می کاری تجار و بازرگانان ازھا و رمز و راز پنھانگردد، شيادیمی
  .کندمعنای واقعی پيدا می

ھای  مجموعه اقدامات فوری و انتقالی که مشروحاً به آن اشاره شد، تماماً در زمره خواست
برنامه حداقل پرولتاريا در لحظه کنونی فراتر از آن . ارياستحداقل پرولتاريا و برنامه حداقل پرولت

 دمکراتيک را -شد و صرفاً يک رشته مطالبات بورژوا چيزی است که سنتاً برنامه حداقل ناميده می
برنامه حداقل پرولتاريای ايران در حال حاضر يک رشته مطالبات و اقدامات . گرفت در بر می

نفسه اقدامات و  ھا، اگر چه فی يرد که اين اقدامات و خواستگ اقتصادی و سياسی را در برمی
شوند، اما برخی از اين اقدامات از محدوده جامعه  ھای سوسياليستی محسوب نمی خواست
قريب به يک قرن است که بورژوازی به لحاظ تاريخی خصلت مترقی . روند داری فراتر می سرمايه

در ايران نيز طبقه بورژوازی، فاقد . ست  ارتجاعیدست داده است و يک طبقه به کلی خود را از
ست که ھيچ بخش و اليه آن، ھيچگونه رسالت  ھرگونه خصلت ترقی خواھانه و يک طبقه ارتجاعی

 اجتماعی و اقتصادی و تحوالت انقالبی و يا حتا متحقق ساختن ھای یدگرگونای در  يا وظيفه
از اين روست که تحقق اين دسته از . د انقالبیای است ض دمکراتيک ندارد و طبقه-مطالبات بورژوا

اين پرولتارياست که با اجرای برنامه حداقل خود و انجام . مطالبات نيز به پرولتاريا محول شده است
 - يک رشته اقدامات فوری و انتقالی برای گذار به سوسياليسم، تکاليف عقب مانده و بورژوا

نامه حداقل و اقدامات عاجل و انتقالی، با عطف توجه به بر. رساند دمکراتيک را نيز به سرانجام می
ھا قابل اجراست و ثانياً  ای است که اوالً تمام آن مجموعه شرايط جامعه ايران تنظيم شده و به گونه

دولت شورائی کارگران و زحمتکشان . ست برای انتقال به سوسياليسم و عملی ساختن آن ضروری
گذارد و مطالبات توده زحمتکش مردم را  امات را به مرحله اجرا میای انقالبی اين اقد که به شيوه
ھای سياسی، آگاھی، تشکل و پرورش  ترين آزادی سازد، درعين حال با تأمين وسيع متحقق می

بخشد و از اين يگانه راه صحيح  کارگران و زحمتکشان را از راه مبارزه طبقاتی آشکار، ارتقاء می
تواند  ست که می تنھا حکومت شورائی. دارد سوی سوسياليسم برمیه و ممکن، نخستين گام را ب

  .نمايدن انتقال به سوسياليسم را به بی دردترين نحوی تأمي
 تواند در حّد اجرای اقدامات فوری و انتقالی در  نيازی به گفتن نيست که حکومت شورائی نمی

گشت به عقب، جز شکست توقف در اين مرحله، معنای ديگری جز باز. جا زده و متوقف گردد
يا پيش روی بالوقفه به سوی سوسياليسم، يا پس . حکومت شوراھا و مرگ انقالب نخواھد داشت

 انقالب، تداومروی اما  شرط پيش. راه سومی وجود ندارد! داری گرد به سوی سرمايه رفت وعقب
وسياليستی و اجرای ھای ديگری به پيش، کوبيدِن قلعه سرمايه و ورود آن به مرحله س برداشتن گام
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بنابر اين دوام حکومت شورائی و پيروزی پرولتاريا، در . تام و تمام برنامه حداکثر پرولتارياست
  .ھای قاطع به سمت جلو، فتح سنگرھای جديد و صعود به قلّۀ سوسياليسم است گرو برداشتن گام

اين . نی طول خواھد کشيدبينی کرد دوره انتقالی چه مدت زما توان پيش قبل نمی ست که از  بديھی
تواند در اين روند تأثير  عامل خارجی و انقالبات در ساير کشورھا که می موضوع، صرف نظر از

گردد، در گرو پيشرفت و تکامل مبارزه طبقاتی و در  گذار باشد، تا آنجا که به شرايط داخلی بر می
  . گرو درجه تشکل، آگاھی و آمادگی پرولتارياست

 تأکيد نموده است که حکومت شورائی و دولت  ھمواره بر اين نکته) اقليت (سازمان فدائيان
کمون نيز نتيجه . شورائی، يک دولت نوع پرولتری، دولت طراز نوين و دولتی از نوع کمون است

مارکس در کتاب جنگ . جنگ طبقاتی توليد کنندگان عليه غاصبان و يک حکومت کارگری بود
 عمده حکومت طبقه به طورکمون «نويسد   خود از کمون پاريس میبندی داخلی در فرانسه و جمع

ای بود که  کارگر و نتيجۀ جنگ طبقاتی توليد کنندگان عليه غاصبان بود، کمون ھمان شکل سياسی
تأکيد از [ ٧٣»دساخت، اين شکل سياسی باالخره پيدا شده بو را ممکن میر رھائی اقتصادی کا

  ]ماست
ارزه انقالبی و بی امان طبقه کارگر و زحمتکشان عليه حکومت شورائی نيز نتيجۀ مب

خواھد و  نھايتاً می حکومت شورائی نيز. داران و مالکين و يک حکومت کارگری است سرمايه
 جامه عمل بپوشاند و ھمان اصولی را معمول دارد که مارکس از »رھائی اقتصادی کار«بايد به  می

شن است که با استقرار حکومت شورائی سلطه رو. جمع بندی کمون پاريس به آن دست يافت
تسلط سياسی طبقه کارگر اما ھيچگونه سازگاری با ادامه اسارت . شود سياسی طبقه کارگر تأمين می

تواند سلطه سياسی خود را حفظ  طبقه کارگر نمی. تواند داشته باشد اجتماعی آن و بقاء طبقات نمی
  .کن ساختن طبقات و استقرار سوسياليسم سازد يشهکند مگر آنکه مبارزه اساسی خود را متوجه ر

اش سازگار باشد، پس کمون  تواند با ادامه اسارت اجتماعی تسلط سياسی توليد کننده نمی«
. بايستی اھرمی باشد که پايه اقتصادی وجود طبقات و بنابر اين تسلط طبقاتی را ريشه کن سازد می

شود و کار توليدی ديگر  ل به کارگری توليد کننده میوقتی که کار از اسارت رھا شد، ھر انسان مبد
  ٧٤»تخصوصيت طبقاتی نخواھد داش
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اقدامات فوری حکومت شورائی به منظور افزايش سطح رفاه زحمتکشان روستائی 
 و بسط مبارزه طبقاتی در روستاھا

