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در ھم شکستن ماشين دولتی بورژوازی و استقرار حکومت شورايی
بر طبق برنامه سازمان فدائيان )اقليت( راه حل تضادھای و بحرانھای جامعهی سرمايهداری
ايران ،يک انقالب اجتماعیست که ھدف نھايی آن الغای طبقات و استقرار نظمی کمونيستی متشکل
از انسانھای آزاد و برابر است .نخستين گام اين انقالب ،سرنگونی بورژوازی از اريکهی قدرت
سياسی و استقرار يک حکومت شورايیست.
لذا در بخش وظايف سياسی فوری برنامه آمده است:
» -دولت بورژوايی که دمکراتيکترين شکل آن جمھوری پارلمانی است که بر تارک آن مجلس
مؤسسان قرار گرفته است ،ابزار ستمگری و سرکوب طبقه سرمايهدار برای اسارت طبقه کارگر
است؛ لذا نمیتواند وسيله رھايی پرولتاريا باشد .طبقه کارگر بايد اين دستگاه دولتی را در ھم شکند
و به جای آن دولت شورايی و حکومت شورايی را مستقر سازد«.
 حکومت شورايی که برآمده از قيام مسلحانه تودهھا و تبلور اراده آنھا میباشد ،آن نظامسياسی است که در آن اعمال حاکميت مستقيم و بالواسطه تودهھا جايگزين بوروکراسی ،ارتش،
پليس و کليه نيروھای مسلح حرفهای مجزا از مردم میگردد ،سيستم انتصابی مقامات به کلی
برمیافتد و کليه مناصب و مقامات از صدر تا ذيل ،انتخابی و در ھر لحظه قابل عزل میباشند.
از اينرو در حکومت شورايی:
 - ١ارتش ،سپاه ،نيروھای انتظامی ،بسيج و کليه نيروھای مسلح حرفهای مجزا از مردم منحل
خواھد شد و تسليح عمومی تودهای تحت اتوريته شوراھا ،جايگزين آنھا خواھد گرديد.
 - ٢تمام دستگاه بوروکراتيک برچيده خواھد شد و اعمال حاکميت مستقيم تودهھا از طريق
شوراھايی که به مثابه نھادھای مقننه و مجريه ھر دو عمل میکنند ،برقرار خواھد شد.
 - ٣سيستم انتصابی مقامات برخواھد افتاد و کليه مناصب و مقامات نه فقط انتخابی ،بلکه ھر
لحظه که اکثريت انتخابکنندگان اراده کردند قابل عزل خواھند بود .تمام مقامات ،بدون استثناء،
حقوقی برابر با متوسط دستمزد يک کارگر ماھر دريافت خواھند کرد.
 - ۴سيستم قضايی کنونی منحل میگردد و قضات نيز انتخابی و قابل عزل میشوند«.
و »کنگره سراسری شوراھای نمايندگان کارگران و زحمتکشان شھر و روستا به عنوان
عالیترين ارگان حکومتی« است.
اما چرا دولت بورژوايی بايد در ھم شکسته شود و به جای آن دولتی شورايی در ايران مستقر
گردد؟
دولت ،پديدهای ازلی و ابدی نيست .در نخستين مراحل تاريخ بشريت و پيدايش جوامع انسانی که
ھنوز مالکيت خصوصی و طبقات پديده نيامده بود و مناسبات اشتراکی در ميان انسانھا حاکم بود،
پديدهای به نام دولت ،يک قدرت حکومتی مجزا از مردم که رو در روی آنھا قرار گرفته باشد،
وجود نداشت .در اين جامعه که يگانگی منافع فرد و جمع ،خاص و مشترک حاکم بود ،مؤسسات و
نھادھايی که برای رتق و فتق امور مشترک مردم شکل گرفته بود ،بر پايه فعاليتی داوطلبانه و
آزادانه قرار داشتند و توده مردم برای حفظ و حراست از منافع مشترک ،مسلح بودند.
با توسعه و پيشرفت نيروھای مولد ،تدريجا ً مناسبات توليدی و اجتماعی تغيير میکند ،تقسيم
اجتماعی کار ،مالکيت خصوصی و طبقات پديدار میگردند .پيدايش طبقات ،منافع متضاد و
مبارزهی طبقاتی را به ھمراه داشت .چرا که اکنون ديگر وحدت و يگانگی منافع فرد و جمع ،خاص
و عام از ميان رفته است .طبقات و اقشاری با منافع متضاد در برابر يکديگر قرار گرفته و تضاد
منافع خاص و مشترک پديدار شده است» .از ھمين تضاد منافع خاص و مشترک است که نفع
مشترک ،شکلی مستقل به عنوان دولت به خود میگيرد که از منافع فردی و جمعی واقعی جدا شده«
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و سرانجام خود را بر طبقاتی مبتنی میسازد که »مستلزم تقسيم کارند و يکی از آنھا بر ديگری
١
مسلط است«.
در اينجاست که دولت شکل گرفته است .طبقهای که مالک وسايل توليد میباشد و به طبقه مسلط
از نظر اقتصادی تبديل شده است» ،تسلط مشترک خود را به عنوان قدرت عمومی ،به عنوان
دولت ،برقرار میکند ،٢«.از نظر سياسی نيز به طبقهی مسلط و حاکم تبديل میگردد و از طريق
اين دستگاه دولتی که ارکان اصلی آن را نيروھای مسلح جدا از مردم و بوروکراسی ممتاز و مافوق
مردم تشکيل میدھند ،طبقهی تحت ستم را در انقياد و اسارت نگه میدارد.
بنابراين ،دولت به عنوان قدرت جمعی و متشکل طبقهی حاکم و ابزار ستم و سرکوب برای در
انقياد نگه داشتن طبقه يا طبقات فرودست و تحت ستم ،در مرحلهی معينی از تکامل جامعهی بشری
پديدار شده است و ھستی آن وابسته به شرايط اقتصادی معين و مناسبات طبقاتیست.
از دوران پيدايش جامعهی طبقاتی بردهداری در عصر باستان ،تا به امروز که شيوه توليد
سرمايهداری و جامعه سرمايهداری در جھان مسلط شده است ،با پيچيدهتر شدن جامعه و
کارکردھای آن ،افزايش وظايفی که در برابر طبقه حاکم قرار گرفت و رشد مبارزهی طبقاتی،
دولت نيز عريض و طويلتر شد ،متمرکزتر گرديد ،شکلی پيچيدهتر به خود گرفت ،تا سرانجام در
دوران سرمايهداری به کمال خود رسيد.
در جامعه سرمايهداری که تضادھای طبقاتی کامالً شفاف و مبارزهی طبقاتی در شکل عريان و
آشکار آن در جريان است ،خصلت طبقاتی دولت ،برجستهتر از ھر زمان ديگر است .تفاوتی ھم
نمیکند که اين دولت چه شکلی به خود گرفته باشد ،طبقه حاکم به شکلی پوشيده و به اصطالح
دمکراتيک ،ارادهی سياسی خود را تحميل کند يا به شکلی عريان و استبدادی .در ھر حال دولت
ارگان سيادت طبقه سرمايهدار ،ابزار ستمگری و سرکوب برای اسارت طبقهی تحت ستم کارگر
است.
به قول مارکس» :با ھمان آھنگی که ترقی صنعت مدرن ،تضاد آشتیناپذير طبقاتی کار و
سرمايه را رشد داد و تشديد نمود ،قدرت دولتی ،بيش از پيش ،خصلت قدرت ملی سرمايه بر کار،
خصلت يک نيروی عمومی سازمان يافته برای اسارت و بردهسازی اجتماعی ،خصلت يک ماشين
٣
استبداد طبقاتی به خود گرفت«.
تاکيد مارکس در اينجا بر خصلت طبقاتی دولت بورژوائی به عنوان ارگان سيادت طبقاتی برای
اسارت طبقه کارگر و استثمار کار مزدیست؛ لذا از اين گفتار چنين نتيجهگيری نمیشود که برای
تودهھای کارگر و زحمتکش ،اشکال دولت بورژوايی بیتفاوت است و مثالً فرقی ميان يک دولت
پارلمانی دمکراتيک بورژوايی و يک دولت استبدادی از نمونهی جمھوری اسالمی وجود ندارد.
بالعکس يک جمھوری پارلمانی که در آن مردم از آزادیھای سياسی برخوردارند و حقوق
دمکراتيک و مدنی مردم به رسميت شناخته شده است ،نه فقط از نظر تاريخی در مقايسه با
مؤسسات و نھادھای سياسی فئودالی و قرون وسطايی ،گامی به پيش است ،بلکه در قياس با
دولتھای استبدادی ،که در آن آزادیھا و حقوق دمکراتيک مردم از آنھا سلب شده است ،يک
پيشرفت محسوب میشود .روشن است که مادام ،نظم سرمايهداری و دولت بورژوايی وجود دارد،
نفع کارگران و زحمتکشان در اين است که آن شکل دولت بورژوايی وجود داشته باشد که در آن
آزادیھا و حقوق دمکراتيک مردم ،با ھمان محدوديتھای بورژوايی آن حاکم باشد ،يعنی جمھوری
پارلمانی که دمکراتيکترين شکل دولت بورژوايیست.
با اين ھمه در اين واقعيت تغييری ايجاد نمیشود که دولت بورژوايی ھر شکلی که به خود
بگيرد ،قدرت جمعی و متشکل طبقه سرمايهدار است و ارگان سيادت طبقاتی آن .در يک جمھوری
 -١ايدئولوژی آلمانی؛ مارکس ،انگلس – متن انگليسی
 -٢ايدئولوژی آلمانی؛ مارکس ،انگلس – متن انگليسی
 -٣جنگ داخلی در فرانسه؛ مارکس -متن انگليسی
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پارلمانی ھم مثل ھر شکل ديگر دولت بورژوايی ،طبقه سرمايهدار ،اراده سياسی و اتوريته خود را
از طريق دولتی تحميل میکند که ابزاریست برای در انقياد نگه داشتن کارگران و استثمار
کارمزدی.
ً
شالوده اين دولت اوال ،يک نيروی مسلح حرفهای جدا از مردم ،ارتش ،پليس ،به ھمراه ضمائم
مادی آن نظير دادگاهھا ،زندانھا ،سازمانھای اطالعاتی و جاسوسی و غيره است که ابزارھای
قھری طبقهی حاکم برای حفظ نظم موجود و سرکوب کارگراناند .ھر چه دولت منسجمتر و
متمرکزتر شده است ،ھر چه مبارزهی طبقاتی حادتر شده است ،بر کميت اين نيروی سرکوب و
نقش آنھا در دولت افزوده شده است.
ثانياً ،يک دستگاه عريض و طويل بوروکراسی متشکل از مأمورين دولتی ،مقامات و
منصبداران برای رتق و فتق امور روزمره بورژوازی و سازماندھی استثمار است .بورژوازی
که يک طبقهی کمشمار است ،برای پيشبرد وظايفی که در برابر قدرت سياسی متمرکز قرار دارد،
به ويژه با توسعهی کارکردھای جامعه سرمايهداری و نقش پيچيدهتر دولت ،به ارتشی بزرگ از
کارمندان و حقوقبگيران نياز دارد که دارای شناخت و مھارت حرفهای در عرصهھای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی ھستند .اين ارتش بزرگ ،مطابق يک سيستم تقسيم کار منظم و مبتنی
بر سلسله مراتب سازمان يافته و از طريق سازمانھا و مؤسسات متعدد ،استثمار کار مزدی را در
مقياسی سراسری سازمان میدھد و به رتق و فتق امور روزمره و پيشبرد سياستھای داخلی و
خارجی بورژوازی مشغول است .اين حقوقبگيران دستگاه بوروکراسی که از امتيازات و حقوق
ويژه نسبت به توده مردم برخوردار میباشند ،به کلی از مردم جدا ھستند و به عنوان قشری ممتاز،
مافوق مردم قرار دارند.
در اينجا ،تصميمگيرندگان و مجريان واقعی در مورد مھمترين مسايل جامعه نه توده مردم ،و نه
حتا ارگانھای انتخابی ،بلکه دستگاه بوروکراتيک ماشين دولتی و مقامات انتصابی آن ھستند که راه
را بر ھر گونه مداخله توده مردم در اداره امور کشور ،سد کردهاند .اين دستگاه ،چنان در خدمت
طبقهی سرمايهدار حاکم سازمان يافته است که ھر تغييری ھم که در نظامھای پارلمانی ،در جا به
جايی افراد ،احزاب و مؤسسات ،رخ دھد ،نمیتواند تزلزلی در ارکان قدرت دولتی و حاکميت طبقه
سرمايهدار ايجاد نمايد.
از ھمينروست که شکل دولت پارلمانی در شرايط عادی ،يعنی در شرايطی که بحرانھای جدی
موجوديت نظام را به مخاطره نيانداخته ،مناسبترين شکل دولتی اعمال حاکميت بورژوازی و حفظ
نظم طبقاتی سرمايهداریست.
در اين جا با انضمام پارلمان به دولت ،شکلی زيبا ،فريبنده و توھمبرانگيز به دولت بورژوايی
داده شده است .حق رأی عمومی و آزادی انتخابات وجود دارد .در ظاھر ،تفاوت ثروت به رسميت
شناخته نشده و ھر کس مستقل از اين که به کدام طبقه تعلق دارد ،يک رأی دارد .آزادیھای
سياسی ،آزادی فکر و عقيده ،بيان ،اجتماع ،آزادی نشر و مطبوعات به رسميت شناخته شده و
احزاب سياسی ،تشکلھای صنفی و دمکراتيک میتوانند تشکيل و فعاليت کنند .مردم آزادند،
نمايندگان خود را انتخاب نمايند و به پارلمان بفرستند يا رئيس جمھوری را انتخاب کنند .با اين ھمه،
نه مردم میتوانند بر سرنوشت خود حاکم گردند ،نه نقشی در اداره امور کشور داشته باشند و نه در
ارکان دولت بورژوايی ،فرمانروايی و سلطه بورژوازی تزلزلی ايجاد نمايند.
دليل آن ھم پوشيده نيست .توده مردم از آزادی عقيده و بيان برخوردارند .اما ابزار و وسايلی که
برای ابراز عقيده و بيان وجود دارد ،مطبوعات ،راديو  -تلويزيون ،چاپخانهھا ،خبرگزاریھا ،تمام
وسايل سمعی و بصری و غيره در دست بورژوازیست .ابزارھای مدرن اينترنتی نيز نتوانسته و
نمیتواند تغييری در اين وضع ايجاد نمايد .چون قدرت تأثيرگذاری بورژوازی در اين عرصه نيز
چنان باالست که حتا سازمانھا و احزاب سياسی پر قدرتی که از منافع کارگران دفاع میکنند،
مطلقا ً يارای مقابله با آن را ندارند .به کنه مسئله که نگاه شود ،به رغم اين که آزادیھای سياسی به
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
روز ايدئولوژی و سياستھای خود را تبليغ میکند و به افکار عمومی شکل میدھد .بورژوازی
ارتشی از نظريهپردازان ،روزنامهنگاران ،نويسندگان ،ھنرمندان ،متخصصين مراکز تحقيقاتی و
موسسات رنگارنگ ديگر را نيز برای پيشبرد اين وظايف در اختيار دارد که به ھمراه نھاد مذھب
و دستگاه روحانيت ،ھر لحظه به تحميق ايدئولوژيک تودهی مردم میپردازند.