  
يک رشته اقدامات در ، اجرای )اقليت( مھم برنامه فوری سازمان فدائيان يکی ديگر از اجزاء

حکومت شورائی به . ستزمينه مسائل ارضی و بھبود وضعيت کشاورزی و زحمتکشان روستائی
و  منظور ريشه کن ساختن تمام بقايای عقب مانده و فئودالی، برای افزايش سطح رفاه دھقانان فقير

ه اقدامات تکامل مبارزه طبقاتی در روستاھا، يک رشت زحمتکشان روستا و به منظور بسط و
اين طريق تمام مناسبات عقب مانده زمينداری،  از و گذاردمی انقالبی و راديکالی را به مرحله اجرا

ای اندازد، موانع پيشرفت و تعالی جامعه را به شيوهو يوغ مالکين و زمينداران بزرگ را بر می
محصول  ه، توليد بزرگ ودارد، تا نھايتاً کشاورزی پيشرفتانقالبی از پيش پای طبقه کارگر برمی

 جمعی و شورائی تام و تمام جايگزين کشاورزی عقب مانده، توليد خرد وکافی و کشت دسته
اصلی برنامه فوری ارضی حکومت  جوھر. محصول اندک و کشت شخصی و انفرادی گردد

واقع بھبود بخشيدن زندگی زحمتکشان روستا، آماده سازی شرايط روستاھا برای  شورائی، در
به توليد  تسھيل شرايط برای گذار  بھبود اقتصاد کشاورزی و،ت بزرگ و جمعیکش

 . ستسوسياليستی
ھرچند بقايا . در ايران استط داری، شيوه توليد مسلقريب به نيم قرن است که شيوه توليد سرمايه

اما  دشوداری نيز ديده میھائی از مناسبات توليد عقب مانده فئودالی و ماقبل سرمايهو نشانه
در دورترين روستاھای کشور نيز مناسبات و  مناسبات و شيوه توليد اصلی و مسلط در اقصا نقاط و

ستم  دھقانان زحمتکش و زحمتکشان روستائی در تحت فشار و. داری استشيوه توليد سرمايه
ھا در طی تمام دوران داران، دولت و نھادھای رنگارنگ وابسته به آنزمين داران و سرمايه

  .اندھا خانه خراب شدهسال شمار بيشتری از آن ھر محمدرضا شاه پيوسته فقيرتر شده و
دوران حاکميت جمھوری اسالمی نيز تشديد گشته و نقش و وزن روستاھا و   در،اين روند

اشتغال نيز پيوسته  سھم بخش کشاورزی از.  نسبی کاھش يافته استبه طوراقتصاد کشاورزی 
. درصد کاھش يافته است ٦٠ بيش از ١٣٣٥-٧٥ھای رھای رسمی طی سالترشده و برطبق آماکم

ھای بعد از آن باز ھم کاھش يافت و در درصد رسيده بود در سال ٢٦ به ٨٠اين سھم که در سال 
سھم . روند کاھش سھم بخش کشاورزی از اشتغال ھمچنان ادامه دارد. درصد رسيد ٢١ به ٨٤سال 

طبق گزارش خبرگزاری اقتصادی  بر. نيز ناچيز است داخلیبخش کشاورزی در توليد ناخالص 
 درصد توليد ناخالص داخلی به بخش کشاورزی اختصاص داشته ١٣/ ٢، تنھا ٨٨ايران در سال 

ھا، ترکيب جمعيت شھری و روستائی نيز دچار تغييرات از سوی ديگر در طول اين سال. است
. درصد بوده است ۵٣ به ٤٧روستائی ، نسبت جمعيت شھری به ۵۵در سال . بزرگی شده است

درصد  ٢٩درصد افزايش و جمعيت روستائی به  ٧١ ، جمعيت شھری به٩٠مطابق سرشماری سال 
 . کاھش يافته است

روند مھاجرت روستائيان به شھرھا نيز به شدت افزايش يافته است و بسياری  ترک روستاھا و
تعداد روستاھای «. اندشتری راھِی شھرھا شدهاز روستاھا، به کلی از سکنه خالی و روستائياِن بي

اغلب  ٧٥».درصد افزايش يافته است ١٠، به ميزان ٨۵ الی ٧۵ھای خالی از سکنه تنھا در طی سال
مھاجرين روستائی در حاشيه شھرھای بزرگ اسکان گزيده، به کارگری وانجام کارھای مختلفی 

  واين تغييرات. کنندی کار خود ارتزاق میھا از طريق فروش نيرواند و بخش اعظم آنروی آورده
با خانه . دھنده آن است که روند خانه خرابی دھقانان بيش از پيش تشديد گشته است شواھد، نشان

 خرابِی انبوه بيشتری از دھقانان و خرده توليد کنندگان روستائی، نقش و وزن توليد خرد دھقانی در
ھای و نقش و وزن توليد بزرگ در شرکت ه استکل اقتصاد کشاورزی بيش از پيش کاھش يافت

ھا نيز پيوسته افزايش يافته، از ھای بزرگی که تعداد آنزراعی، دام پروری و کشت و صنعت
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واحدھای بزرگ وبا ر بخش زيادی از محصوالت کشاورزی د. اھميت بيشتری برخوردار شده است
در ه چ توليد خرِد دھقانی اگر. گردداستثمار پرولتاريا و نيمه پرولتاريای کشاورزی توليد می

پراھميت  اما به لحاظ تعداد، ھمچنان پرشمار و ای ندارد،مجموع توليدات اين بخش نقش تعيين کننده
  . است

روشن است که برنامه ارضی حکومت شورائی و اقدامات فوری آن در اين مورد، چه از لحاظ 
ھای زحمتکش روستائی از ائی کارگران و تودهلحاظ نقش و اھميت آن در رھ تقدم و تأخر و چه به

 بدون توجه به آن اتخاذ و ھا واين ويژگی تواند بی تأثير ازداری بزرگ، نمیقيد ستم سرمايه و زمين
  . اجرائی شود

براندازی سلطه انحصاری  ھا واز اين رو نخستين اقدام حکومت شورائی، ملی کردن تمام زمين
حق مالکيت اراضی بايد به دولت شورائی کارگران و . ضی کشور استارا زمينداران و مالکين بر

زحمتکشان واگذار شود و دولت نيز موظف است بالدرنگ يک رشته اقدامات فوری، در زمينه 
حکومت شورائی حق استفاده از . عملی سازد سروسامان دادن به توليد کشاورزی را سازمان داده و