تحت چنين شرايطیست که مردم حتا نمیتوانند نمايندگان واقعی خود را به پارلمان بفرستند ،نه
از آنرو که کسی مانع آنھا میشود ،بلکه بورژوازی با يک دستگاه تبليغاتی عريض و طويل و به
خوبی سازمانيافته ،چنان جھتگيری معينی به افکار عمومی میدھد که بدون آن که نيازی به
تقلبھای انتخاباتی باشد ،نمايندگان احزاب بورژوايی از صندوقھای رأیگيری بيرون آورده
میشوند و کابينهھای بورژوايی برحسب شرايط و اوضاع اقتصادی و سياسی معين بر سر کار
میآيند .در اين سيستم سياسی ،حتا قدرتمندترين احزاب کارگری و راديکال که به پارلمانھا راه
میيابند ،نمیتوانند نقشی تأثيرگذار بر سياستھا جز انجام برخی رفرمھا در شرايطی معين داشته
باشند .در اساس ،ھمانگونه که اشاره شد ،پارلمان نقش اصلی را در تصميمگيریھای مھم بر عھده
ندارد ،بلکه اين بوروکراسی دستگاه دولتیست که تصميمگيرنده و پيشبرندهی اصلی تصميمات و
مسايل مھم جامعه است .از ھمين روست که در يک نظام دمکراتيک پارلمانی با وجود آزادیھای
سياسی ،اغلب ،اکثريت مردم در انتخابات شرکت نمیکنند .چرا که میدانند از اين طريق نمیتوانند
چيزی را تغيير دھند و بر سرنوشت خود حاکم گردند؛ لذا انتخاب اين يا آن حزب ،اين يا آن نماينده
برای آنھا بی تفاوت است .نکته ديگر اين که ھمين نمايندگانی که توسط خود مردم انتخاب شدهاند،
پس از انتخاب شدن ،ديگر دست کسی به آنھا نمیرسد و در دوره مثالً چھار سالهای که نماينده
پارلمان يا رئيس جمھوریاند ،به مردمی که به آنھا رای دادهاند ،جوابگو نيستند .به وعدهھای خود
پشت پا میزنند و به نام مردم ،عليه مردم تصميم میگيرند .انتخابکنندگان ھم از حق فراخواندن
آنھا و به زير کشيدنشان محروماند.
بنا به داليل فوقالذکر است که دمکراسی و آزادیھای سياسی حتا در يک جمھوری پارلمانی
بورژوايی ،صوری و ظاھری از کار درمیآيند .اين صوری بودن آزادی و دمکراسی ،بر پايه
برابری صوری و ظاھری انسانھا در جامعه سرمايهداری قرار گرفته است .در نظام
سرمايهداری ،ظاھراً ھمه انسانھا آزاد و برابرند .کسی نمیتواند ديگری را از آزادی و برابری
محروم کند و بنده و برده خود سازد .کسی نمیتواند کارگر را به زور ،ھم چون دوران بردهداری و
سرواژ به کار وادارد .در ظاھر ،کارگر و سرمايهدار با ھم برابرند و به عنوان دو فرد برابر و
متساویالحقوق وارد معامله با يکديگر میشوند .يکی کااليی را میفروشد و ديگری میخرد .در
واقعيت اما اين برابری صوریست .کارگر که چيزی جز نيروی کار خود برای فروش ندارد ،با
سرمايهداری که مالک وسايل توليد ،سرمايه و ثروت است ،برابر نيستند .کارگر مجبور است
نيروی کارش را به سرمايهدار بفروشد .ناگزير است به بردگی مزدی تن دھد و استثمار شود .اگر
اين کار را نکند ،خود و خانوادهاش از گرسنگی میميرند؛ لذا آنچه که در ظاھر برابریست ،در
واقعيت ،نابرابریست .برابری صوریست و اين برابری صوری پايه و اساس صوری بودن
آزادی و دمکراسی در نظام سرمايهداریست.
با تمام اين اوصاف ،ھمين آزادیھای سياسی در يک دولت پارلمانی بورژوايی ،تا جايی برای
بورژوازی پذيرفتنیست که »سوء قصد« به نظم موجود صورت نگيرد .در جامعه سرمايهداری که
دو طبقهی سرمايهدار و کارگر طبقات اصلی جامعهاند و رو در روی يکديگر ،مبارزهی طبقاتی در
شکل خالص و عريان آن در جريان است .در يک جمھوری پارلمانی ،مبارزهی طبقاتی در
محدودهھای قانون بورژوازی مجاز و به رسميت شناخته شده است .قانون ھم چيزی نيست ،جز
بيان مناسبات سرمايهداری به زبان حقوقی؛ لذا مبارزه طبقاتی تا جايی مجاز دانسته میشود که از
اين محدودهی قانونی فراتر نرود .اما مبارزهی طبقاتی تحت شرايط معين از محدودهھای نظم
موجود فراتر میرود و محدودهھای قانونی را پشت سر میگذارد .در اينجاست که تمام
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ظاھرسازی دمکراسی بورژوايی کنار نھاده میشود و دقيقا ً مثل دولتھای استبدادی بورژوايی که
در آنھا ديکتاتوری عريان طبقه سرمايهدار حاکم است ،نظير جمھوری اسالمی ايران ،نيروھای
سرکوب پليس و ضد شورش آشکارا وارد عرصه میشوند و تودهھای کارگر و زحمتکش را
سرکوب میکنند .اين واقعيت را مکرر در جريان اعتراضات و مبارزات کارگران ،دانشجويان و
جوانان در نظامھای پارلمانی اروپايی ديدهايم .حاال مجسم کنيد که اگر بحرانھای بزرگی در اين
کشورھا رخ دھد و کارگران برای سرنگونی نظم سرمايهداری به پا خيزند ،چه رخ خواھد داد.
قطعا ً در آن شرايط که ديگر نيروی سرکوب پليس قادر به مھار جنبش نيست ،ارتش نيز با تمام
تجھيزات نظامیاش وارد عرصه خواھد شد تا نظم موجود را نجات دھد .حتا اگر الزم باشد
آزادیھای سياسی تعطيل و پارلمان ھم برچيده خواھد شد .فاشيسم اروپايی اين را يک بار نشان داد.
دولت بورژوايی که بر بنياد نيروھای مسلح حرفهای و بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم شکل
گرفته است ،به جای خود باقیست و سلطهی سياسی بورژوازی را حفظ خواھد کرد .بنابراين دولت
بورژوايی ھر شکلی که به خود بگيرد ،ابزار ستم و استبداد طبقاتیست .يک چنين دولتی نمیتواند
وسيلهی رھايی تودهھای کارگر و زحمتکش باشد .دولت بورژوايی حتا در شکل پارلمانی ،آن
دستگاھی نيست که توده زحمتکش مردم از طريق آن بتواند اداره امور کشور را در دست خود
بگيرد ،وسيعترين دمکراسی را با گستردهترين آزادیھای سياسی برقرار سازند و بر سرنوشت
خود حاکم شوند .کارگران به دولتی نياز دارند که ديگر بر پايه بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم و
نيروھای مسلح مجزا از مردم استوار نباشد.
لذا نخستين وظيفهی انقالب اجتماعی در ھم کوبيدن و انحالل ماشين دولتی بورژوايی است .اين
خرد کردن و به دور ريختن ماشين دولتی بورژوايی نه فقط از آنرو ضروریست که بايد جای آن
را دستگاھی بگيرد که با وظايف پرولتاريا در انقالب ،انطباق داشته باشد ،زواليابنده باشد و با از
دست دادن وظايف و کارکردھای سياسیاش تدريجا ً ناپديد شود و از بين برود ،بلکه دست به نقد،
کاملترين و پيگيرترين دمکراسی را به ارمغان آورد و برقراری آزادیھای سياسی را در
وسيعترين ،گستردهترين و کاملترين شکل آن ممکن سازد.
اين دولتی که در انطباق با وظايف انقالب اجتماعی و مطالبات دمکراسیخواھانه و
آزادیخواھانه فوری عموم تودهھا قرار دارد ،يک دولتی شورايیست که در آن ،تودهھای کارگر و
زحمتکش از طريق ارگانھای شورايی اعمال حاکميت میکنند .شوراھا ،ارگانھای قانونگذاری و
مجری قانوناند و توده مردم تحت اتوريته شوراھا مسلحاند .در اين دولت شورايی تمام نمايندگان و
مقامات دولتی نه فقط انتخابیاند ،بلکه در ھر لحظه که انتخابکنندگان اراده کردند عزل میشوند.
حقوق مقامات از متوسط دستمزد يک کارگر ماھر تجاوز نخواھد کرد .در عين حال آنچه که به
ويژه در مورد جامعه ايران که ھم اکنون دولتی مذھبی بر سر کار است ،حائز اھميت میباشد،
قدرت دستگاه مذھبی را در ھم خواھد شکست و به شکلی کامالً راديکال دين و دولت را از يکديگر
جدا خواھد نمود.
در ايران نه فقط پيش شرطھای عينی و طبقاتی برقراری يک قدرت شورايی وجود دارد ،بلکه
از يک پشتوانه تجربی و تاريخی نيز برخوردار است.
اين واقعيت به دفعات اثبات شده است که مردم ايران نمیتوانند از شر مصايب و فجايعی که نظم
طبقاتی موجود و رژيم سياسی پاسدار آن ،جمھوری اسالمی به بار آوردهاند خالص شوند و به
مطالبات خود دست يابند ،مگر آن که مقدم بر ھر چيز جمھوری اسالمی را سرنگون کنند .اما
سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی ،فقط از طريق يک انقالب ممکن است که نيروی اصلی آن،
طبقه کارگر خواھد بود.
در يک چنين انقالبی ،ھمانگونه که تجربه انقالب سال  ۵٧نيز نشان داد ،اشکال عمده و اصلی
مبارزه که قادر است رژيم را از پای درآورد و سرنگون سازد ،شکلھای مبارزاتی مختص طبقه
کارگر ،از نمونهی اعتصابات عمومی و سراسری و قيام مسلحانه خواھد بود .از درون ھمين
اشکال مبارزه است که ارگانھای اقتدار و اعمال حاکميت مستقيم تودهای کارگران و زحمتکشان در
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شکل شوراھا سر برمیآورند .بی دليل نيست که در ھر کجا انقالبات کارگری رخ داده ،از درون
اعتصابات سياسی کارگران ،شوراھا پديدار شدند .کميتهھای اعتصاب به ارگانھای شورايی تحول
و تکامل يافتند.
بنابراين شکلگيری شوراھا در ايران بر يک زمينه و بنيان طبقاتی قرار دارد .عالوه بر اين،
شورا در ايران يک پيشينه تاريخی نيز دارد که امکان استقرار اين نوع جديد از دولت را تقويت
میکند.
اگر تجارب گذشتهھای دورتر را در پی انقالب مشروطيت و سالھای پس از جنگ جھانی اول
کنار بگذاريم ،کارگران و زحمتکشان ايران در جريان سرنگونی رژيم شاه ،به ويژه پس از قيام
مبادرت به ايجاد شوراھا نمودند که تجربهای مھم و فراموش نشدنیست .توده مردم ،کارگران،
سربازان ،دھقانان و گروهھای اجتماعی ديگری از مردم زحمتکش ،با ايجاد اين شوراھا به رغم
موانعی که ارتجاع حاکم پديد آورده بود و مانع از رشد و تکامل آنھا گرديد ،در ھمين محدوده نيز
در عمل ،نقش بی بديل شوراھا را در اعمال قدرت و ظرفيت و جايگاه آنھا را در تحقق مطالبات و
اھداف انقالبی خود دريافتند .اين تجربهی مثبت شوراھا در خاطرهی تاريخی کارگران و
زحمتکشان باقی مانده است و از ھمين روست که در ميان توده مردم ايران ،شورا از محبوبيت
بااليی برخوردار است.
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
ارگانھای قدرت حاکم تبديل شوند و نه اين که در جنب قدرت حاکم بورژوايی قرار داشته باشند.
اين تجربه آموخت که برای استقرار يک حکومت شورايی در ايران بايد تمام ماشين دولتی کھنه
موجود در ھم شکسته و جاروب شود .سيستم انتصابی مقامات به کلی بر افتد و تمام ارگانھا و
مقامات از پايينترين سطوح تا باالترين آن انتخابی باشند .در حکومت شورايی که بر ويرانهھای
دولت بورژوايی استقرار میيابد ،تودهھای کارگر و زحمتکش مردم از طريق برپايی شوراھا در
محل کار و زندگی خود ،کامالً آزادانه و آگاھانه نمايندگان خود را انتخاب میکنند .رفتار آنھا را از
نزديک تحت کنترل و نظارت دقيق قرار میدھند و چنانچه ديدند منتخبين آنھا که بايد پاسخگو
باشند ،از وظايف خود عدول نمودند ،بی درنگ آنھا را معزول و اختياراتشان را سلب میکنند.
بنابراين در دمکراسی شورايی که عرصهی حاکميت مستقيم اکثريت بزرگ مردم ايران است و نه
اقليتی کوچک از سرمايهداران و ثروتمندان ،برخالف دمکراسی بورژوايی نه فقط بساط سيستم
انتصابی از بيخ و بن برچيده میشود و تمام مقامات و مناصب از پايينترين تا باالترين سطوح
انتخابیاند ،بلکه منتخبين ،پاسخگو و قابل عزلاند.
در حکومت شورايی ،ديگر جايی برای وزرا ،وکال و مقاماتی که در ارگانھای عالی دولتی جا
خوش میکنند ،و از امتيازات ويژهای برخوردارند و حقوق و مزايای کالنی دريافت میکنند ،وجود
نخواھد داشت .تودهھای کارگر و زحمتکش مردم ،خودشان قادرند از طريق شوراھا وظايف
کشورداری را بر عھده بگيرند و در ازای انجام خدمات عمومیشان ھمان حقوق و دستمزد
کارگریشان را دريافت نمايند .حتا در دمکراتيکترين دولتھای بورژوايی ھم اکنون حقوق و
مزايايی که يک نماينده مجلس از آن برخوردار است ،از ده برابر حقوق يک کارگر تجاوز میکند
و در مورد برخی مقامات دستگاه بوروکراتيک گاه به دهھا برابر نيز میرسد .حکومت شورايی به
اين مفتخوری پايان خواھد داد و حقوق و مزايای ھيچ مقامی از متوسط دستمزد کارگر ماھر
تجاوز نخواھد کرد .اين اقدام در عين حال مبارزهایست عليه مقامطلبی و تمايالت بوروکراتيک در
حکومت شورائی.
حکومت شورايی ،عرصه حاکميت مستقيم عموم تودهھای کارگر و زحمتکش است .برای اين که
ھمه زحمتکشان جامعه بتوانند راه و روش ادارهی امور کشور را در تمام سطوح بياموزند ،نقشی
فعال در اداره امور کشور داشته باشند و با تمايالت بوروکراتيک و مقامطلبی مبارزه شود ،حکومت
شورايی دورهھای نمايندگی در شوراھا و تصدی امور را تا حد ممکن کوتاه خواھد کرد و فرضا ً به
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دو سال در ارگانھای عالی دولت شورايی و يک سال در ارگانھای محلی و سطوح پايينتر کاھش
خواھد داد.
حکومت شورايی به جدايی قانونگذاری و اجرای آن پايان خواھد داد و شوراھا در آن واحد
ارگانھای مقننه و اجرايی خواھند بود .عالیترين ارگان حکومت شورايی ،کنگره نمايندگان
شوراھای کارگران و زحمتکشان خواھد بود که نمايندگان راستين و واقعی مردم در آن جای
گرفتهاند .آنھا از پايينترين سطوح شوراھا ،منتخب توده مردماند .در اين عالیترين ارگان
حکومت شورايی ،مسايل مربوطه به سراسر کشور مورد بحث و تصميمگيری قرار میگيرد و به
فوريت توسط ھمين ارگان به مرحله اجرا گذاشته میشود.
حکومت شورايی نمیتواند دستگاه قضايی کھنه را حفظ کند .سيستم قضايی کشور نيز دگرگون
خواھد شد .در اينجا نيز ديگر قضات انتصابی و مادامالعمر وجود نخواھد داشت .قضات نيز توسط
مردم انتخاب میشوند و ھر زمان که اراده کردند از قدرت عزل آنھا برخوردارند.
وجه ديگر در ھم شکستن ماشين دولتی بورژوازی ،برچيدن ارگانھای سرکوب ،ارتش ،سپاه
پاسداران ،پليس ،بسيج ،دستگاهھای شکنجه و جاسوسیست .اين ارگانھا و نھادھا در حکومت
شورايی منحل و جاروب میشوند .بازوری مسلح حکومت شورايی ،توده مردم مسلحاند .اين تودهی
مسلح که تحت اتوريته شوراھا به وظايف انقالبی خود عمل میکند ،قدرتمندتر از ھر نيروی مسلح
حرفهایست و به خوبی قادر است از موجوديت حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان حراست
کند ،ھر متجاوزی را سرکوب و سر جای خود بنشاند و از نظم انقالبی پاسداری کند.