دولت . کندنھادھای دمکراتيک کارگری و دھقانی واگذار می ھا و ھا را به شوراھا، تعاونیاين زمين
برای مصادره و ضبط فوری و کامل ھمه د شورائی کارگران و زحمتکشان، بايد با تمام توان خو

 برای دھقانان جنبش از و اراضی، امالک و ابزار توليد مالکان و زمينداران بزرگ اقدام کند
 کليه اراضی، .قالبی و دمکراتيک دارد، پشتيبانی به عمل آوردمصادرۀ اراضی مادام که جنبه ان

ھای متعلق به بنيادھای متعدد مذھبی و موقوفات و ھمچنين کليه ابزارھای توليد متعلق مراتع و باغ
و نقل و  به اين نھادھا و زمينداران نظير تراکتور، بذرپاش، کمباين، وسائل آبياری، وسائل حمل

 اختيار کارگران کشاورزی در و شوده در اين اراضی و امثال آن، ضبط میھای احداث شدساختمان
به منظور بھبود شيوه توليد . گيردھا قرار میھا و اتحاديهو دھقانان فقير متشکل در شوراھا و کميته

برقراری  بزرگ و محصوالت کشاورزی و افزايش ميزان برداشت آن و نيز به منظور بسط اقتصاد
ھای دھقانی بايد بکوشد در آن، حکومت شورائی از طريق شوراھا و کميته  برکنترل اجتماعی

وار بزرگی را تحت کنترل شوراھای ھای کشاورزی نمونهامالک مصادره شده، واحدھا و سازمان
ھا و مزايای کشت جمعی و بزرگ در مقايسه نمايندگان کارگران و زحمتکشان ايجاد کند و برتری

  .د خرد را در عمل به دھقانان نشان دھدبا کشت فردی و اقتصا
رأس آن ملی کردن اراضی و لغو مالکيت  در حکومت شوارئی با انجام ھمين اقدامات فوری که

زمين و ايجاد کشت بزرگ و شورائی که توسط شوراھای کارگران و دھقانان اداره  خصوصی بر
ترين ضربات را بر و سھمگينترين گام برای بازسازی کشاورزی نوين را برداشته شود، مھممی

پايه منافع شخصی و  ست که برخی از دھقانان بربديھی. پيکر زمينداران بزرگ وارد آورده است
اما حکومت شوارئی جز در . ھای ملی شده گردندکوتاه مدت خود، ممکن است خواستار تقسيم زمين

توان آن را به دقت  قبل نمیموارد بسيار محدود و به کلی استثنائی که از در ھای خاص ووضعيت
علت آن ھم . مشخص کرد، به تقسيم زمين در امالک ملی يا مصادره شده مبادرت نخواھد کرد

ھای اقتصادی کشاورزی کوچک و يا کشت فردی و شخصی، ميزان اوالً در سيستم. روشن است
ت توده کشاورزی خرد و کشت فردی، ھيچگاه نتوانسته اس. توليد محصول بسيار پائين است

ثانياً استفاده از ابزار توليد و تکنولوژی . کارگران کشاورز و دھقانان فقير را از فقر نجات دھد
ھای کوچک بسيار محدود و به طور عمده داشت و برداشت در زمين مدرن در زمينه کاشت و

ی نيز دارروند اساسی در کشاورزی سرمايه. بارآوری کار نيز بسی محدود و پائين است ناممکن و
تا کنون تبديل واحدھای توليد کوچک با سطح زير کشت بسيار اندک، به واحدھای توليد بزرگ، 

بوده  بازده بيشتر ھمراه با مصرف بيشتر کودھای شيميائی و استفاده از ابزار و ماشين آالت جديد و
ابی ست، نه فقط دھقانان را از فقر و خانه خرکشت فردی که مشروط به مالکيت شخصی. است

ای است که به طور اجتناب دھد، بلکه اين شيوه، در برابر توليد بزرگ، شيوه کھنه شدهنجات نمی
، تر مھمھا ھمه اين از ثالثاً و. ناپذير بايد جای خود را به توليد بزرگ بسپارد و الزاماً خواھد سپرد

 امتيازات جديدی برای ھا را به ايجادھای ملی شده ميان کشاورزان، خواه ناخواه آنتقسيم زمين
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تقسيم زمين . راند وتوليد و اقتصاد خرد و کوچک را دامن زندخودشان در پوشش حق مالکيت می
ھا خالف در عين حال با درجه معينی از بازگشت به سوی مناسبات کھن ھمراه است که تمام اين

ارگران و رأس آن طبقه کارگر است و شوراھای ک در اھداف استراتژيکی حکوت شورائی و
اين اقدام نه . ھرگز مشوق بازگشت از ملی کردن به تقسيم زمين نيستند و نبايد باشند زحمتکشان نيز

ست، بلکه مغاير اھداف طبقه کارگر خالف پيشرفت اقتصاد کشاورزیو فقط مغاير کشاورزی نوين 
 حال توليد دولت شورائی در ھمه. و تأمين شرايط برای انتقال زراعت به سوسياليسم نيز ھست

 در بزرگ را در مقابل توليد کوچک، توليد پيشرفته را در مقابل توليد عقب مانده، توليد ماشينی را
ھای کند تا ريشهاين شيوه به طبقه کارگر کمک می. نمايد و نه عکس آنمقابل توليد دستی تقويت می

از جا بکند و  کند وھا و بقايای کھنه و منسوخ را سست عميق و جان سخت تمام عقب ماندگی
زراعت و اقتصاد کشاورزی را به سمت جلو و به سمت مدل اقتصاد شورائی و سوسياليستی ھدايت 

 ويژه به طور )اقليت( در بخش ارضی برنامه سازمان فدائيان نکته اساسی و بسيار مھمی که. نمايد
ت سازماندھی و متشکل نام برده شده است، ھمانا ضرور از آن به عنوان يک وظيفه آن تأکيد و بر

وظيفه . ستھای روستائیشدن پرولتاريای روستا در تشکل اخص طبقاتی خود مستقل از ساير گروه
 آشتی ناپذير ميان منافع پرولتاريای روستا با منافع بورژوازی دھقانی و ما توضيح وجود تضاد

تواند سم است که میسرانجام توضيح اين نکته است که تنھا يک انقالب سوسياليستی و سوسيالي
 . تقسيم طبقاتی جامعه و ھرگونه استثمار انسان از انسان را نابود کند

ھای کشاورزی توسط شوراھای کارگران و زحمتکشان اداره زمين کشت جمعی و شورائی و
اين ھنوز  ست، امابرنامه ارضی حکومت شورائی ترين جزءو شايد مھم مھم اگر چه جزء

ھای مختلف دھقانی درگير  کشاورزی و اقتصاد روستائی يا مسائلی که اليهپاسخگوی تمام معضالت
پيش از ھر چيز بايد . آن ھستند و خواھند شد و حکومت شوارئی را با آن درگير خواھند کرد نيست

ھای طبقاتی براين نکته تأکيد شود که فقط پرولتاريای شھری و صنعتی متشکل در شوراھا و تشکل
داری بزرگ رھا ھای زحمتکش روستا را از قيد ستم سرمايه و زمين است تودهخويش است که قادر

تواند به عنوان پيشاھنگ کليه استثمار شوندگان و زحمتکشان و صورتی می در پرولتاريا اما. سازد
 اقدام ھا آنراه نابودی  در به عنوان رھبر آنان در مبارزه برای کوتاه کردن دست استثمار کنندگان و

از ھمين روست که در بخش مربوط به . که پيکار طبقاتی را به عرصه روستاھا نيز بکشاندکند، 
، بسط و تکامل مبارزه طبقاتی در روستاھا )اقليت( مسأله ارضی برنامه فوری سازمان فدائيان

تواند نسبت به رأس آن طبقه کارگر نمی در حکومت شورائی و. آن تأکيد شده است بر مطرح و
ھا راه حل واحدی برای معضالت آن و قشار مختلف روستائی برخورد يکسانی داشته باشدھا و االيه

  .ارائه دھد
ترين وظيفه حکومت شورائی در روستاھا، متشکل ساختن پرولتاريای کشاورزی در مھم

ھمۀ کسانی که از طريق . ھای اھالی روستاستسازمان اخص کارگری و مستقل از ساير گروه
را تامين  داری، وسائل معاش خودخويش در مؤسسات کشاورزی سرمايهفروش نيروی کار 

 گروه روستائيانی ھستند که جذب ينتر مھمپرولتاريای روستا، . کنند، پرولتاريای روستا ھستندمی
. آيند و يگانه نقطه اتکاء قوی حکومت شورائی در روستاھا به حساب میشوند ی میحکومت شورائ

ائيان که وسائل معاش خود را، قسمتی از راه فروش نيروی کار و اجير اما گروه ديگری از روست
آورند و قسمت ديگر را از راه کار داری بدست میشدن در موسسات کشاورزی و صنعتی سرمايه

ای که فقط بخشی از محصوالت الزم برای تغذيه خانواده خود را در قطعه زمين شخصی يا اجاره
ست که اين گروه از روستائيان در کنار گروه اول، از بديھی.  ھستندکند، نيمه پرولترھاتأمين می

برنامه آن در عرصه مساله ارضی  ھای روستائی ھستند که از حکومت شورائی ونخستين گروه
ھا، دھقانان خرده پا، يعنی بعد از اين. شوندگردند و جلب و جذب حکومت شورائی میبھرمند می

ھای نسبتاً کوچکی که به موجب رند که بواسطۀ داشتن قطعه زميندا کشاورزان خرده مالک قرار
ھای خود و خانواده خود را تأمين کنند، نيازمندیداری از آن بھره برداری میحق مالکيت يا اجاره

به رغم تزلزلی که در ميان اين قشر . شوندکنند و به اجير کردن نيروی کار غير متوسل نمیمی
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 از حکومت شورائی و روستائيان زحمتکشی ھستند که ھا نيز جزو اينروستائی وجود دارد اما
ھای چرا که حکومت شورائی با ملی کردن اراضی، ضبط زمين. برندھای آن منفعت میبرنامه

داری، اين گروه از روستائيان را از زمينداران بزرگ، برانداختن سيستم اجاره متعلق به مالکين و
 دولتی معاف و آنان را از اشکال گوناگون ستم و ھای بانکی واخت واميا بازپرد پرداخت اجاره و

ھای فوری خود، از جمله حکومت شورائی با کمک. سازدوابستگی به زمينداران بزرگ رھا می
ھا و تشويق آنان به امکان استفاده از ابزار کشاورزی مصادره شده و نيز از طريق ايجاد تعاونی

کند اين گروه را نيز به سمت کشت و ھا و نھادھای دمکراتيک، سعی میمتشکل شدن در اين تعاونی
بايد درنظر داشت که اين گروه از روستائيان در زندگی پردرد و . جمعی و تعاونی ھدايت کند کار

برند و شوند و دائماً در فقر و تنگدستی به سر میھا و زحمات زيادی را متحمل میرنج خود، ستم
با اين . کندست، تقويت می را به حکومت شورائی که حائز اھميت بسيار زيادیھا آناين زمينۀ جذب 

 در برند ومی به سر ی به رغم آنکه در ذلت و بدبخت،وجود بايد تأکيد نمود که اين گروه از دھقانان
پرولتاريای   از حکومت شورائی و قطعیبه طوردارند اما فقط زمانی  ستم قرار معرض ظلم و

کنند که رھبری متشکل و نيرومند و ارادۀ راسخ طبقه کارگر برای نشان دادن شتيبانی میانقالبی پ
ه ک«اين قشرازاھالی روستائی د گوي یمنين نيز دراين مورد ل. دراه صحيح را در عمل مشاھده کنن

در کليه کشورھا،  ستم قرار دارند و در معرض ظلم و برند ودر ذلت بی نظير و تفرقه به سر می
اند، در حاليکه از لحاظ  در پيشروترين کشورھا، به زندگی در شرايط نيمه بربريت محکومحتا

 تصرف قدرت پس ازباشند، فقط نفع میاقتصادی و اجتماعی و فرھنگی در پيروزی سوسياليسم ذی
پس از داران و فقط  سرکوب قطعی زمينداران بزرگ و سرمايهپس ازسياسی توسط پرولتاريا، فقط 

 ببينند که دارای پيشوای متشکل و مدافعی ھستند که برای کمک در عملين افراد زجر کشيده  اآنکه
توانند به طور و رھبری و برای نشان دادن راه صحيح به حد کافی نيرومند و راسخ است، می

 ٧٦».قطعی از پرولتاريای انقالبی پشتيبانی کنند
ھای کوچکی را که به موجب حق ميناما گروه ديگری از روستائيان، دھقانانی ھستند که ز

کنند بلکه گاه با نه فقط ھزينه خانواده خود را تأمين می داری در اختيار دارند ومالکيت يا اجاره
اين قشر از روستائيان را که . آورنداجير کردن نيروی کار ديگران، مازاد معينی ھم بدست می

تواند به طرف خود جلب کند بلکه در آغاز نمیشوند، حکومت شورائی دھقانان ميانه حال ناميده می
داری کلکتيو در انتقال به زمين. بايد آن را در مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی بی طرف سازد

قشر ميانه حال دھقانی، در . پاستتر از دھقانان فقير و خردهمورد اين قشر از دھقانان بسی مشکل
در برابر شوراھا و  گيرد وغالباً جانب بورژوازی را میمبارزه ما بين پرولتاريا و بورژوازی 