برافتادن نيروھای مسلح حرفهای و برقراری تسليح عمومی تودهھا به نظام وظيفهی اجباری
پايان خواھد داد .ديگر جوانان کشور مجبور نمیشوند که دو سال از بھترين ايام عمر خود را عاطل
و باطل در گوشه پادگانھا بگذرانند .تودهھای زحمتکش مردم در ھمان حال که کار مولد و سودمند
خود را انجام میدھند ،مسلح ھستند و وظايف انقالبی خود را در دفاع از حاکميت خود و منافعشان
بر عھده خواھند داشت.
الغای بوروکراسی و نيروھای مسلح حرفهای جدا از مردم ،باعث میگردد که تودهھای مردم
ايران از شر ھزينهھای سنگين و کمرشکن دستگاه دولتی موجود نيز رھا شوند.
ھم اکنون ساالنه دهھا ميليارد دالر از حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان ،صرف ھزينهھای
دستگاه انگل دولتی میشود تا نظم طبقاتی موجود حفظ و منافع سرمايهداران تأمين گردد.
در حکومت شورايی که ديگر نيازی به يک دستگاه عريض و طويل نظامی  -بوروکراتيک ،با
لشکری از حقوقبگيران آنھا و ھزينهھای کالن سالحھای مخرب برای جنگ و سرکوب نيست،
اين ھزينهھای سنگين از دوش توده مردم برداشته میشود و صرف رفاه و بھبود شرايط مادی و
معيشتی و معنوی آنھا میگردد .فقط استقرار يک حکومت شورايی در ايران قادر خواھد بود ،توده
مردم را بر سرنوشت خود حاکم سازد و مطالبات و اھدافشان را عملی سازد.
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آزادیھای سياسی و حقوق دمکراتيک مردم ايران در حکومت شورايی
در ھم شکستن ماشين دولتی بورژوازی ،تنھا به معنای برافتادن ابزار مادی سرکوب و ستم طبقه
حاکم نيست ،بلکه ابزار معنوی ستم و سرکوب را نيز در برمیگيرد .دولت شورايی که با در ھم
شکستن دستگاه دولتی کھنه استقرار میيابد ،قطعیترين گسست از مذھب و جداسازی دستگاه دين
از دولت به راديکالترين شکل آن است.
در ايران دولتی به نام جمھوری اسالمی بر سر کار است که آشکارا دين و دولت را در يکديگر
ادغام نموده و تمام ابزارھای سرکوب مادی و معنوی را به عريانترين شکل ممکن ،برای اسارت
و در انقياد نگاه داشتن توده مردم به کار گرفته است .در اين شکل از دولت بورژوايیست که
طبقهی حاکم ،ديکتاتوری خود را کامالً عريان و علنی اعمال نموده و عظيمترين فجايع و جنايات را
به بار آورده است .جمھوری اسالمی يک دولت بورژوايی برای پاسداری از نظم سرمايهداری و
حفظ منافع طبقاتی بورژوازیست .اما اين دولت يک ويژگی مھم دارد که آن را به استثنای مواردی
محدود ،از تمام دولتھای جھان متمايز میسازد .خصلت مذھبی دولت ،ويژگی جمھوری
اسالمیست .در اينجا ،دخالت دستگاه مذھب در دولت ،در شکل پوشيده آن نيست و معضل تنھا به
اين خالصه نمیشود که دستگاه دينی ،ابزار تحميق معنوی تودهھا در خدمت طبقه حاکم و حفظ نظم
موجود است .در ايران دستگاه روحانيت مستقيما ً در سرکوب مادی تودهھا مداخله دارد و دين و
دولت کامالً در يکديگر ادغام شدهاند .اين دولت مذھبی از نوع دولتھايی نيست که شيوه استبدادی
حکومت در آن مشروط به شرايط سياسی معين و توازن طبقاتی معين باشد .دولت مذھبی جمھوری
اسالمی در ذات خود ،دولتی کامالً استبدادی با شيوهھای سرکوب وحشيانهی مختص خود و اختناق
دائمیست .جمھوری اسالمی ھمانگونه که آشکارا به مردم ايران نشان داده است ،بنا به خصلت
مذھبی خود ،از اساس با ھر گونه آزادی سياسی مردم دشمنی آشتیناپذير دارد .اين دولت ،مطلقا ً
نمیتواند آزادی عقيده و بيان مردم را بپذيرد ،چرا که به حسب آموزهھای دين دولتی ،ھر عقيدهی
ديگری جز عقيدهی دينی حاکم ،کفر و الحاد است و بيان آن ستيز با خدا و رسول خدا .عقايد مذھبی
دولت حاکم که بر خرافات عھد عتيق بنا شده است ،تاب مقاومت در برابر عقايد علمی و پيشرو
بشريت را ندارد ،لذا دولت مذھبی بقای عقايد خرافاتی خود را در ممنوع کردن آزادی عقيده و به
بند کشيدن آزادانديشی میداند .از اينروست که جمھوری اسالمی ھمواره دشمن آزادی عقيده و بيان
بوده و خواھد بود .جمھوری اسالمی آزادی نشر و مطبوعات را به بند کشيده است ،از آن رو که به
عنوان يک دولت دينی از آگاھی مردم و نفی عقايد مذھبی حاکم وحشت دارد.
جمھوری اسالمی ،تشکيالت حاکميت خدا بر روی زمين است .از اينرو نمیتواند ھيچ نھاد و
تشکيالتی را مستقل از تشکيالت دولت مذھبی پذيرا باشد ،بنابراين ھمواره آزادی ايجاد تشکلھای
مستقل سياسی ،صنفی و دمکراتيک را نفی کرده و ھر گونه تالش برای ايجاد آنھا را با قھر و
سرکوب در ھم شکسته است.
جمھوری اسالمی ،خود را عرصهی حاکميت خدا بر روی زمين میداند ،از اينرو آزادی
اعتراض ،اجتماع ،تظاھرات و اعتصابات را از مردم سلب نموده است ،چرا که از ديدگاه دولت
دينی اين آزادی ،اعالن جنگ به خدا و رسول خدا تلقی میشود.
سانسور و تفتيش عقايد ،جزئی جدايیناپذير از موجوديت ھر دولت دينیست ،تا مانع از نشر
افکار و عقايدی گردد که عقايد دولت مذھبی را به چالش بکشد .از اينروست که جمھوری اسالمی
يک دستگاه پيچيده و عريض و طويل سانسور ،تفتيش عقايد و جاسوسی را در ايران سازماندھی
کرده است که در نوع خود در سراسر جھان بیبديل است.
جمھوری اسالمی به عنوان يک دولت مذھبی ،چيزی به نام برابری حقوق را به رسميت
نمیشناسد و از اين رو ،برابری حقوق مردم ايران را نفی و لگدمال کرده است .اين در ذات مذھبی
دولتیست که برابری حقوق را نفی کند و بر تمايز و تبعيض ميان پيروان خود و جز خود تأکيد
نمايد؛ لذا بیدليل نيست که جمھوری اسالمی با قائل شدن تفاوتھای حقوقی ميان افراد جامعه به
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حسب اعتقادات ،حتا برابری حقوق فرقهھا و شعبهھای اسالمی را نيز نپذيرفت و گاه آنھا را
بیرحمانه سرکوب کرد.
جمھوری اسالمی در زمرهی معدود دولتھايیست که برابری حقوق اجتماعی و سياسی زن و
مرد را آشکار و علنی نفی و انکار کرده است .اين پايمال کردن حقوق انسانی زن ،ذاتی دولت
مذھبیست که خود را مجری آيات و احکام نازل شده از سوی قدرتی غيبی میداند که برابری زن
و مرد را نفی و زن را در مرتبهای پايينتر از مرد قرار داده است .بر مبنای ھمين احکام و
مقررات دينیست که جمھوری اسالمی بیرحمانهترين تبعيض و ستم را بر زنان اعمال کرده است.
حکومت اسالمی خود را نماينده خدا و مجری احکام و فرامين او میداند ،لذا اين حق را نيز
برای خود قائل است که زندگی خصوصی مردم را مورد تعرض قرار دھد .حتا در جزئیترين
رفتار و مسايل خصوصی مردم دخالت کند ،تا اطمينان يابد که بندگان خدا در زندگی خصوصیشان
نيز احکام و فرامين مذھبی را رعايت میکنند.
جمھوری اسالمی که مھمترين وظيفهاش حراست از نظم طبقاتی حاکم است ،به اين بسنده
نمیکند که به نام مذھب ،نظم ستمگرانه موجود را تقديس کند .دستگاه مذھبی به نام خدا در تمام
شئون اقتصادی ،اجتماعی و سياسی جامعه ،مستقيما ً 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
رسول خدا با حبس ،شکنجه و اعدام ،بیرحمانه سرکوب کرده است.
اين است سيمای مذھبی جمھوری اسالمی ،به عنوان دولتی که دين و دولت را کامالٌ در يکديگر
ادغام نموده و به نام ﷲ عھدهدار سرکوب مادی و معنوی تودهھای وسيع مردم ايران است .از
اينروست که جدايی دين از دولت به خواست مبرم اکثريت بزرگ مردم تبديل شده است .اما در
جايی که دين و دولت چنان در ھم تنيدهاند که ھيچ ارگان و نھاد دولتی را نمیتوان يافت که دستگاه
مذھبی نقشی مستقيم در آن نداشته باشد ،جدايی دين از دولت ممکن نيست ،مگر آن که تمام دولت از
بيخ و بن در ھم کوبيده شود.
فقط يک انقالب اجتماعی میتواند اين دولت را در ھم بشکند .در ھم شکستن اين دولت و
استقرار دولتی شورايی میتواند به اين خواست تودهھای وسيع مردم ايران جامه عمل پوشد .دولت
شورايی يک تسويه حساب کامل و راديکال با دخالت دين در دولت است .در اين دولت ديگر اثری
از رابطهی دين و دولت وجود نخواھد داشت .دولت شورايی دين و دولت را به طور کامل از
يکديگر جدا خواھد نمود .اين جدايی دين از دولت اوالً ،مقدم بر ھر چيز به اين معناست که دولت
خود را از قيد ھر مذھبی رھا میسازد .ھيچ دين و مذھبی به عنوان دين رسمی ،شناخته نخواھد
شد .ھيچ امتياز ويژهای به ھيچ مذھب خاصی داده نمیشود و انحصار يک مذھب خاص برمیافتد.
دست مذھب و دستگاه روحانيت به کلی از تمام ارگانھا و نھادھای دولتی کوتاه میگردد .حکومت
شورايی ،دين را امر خصوصی مردم اعالم خواھد کرد .داشتن عقيده دينی مسئله شخصی اعضای
جامعه است و ربطی به دولت نخواھد داشت .ھر کس آزاد و مجاز خواھد بود که به ھر عقيدهی
دينی باور داشته باشد ،به ھر دينی که میخواھد بگرود يا ھيچ دين و مذھبی نداشته باشد .تمام مردم
در برابر دولت ،از برابری و حقوق يکسان برخوردارند و تبعيضی ميان آنھا وجود نخواھد داشت؛
لذا تبعيض و نابرابری ناشی از تفاوتھای حقوقی کنونی ميان افراد جامعه به حسب عقايد
مذھبیشان به ھمراه ستمگری عليه اقليتھای مذھبی يا بیدين برخواھد افتاد .وقتی که مذھب امر
خصوصی شھروندان اعالم میشود و حکومت شورايی تفاوتی ميان گروهھای دينباور يا غير دينی
قائل نيست ،ديگر نيازی به ذکر دين و مذھب افراد در اسناد رسمی که خود نوعی تفتيش عقايد
محسوب میشود ،نخواھد بود و اين نيز برخواھد افتاد .برافتادن دولت مذھبی به معنای الغای تمام
قوانين و مقررات قضايی و شيوهی محاکمات و مجازاتھای بیرحمانه و ضد انسانی برگرفته از
عقايد و باور مذھبی ،از نمونهی شالق ،سنگسار ،به دار کشيدن انسانھا ،بريدن دست و پا ،کور
کردن چشم و غيره خواھد بود.
ثانياً ،در حکومت شورايی که دين و دولت از يکديگر جدا شدهاند ،دستگاه روحانيت و مجامع
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مذھبی ،ديگر ھيچگونه کمک مالی از دولت دريافت نخواھند کرد .مردم ايران به خوبی میدانند که
ھمه ساله بخش بزرگی از بودجهی کشور ،تحت عناوين مختلف ،به دستگاه روحانيت اختصاص
میيابد .اين دستگاه سرتاپا مفت خور و فاسد ،که در اين سالھا مستقيما ً در دولت دخالت داشته،
ثروتھای ھنگفتی را در دست خود متمرکز نموده است .پرسنل اين دستگاه که گويا به حسب
ادعاھای مذھبيشان قرار بود زندگی فقيرانهای داشته باشند و با صدقهی مؤمنين ارتزاق کنند ،اکنون
در زمره مرفهترين اقشار جامعهاند و باالترين ردهھای آن به حسب سلسله مراتبشان ،ثروتمندترين
افراد جامعهاند و تعدادی از آنھا سرمايهداران بزرگی ھستند .آنھا اين ثروتھا را از طريق
دزدی ،رشوه خواری ،سوء استفادهھای مالی و زد و بندھای مافيايی در دستگاه دولتی انباشتهاند؛ لذا
در حکومت شورايی نه فقط ھر گونه پرداخت و کمک مالی به اين افراد مفتخور که با باال کشيدن
حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان ،چاق و چله شدهاند ،ممنوع میگردد ،بلکه تمام ثروتھای
جامعه را که به ناحق به تصرف خود درآوردهاند ،از آنھا باز پس گرفته خواھد شد .عالوه بر اين،
دستگاه روحانيت به عناوين مختلف ،بخش بزرگی از ثروت جامعه را به نام وقف در دست خود
متمرکز ساخته و از منافع آن بھرهمند میشوند .اين اموال نيز از تملک آنھا خارج و به تملک
جامعه در خواھد آمد .روحانيون به زندگی خصوصیشان بازگردانده میشوند که از طريق
صدقهھای مؤمنين زندگی خود را بگذرانند.
ثالثا ،حکومت شورايی که دين و دولت را از يکديگر جدا میسازد ،دست مذھب و دستگاه
روحانيت را از مدارس و مراکز تحصيالت عالی و برنامهھای آموزشی کوتاه خواھد کرد .مدرسه
جای فرا گرفتن علم است و نه ترويج خرافات .ھم اکنون در ايران دولت دينی با دخالت در مدارس
و برنامهھای درسی به ترويج خرافات مشغول است و مانع از تدريس علومی میشود که با اين
خرافات در ستيز آشکارند .در مدارس يک سيستم تفتيش عقايد برقرار است و معلمان و
دانشآموزان تحت کنترل مداوم قرار دارند .آنھا را به اجبار وادار به انجام مراسم مذھبی میکنند.
دولت مذھبی تالش میکند عقايد مذھبی خود را از نخستين سالھای تحصيل به دانشآموزان تحميل
کند .مردم ايران از اين دخالت دستگاه دينی در مدارس بيزارند .مردم عقايد مذھبی مختلفی دارند ،يا
اصالً غير مذھبیاند؛ لذا نمیخواھند مذھب معينی در مدارس به فرزندانشان آموخته شود .حتا
بخش بزرگی از مردم که به حسب عادت ،باوری کلی به خدا دارند ،آموزش مذھبی را در مدارس
نفی میکنند و آن را مانعی بر سر راه رشد فکری و شکوفايی استعداد فرزندان خود میدانند.
دولت مذھبی ،اما برای تحکيم زنجيرھای اسارت فکری ،دائما ً بر دامنهی آموزشھای مذھبی و
اجرای مراسم دينی در مدارس افزوده است .تضاد دولت مذھبی با علم حتا در مراکز آموزش عالی
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
داد .حکومت شورايی از آنجايی که به عقايد مردم احترام میگذارد و ھمه در برابر دولت برابرند،
به ھيچ دين و مذھبی اجازهی دخالت در نظام آموزشی کشور را نخواھد داد .کودکان در مدارس
بايد علوم و ھنرھا بياموزند .مدرسه بايد به مرکزی برای رشد فکری و جسمی کودکان و شکوفايی
خالقيت آنھا تبديل شود؛ لذا حکومت شورايی ،تدريس ھر گونه آموزش دينی و انجام مراسم مذھبی
را در مدارس ممنوع اعالم خواھد کرد .مدارس و آموزشگاهھا مطلقا ً غير مذھبی خواھند بود.