الاقل برای آينده - تواندپرولتاريای انقالبی نمی«. حکومت شورائی دست به مقاومت خواھد زد
برابر خود قرار دھد که قشر   اين وظيفه را در-برای آغاز دوران ديکتاتوری پرولتاريا نزديک و

لکه بايد به اين وظيفه اکتفا ورزد که وی را بی طرف نگاه مزبور را به جانب خود جلب نمايد، ب
نوسان اين قشر بين اين دو نيرو . دارد يعنی در مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی بی طرف سازد

داری به وی در کشورھای تکامل يافته سرمايه و در آغاز دوران جديد تمايل بيشتر ناگزير است
  ٧٧«.سوی بورژوازی خواھد بود

در پرتو کئوپراسيون سازی و انجام يک رشته  پرتو مبارزه طبقاتی و تعميق آن و در اتنھ
ھای کشت برتری و نشان دادن عملی مزايا اقدامات گسترده در زمينه کشت و برداشت کلکتيو و

پرولتاريای انقالبی  تواند تزلزل اين قشر را به سمت شوراھا وست که حکومت شورائی میجمعی
ھا نشان دھد که  به آندر عملھا بايد ھای موفق تعاونی حکومت شورائی با ايجاد نمونه.درھم بشکند

بارآوری و چه از نظر استفاده منطقی و صحيح از  کشت جمعی و تعاونی چه از نظر تمرکز و
در مقايسه با اين  و زمين و نيروی کار، به مراتب نسبت به واحدھای کوچک و مجزا برتر است

                                                 
 طرح اوليه تزھای مربوط به مسأله ارضی -لنين -٧۶
 طرح اوليه تزھای مربوط به مسأله ارضی -لنين -٧٧
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تنھا . آيدجوئی در نيروی کار، محصول بيشتری نيز بدست مینده، عالوه بر صرفهواحدھای پراک
جلب و . از اين طريق است که بايد زمينه جلب و جذب اين گروه از روستائيان را فراھم ساخت

تر و جذب اين دسته از روستائيان به کشت و کار جمعی اما مستلزم کار صبورانه و طوالنی مدت
 ھا و روستاھاست که اين نيز از وظايف حکومت شورائی وای فرھنگی در ميان آنھمستلزم فعاليت

ما عبارت است از فعاليت فرھنگی در بين دھقانان، و اما اين فعاليت  وظيفه«. پرولتاريای آگاه است
فرھنگی در بين دھقانان که يک ھدف اقتصادی است، ھمانا عبارت است از جلب به کئوپراسيون، 

 کامل به کئوپراسيون عملی شده بود، ما اکنون با ھر دو پا برزمينه سوسياليسم ھر آينه جلب
و ھمانا ( اش با فرھنگ شدن دھقانانولی اين جلب کامل به کئوپراسيون الزمه. قرارگرفته بوديم

ست که نيل بدان بدون يک انقالب کامل فرھنگی محال ایبه آنچنان درجه )توده عظيم دھقانان
  ٧٨».است

 تن از اھالی ھا يليونمتشکل  ھای کئوپراتيو در حکومت شورائی که موجب اتحاد و بنگاهگسترش
. ای برخوردار استالعادهشرايط گذار به سوسياليسم از اھميت فوق ، به ويژه از نظر تسھيلگردد یم

يعنی اين اھميت به حدی است که لنين نيز بنگاھھای کئوپراتيو که زمين و وسائل توليد آن به دولت 
در نظام موجوده ما «. داندبه طبقه کارگر تعلق دارد را ھمرديف بنگاھھای سوسياليستی می

داری خصوصی به عنوان بنگاھھای کلکتيو متمايزند ولی ھای سرمايهھای کئوپراتيو از بنگاهبنگاه
ليد به شده باشند که آن زمين و وسائل تو ھای سوسياليستی در صورتيکه در زمينی برپااز بنگاه

  ٧٩».دولت، يعنی به طبقه کارگر تعلق داشته باشد، متمايز نيست
آغاز حاکميت خود  در رأس آن طبقه کارگر در به ھر رو روشن است که حکومت شورائی و

ھا حتا چنانچه مستلزم يک  تواند منافع اين گروه دھقانان را در نظر نگيرد و جلب و جذب آننمی
انتقال به کشاورزی کلکتيودر مورد اين . بايستی به آن بی توجه باشدھای اوليه باشد، نسلسله گذشت

قدرت «. ، بدون اعمال زور و داوطلبانه انجام شوديجبه تدرگروه از دھقانان قطعاً بايد با احتياط و 
دولتی پرولتری بايد انتقال به زمينداری کلکتيو را فقط با احتياط فراوان و تدريجاً، با نشان دادن 

  ٨٠». بدون ھيچگونه اعمال زوری نسبت به دھقانان ميانه حال انجام دھدنمونه و
پنجمين گروه روستائيان، افراد مرفّھی ھستند که معموالً زمين و اقتصاد خود را به وسيله چند 

دارانی ھستند ھا در واقع نمايندگان تيپيک بورژوازی روستا و سرمايهاين. کنندکارگر اجير اداره می
کنند واز طريق استثمار کارگران کشاورزی، سرمايه زراعت و کشاورزی فعاليت میکه در رشتۀ 

ھای پيشين ھستند، گرچه اين گروه از روستائيان که بسيار کم شمارتر از گروه. کنندانباشت می
 ھنوز ملی نشده است، اما دشمن کارگران و ھا آنو سرمايه دار بزرگ نيستند و سرمايه  زميندار

اند و عليه شوراھا و حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان دست به ضدانقالبزحمتکشان و 
داران و کوتاه کردن حکومت شورائی به موازات مقابله با سرمايه. خرابکاری و مقاومت خواھند زد

ای جدی عليه اين گروه از ضدانقالب را نيز سازمان  در صنايع و شھرھا، بايد مبارزهھا آندست 
آن  در با مسلح ساختن پرولتاريای روستا، تشکيل و گسترش شوراھائی که رائیحکومت شو. دھد

 را مقاومتشان، پردازد یمھا ای جدی با آنتفوق پرولترھا و نيمه پرولترھا تأمين شده باشد، به مقابله
استقرار،  گر چه بالفاصله پس از حکومت شورائی. شود یمھا درھم شکسته و مانع خرابکاری آن

ست ، اما بديھیکند ینمرا مصادره  رمايه اين گروه از اھالی روستا، سسرمايه ھای بزرگبرخالف 
که بسته به شرايط و توازن قوای مشخص و پيشرفت انقالب اين کار را خواھد کرد و چنانچه اين 
گروه بخواھند در مقابل حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان دست به خرابکاری بزنند و به آن 

  . را ضبط خواھند کرد ھا سانند، شوراھای کارگران و زحمتکشان تمام دارائی آنآسيب بر
اجرای  بر )اقليت( در کنار اين مجموعه اقدامات حکومت شورائی، برنامه فوری سازمان فدائيان

                                                 
 پراسيونکئو دربارۀ -لنين -٧٨
 کئوپراسيون دربارۀ -لنين -٧٩
  طرح اوليه تزھای مربوط به مسأله ارضی-لنين -٨٠
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يک رشته اقدامات فوری ديگر نيز به سود دھقانان زحمتکش و افزايش سطح رفاه روستائيان تأکيد 
ھا و ساير ھای دھقانان زحمتکش به دولت، بانکار آن شده است که کليه بدھینموده و خواست

ھای بدون بھره به دھقانان وام. رباخواران فوراً لغو شود موسسات مالی، سرمايه داران، مالکين و
ھای تکنولوژيک، ماشين آالت کشاورزی، کود زحمتکش پرداخت گردد و نياز آنان در زمينه

ھا، گسترش وسائل حمل توسعه جاده ايجاد و. صالح شده و امثال آن تأمين گرددشيميائی، بذرھای ا
درمانی و  ھای آبياری و آب رسانی، برق سراسری، ايجاد و توسعه مراکز بھداشتی وو نقل، شبکه

اجرای فوری آن تآکيد  ست که برجھت رفاه ساکنين روستاھا، از جمله اقدامات ديگری در فرھنگی
که ھمان برنامه فوری حکومت ) اقليت( اجرای برنامه فوری سازمان فدائيان با. گشته است

 ست که وضعيت کشاورزی و روستائيان متحول وست و اجرای برنامۀ ارضی آن، بديھیشورائی
به نسبت پيشرفت و تکامل مبارزه طبقاتی در روستاھا، به نسبت گسترش . دگرگون خواھد شد

 به نسبت گسترش کشت شورائی وبه نسبت رشد ،رگران کشاورزیشورائی کا يابی مستقل وسازمان
ھا و انجام يک رشته اقدامات به نفع پرولتاريای روستا، نيمه پرولتاريا، دھقانان تعاونیش و گستر

زراعت جمعی و  ود شوفقير و ميانه حال، اندک اندک از اھميت توليد خرد و دھقانی کاسته می
گيرد و راه را برای پرولتاريای انقالبی و کشت سوسياليستی میکشت وسيع و شورائی جای آن را 

  . سازدھموارتر می
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  سياست خارجی حکومت شورايی

گيرد و  جا مورد بحث قرار می آخرين بخش از مطالبات برنامه فوری سازمان که در اين
قالب اجتماعی و حکومت شورايی به مجموعه مقاالت مرتبط با توضيح و تشريح وظايف فوری ان

  .رسد، سياست خارجی حکومت شورايی است پايان می
تر، سياست  به بيانی دقيق. سياست خارجی ھر دولتی، پيوندی ناگسستنی با سياست داخلی آن دارد

ھا و  خارجی، ادامه و بسط سياست داخلی يک دولت به ورای مرزھای آن کشور و مناسبات با دولت
ست که خصلت سياست خارجی و اھداف آن را تعيين  اين سياست داخلی؛ لذا گر استکشورھای دي

  .کند می
 اجتماعی و منافع طبقه حاکم و مسلط –ست که برای حراست از نظم اقتصادی  دولت، دستگاھی

ھايی را که اين دولت در درون مرزھای يک کشور اتخاذ و تعقيب  سياست. سازمان داده شده است
  .ست که طبقه حاکم آن کشور است ای تاً در خدمت منافع طبقهکند، ضرور می

دار، طبقه حاکم، کليت  داری مسلط است و طبقه سرمايه در جايی که شيوه توليد سرمايه
ھای داخلی اين کشور، پاسداری از نظم موجود برای تداوم استثمار طبقه کارگر و در انقياد  سياست

کم که قدرت سياسی را در دست دارد، تمام وسايل و شيوه طبقه حا. نگه داشتن توده زحمتکش است
ھای مردم را در ناآگاھی و اسارت  گيرد تا توده ممکن سرکوب مادی و تحميق معنوی را به کار می

چنان حفظ کند و مانع از تحول و دگرگونی  نگه دارد، نظمی را که دوران آن سپری شده است، ھم
  .ست خی بشريت ااجتماعی گردد، که نياز پيشرفت تاري

لذا سياست داخلی اين طبقه که مغاير منافع طبقه بالنده و مترقی کارگر است و خالف جھت 
کند  از اين جھت تفاوتی نمی. ست تکامل و پيشرفت تاريخی بشريت، سياستی ارتجاعی و ضد انقالبی

، نظير که اين سياست در کشوری اعمال شود که رژيمی پليسی و استبدادی بر آن حاکم باشد
کننده است، ماھيت طبقاتی سياست  چه که تعيين آن. جمھوری اسالمی، يا يک جمھوری پارلمانی

  .باشد می
برند، بلکه الزاماً وارد  ھا در انزوا و انفراد به سر نمی ھا و ملت دانيم که طبقات، دولت اما می

. تر شده است و پيچيدهتر  ھای تاريخی بشريت وسيع شوند که با پيشرفت مناسباتی با يکديگر می
ای که در يک کشور حاکم است، در تعقيب منافع اقتصادی و سياسی خود، از طريق دولت که  طبقه

ھای کشورھای ديگر وارد مناسبات  باشد، با طبقات و دولت روايی سياسی اين طبقه می دستگاه فرمان
  .دھد ھا را بسط می گردد و آن  سياسی می–اقتصادی 

کند، در وھله نخست، وحدت طبقاتی برای پاسداری از نظم  اسبات را تحکيم میچه که اين من آن
خواھد نظمی نوين را جايگزين نظم حاکم و مستقر  ست که می مسلط جھانی و مقابله با تحوالتی

داری جھان، به ويژه در مقاطعی که نظم  ھای سرمايه روست که تمام دولت از ھمين. سازد
ھای کارگری به مخاطره افتاده است، اتحاد طبقاتی خود  نقالبات و جنبشی ا داری در نتيجه سرمايه

جا ھمان  در اين. اند را برای مقابله با آن آشکارا نشان داده و متحداً برای حفظ نظم موجود عمل کرده
دار يک کشور در داخل برای مقابله و سرکوب جنبش کارگری تعقيب  سياستی را که طبقه سرمايه

ی سياست  اين، آشکارترين شکل ادامه. دھد صه جھانی نيز به ھمين شکل ادامه میکند، در عر می
  .ست داخلی ارتجاعی، در سياست خارجی

المللی  اما بورژوازی در ھمان حال که برای حفظ نظم جھانی حاکم، به مثابه يک طبقه، اتحاد بين
چه  آن. برد تر نيز به سر میتر و بر دارد، در رقابت و مبارزه درونی برای کسب سود و منافع بيش