دولت شورايی با جدايی کامل دين از دولت و مدارس ،مردم ايران را از شر ستمگریھای دولت
دينی و دستگاه روحانيت نجات خواھد داد.
حکومت شورايی عالیترين نوع دمکراسیست که تاريخ بشريت به خود ديده است .ھمانگونه
که پيش از اين در توضيح مختصات دولت شورايی ديديم ،تمام شھروندان مستقل از عقيده ،نژاد،
جنسيت ،قوميت و مليت از حقوق برابر برخوردارند .عموم مردم از حق انتخاب کردن و انتخاب
شدن برخوردارند و از طريق شوراھا در محل کار و زندگی ،نمايندگان خود را برمیگزينند .خود
قانونگزار و مجری قانوناند .تمام مقامات و ارگانھای دولتی ،انتخابی و ھر لحظه قابل عزلاند و
حقوق و مزايای آنھا از دستمزد کارگران فراتر نخواھد بود .در يک چنين دمکراسی ،آزادیھای
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سياسی ،ديگر ھمانند جمھوریھای پارلمانی ،صوری و ظاھری نيست .تمام امکانات جامعه در
بھترين حالت ممکن در اختيار تودهھای زحمتکش مردم است تا بتوانند از آزادی برخوردار باشند.
در اينجا آزادیھای سياسی در وسيعترين و کاملترين شکل آن وجود دارد.
اساسا ً ھدف نھايی انقالب اجتماعی پرولتری استقرار جامعهای متشکل از انسانھای آزاد ،آگاه و
برابر است که به قول مارکس در آن »تکامل آزادانهی ھر فرد ،شرط تکامل ھمگان است«.
تحقق اھداف انقالب اجتماعی نيازمند تالش انسانھای آگاه است .قرنھای متمادیست که طبقات
حاکم ستمگر با در دست داشتن تمام وسايل توليد مادی و معنوی ،تودهھای وسيع مردم را در
ناآگاھی و انقياد نگه داشتهاند .انقالب اجتماعی بالعکس برای تحقق اھداف خود به آگاھی روزافزون
مردم نياز دارد تا تمام افکار و عقايد ،فرھنگ ،اخالق و خرافات ديرينه و پوسيده را جاروب و
زنجيرھای اسارت معنوی تودهھا را نابود نمايد؛ لذا از ھمان آغاز ،حکومت شورايی آزادیھای
سياسی را در وسيعترين و کاملترين شکل ممکن آن برقرار خواھد ساخت.
در دمکراسی شورايی آزادی فکر و عقيده ،آزادی بيان ،آزادی مطبوعات ،اجتماع ،تظاھرات و
اعتصاب ،آزادی تشکيل و فعاليت کليه تشکلھای سياسی ،صنفی و دمکراتيک ،بدون ھر گونه »قيد
و شرط«» ،اما ،و« مگر »ی که محدود کننده آنھاست ،معمول میگردد«.
تودهھای کارگر و زحمتکش ھيچ نفعی در محدود ساختن آزادیھا ندارند ،چرا که ھر چه
آزادیھا وسيعتر و کاملتر باشد ،به نفع آنھاست .بھتر آگاه میشوند و سريعتر به اھداف خود
میرسند.
مردم کامالً در داشتن ھر گونه عقيده و بيان آن در ھر شکل آن آزادند .نشر و مطبوعات از
آزادی کامل برخوردارند و نياز به ھيچ گونه مجوز دولتی نخواھند داشت .حکومت شورايی که
عرصه وسيعترين آزادیھای سياسیست ،نه فقط نيازی به سانسور و تفتيش عقايد ندارد ،بلکه بی
قيد و شرط چنين اقداماتی را ممنوع اعالم خواھد کرد .در دمکراسی شورايی ،مردم از آزادی کامل
ايجاد احزاب ،اتحاديهھای کارگری ،شوراھا و کليه تشکلھای صنفی و دمکراتيک و فعاليت آنھا
برخوردارند و نياز به کسب مجوز از دولت را نخواھند داشت .بر ھمين منوال ،مردم آزادند که ھر
گاه اراده کردند ،بدون کسب ھر گونه مجوز دولتی ،اجتماع ،تظاھرات و اعتصاب برپا کنند.
حکومت شورايی ،بی قيد و شرط تفتيش و جاسوسی ،شکنجه و تمام اقدامات غير انسانی و ضد
دمکراتيک را که جمھوری اسالمی معمول داشته ،ملغا اعالم خواھد نمود .ھر گونه تعرض به
زندگی خصوصی افراد جامعه ممنوع میگردد و فرد و محل زندگی او از مصونيت برخوردار
خواھند بود.
حکومت شورايی که برابری حقوق کليه شھروندان را معمول خواھد کرد ،به ھر گونه تبعيض و
نابرابری موجود در اين عرصه پايان خواھد داد .پيش از اين گفته شد که با برافتادن دولت مذھبی
کليه محدوديتھا و تضييقاتی که عليه اقليتھای مذھبی اعمال میشود ،برخواھد افتاد و به تبعيض
و نابرابری نسبت به آنھا پايان داده خواھد شد.
به رسميت شناختن برابری کامل و بی قيد و شرط حقوق اجتماعی و سياسی زن و مرد ،و
برانداختن تمام تبعيضات و ستمگریھايی که دولت مذھبی عليه زنان معمول ساخته ،در زمره
اقدامات فوری حکومت شورايیست .گرچه حکومت شورايی صرفا به اين اقدامات قانع نيست ،چرا
که وظايف انقالب اجتماعی ،برخورد اساسیتری را به نابرابری زن و مرد میطلبد ،تا رھايی زن،
کامل گردد و به يک رھايی واقعی تبديل شود.
در واقع ،اسارت ،ستم و نابرابری زن ريشهھای اقتصادی  -اجتماعی دارد .تحت شرايط
اقتصادی  -اجتماعی معينی در تاريخ بشريت پديد آمد و در شرايط اقتصادی  -اجتماعی به کلی
متفاوت ديگری از بين خواھد رفت.
پيش از پيدايش مالکيت خصوصی و جامعه طبقاتی ،زن از ستم ،نابرابری و تبعيض در عذاب
نبود .اما از وقتی که تقسيم اجتماعی کار در تاريخ بشريت رخ داد ،مقام و موقعيت زن در جامعه
تدريجا ً تنزل يافت .تقسيم اجتماعی کار ،بر نقش مرد در توليد اجتماعی افزود و با پيدايش محصول

وظايف فوری انقالب اجتماعی و حکومت شورايی

١٤

مازاد و مالکيت خصوصی ،زن از توليد اجتماعی کنار گذاشته شد .ادارهی امور خانه که تا پيش از
اين جزئی جدايیناپذير از توليد اجتماعی بود ،خصلت اجتماعی خود را از دست داد و به يک
خدمت خصوصی تبديل گرديد .در جريان اين تحوالت ،شکل خانواده تغيير کرد و خانوادهی تک
ھمسر و پدرساالر به وجود آمد که مرد در آن فرمانرواست .ھدف اين خانواده ،توليد فرزندانی بود
که به مرد تعلق داشته باشند تا بتوانند ثروت پدرشان را به ارث ببرند .در نتيجهی اين تغييرات
اقتصادی و اجتماعی در تاريخ بشريت است که زن از نظر اقتصادی به شوھر وابسته میشود و
نيمه بردهای میگردد که وظيفهاش خانهداریست .او در انقياد و اسارت مردی قرار میگيرد که
فرمانروا و نانآور خانواده است .اين تنزل جايگاه زن به خانهداری ،او را از عرصه حيات سياسی
و اجتماعی دور میکند و با بی حقوقی تام و تمام روبرو میگردد؛ لذا دوران انقياد ،ستم و نابرابری
زن با پيدايش مالکيت خصوصی بر وسايل توليد آغاز میگردد .ديگر برای چندين ھزار سال،
نمیتواند مسئله رھايی زن از قيد اين ستم ،تبعيض و نابرابری به عنوان مسئلهای اجتماعی ،به
مسئله روز تبديل شود ،تا وقتی که رشد نيروھای مولد و پيشرفت تاريخی بشريت به مرحلهای رسيد
که شيوه توليد سرمايهداری پديد آمد که راه را بر مشارکت زنان در توليد اجتماعی در مقياسی وسيع
گشود و زمينهھای استقالل اقتصادی زن را فراھم ساخت .به رغم محدوديتھايی که جامعه
سرمايهداری بنا به خصلت طبقاتی خود ،بر سر راه حضور و دخالت ھمه جانبهی زنان در توليد
اجتماعی پديد آورده است ،اما در ھمين محدوده نيز گام مھمی در راستای رھايی زن بود .زنانی که
به عرصه توليد اجتماعی وارد شدند ،به نحو روزافزونی از تبعيض و بی حقوقی خود آگاه شدند و
به مبارزه عليه آن برخاستند؛ لذا برابری حقوق زن و مرد به عنوان يک مسئله اجتماعی به ميان
کشيده شد.
مبارزهای که به ويژه از نيمه دوم سدهی ھيجدھم برای حصول به برابری ،پیگيرانه ادامه يافت،
بدان جا انجاميد که ھم اکنون به استثنای معدود کشورھايی از نمونهی ايران که در آن يک دولت
مذھبی و زنستيز حاکم است ،تمام کشورھای جھان ،برابری حقوق زن و مرد را رسما ً در قوانين
خود پذيرفتهاند ،ولو اين که در تمام کشورھا اين برابری حقوق در عرصهھای اقتصادی ،اجتماعی
و سياسی به درجات مختلف نقض شده و میشود .اما حتا اگر اين برابری حقوق بی کم و کاست نيز
در جامعه سرمايهداری عملی گردد ،در اين نظام ،رھايی کامل و ھمه جانبه زن امکانپذير نيست.
چرا که توليد سرمايهداری اصوالً نمیتواند تمام زنان را به عرصه توليد اجتماعی بکشاند و
مشارکت ھمه جانبه و گسترده زن را در توليد اجتماعی عملی سازد .اين واقعيتیست که
سرمايهداری اصوالً قدرت جذب عموم تودهھای مردم را در عرصهی توليد اجتماعی ندارد و
ھمانگونه که ھمگان شاھدند ،مدام طول و عرض ارتش بيکاران را افزايش داده است .بگذريم از
اين که در پی ھر بحرانی در نظام سرمايهداری ،زنان در زمره اولين گروهھايی ھستند که اخراج و
بيکار میشوند .نفع سرمايه ،ھمواره اين بوده و ھست که گروه کثيری از زنان در خانه باقی بمانند
و به کار خانهداری مشغول باشند .اين کار نفع مادی مشخصی برای سرمايهدار دارد .سرمايهداران
برای کسب سود ھر چه بيشتر ھمواره در تالشاند ،ھزينهھای خود را کاھش دھند .از اينرو
میخواھند توليد و بازتوليد نيروی کار نيز ھر چه ارزانتر تمام شود .وقتی که زن در خانه باقی
میماند ،کارھای خانه را انجام میدھد ،غذا آماده میکند ،از بچهھا مراقبت میکند و تمام اين کارھا
را بدون ھر گونه اجر و مزدی انجام میدھد .انجام اين خدمات مفت و مجانی در خدمت سرمايه و
کاھش ھزينهھای توليد قرار میگيرد .بنابراين سرمايه خود مانعی بر سر راه مشارکت ھمه جانبه و
گسترده زن در توليد و استقالل اقتصادی اوست.
زنان نمیتوانند در جامعه سرمايهداری به رھايی کامل دست يابند ،چرا که اين جامعه ھرگز
نمیتواند تضادی را که ميان کار خصوصی و اجتماعی زن وجود دارد حل کند .زن از يک سو بايد
کار خصوصی برای خانواده خود انجام دھد و از سوی ديگر در توليد اجتماعی مشارکت نمايد .اين
دو ،يکديگر را نفی میکنند .اين تضاد ھنگامی میتواند برطرف گردد که به جدايی کار خانگی از
توليد اجتماعی پايان داده شود و کار خصوصی به کاری اجتماعی تبديل گردد .يعنی جامعه عھدهدار
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وظايفی گردد که بر عھده زن در خانه قرار گرفته است .چنين اقدامی فقط میتواند در يک جامعه
سوسياليستی که مالکيت خصوصی بر وسايل توليد برافتاده است ،عملی گردد .بنابراين روشن است
که چرا انقالب اجتماعی در ايران به برابری حقوق قانع نيست ،بلکه میخواھد به رھايی کامل زن
جامه عمل پوشد .معھذا انقالب اجتماعی نمیتواند مادام که مناسبات توليد سرمايهداری از بيخ و بن
دگرگون نشده و مناسبات سوسياليستی استقرار نيافته به فوريت به اين ھدف خود برسد؛ لذا حکومت
شورايی برابری کامل و بی قيد و شرط حقوق اجتماعی و سياسی زن و مرد را به عنوان وظيفهای
فوری به مرحله عمل و اجرا در خواھد آورد .اما ھرگز اجازه نخواھد داد که ھمچون کشورھای
سرمايهداری ،اين برابری حقوق نقض شود .زنان نه در حرف و بر روی کاغذ ،بلکه در عمل از
حقوق و مزايای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی برخوردار میگردند و در عمل در
برابری کامل با مردان به تمام مشاغل و مناصب در ھمه سطوح دسترسی خواھند داشت .حکومت
شورايی از ھمان آغاز با دخالت دادن ھر چه بيشتر زنان در توليد اجتماعی و از طريق حقوق و
مزايای تأمين اجتماعی ،استقالل اقتصادی زن را تأمين خواھد کرد و با سازماندھی مراکز
نگھداری از نوزادان و کودکان و امکانات اجتماعی ديگر به ھمراه سھيم کردن مردان در کار
خانه ،بخشی از وظايف کار طاقتفرسای خانهداری را از دوش زنان برخواھد داشت .حکومت
شورايی ،مطلقا ً اجازه نخواھد داد که زنان در محيط خانواده و کار در معرض تحقير ،آزار،
خشونت و اجبار قرار گيرند .آزادی کامل زن را در انتخاب شريک زندگی خود معمول خواھد
ساخت .حکومت شورايی تمام تبعيضھا ،قوانين و مقررات ارتجاعی اسالمی را که دولت مذھبی
جمھوری اسالمی عليه زنان معمول ساخته ملغا اعالم خواھد کرد و حجاب اجباری و جداسازی زن
و مرد را برخواھد انداخت .ليست کاملی از تمام اقدامات فوری حکومت شورايی به نفع زنان در
برنامه سازمان آمده است.
يکی ديگر از مواردی که حکومت شورايی به فوريت آن را عملی خواھد ساخت ،برابری تمام
مليتھای ساکن ايران و لغو بدون قيد و شرط ھر گونه ستم ،تبعيض و نابرابری ملیست.
گرچه از دوران انقالب مشروطيت در ايران ،با برافتادن تدريجی مناسبات فئودالی و توسعه
مناسبات سرمايهداری ،روند درھمآميزی مليتھای ساکن ايران شتاب گرفت و سرانجام با تسلط
شيوه توليد سرمايهداری در حالی که بورژوازی مليتھا به ويژه فارس و ترک در طبقه
سرمايهداری متحد شدند و اکثريت بزرگ جمعيت کشور در طبقه کارگر ھويت طبقاتی يافت ،اما از
آنجايی که روند تسلط شيوه توليد سرمايهداری در ايران ،تدريجی و از باال صورت گرفت،
نتوانست مسئله ملی و تمايالت ملی را در ميان مليتھای ساکن ايران به شيوهای راديکال و انقالبی
حل کند .طبقه سرمايهدار حاکم تالش نمود با سرکوب ،بی حقوقی و تبعيض ،و تحميل زبان واحد
رسمی اجباری ،مليتھای را در يک ملت واحد ادغام نمايد .يک چنين روندی مانع از ادغام ھمه
جانبه و داوطلبانه مليتھای ساکن ايران گرديد .بنابراين مسئله مليتھا در ايران که ھر يک به
درجات مختلف با تبعيض ،نابرابری و ستم روبرو ھستند نتوانست قطعی حل شود و مطالبهی
برافتادن ستم و تبعيض ملی به جای خود باقی ماند.