المللی اشکال حاد و  ی بين که در مورد طبقه حاکم يک کشور در اين مورد صادق است، در عرصه
تر و منافع اقتصادی و  جا که نزاع بر سر سھم و سود بيش چون در اين. گيرد گاه قھرآميز به خود می

ه دشمنانی با منافع مستقيماً متضاد دار کشورھای مختلف به مثاب سياسی برتر است، طبقات سرمايه
کوشد به ھر شکل ممکن بر ديگری  بورژوازی ھر کشوری می. گيرند رو در روی يکديگر قرار می

  .غلبه کند و منافع و اھداف اقتصادی و سياسی خارجی خود را محقق سازد
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سيار ھای ب اين حقيقت بر کسی پوشيده نيست که ھمين تالش برای کسب منافع برتر، به جنگ
ھای  جنگ. داری به دوران امپرياليسم وارد گرديد زياد، به ويژه در سده بيستم انجاميد، که سرمايه

داری به خاطر تقسيم  گر سده گذشته ميان بورژوازی انحصاری کشورھای سرمايه جھانی ويران
ن، قربانی اھداف ھا ميليون انسا ھا بود که ده ترين آن مجدد بازارھای جھان، تنھا دو نمونه از برجسته

صدھا نمونه از . ی انحصارات امپرياليستی شدند طلبانه گرانه، تجاوزکارانه و سلطه و مقاصد غارت
داران و  ھای ديگر از ھمين تضاد منافع سرمايه ای نيز جلوه ی منطقه ھای دو جانبه و چند جانبه جنگ

  .ھا بود کشمکش و نزاع آن
جاعی برخاسته از يک سياست خارجی ارتجاعی ھای ارت مردم ايران نيز از فجايع جنگ

ی سياست خارجی و  تضاد منافع بورژوازی دو کشور ايران و عراق در عرصه. نصيب نماندند بی
 سال به درازا کشيد و خسارات ٨ای به جنگی انجاميد که  برای کسب برتری و سرکردگی منطقه

ين نيز در واقعيت امر چيز ديگری ا. بزرگی به کارگران و زحمتکشان ايران و عراق وارد آورد
جز ادامه سياست داخلی ارتجاعی جمھوری اسالمی و رژيم بعثی عراق در عرصه سياست خارجی 

ھای ارتجاعی که گاه  اما اھداف سياست خارجی دولت. نبود که سرانجام به جنگی ارتجاعی انجاميد
گيرد که  ھايی انجام می و روشھا  ای از وسايل، شيوه انجامد، از طريق مجموعه به جنگ نيز می

  .دھد  میتشکيلديپلماسی کشورھا را 
ھا در طول چندين قرن گذشته، تحوالتی را از سر گذرانده و ظاھراً در  گرچه ديپلماسی دولت

ھای ويژه پارلمانی، شکلی دمکراتيک به  ھای پارلمانی تالش شده است، از طريق کميته دمکراسی
ھای ديپلماسی دگرگون شده و سياست خارجی  ھا و اسلوب ردد که شيوهآن داده شود و چنين وانمود گ

اند، اما اين ديپلماسی در اساس، سری و  نفع را نيز مردم از طريق پارلمان تعيين و در آن سھيم و ذی
ترين  ست بر ھمگان روشن که حتا در به اصطالح دمکراتيک اين واقعيتی. استبدادی باقی مانده است

گردند  ترين اقدامات دپيلماتيک دولت خودی آگاه می ايی، مردم فقط ھنگامی از مھمھای بورژو دولت
. يابد ھا سال انتشار علنی می ھا از آن گذشته است و اسناد رسمی آن پس از گذشت گاه ده که سال

  .شود برخی از اين اسناد ديپلماسی سری نيز ھرگز علنی نمی
داری قرار دارد، از اين  ھای سرمايه  خارجی دولتدليل اين که ديپلماسی سری در بنياد سياست

ھای  دولت. شود که با منافع و خواست کارگران و زحمتکشان در تضاد قرار دارد واقعيت ناشی می
اند، طبقه کارگر و عموم  ھای مردم ھراس دارند و ھمواره کوشيده داری از آگاھی توده سرمايه

ھا در اين است که حقيقت  نفع طبقاتی آن؛ لذا نگاه دارندھای زحمتکش را در تاريکی و ناآگاھی  توده
  .از چشم مردم پنھان بماند

ھايی که برای تحقق اين اھداف به  پوشيده نگه داشتن اھداف و مقاصد سياست خارجی و روش
چرا . ست تر از عرصه سياست داخلی داری به مراتب سھل ھای سرمايه گيرند، برای دولت کار می

کنند که مسايل  از جمله ادعا می. دھند ای نيز برای آن ارائه می فريبانه دد و گاه عوامکه توجيھات متع
کند که در  مربوطه به ديپلماسی و سياست خارجی با امنيت و منافع ملی مرتبط است و ايجاب می

ھای ديگر، توافقات، مذاکرات و عقد قراردادھا و غيره از روش ديپلماسی سری  مناسبات با دولت
  .ھای رقيب و دشمن از آن آگاه نشوند و منافع به اصطالح ملی به مخاطره نيافتد يت شود تا دولتتبع

گردد که توده  کنند که پيچيدگی ديپلماسی و سياست خارجی مانع از آن می در عين حال ادعا می
مردم بتوانند از آن سر درآورند و نظر درستی ارائه دھند، بلکه فقط گروھی افراد ويژه 

بنابراين با توجيھات پوشالی . ھا آگاه گردند توانند درگير اين مسايل شوند و از آن ديده می صتخص
ھا در پشت  حفظ امنيت ملی، متخصصين ويژه، به دور از چشم مردم و بدون اطالع و آگاھی آن

افقات، گيرند، تو کنند، تصميم می درھای بسته مذاکرات دو جانبه و چند جانبه دارند، بده و بستان می
کنند، حتا تدارک  کنند، بازارھای جھان را ميان خود تقسيم می ھا و قراردادھای سری امضا می پيمان

ھا و  با اين ھمه، روش. بينند ھای ديگران را می ھا و اشغال سرزمين لشکرکشی، برپايی جنگ
ديپلماسی . گردد شود، در اين محدوده خالصه نمی وسايلی که در ديپلماسی سری به کار گرفته می

ھا برای تحقق اھداف  ترين وسايل و شيوه ترين و ضد انسانی داند که حتا از کثيف سری مجاز می
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توان نه صرفاً در  آور نخواھد بود که امروز ھم می از اين جھت تعجب. سياست خارجی استفاده شود
رژوايی ھمان ھای پارلمانی بو ھای بورژوايی، بلکه در به اصطالح دولت ترين دولت استبدادی