جمھوری اسالمی که در تمام عرصهھا ،ستمگری و تبعيض را به اوج خود رسانده است ،با
تشديد ستمگری و تبعيض نسبت به مليتھای ساکن ايران ،با سرکوبھای خونبار و بیرحمانه،
تمايالت ملی و ناسيوناليستی را در درون اين مليتھا تقويت نمود .به نحوی که حل مسئله ملی به
يک مسئلهی پيچيده و حاد تبديل شده است.
طبقه سرمايهدار حاکم بر ايران و بورژوازی و خرده بورژوازی ناسيونالسيت درون مليتھای
تحت ستم ساکن ايران ،ھيچيک راه حلی دمکراتيک ،انقالبی و انسانی با توجه به ادغام مليتھای
ساکن ايران در يکديگر در نتيجهی توسعه سرمايهداری ندارند .ھيچيک از اينھا نمیتوانند نه به
مطالبات سياسی و دمکراتيک و نه مطالبات اقتصادی و رفاھی تودهھای مردم اين مليتھا پاسخ
دھند.
فقط انقالب اجتماعی ايران میتواند تضادی را که در ايران بر پايه مليت شکل گرفته ،به شکلی
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ريشهای از طريق برانداختن طبقات و استقرار نظمی سوسياليستی حل کند .با اين ھمه ،از آنجائی
که اين مسئله به فوريت نمیتواند محقق شود ،حکومت شورايی برخاسته از انقالب اجتماعی يک
رشته اقدامات عاجل و فوری را برای حل و تخفيف ای مسئله به مرحلهی اجرا در خواھد آورد.
حکومت شورايی به فوريت تمام تبعيضاتی را که عليه مليتھای تحت ستم وجود دارد ،ملغا
خواھد نمود و برابری بی قيد و شرط تمام مليتھای ساکن ايران را به رسميت خواھد شناخت .اين
بدان معناست که تمام امتيازاتی که به نفع يک مليت وجود دارد ،ملغا میگردند .ھيچ امتياز ويژهای
به يک ملت و زبان خاص نخواھد داد .طبقات حاکم ستمگر بر ايران با تحميل زبان رسمی اجباری
مانع از پيشرفتھای مادی ،علمی و فرھنگی برخی مليتھای ساکن ايران شدهاند؛ لذا حکومت
شورايی زبان رسمی اجباری را لغو خواھد نمود و تمام مليتھا از اين حق برخوردار خواھند بود
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.
طبقه ستمگر حاکم بر ايران ،برای پيشبرد سياستھای شوونيستی ،ايجاد تضاد در ميان مردم
شھرھای مختلف ،در مناطقی که دارای ترکيب و بافت ملی ،جمعيتی و زبانی واحدند ،تقسيمات
جغرافيايی و اداری مصنوعی ايجاد کرده است .حکومت شورايی به اين تقسيمات پايان خواھد داد و
آنھا را ملغا اعالم خواھد نمود .در ھر منطقهای که جمعيت آن دارای ترکيب و بافت ملی
ويژهایست ،شوراھای منطقهای خود مردم آن منطقه ،محدودهھای جغرافيايی و اداری خود را
تعيين خواھند کرد .مردم اين مناطق از خودمختاری وسيع منطقهای برخوردار خواھند بود و اداره
امور منطقه را از طريق شوراھای منتخب خودشان بر عھده خواھند داشت .حکومت شورايی در
مناطقی که سياست ستمگرانه و تبعيض ملی طبقه حاکم کنونی به عقبماندگی اين مناطق منجر شده
است ،امکانات ويژهای را برای توسعه و پيشرفت اين مناطق و بھبود شرايط مادی و معيشتی
تودهھا اختصاص خواھد داد .مردم مناطقی که از خودمختاری وسيع منطقهای برخوردارند ،از
طريق نمايندگان شوراھای خود ،در کنگره سراسری شوراھای نمايندگان کارگران و زحمتکشان،
در تصميمگيری و تعيين سياستھای عمومی و مسايل مربوط به اداره امور سراسر کشور مداخله و
مشارکت خواھند داشت.
حکومت شورايی مخالف الحاق و انضمام اجباریست .آن را رد میکند و سياست اتحاد
داوطلبانه و آزادانهی تمام مليتھای ساکن ايران را پيش خواھد برد.
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اقدامات فوری عمومی اجتماعی و رفاھی در حکومت شورايی
با پيدايش مالکيت خصوصی بر ابزار توليد ،نظامھای طبقاتی نيز بر جوامع بشری حاکم شدند.
طبقات فرادست با برخورداری از حق مالکيت خصوصی بر ابزار توليد ،طی ھزارهھا و قرون
متوالی ،سلطه جابرانه و استثمارگرانهای را بر طبقات فرودست تحميل کردهاند .در يک سوی اين
نظامھای طبقاتی ،اقليتی محدود ،با به انحصار درآوردن مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و تکيه
بر قدرت سرمايه و ثروت ،قادر گشتهاند ھرگونه ستم ،استثمار ،بی عدالتی و نابرابری اجتماعی را
بر اکثريت عظيم مردم اعمال کنند و در سوی ديگر ،طبقات فرودست ،تودهھای محروم و در
وضعيت کنونی ،طبقه کارگر جھانی قرار گرفته است ،که برای رھايی بشريت از سلطه نظم
طبقاتی موجود ،برافتادن مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و ايجاد يک نظم اجتماعی نوين مبارزه
میکند.
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
مبارزه کردهاند .اما تنھا با پيدايش نظم سرمايهداری و طبقه کارگر است که امکان تحقق اين آرزوی
ديرينه بشريت ستمديده پديد آمده است .نظام سرمايهداری تمام پيش شرطھای مادی و عينی الزم را
برای نفی مالکيت خصوصی و گذار به جامعهای بدون طبقات ،استثمار و ستم از طريق يک انقالب
اجتماعی که نيروی محرک و عامل اجرائی آن پرولتارياست فراھم آورد .فقط اين انقالب اجتماعی،
میتواند بشريت را از ستم ،استثمار و نابرابری حاکم بر کل جوامع بشری نجات دھد .برپائی اين
انقالب در ايران نيز وظيفهای مبرم در برابر طبقه کارگر است .طبقه کارگر با سرنگونی
بورژوازی و استقرار حکومت شورايی بی درنگ يک رشته اقدامات فوری را در عرصهھای
مختلف اقتصادی -اجتماعی به مرحله اجرا در خواھد آورد که از جمله آنھا انجام اقدامات
اجتماعی -رفاھی عمومیست .از اينروست که در برنامه سازمان آمده است:
سازمان فدائيان )اقليت( که برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و برقراری فوری حکومت
شورائی کارگران و زحمتکشان مبارزه میکند ،ھدف خود را اساسا ،برانداختن نظام سرمايهداری و
برقراری يک جامعه سوسياليستی ،يعنی جامعهای بدون مالکيت خصوصی ،بدون ستم و استثمار،
بدون ھرگونه نابرابری اجتماعی و بدون طبقات قرار داده است ،که در آن ،ھمه اعضاء جامعه در
رفاه و خوشبختی زندگی کنند و تمام استعدادھا و توانائیھای خود را شکوفا سازند.
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.
حکومت شورايی موظف است اين اقدامات اجتماعی و رفاھی را به فوريت عملی سازد.
در صدر چنين اقدامات اجتماعی -رفاھی ،برقراری فوری يک سيستم تامين اجتماعی به نفع
کارگران و زحمتکشان ايران قرار دارد .به نحوی که ھرکس از بدو تولد تا پايان زندگی ،از مزايای
يک سيستم تامين اجتماعی مناسب برخوردار باشد .اين اقدامات برای توده مردم از چنان فوريتی
برخوردارند که پيش از اين حتا برخی از اين اقدامات در نتيجه مبارزات طبقه کارگر در تعدادی از
کشورھای سرمايه داری به مرحله اجرا در آمد .اما حکومت شورائی اين اقدامات را در سطحی
گسترده ،کامل و ھمه جانبه به مرحله اجرا در خواھد آورد .ھر انسانی بايد از بدو تولد تا پايان
زندگی از امکانات مراقبت ،تغذيه الزم ،پوشاک ،مسکن ،آموزش ،بھداشت و درمان ،کار و
امکانات ورزشی ،فرھنگی و تفريحی برخوردار باشد.
لذا ،از وقتی که مادر حامله میشود ،بايد مراقبتھای پزشکی برای حفظ سالمت جنين به مرحله
اجرا درآيد.
ھم اکنون ،بسياری از زنان کارگر و زحمتکش و به ويژه زنانی که در مناطق محروم روستايی
زندگی میکنند ،اغلب در دوران بارداری با خطرات جدی مواجه ھستند .اين زنان ،نه تنھا از
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امکانات کنترل و تامين بھداشت برای حفظ سالمت نوزادان خود بی بھره ھستند ،بلکه اغلبشان تا
آخرين روزھای تولد نوزاد نيز ،به انجام کار در امور خانه ،کشاورزی و کارگری مجبور ھستند.
حکومت شورايی به اين وضع خاتمه خواھد داد .در حکومت شورايی عالوه بر آنکه تمام
کارگران ،زحمتکشان و توده مردم بايد از امکانات بھداشتی ،پزشکی ،درمانی و داروئی رايگان
بھرهمند باشند ،زنان باردار ،از نخستين روزھای بارداری تا ماهھا پس از تولد نوزاد ،از امکانات
بھداشتی و رفاھی ويژه رايگان مخصوص به دوران حاملگی و پس از زايمان نيز ،برخوردار
میگردند .تامين مراكز ويژه برای مراقبت از سالمت و آسودگي زنان باردار و نيز تامين سالمت
كودكان در دوران جنيني و پس از تولد ،از جمله وظايفی است که به فوريت تحقق خواھد يافت.
تامين معاش و ھزينه ھای زندگی در دوران حاملگی ،از جمله دغدغه ھای جدی زنان است.
حکومت شورايی به فوريت به اين نگرانی پايان خواھد داد .در حکومت شورايی نه فقط زنان در
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
ماندن مادر در کنار نوزاد ،پس از زايمان ،نيز ايجاب میکند که زنان شاغل يک ماه پيش از زايمان
و شش ماه بعد از زايمان از حق مرخصی برخوردار باشند .جامعه و دولت شورايی موظف است
تمام حقوق و مزايای شغلی اين مادران را در دوران مرخصی پيش و پس از زايمان ،تامين کند.
ايجاد و گسترش شيرخوارگاهھا و مھدکودکھا به منظور مراقبت از کودکان و پرورش آنھا به
ھزينه دولت و نيز تامين امکانات يک زندگی مناسب برای کودکان بی سرپرست و ايجاد مراکز
ويژه برای نگھداری از آنان ،از جمله وظايفی است که جامعه و حکومت شورای نسبت به تامين آن
متعھد بوده و میبايد به فوريت در جھت تحقق آن گام بردارد.
در حکومت شورايی ،وظيفه مراقبت و نگھداری از کودکان ،صرفا يک امر خصوصی و
خانوادگی نيست .جامعه بيش از خانواده موظف به تامين ھمه امکانات الزم ،جھت مراقبت و
نگھداری از کودکان و نوجوانان است .ھمه کودکان بين  ١تا  ۵سال حق دارند به طور رايگان به
مھد کودک بروند .در حکومت شورايی ،کودکان در مھد کودک ،فقط نگھداری نمیشوند،
مھدکودکھا ،مراکز آموزشی واقعی ھستند که عالوه بر وجود معلمان ،میتواند از پرستاران
کودک نيز برخوردار باشند .مھد کودکھا ،کار نگھداری ،مراقبت و پرورش رايگان کودکان را بر
عھده میگيرند.
در جامعه کنونی ايران ،فرزندان زحمتکشان و عموم افرادی که درآمدی ندارند و يا از حداقل
درآمد برخوردارند ،فاقد ھرگونه امکانات رفاھی جھت مراقبتھای اجتماعی ھستند .فقدان امکانات
الزم و ضروری برای حفاظت و نگھداری از اينگونه کودکان ،زمينه ھای ورود کودکان و
نوجوانان به ناھنجاریھای اجتماعی را فراھم میسازد .ايجاد مھد کودک رايگان در شھر و روستا،
نه تنھا امنيت را برای کودکان جامعه فراھم میسازد ،بلکه با تسری اين امنيت به پدران و مادران،
آرامش در درون خانه و خانواده نيز نھادينه میگردد.
ھمزمان با بزرگتر شدن کودک ،حکومت شورايی ،موظف به تامين فوری ديگر امکانات
رفاھی و اجتماعی کودکان است .پس از مھد کودک ،دوره کوتاه آمادگی و پس از آن دوره دبستان
آغاز میگردد .دوره آمادگی ،نوعی آموزش داوطلبانه و رايگان است که ھدف از آن ،آماده کردن
کودکان برای ورود به دبستان است.
ھم اکنون ،بسياری از روستاھا و مناطق محروم کشور ،فاقد مدرسه و کالسھای درس ھستند و
يا در بيغوله ھای به نام مدرسه درس میخوانند .مدارس شھری نيز ،اغلب از ابتدايیترين امکانات
آموزشی محروم ھستند .تعداد کثيری از کودکان و نوجوانان کشور ،به دليل ھزينه ھای باالی
تحصيلی از رفتن به مدرسه باز ماندهاند ،تعداد ديگری نيز ،جھت کمک به تامين معاش خود و
خانواده ،مجبور به ترک کالس و مدرسه شدهاند.
کودکانی که به جای تحصيل ،در خيابانھا پرسه میزنند و به جای تفريح و بازی ،کودکی شان
را میفروشند .اين است نمايی کلی از شرايط فرزندان توده ھای زحمتکش در وضعيت کنونی
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جامعه ايران .بر بستر چنين وضعيتی است که آمار بيسوادی در ايران روز به روز افزايش يافته و
ھم اکنون به مرز  ٢٠ميليون نفر رسيده است.
ھم اکنون ،جمھوری اسالمی ادعا میکند که تحصيل در مدارس ايران رايگان است .اين ادعای
جمھوری اسالمی يک دروغ محض است .مسئوالن آموزش و پرورش به ظاھر شھريه ای بابت
ورود به مدرسه دريافت نمیکنند ،اما در عمل ،ھر روز به بھانه ھای مختلف از اولياء دانش
آموزان پولھای کالن دريافت میکنند .يک روز ،بابت تعمير مدرسه و کالس درس پول میگيرند،
روز ديگر ،بابت ھزينه ھای آب ،برق و تامين وسايل گرمايی مدرسه ،اولياء دانش آموزان را
میچاپند و خالصه اينکه در طی ھر سال تحصيلی ،به مراتب بيش از شھريه ای که ظاھرا رايگان
اعالم شده است ،از جيب خالی اولياء دانش آموزان پول بيرون میکشند.
پايان دادن به وضعيت موجود ،يکی ديگر از وظايف و اقدامات فوری حکومت شورايی است.
آموزش رايگان و اجباری تا پايان دوره متوسطه ،بھره مندی تمام دانش آموزان به ھزينه دولت از
غذا ،پوشاک ،وسائل تحصيل و اياب و ذھاب ،برقراری نزديکترين پيوند بين مدرسه و کار
اجتماعی مولد ،تلفيق آموزش نظری و عملی ،آموزش عالی رايگان و دگرگونی بنيادی و انقالبی
در نظام آموزشی موجود و اقدام فوری در جھت يک پيکار انقالبی به منظور ريشه کن کردن بی
سوادی و ايجاد امکانات ورزشی و رفاھی الزم در مدارس ،از جمله اقداماتی است که در صدر
برنامه ھای حکومت شورايی قرار دارد و به فوريت عملی خواھد شد .ھمه مدارس کشور ،مستثنا
از اينکه در شھر باشند يا در روستا ،به يک نسبت از اينگونه امکانات آموزشی ،رفاھی و ورزشی
برخوردار میشوند.
رشد جسمی و فکری و سالمت کودکان ،از جمله مسائلی است که حکومت شورايی شديدا به آن
متعھد خواھد بود .تامين غذای رايگان و مناسب در مدارس ،اقدامی است که به فوريت بايد متحقق
گردد .اختصاص غذای رايگان با کيفيتی مطلوب ،عمال سبب میشود تا کودکان در مسير رشد
جسمانی بھتری قرار گيرند .عالوه بر اين ،کودکانی که به دبستان و دبيرستان میروند ،از پزشک
و پرستار مدرسه نيز برخوردار میشوند .خدمات درمانی مدارس ،رشد و سالمتی کودکان را
کنترل و پيگيری میکنند .خدمات درمانی مدارس در باره تغذيه و پديده اعتياد نيز ،کودکان را
کنترل و به آنان اطالعات الزم را خواھد داد.
در حکومت شورايی ،ھمه کودکان جامعه زير پوشش اينگونه اقدامات رفاھی قرار میگيرند .در
وضعيت کنونی ،کودکانی که دارای نارسايی روانی ھستند ،نه تنھا از آموزش محرومند ،بلکه
اينگونه کودکان ،در درون جامعه نيز با انواع تحقير و تبعيضات رفتاری روبرو ھستند .تحقير،
تمسخر ،مورد مضحکه واقع شدن و نيز تبعيضات رفتاری نسبت به اينگونه کودکان ،شرايط بسيار
سخت و شکننده ای را برای اين کودکان و مجموعه خانواده ھای آنان فراھم میکند.
دولت شورايی ،برای کودکان و نوجوانانی که دارای نارسائیھای روانی ھستند ،مدارس
مخصوص با گونهای از آموزش ويژه که عموما با شرايط اينگونه کودکان سازگار باشد ،فراھم
خواھد کرد.
عالوه بر اين ،برای دانش آموزان کر و الل و آنھايی که دچار اختالل زبان ھستند ،دشواری
بينائی دارند و يا دچار ترکيبی از اين نارسائیھا ھستند ،مدارس استثنائی ايجاد میگردد ،تا اين
کودکان نيز ،از امکانات آموزش ،تغذيه و تحصيل رايگان برخوردار گردند.
نحوه چگونگی آموزش کودکان و جوانان ،سيستم آموزشی حاکم بر مدارس ،ميزان بودجه
اختصاصی و ديگر امکانات آموزش عمومی در ھر کشور ،نقش مھمی در سرنوشت آينده جوانان
در جامعه دارد.
ھم اکنون ،تعداد زيادی از کودکان ايران ،به دليل فقر و گرسنگی از تحصيل باز ماندهاند .اين
گروه از کودکان ،مدرسه را رھا کرده و در جھت کمک به تامين معاش خود و خانواده ،کودکی
شان را میفروشند .بخشی از اين کودکان ،به کارھای خيابانی روی آوردهاند .بخشی نيز با دريافت
کمترين دستمزد در کارگاه ھای کوچک از طرف صاحبان سرمايه ،به بی رحمانه ترين شکل ممکن
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استثمار میشوند .جامعه و دولت شورايی موظف است اين نابسامانی اجتماعی را به فوريت خاتمه
دھد.
در برنامه سازمان فدائيان )اقليت( و به تبع آن در حکومت شورايی ،تحصيل در تمام سطوح
تحصيلی به معنای دقيق کلمه رايگان است .اين بدان معنا است که تحت ھيچ شرايطی و به بھانه
ھيچ مناسبتی ،از اولياء دانش آموزان پول مطالبه نمیشود .عالوه بر اين ،گردش و سفرھای
تفريحی ،بخشی از وظايف و برنامهريزی مسئوالن مدارس در دولت شورايی است .فراھم ساختن
اين شرايط ،نه فقط کودکان و دانش آموزان را ترغيب میکند تا با اشتياق بيشتری به آموزش روی
آورند ،بلکه مدرسه و محيط آموزشی ،جايگاه امنی برای آنان تلقی میگردد.
در وضعيت کنونی حاکم بر ايران ،دانش آموزان مدارس ،زير فشار ارتجاع فرھنگی و
تضييقات دستگاه ھای جاسوسی موسوم به امور تربيتی مدارس قرار دارند .ميليونھا دانش آموز که
تحصيالت متوسطه خود را به پايان میرسانند ،اغلب نمیتوانند کاری پيدا کنند و يا ادامه تحصيل
دھند .جوانان ،عموما از ھر گونه امکانات ورزشی ،فرھنگی ،ھنری و تفريحات سالم و ضروری
محروم ھستند .اين وضعيت تأسفبار در کشوری حاکم است که اختصاص تنھا گوشهای از درآمد
نفتاش ،کافیست تا چنان نظامی از تأمين اجتماعی برقرار گردد ،که ھيچ انسانی گرسنه نماند،
ھيچ مادری نگران تأمين معاش خود و فرزنداناش نباشد ،ھيچ کودکی از تحصيل باز نماند و ھيچ
بيماری از فقر جان نبازد.
در حکومت شورايی ،ھرگونه مداخله مذھب و روحانيت در مدارس به فوريت ممنوع و دستگاه
ھای سرکوب و جاسوسی که ھم اکنون به نام امور تربيتی مدارس دست اندر کار ارتجاع فرھنگی،
سرکوب و ايجاد جو رعب و وحشت ھستند برچيده میشوند.
دولت شورايی موظف است از طريق ايجاد و گسترش مراکز ورزشی و پرورشی ،ايجاد
کلوپھای مختلف ھنری و فرھنگی و ديگر مراکز و موسسات تفريحات سالم در جھت شکوفائی و
رشد و اعتالء جسمانی ،معنوی و فرھنگی جوانان تالش نمايد .با دگرگونیھای بنيادی در نظام
آموزشی کشور ،ھر گونه موانعی که سيستم آموزشی موجود بر سر راه ادامه تحصيالت اکثريت
عظيم جوانان کشور ايجاد نموده ،بايد از بين برود و ھر کس بر حسب تمايل و استعدادش قادر به
ادامه تحصيالت عالی باشد .دولت شورای موظف است ھمه شرايط تحصيل رايکان در سطوح
دانشگاه ھای کشور را نيز تامين و فراھم سازد .دانشجويان ،نه تنھا ھيج شھريه ای برای تحصيل
در دانشگاه پرداخت نمیکنند ،بلکه با دريافت کمک ھزينه دانشجويی رايگان ،فرصت پيدا میکنند،
بدون ھيچ دغدغه و نگرانی ،دوران تحصيل دانشگاھی خود را سپری کنند .ادامه دارد
کار ،نان ،مسکن
پی ريزی و ساختن جامعهای که در آن ،ھمه انسانھا از حقوق سياسی و اجتماعی برابر
برخوردار باشند و آزادانه در مسير رشد و تعالی خود و جامعه گام بردارند ،از جمله آمال و
آرزوھای ديرين کارگران و زحمتکشان است .جامعه ای که در آن ،کسی از بیخانمانی رنج نبرد،
ھيچ کس با اضطراب بيکاری و بيکار شدن سر بر بالين نگذارد و ھمه آحاد جامعه ،به يک نسبت
از امکانات رفاھی ،بھداشت و درمان رايگان بھرهمند باشند .جامعه ای که در آن ،کارگران و عموم
مردم ايران به دور از ھرگونه نگرانی نسبت به آينده ،بر سرنوشت خود حاکم باشند و آگاھانه در
مسير ساختمان اين جامعهی نوين انسانی ،پيکار و فعاليت کنند .انقالب اجتماعی ،پيش درآمد تحقق
يافتن اين جامعه نوين انسانی ست و آنچه مسلم است ،کارگران و عموم تودهھای زحمتکش ايران
نيروی بالنده و سازندگان اصلی چنين جامعهای ھستند.
در وضعيت کنونی ،کارگران ،زحمتکشان و توده ھای وسيع مردم ايران ،در بدترين شرايط
ممکن زندگی میکنند .آنھا ،نه تنھا از ابتدائی ترين حقوق سياسی و اجتماعی شان محروماند ،بلکه
با بيکاری رو به تزايد ،بیخانمانی ،عدم دسترسی به درمان و بھداشت مناسب و عالوه بر ھمه
اينھا ،با فقر روزافزون نيز دست به گريبانند .ھم اکنون ،از مجموع نيروی کار کشور ،بين  ۵تا ٨
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ميليون نفر بيکارند ،بدون اينکه به طور واقعی از حق بيمه بيکاری برخوردار باشند .عدم
برخورداری از بيمه بيکاری کامل و پيامدھای ناشی از آن ،زندگی ميليونھا نفر از ارتش بزرگ
بيکاران کشور و خانوادهشان را به سمت انواع نابسامانیھای اجتماعی سوق داده است .انقالب
اجتماعی ،نقطه پايانی بر وضعيت نابسامان کنونی حاکم بر جامعه است .با برپائی انقالب اجتماعی
و برقراری حکومت شورايی ،نه فقط کارگران و زحمتکشان ،که عموم مردم ايران نيز ،زير
پوشش يک تامين اجتماعی وسيع و ھمگانی قرار میگيرند .بيمه بيکاری و بيمه بازنشستگی ،بخشی
از يک نظام جامع و کامل تامين اجتماعی است که دولت شورايی موظف به اجرا و تضمين آن در
تمام سطوح جامعه است.
ھمانطور که در برنامه سازمان فدائيان اقليت آمده است :ايجاد کار برای ھمه ،تضمين شغلی،
پرداخت حق بيکاری به بيکاران ،بيمه بازنشستگی ،برخورداری از مسکن مناسب و تامين بھداشت
از سوی جامعه و دولت شورايی ،امری است که در پی انقالب اجتماعی بايد به فوريت صورت
گيرد.
ايجاد کار برای ھمه کسانی که در دايره نيروی کار کشور قرار دارند ،يکی از فوریترين
وظايف انقالب اجتماعی و حکومت شورايی است.
برخورداری از حق بيمه بيکاری و بيمه بازنشستگی ،از جمله دستآوردھای بزرگ مبارزاتی
کارگران و توده ھای زحمتکش جھان طی دو قرن اخير است .در پی تالش ،پيکار و مبارزات
مستمر کارگران در گستره جھانی ،پرداخت حق بيمه بيکاری و بيمه بازنشستگی بر دولتھای
سرمايه داری نيز تحميل شده است.
ھم اکنون چندين دھه است که در کشورھای اروپايی و تعداد ديگری از دولتھای پيشرفته
سرمايه داری جھان ،پرداخت بيمه بيکاری )گرچه به صورت ناقص و زمان محدود( رسما ً به
عنوان بخشی از قانون کار نظامھای سرمايه داری پيشرفته پذيرفته شده است.
در ميان کشورھای سرمايهداری ،کارگران کشورھای اسکانديناوی از جمله سوئد در مقايسه با
ديگر کشورھای جھان ،از وضعيت نسبتا ً بھتری برخوردار ھستند .در اين کشور ،که پرداخت بيمه
بيکاری تا دھه ھفتاد قرن گذشته ،به ميزان  ١٠٠درصد حقوق ماھيانه افراد بيکار شده به مدت يک
سال بود ،به تدريج در پی عقب نشينی ھای جنبش کارگری و تعرضات بورژوازی در مقياس
جھانی ،ھم اکنون به ميزان  ٨٠درصد حقوق ماھيانه ،در  ٢٠٠روز اول ايام بيکاری و پس از آن،
تا پايان دوره يک سال ،به ميزان  ٧٠درصد حقوق ماھيانه تقليل يافته است .در صورتی که فرد
بيکار شده فرزند زير ھجده سال داشته باشد ،پرداخت بيمه بيکاری به مدت  ٤٥٠روز ادامه خواھد
يافت.
اين ،وضعيت بيمه بيکاری در سوئد ،گل سرسبد کشورھای سرمايه داری است .کشوری که به
لحاظ تامين خدمات رفاھی و اجتماعی ،به دولت »رفاه« معروف است .ميزان بيمه بازنشستگی نيز،
آنچنان کم است که در اغلب موارد ،تامين کننده معاش بازنشستگان نيست و لذا ،بسياری از
کارگران ترجيح میدھند بعد از رسيدن به سن بازنشستگی ھمچنان کار کنند.
با انقالب اجتماعی بيکاری از ميان میرود ،اما مادام که بيکاری از ميان نرفته است بيکاران
بايد از حق بيمه بيکاری نامحدود برخوردار باشند .ھمان گونه که در برنامه سازمان فدائيان اقليت
آمده است ،در نخستين اقدام فوری ،ايجاد اشتغال برای عموم بيکاران ،از ملزومات نظام شورايی
است و مادامی که اين امر تحقق نيافته است ،ھمه بيکاران میبايست از حق بيمه بيکاری معادل
مخارج يک خانواده  ۵نفره کارگری در ھر ماه ،بھرهمند گردند .دولت شورايی موظف به تحقق
اين امر است .عالوه بر اين ،برخورداری از بيمه بازنشستگی نيز ،از جمله نيازھای ھر انسان
زحمتکشیست .در برنامه سازمان فدائيان اقليت و حکومت شورايی ،حداکثر سن بازنشستگی
مردان ۵۵ ،سال سن يا  ٢۵سال سابقه کار و حداکثر سن بازنشستگی زنان ۵٠ ،سال سن يا ٢٠
سال سابقه کار تاکيد شده است .عالوه بر اين ،در رشتهھايی که با شرايط دشوار و مخاطره آميز
روبرو ھستند ،سن بازنشستگی بايد حداکثر به  ۴۵سال سن يا  ٢٠سال سابقه کار محدود شود.
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حقوق اجتماعی زنان کارگر و زحمتکش خانهدار ،از جمله مسائلی است که تا کنون ،در تمام
نظامھای سياسی – اقتصادی حاکم بر جھان ،کمترين توجه ای نسبت به آن نشده است .زنان خانه
دار ،تمام زندگی خود را وقف کار در خانه میکنند ،بی آنکه از کمترين حقوق اجتماعی در درون
جامعه برخوردار باشند .جامعه و دولت شورايی ملزم به پايان دادن به اين بی عدالتی در مورد زنان
زحمتکش خانه دار است.
سازمان فدائيان اقليت ،براين نکته تأکيد میورزد ھنگامی برابری حقوقی زنان به يک برابری
واقعی و ھمه جانبه در جامعه تبديل خواھد شد که در ايران سوسياليسم مستقر گردد .اما تا استقرار
سوسياليسم و برابری ھمه جانبه ،کامل و رفع تام و تمام ھر گونه ستم و تبعيض نسبت به زنان،
حکومت شورايی موظف به تامين کليه حقوق و مزايای اجتماعی زنان خانه دار میباشد.
بھداشت و درمان رايگان
تحقق بھداشت و درمان رايگان ،از جمله ديگر اھداف مھم يک انقالب اجتماعی راستين است.
انقالب اجتماعیای که در فرايند خود ،پايهھای سوسياليسم و نظام اجتماعی مبتنی بر نفی ستم و
استثمار را استحکام میبخشد .نظامی که در آن تمام زحمتکشان جامعه میبايست از بھداشت و
درمان رايگان بھرهمند گردند .برخورداری از بھداشت و درمان رايگان ،حق مسلم کارگران و
عموم مردم ايران است.
در نظام سرمايهداری و اسالمی حاکم بر ايران ،نه تنھا کمترين توجھی به اين امر نشده است،
بلکه بخش وسيعی از توده ھای زحمتکش جامعه نيز ،به دليل فقر و عدم دسترسی به دارو و
درمان ،با مرگ تدريجی دست و پنجه نرم میکنند .عالوه بر اين ،ھزينهھای کمرشکن استفاده از
امکانات پزشکی و دارويی ،سبب شده تا بخش وسيعی از توده ھای زحمتکش و اقشار کم درآمد
جامعه ،از حداقل امکانات بھداشتی و درمان مناسب محروم باشند .با وجود تعيين حداقل دستمزد
 ٣٣٣ھزار تومان برای کارگران ،بيکاری روز افزون در جامعه و نيز درآمد پايين ميليونھا نفر
ديگر از مردم ايران ،بخش اعظمی از ھمان درآمد ناچيز کارگران و تودهھای زحمتکش نيز،
صرف ھزينهھای کمرشکن بھداشتی و درمانی آنان میشود.