ھای سلطنتی مطلقه اروپايی معمول  ھايی را يافت که فرضاً چندين قرن پيش در دوران نظام روش
کشی، توطئه، کودتاھای کاخی، جاسوسی، پرداخت رشوه برای خريد مقامات دولتی و به  آدم. بود

ه، از اين گران ھای توطئه ھای نظامی، فريب و انواع و اقسام حيله ھا، دخالت خدمت گرفتن آن
توان در ديپلماسی امپرياليسم  ھا را نيز به وضوح می ترين اين روش ترين و عريان برجسته. اند نمونه

  .آمريکا به ويژه در نيمه دوم قرن بيستم ديد
داری، در اساس ھمواره سری و استبدادی بوده و  ھای سرمايه بنابراين ديپلماسی سری دولت

  .دامه دھد، سری و استبدادی باقی خواھد ماندمادام که اين نظم به حيات خود ا
اش در  خواھد نظم طبقاتی را از بيخ و بن دگرگون سازد و تحقق اھداف اما، طبقه کارگر که می

از . کند ھای زحمتکش مردم است، ديپلماسی سری را در کل نفی می آگاھی و روشنی عموم توده
ن دولت کارگری برآمده از انقالب ھمين روست که برای نخستين بار در تاريخ بشريت، اي

سوسياليستی در روسيه بود که آشکارا ديپلماسی سری را لغو کرد و تمام قراردادھای سری 
  .بار را افشا و ملغا اعالم نمود اسارت

: درنگ در فرمان صلح اعالم نمود با انقالب اکتبر، لنين پيشوای بزرگ پرولتاريای روسيه، بی
دارد که تمام مذاکرات را به  سازد و عزم راسخ ابراز می  را لغو میاين دولت، ديپلماسی سری«

طور کامالً آشکار در برابر تمام مردم به عمل آورد و بی درنگ به انتشار کامل آن قراردادھای 
ھا را تأييد   آن١٩١٧ اکتبر سال ٢۵داران از فوريه تا  سری بپردازد که حکومت مالکين و سرمايه

دولت، تمام مفاد اين قراردادھای سری را در حدودی که ھدف . د نموده استکرده و يا خود منعق
ھای  داران روس و نگاھداری يا بسط سرزمين ھا واگذاری منافع و امتيازاتی به مالکين و سرمايه آن

که در اکثر موارد چنين بوده است، بی چون و چرا و بی  ھاست، چنان تحت اشغال و ليکاروس
  ».دارد درنگ ملغا اعالم می
ست که در بخش سياست خارجی برنامه مطالبات فوری سازمان ما آمده است  و اين ھمان اصلی

و خواسته شده است که حکومت شورايی بی درنگ ديپلماسی سری را ملغا اعالم نمايد، تمام 
ھای  بار و در خدمت منافع استثمارگران افشا و لغو شوند و اين حق عموم توده قراردادھای اسارت

مردم بی چون و چرا به رسميت شناخته شود که از تمام مسايل سياست خارجی، مذاکرات، مناسبات 
  .ھای ديگر آگاھی داشته باشد ھا با دولت و عقد قراردادھا و پيمان

ھای  گونه که در عرصه داخلی به تمام سياست حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان، ھمان
ھای انقالبی، نوين و مترقی را به مرحله اجرا  د و سياستارتجاعی بورژوايی خاتمه خواھد دا

درخواھد آورد، به سياست خارجی ارتجاعی کنونی نيز پايان خواھد داد و سياست خارجی نوين، 
اين سياست خارجی بر بنيان اتحاد با طبقه کارگر . مترقی و انقالبی را جايگزين آن خواھد ساخت

يبانی مادی و معنوی از جنبش انقالبی طبقه کارگر و سراسر جھان، ھمبستگی و حمايت و پشت
چرا که . ھای زحمتکش شکل خواھد گرفت  دمکراتيک ضد امپرياليستی توده–ھای انقالبی  جنبش

پيروزی نھايی طبقه . ست المللی طبقه کارگر جھانی طبقه کارگر ايران، تنھا يک گردان از ارتش بين
ی انقالبات کارگری در سراسر جھان و پيروزی جھانی کارگر در ايران منوط و مشروط به برپاي

  .باشد ست که خود يک طبقه جھانی می المللی طبقه کارگر بر بورژوازی بين
المللی نيازمند تالش مشترک و  مبارزه عليه اين نيروی بين. ست المللی سرمايه يک نيروی بين

که از شرايط زندگی، اھداف و اين ھمبستگی . المللی کارگران جھان است اتحاد و ھمبستگی بين
گردد، از وقتی که بازار جھانی شکل گرفت و  منافع مشترک کارگران در سراسر جھان ناشی می

اين . ھا پديد آمد، به يک واقعيت عملی و مشخص تبديل شده است تری ميان ملت مناسبات نزديک
ست خارجی حکومت اتحاد و ھمبستگی با پرولترھای تمام کشورھای جھان اساس و بنيان سيا

  .شورايی در ايران خواھد بود



   و حکومت شورايیوظايف فوری انقالب اجتماعی

  

٧٢ 

اما پوشيده نيست که مادام پيروزی پرولتاريا در مقياس جھانی تحقق نيافته است، دولت شورايی 
المللی بورژوايی  ھای بين ھای بورژوايی و سازمان ناگزير است در سياست خارجی خود با دولت

ھای  جا منافع و سياست پوشيده نيست که در اين.  سياسی داشته باشد مناسباتی ولو صرفاً در عرصه
ھای بورژوايی  ھا و سازمان حکومت شورايی در مناسبات با اين دولت. کنند کامالً متضاد عمل می

کاری  تواند يک سياست کامالً آشکار و علنی و به دور از ھر گونه مخفی المللی، فقط می بين
ر زمره نخستين اقدامات خود بايد نظراً و عمالً حکومت شورايی د؛ لذا ديپلماتيک داشته باشد

. ھای آن را مردود و محکوم اعالم کند ھا و شيو ديپلماسی سری را ملغا و تمام وسايل، روش
ھای ارتجاعی  ھمچنين، تمام قراردادھايی که به دور از چشم کارگران و زحمتکشان توسط رژيم

ھای زحمتکش نه فقط ايران بلکه  ير منافع تودهحاکم بر ايران منعقد شده و به نحوی از انحا مغا
  .اند، افشا و ملغا اعالم نمايد سراسر جھان

حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان ايران که با استقرار يک دمکراسی شورايی به فوريت 
بار استبداد دائمی  کند و مردم را از قيد اسارت ترين شکل دمکراسی را بر ايران حاکم می عالی

خواھد بخشيد، با لغو ديپلماسی سری به سياست خارجی استبدادی، تجاوزکارانه، رھايی 
  .گرانه، ارتجاعی و ضد مردمی نيز پايان خواھد بخشيد توطئه
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