کارگران و زحمتکشان ايران به دليل عدم توانايی پرداخت ھزينهھای سنگين درمانی و دارويی،
از دستيابی به درمان مناسب محروم ھستند .بيمارانی که توان پرداخت ھزينه ھای اوليه مورد نظر
بيمارستانھا و مراکز درمانی را ندارند ،از پذيرش در اغلب مراکز درمانی – چه دولتی و چه
خصوصی -باز میمانند .به دليل اجرای ھمين سياست غير انسانی حاکم بر سيستم درمانی جمھوری
اسالمی ،بيماران زيادی تاکنون جانشان را از دست دادهاند .کارگران و زحمتکشان ايران در
صورت گرفتار شدن به يک وضعيت درمان اضطراری ،میبايست وسايل و امکانات زندگیشان
را بفروشند تا از امکان پذيرش در مراکز درمانی و يا دست يابی به پزشک و داروی مناسب
برخوردار گردند .در غير اين صورت ،جايی در مراکز درمانی نخواھند داشت .مرگ تدريجی،
سرنوشت محتوم بيماران کم درآمد و تھی دست جامعه است.
لذا ،ھمان گونه که در برنامه عمل سازمان فدائيان اقليت آمده است :تمام زحمتکشان بايد از
امکانات بھداشتی ،پزشکی ،درمانی و داروئی رايگان برخودار باشند.
طبيعتا ،عدالت و رفاه اجتماعی يک موھبت الھی نيست که از آسمان نازل گردد ،بلکه پديده ای
ست انساني ،اجتماعی و زمينی ،که در نتيجه مبارزات اجتماعی ،سياسی و تاريخی دراز مدت
کارگران و توده ھای زحمتکش به دست آمده و میآيد.
آنچه را که ھم اکنون شاھد تحقق رايگان بخشی از اين امکانات بھداشتی و درمانی در تعدادی از
کشورھای جھان ھستيم ،نتيجه انقالبات و مبارزات تاريخی توده ھای زحمتکش ،تالش پیگيرانه
انقالبيون کمونيست ،و به طور اخص مبارزات کارگران و زحمتکشان طی سده ھای اخير بوده
است .تحقق کامل بھداشت و درمان رايگان برای عموم مردم ،از جمله وظايف فوری انقالب
اجتماعی و دولت شورايی برخاسته از دل اين انقالب است .دولت شورايی ،موظف به تامين خدمات
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درمانی و بھداشتی رايگان برای عموم مردم است.
تامين مسکن و تعديل اجارهھا
تامين مسکن و تعديل اجارهھا از جمله ديگر وظايف فوری حکومت شورائی است .ھم اکنون
ميليونھا تن از مردم زحمتکش ايران فاقد مسکن اند .اين حق ھر کارگر و زحمتکش است که از
يک مسکن مناسب برخوردار باشد .تحقق اين امر ،نيازمند اجرای يک برنامه ھمه جانبه و طوالنی
مدت برای توليد انبوه مسکن است .جامعه و حکومت شورايی موظف به تحقق اين امر است .در پی
انقالب اجتماعی و استقرار حاکميت شورايی ،مادام که مشکل مسکن به شکلی قطعی حل نشده
است ،بايد اقدامات فوری زير به مرحله اجرا درآيد:
کليه ساختمانھای زائد دولتی و مصادره ای ،میبايست به عنوان مسکن در اختيار زحمتکشان
قرار گيرد .اجارهھا ،متناسب با سطح دستمزد کارگران تعيين و به مرحله اجرا درآيند ،به منظور
کاھش ھرچه بيشتر بار ھزينه ھای مسکن ،بخشی از ھزينه مسکن کارگران و زحمتکشان ،به
عنوان سوبسيد توسط دولت پرداخت شود.
آن چه مسلم است ،برنامه ھای رفاه عمومی حکومت شورايی ،يک مجموعه به ھم پيوسته است.
عدم اجرا و يا عدم تحقق ھريک از وظايف فوری نظام شورايی ،طبيعتا تبعات منفی و بازدارنده
روی ديگر وظايف آن خواھد داشت .تامين اشتغال ،برخورداری از امکانات پزشکی ،داروئی و
درمانی رايگان و نيز داشتن مسکن مناسب ،مجموعه ای از برنامه ھای رفاھی حاکميت شورايی
ست که توامان میبايست متحقق گردند.
مراقبت و نگھداری از بزرگساالن و افراد معلول
موضوع نگھداری از بزرگساالن و افراد معلول نيز ،از جمله ديگر معضالت اجتماعی در
جامعه کنونی ايران است .بی توجھی به اين امر ،تاکنون مصائب و معضالت بسياری را نه فقط
برای بزرگساالن و افراد معلول در جامعه ،بلکه برای خانوادهھايشان نيز ،ايجاد کرده است.
نگھداری از بزرگساالن و معلولين ،ھرگز يک امر خصوصی و صرفا ً خانوادگی نيست .جامعه و
دولت شورايی ،بيش از ھر کسی موظف به تامين امنيت و آسايش اين افراد است .افراد سالمند و
معلول که برای گذران زندگی روزمره ،دشواری دارند ،میبايست از خدمات خانگی و خانه ھای
ويژه سالمندان برخوردار گردند .جامعه و دولت شورايی موظف است با صرف ھزينه و اختصاص
نيرو در کار نظافت ،بھداشت و خوراک به سالمندان کمک کند.
چنانچه افراد سالمند ،به خدمات خانگی و مراقبتھای بھداشتی بيشتری نيازمند باشند ،در اين
صورت ،میتوانند در خانهھای ويژه سالمندان با عناوين خانه خدماتی ،خانه گروھی ،خانه سالمندان
و خانه بيماران ،تحت مراقبتھای کامل بھداشتی ،درمانی و دارويی نگھداری شوند.
از طرف ديگر خانوادهھايی که دارای فرزندان معلول ھستند که به حمايت و مراقبتھای ويژه
نياز دارند ،از حمايت کامل دولت شورايی برخوردار خواھند بود.
دولت شورايی موظف است با اختصاص بودجه الزم در امر آموزش ،پرورش و مراقبت
کودکان و نيز نگھداری از معلولين و افراد سالمند ،در جھت ايجاد يک جامعه نوين انسانی توام با
رفاه ،آرامش و برخورداری از ھمه امکانات مادی و معنوی برابر و رايگان ،برای عموم مردم
جامعه گام بردارد .جامعه و دولت شورايی موظف است با تامين ،تضمين و نھادينه کردن اين
اقدامات عمومی رفاھی در کل جامعه ،به آرزوی ديرين کارگران و توده ھای مردم ايران جھت
رسيدن به آزادی ،عدالت و برابری کامل اجتماعی جامه عمل بپوشد .تا جايی که ،ھيچ کس و ھيچ
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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اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران
سازمان فدائيان )اقليت( برای برپائی يک انقالب اجتماعی مبارزه میکند که ھدف آن نابودی
نظام سرمايه داری ،لغو استثمار و کارمزدی و استقرار جامعه ای بدون طبقات است .جامعه ای
بدون مالکيت خصوصی ،بدون ستم و بھره کشی و بدون ھرگونه نابرابری اجتماعی .اما مادام که
اين انقالب ھنوز متحقق نشده است ،به منظور مصون داشتن طبقه کارگر از تباھی جسمی و روحی
و بسط توان آن در مبارزه عليه سرمايه و برای رھائی ،سازمان ما اجرای يک رشته مطالبات
کارگری و اقدامات عاجل رفاھی را ضروری میداند.
يکی از عرصهھای تقابل کارگران و سرمايهداران از آغاز پيدايش سرمايهداری تاکنون ساعات
کار میباشد .کارفرما در راستای افزايش سود ھمواره در تالش برای افزايش ساعات کار است و
در مقابل کارگران خواستار کاھش آن .از ھمين روست که برنامهی فوری سازمان خواستار محدود
شدن ساعات کار و ممنوعيت اضافهکاری شده است.
برای روشنشدن بحث و نظر به اھميت آن ابتدا از اين موضوع آغاز میکنيم که نيروی کار و
ساعات کار چيست و به چه معنا بهکار برده میشوند.
در جامعهی سرمايهداری برخالف دوران بردهداری و يا فئوداليسم ،کارگر برای فروش نيروی
کار خود با صاحبان سرمايه وارد معامله میشود و نيروی کار خود را در ازای مبلغی معين به
کارفرما يعنی صاحب سرمايه میفروشد .اما بھای نيروی کار چگونه تعيين میشود و چرا
سرمايهدار مايل به خريد نيروی کار يک کارگر میباشد؟
کاال حاوی دو نوع ارزش است ،ارزش مصرف و ارزش مبادله .اگر يک شیء فاقد ارزش
مصرف باشد ،خودبهخود فاقد ارزش مبادله نيز میشود» ،سودمندی شیء آن را به ارزش مصرفی
٤
تبديل میکند« و »ارزشھای مصرفی در عين حال حامالن مادی ارزش مبادلهای را میسازند«.
»در رابطهی مبادلهای ،يک ارزش مصرفی به مقدار ارزش مصرفی ديگری میارزد ،تنھا به اين
شرط که در قالب کميت متناسبی ارائه شوند ...کاالھا به عنوان ارزش مصرفی بيش از ھر چيز از
لحاظ کيفيت با ھم تفاوت دارند ،حال آنکه در حکم ارزش مبادلهای تنھا از لحاظ کميت با ھم فرق
میکنند و بنابر اين حتا يک ذره ارزش مصرفی ھم ندارند ...اگر ارزش مصرفی کاالھا ناديده
گرفته شود ،تنھا يک ويژگی باقی میماند و آن اين است که جملگی محصول کار ھستند ...آن چه
در اين چيزھا مشھود است عبارت از اين است که نيروی کار انسانی برای توليد آنھا مصرف شده
است ،يعنی کار انسانی در آنھا انباشت شده است .آنھا به عنوان تبلور اين جوھر مشترک
٥
اجتماعی ،ارزش يا ارزش کاال به شمار میآيند«.
حال اين سوال باقی میماند که اين ارزش که حاصل انباشته شدن کار در کاال است چگونه
محاسبه میشود؟ مارکس در اين مورد مینويسد» :کل نيروی کار جامعه که در ارزش دنيای کاالھا
باز نموده میشود ،در اين جا به عنوان نيروی کار واحد و ھمانند انسانی تلقی میشود ،ھر چند از
بیشمار نيروی کار منفرد تشکيل شده باشد .ھر کدام از اين نيروھای کار منفرد ،تا جايی که واجد
خصوصيت ميانگين اجتماعی نيروی کار باشد ،و به مثابه ميانگين اجتماعی نيروی کار عمل کند،
ھمانند ديگری يک نيروی کار است؛ بنابراين ،در توليد کاال فقط ميانگين زمان کار الزم ،يا زمان
کار الزم از لحاظ اجتماعی مورد نياز است .زمان الزم از لحاظ اجتماعی عبارت است از زمان
کاری که برای توليد ھر نوع ارزش مصرفی در شرايط متعارف توليد ،در جامعهای معين و با
ميزان مھارت ميانگين و شدت کار رايج در آن جامعه الزم است« ٦که به اختصار آن را مدت کار
الزم اجتماعی میتوان ناميد.
 -۴کاپيتال جلد اول ص  ٦٦ترجمه حسن مرتضوی.
 -۵کاپيتال جلد اول ص  ٦٧و  ٦٨ترجمه حسن مرتضوی –.تاکيد از ماست.
 -۶کاپيتال جلد اول ص  ٦٩ترجمه حسن مرتضوی –.تاکيد از ماست.
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وقتی در جامعه سرمايهداری کارگر برای تامين معاش مجبور به فروش نيروی کار خود
میگردد ،ارزش مبادلهی آن به عنوان يک کاال براساس ھمان »مدت کار الزم اجتماعی« تعيين
میگردد .يعنی ارزشی که برای توليد آن کاال )در اينجا نيروی کار( الزم است .مارکس مینويسد:
»ما با اين فرض شروع کرديم که نيروی کار به ارزش خويش خريده و فروخته میشود .ارزش
٧
آن ،مانند ھر کاالی ديگر ،از طريق زمان کار الزم برای توليد آن تعيين میشود«.
اما چرا سرمايهدار به خريد نيروی کار عالقهمند است؟ در جريان مبادلهی ارزش نيروی کار،
سرمايهدار چه منفعتی میبرد؟ آيا کارگر برابر با ھمان ارزشی که جديداً توليد میکند ،مزد دريافت
میکند؟
فريب جامعهی سرمايهداری در اين است که در ظاھر به نظر میآيد کارگر آزادانه نيروی کار
خود را به فروش میرساند اما واقعيت امر اين است که کارگر برای تامين معاش خود مجبور به
فروش نيروی کار است .مارکس در کتاب »مزد ،بھا ،سود« مینويسد» :ارزش و يا قيمت نيروی
کار ظاھرا به صورت قيمت و يا ارزش خود کار در میآيد ،اگر چه ھرگاه بخواھيم به دقت سخن
بگوييم ارزش و يا قيمت کار اصطالحی بی معنی است« .کارگر چيزی برای فروش ندارد جز
نيروی کارش و تنھا با فروش آن است که میتواند به حيات خود ادامه دھد و از اين جھت
سرمايهداری بیرحمانهترين شکل استثمار را به نمايش میگذارد .مارکس در کتاب »مزد ،بھا،
سود« در ادامه مینويسد» :اين ظاھر فريبنده است که کار مزدوری را از ساير شکلھای تاريخی
کار مشخص میگرداند .برمبنای سيستم کار مزدوری ،حتا کار نپرداخته ،کار پرداخته به نظر
میرسد ،در مورد برده بر عکس حتا بخش پرداختهی کار او نپرداخته جلوه میکند« .وی در ادامه
به بيگاری دھقان سرف میپردازد که او ھم سه روز بر روی زمين خود کار میکرد و سه روز بر
روی زمين مالک بيگاری میکرد و بدين ترتيب اين بيگاری مشخص بود .وی در توضيح ديدگاه
خود مینويسد» :اگر چه فقط بخشی از کار روزانهی کارگر پرداخته میشود و بخش ديگر
نپرداخته میماند ،و اگر چه ھمانا کار نپرداخته يا کار اضافی است که منبع ارزش اضافی و يا سود
میباشد معذالک چنين به نظر میرسد که ھمهی کار ،کار پرداخته است« )منبع باال(.
براساس نظريهی مارکس ،ساعات کار يک کارگر به دو بخش کار الزم و کار اضافی تقسيم
میگردد .کار الزم آن بخش از ساعات کار يک کارگر است که ارزشی میآفريند که برای باز توليد
نيروی کار الزم میباشد .او در اين باره مینويسد» :کار روزانه نه مقداری ثابت که متغير است .به
يقين يکی از اجزای آن از طريق زمان کار الزم برای بازتوليد نيروی کار خود کارگر تعيين
میشود .اما کل مقدار کار روزانه با طول يا مدت کار اضافی تغيير میکند .بنابر اين ،کار روزانه
مشخص کردنی است ،اما در خود و برای خود مشخص نيست« ٨مارکس در توضيح آن میافزايد:
»سرمايهدار نيروی کار را به ارزش روزانهی آن خريده است .ارزش مصرفی نيروی کار در
سراسر يک روز کار به او تعلق دارد .به اين ترتيب ،او اين حق را کسب کرده است که کارگر را
در طول يک روز به کار برای خود وادار کند .اما کار روزانه چيست؟ در ھر حالت کمتر از يک
روز طبيعی است .چقدر کمتر؟ سرمايهدار نظرات خاص خود را دربارهی اين مرز جھان
) ،(Ultima Thuleيعنی مرز الزم کار روزانه دارد .او در مقام سرمايهدار صرفا سرمايهی
تشخيصيافته است .روح او روح سرمايه است .اما سرمايه تنھا يک انگيزه دارد و آن گرايش به
٩
ارزشافزايی و خلق ارزش اضافی است«.
مارکس با تقسيم کار يک کارگر به کار الزم و کار اضافی نشان میدھد که سرمايهدار با ھدف
باال بردن ارزش اضافی ھمواره به دنبال باال بردن نسبت کار اضافی به کار الزم و يا طوالنی
کردن کار روزانه است .ھر قدر به طول کار روزانه کارگر اضافه شود و يا از طول کار الزم وی
 -٧کاپيتال جلد اول ص  ٢٦٠ترجمه حسن مرتضوی –.تاکيد از ماست.
 -٨کاپيتال جلد اول ص  ٢٦١ترجمه حسن مرتضوی.
 -٩کاپيتال جلد اول ص  ٢٦٢ترجمه حسن مرتضوی.
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کاسته شود سرمايهدار ارزش اضافی بيشتری کسب میکند که مارکس آن را به ارزش اضافی
مطلق و ارزش اضافی نسبی تقسيم میکند ،مارکس مینويسد» :من اين ارزش اضافی را که با
طوالنیتر کردن کار روزانه توليد میشود ،ارزش اضافی مطلق مینامم .در مقابل ،آن ارزش
اضافی ناشی از کوتاه کردن زمان کار الزم و در نتيجه تغيير ھمگام با آن در مدت مربوطهی دو
جزء زمان کار روزانه را ارزش اضافی نسبی مینامم« ١٠.سرمايهدار با افزايش بھرهوری کار ،از
ساعات کار الزم کارگر که برای بازتوليد نيرویکارش میباشد کاسته و بر ساعات اضافی کار و
در نتيجه ارزش اضافی حاصل از نيروی کار کارگر میافزايد و اين چيزی است که مارکس از آن
به عنوان ارزش اضافی نسبی نام میبرد .اما در حالی که بھرهوری کار باال میرود اين موضوع
ھيچ تاثيری بر سرنوشت و زندگی کارگر نمیگذارد .کارگر که حاال با نيروی کار خود ارزش
بيشتری میآفريند ،ھمچنان مجبور به انجام ھمان ساعات کار است و اين تنھا سرمايهدار است که از
باالرفتن بھرهوری کار سود میبرد .وی در فصل شانزدھم کتاب کاپيتال در انتھا چنين نتيجه
میگيرد» :برخالف نظر آدام اسميت ،سرمايه فقط فرمانروايی بر کار نيست .سرمايه اساسا
فرمانروايی بر کاری است که ارزش آن پرداخت نشده است .تمامی ارزش اضافی ،به ھر شکل
ويژهای که بعدا در آن متبلور شود )سود ،بھره ،يا اجارهی زمين( در جوھر خود ماديت يافتن زمان
کاری است که ارزش آن پرداخت نشده است .راز خودارزشافزايی سرمايه به اين صورت آشکار
١١
میشود که سرمايه کميتی معين از کار غير را در اختيار دارد که ارزش آن پرداخت نشده است«.
در مناسبات سرمايهداری ،سرمايهدار تالش میکند تا با باال بردن نرخ ارزش اضافیبا سير نزولی
»نرخ سود« مقابله کند ،اما اين امر محقق نمیشود مگر با کاھش ساعات کار الزم و يا طوالنیتر
کردن کار روزانه ،آنچه که در طول تاريخ سرمايهداری ھمواره وجود داشته و سرمايهداری حاکم
بر ايران نيز نمونهھای روشنی از آن را در برابر چشمان ما ھويدا میسازد .کشوری که در آن
دستمزدھا آنچنان ناچيز ھستند که کارگر برای تامين معاش ضروری خود )و در نتيجه بازتوليد
نيروی کار( مجبور به انجام کار در دو شيفت کاری میشود.
مارکس در کتاب کاپيتال فصل ھشتم بهخوبی از روشھای سرمايهداران برای افزايش ساعات
کار اضافه پرده بر میدارد وی مینويسد» :ولع به کار اضافی به شکل گرايش به گسترش نامحدود
کار روزانه پديدار میشود« ١٢وی در اين فصل با مثالھای بسياری اين ولع را که منجر به مرگ
زودرس ،حوادث ناشی از کار و بيماریھای گوناگون میشد به وضوح نشان میدھد .وی ھمچنين
در اين بخش با اشاره به کتاب ارزشمند انگلس »وضع طبقه کارگر در انگلستان« و پرده برداشتن
از کثافات جامعهی سرمايهداری انگليس در قرن ھيجدھم مینويسد» :انگلس به خوبی روح شيوه
توليد سرمايهداری را درک کرده است« ١٣.مارکس با اشاره به مبارزات طبقه کارگر برای محدود
کردن ساعات کار و تصويب قوانينی چند درمحدود کردن ساعات کار به ويژه برای کودکان و زنان
و عدم اجرای اين قوانين توسط اغلب کارفرمايان مینويسد» :در اسکاتلند ،کارگر کشاورزی ،يعنی
گاوآھنران ،عليه  ١٣تا  ١٤ساعت کار خود در آبوھوايی بد و  ٤ساعت کار اضافی در روزھای
شنبه )در سرزمين تقديسکنندگان روز سبت!( اعتراض میکند و اين در حالی است که ھم زمان با
آن در لندن  ٣کارگر راهآھن – يک نگھبان ،يک لکوموتيوران و يک سوزنبان – نزد ھيات
منصفهی بزرگ ھستند .سانحهای ھولناک در راهآھن صدھا مسافر را به جھان ديگر فرستاد.
بیمباالتی کارگران راهآھن عامل اين مصيبت بود .آنان جملگی نزد ھيات منصفه اعالم کردند که ده
يا دوازده سال پيش کار آنان فقط  ٨ساعت در روز بود .میگويند در پنج يا شش سال گذشته ،تا ،١٤
 ١٨و  ٢٠ساعت از آنان کار کشيده میشد و ھنگامی که ازدحام مسافران در روزھای تعطيل به
ويژه زياد میشود و قطارھای تفريحی را روی خط میگذارند ،کار آنھا اغلب بیوقفه  ٤٠تا ٥٠
 -١٠کاپيتال جلد اول ص  ٣۵١و  ٣۵٢ترجمه حسن مرتضوی.
 -١١کاپيتال جلد اول ص  ٥٧٢ترجمه حسن مرتضوی.
 -١٢کاپيتال جلد اول ص  ٢٦٥ترجمه حسن مرتضوی.
 -١٣کاپيتال جلد اول ص  ٢٦٩ترجمه حسن مرتضوی.
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ساعت ادامه پيدا میکند« ١٤.مارکس برداشت سرمايه را از کار روزانه اين گونه بيان میکند:
»سرمايه به اين پرسشھا چنين پاسخ میدھد :کار روزانه شامل  ٢٤ساعت کامل است که از آن بايد
چند ساعت را برای استراحت کم کرد زيرا بدون آن نيروی کار مطلقا قادر نيست کار خود را
دوباره از سر گيرد .بنابر اين ،بديھی است که کارگر در کل زندگی خود چيزی بيش از نيروی کار
١٥
نيست«.
او در مورد به کارگيری کودکان در صنايع ابريشم با اشاره به ساعتھای طوالنی کار آنھا و
قربانی ساختنشان برای سود ھر چه بيشتر در اثر تاريخی خود »کاپيتال« مینويسد» :کودکان را به
سادگی به خاطر انگشتان ظريفشان قتلعام میکردند ،درست به ھمان ترتيب که گاوھای شاخدار را
١٦
در روسيهی جنوبی برای پوست و چربيشان میکشتند«.
در سوی ديگر ماجرا اما اين کارگران بودند که با مبارزهی خود برای تحديد ساعات کار
میکوشيدند .در سال  ١٨٣٥و در پی اعتصاب عمومی در فيالدلفيا که نخستين نمونه در تمام
آمريکا بود ،خواست ده ساعت کار روزانه در فيالدلفيا به رسميت شناخته شد .در دھهی  ٤٠قرن
نوزده ،مبارزات کارگران در اين رابطه به دستاوردھايی منتھی میگردد .در اين دھه  ١١ساعات
کار روزانه در آمريکا پذيرفته میگردد .در انگلستان که در اوايل انقالب صنعتی ساعات کار  ١٤تا
 ١٨ساعت در روز بود ،در دھهی  ٤٠کار زنان و مردان به  ١٢ساعت محدود گرديد» .در دوره
بين  ١٨٤٤و  ١٨٤٧روزانه کار  ١٢ساعته قاعده عام کليه رشتهھای صنعتی شد که قانون
کارخانجات شامل آنھا میگرديد و باالخره قانون جديد کارخانجات  ،١٨٤٧ده ساعت کار روزانه
انگلستان دھهی  ٤٠نقش برجستهای در سازماندھی
را تصويب نمود« ١٧.جنبش چارتيستھا در
ِ
مبارزات کارگران برای تحديد ساعات کار داشت .انجمن ملی چارتيست که در ژوييه ١٨٤٠
تشکيل يافت توانست اعتراضات متعددی را سازمان دھد .در  ٢مه  ١٨٤٢دهھا ھزار کارگر به
خواست انجمن ملی چارتيست به طول  ٦مايل دست به راهپيمايی به سوی پارلمان زدند که دومين
عرضحال ملی را با بيش از سه ميليون و سيصد ھزار امضا به پارلمان بدھند و خواستار اجرای
منشور شوند .کارگران در اين عرضحال عالوه بر مطالبات سياسی خواستار لغو قانون مربوط به
خانهھای کار ،محدود کردن ساعات کار ،افزايش دستمزدھا و غيره شدند .قيام کارگران ليون و
پاريس در سالھای  ١٨٣٢ ،١٨٣١و  ١٨٣٤از ديگر مبارزات شکوھمند کارگران عليه استثمار
نظام سرمايهداری و برای کاھش ساعات کار و افزايش دستمزدھا بود .در ليون به سال ١٨٣١
کارگران روزانه تا  ١٥ساعت کار میکردند اما در ازای آن دستمزدی به غايت ناچيز دريافت
میکردند که پاسخگوی حداقل معيشت آنان نيز نبود .مارکس در رابطه با مبارزات کارگران برای
تحديد ساعات کار مینويسد» :در اياالت متحده آمريکا ،تا زمانی که بردهداری بخشی از جمھوری
را لکهدار میکرد ،ھر گونه جنبش کارگری مستقل فلج مانده بود .کار نمیتواند در جلد پوست سفيد
خود را رھايی بخشد در حالی که در جلد پوست سياه داغ بردگی خورده است .اما پس از مرگ
بردهداری حيات جديدی سر برآورد .نخستين ميوهی جنگ داخلی تبليغ برای ھشت ساعت کار بود
که با چکمهھای ھفت فرسخپيمای لوکوموتيو از اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام ،از نيوانگلند تا
کاليفرنيا را فرا گرفت .کنگره عمومی کارگران در بالتيمور ) ١٦اوت  (١٨٦٦اعالم کرد«:
»نخستين و بزرگترين ضرورت زمان کنونی برای رھايی کار اين کشور از بردگی
سرمايهداری ،تصويب قانونی است که کار متعارف روزانه در سراسر اياالت متحد آمريکا را ٨
ساعت اعالم کند .ما مصمم ھستيم که تمام قدرت خود را به کار بگيريم تا اين دستاورد شکوھمند به
بار نشيند«.
در ھمان حال )اوايل سپتامبر سال  ،(١٨٦٦کنگرهی انجمن بينالمللی کارگران که در ژنو
 -١۴کاپيتال جلد اول ص  ٢٨٣ترجمه حسن مرتضوی.
 -١۵کاپيتال جلد اول ص  ٢٩٥ترجمه حسن مرتضوی –.تاکيد از ما.
 -١۶کاپيتال جلد اول ص  ٣٢٦ترجمه حسن مرتضوی.
 -١٧پيدايش و تکامل طبقه کارگر ص .٤٨
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برگزار شد ،قطعنامهی زير را به پيشنھاد شورای عمومی لندن تصويب کرد» :ما اعالم میکنيم که
محدوديت کار روزانه شرط مقدماتی است که بدون آن تمام تالشھای بيشتر برای بھبود و رھايی
محکوم به شکست است ...کنگره ھشت ساعت کار را به عنوان کران قانونی کار روزانه پيشنھاد
میکند«» ١٨.انجمن بينالمللی کارگران )انترناسيونال اول( نقش مھمی در مبارزات کارگران برای
کاھش ساعات کار داشت و در تمامی کنگرهھای اين انجمن به اين موضوع اشاره شده است .کنگره
سوم انجمن بينالمللی کارگران که در سپتامبر  ١٨٦٨تشکيل گرديد ،قطعنامهای را مربوط به کاھش
ساعات کار روزانه به  ٨ساعت تصويب کرد .در آمريکا و با تالش و مبارزه کارگران تحت
رھبری اتحاديه ملی کار که در جريان کنگره بالتيمور تشکيل يافته بود ،در سال  ١٨٦٩فرمانی از
سوی رييس جمھور آمريکا صادر شد که  ٨ساعت کار در آن پذيرفته شده بود«.
در روسيه نيز و در حالی که تا نخستين سالھای قرن بيستم کارگران روزانه  ١٠تا  ١٢ساعت
در ازای دستمزدی ناچيز مجبور به کار بودند ،در جريان انقالب  ١٩٠٥با برپايی اعتصاباتی
خواستار افزايش دستمزد و محدود کردن ساعت کار به  ٨ساعت شدند.
در حالی که تا اوائل قرن بيستم کارگران با مبارزات خود توانستند  ٨ساعت کار روزانه را
تحقق بخشند ،در قرن بيستم کارگران با ادامهی مبارزات خود ساعات کار را محدودتر کرده و در
برخی از کشورھا به خواست  ٣٦ساعت کار در ھفته و دو روز تعطيل دست يافتند.
اما به رغم اين که در طول دھهھای اخير کارگران جھان به دستاوردھای خوبی در اين زمينه
دست يافتند ،کارگران ايران از جمله کارگرانی ھستند که در زمينه ساعات کار به شرايط
اسفبارتری حتا نسبت به دھهھا و يا سالھای گذشته قدم گذاشتهاند .از ھمان آغاز پيدايش روابط کار
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.
»ساعات کار روزانهی کارگران شرکت نفت انگليس و ايران ،در گرمای طاقتفرسا که بعضا
تا  ٥٠درجه میرسد ١٠ ،ساعت بود .روزنامهی پيکار ارگان حزب کمونيست ايران ،طول روز
کار را  ١١ساعت ذکر میکند .در موسسهی شيالت شمال که  ٤٠٠٠کارگر در استخدام داشت،
ساعات کار از  ٦بامداد تا  ٧بعدازظھر بود .طی اين مدت کارگران تنھا يک ساعت استراحت برای
صرف صبحانه و ناھار داشتند .در مواقعی که صيد ماھی زياد میشد کار تا ساعت  ١١شب و حتا
تا نيمه شب ادامه داشت .در چنين حالی مبلغی به عنوان اضافه کار به کارگران پرداخت میشد«.
در صنايع دستی و سنتی که بخش بزرگی از کارگران در آنھا شاغل بودند ،ساعات کار از باز
شدن بازار تا زمان بسته شدن آن ،يعنی حدود  ١٢ساعت استمرار داشت .در سال  ١٣٠٢در
کارگاهھای قالی بافی ھمدان ساعت کار در تابستان از  ٥بامداد آغاز میشد و با يک تنفس دو ساعته
تا شش بعدازظھر ادامه داشت؛ با اين حساب طول روزانه کار به  ١١ساعت میرسيد .زمان
متوسط کار روزانه ،در صنايع نساجی  ١٠ساعت و در کارخانجات پنبهپاککنی  ١١تا  ١٤ساعت
بود» ١٩.دليل اصلی تن دادن کارگران به شرايط سخت کار از جمله ساعات کار ،ناآگاھی و
پراکندگی کارگران و محروميت از تشکلھای واقعی کارگری بوده و ھست و ھمين کمبودھاست که
در شرايط کنونی نيز اين امکان را به سرمايهداران داده است تا شرايط صد سال پيش را در روابط
کارگر و کارفرما بار ديگر حاکم کنند .برای مثال در حالیکه طبق پيمان دستهجمعی کارگران
کورهپزخانهھا بايد روزانه ھفتساعت و  ٢٠دقيقه کار کنند ،اما شرايط بهگونهای است که اين
کارگران مجبورند روزانه تا  ١۶ساعت کار کنند که معنايی جز بردگی محض ندارد .عمومی شدن
قراردادھای موقت و سفيد امضاء نيز بيش از گذشته کارگران را که در بیتشکلی محض بوده و از
غول بيکاری در ھراس میباشند ،وادار به تن دادن به خواستھای بیشرمانهی کارفرما برای
ساعات کار اضافی کرده است .کودکان در کارگاهھای کوچک گاه مجبورند تا  ١٦ساعت در روز
 -١٨پيدايش و تکامل طبقه کارگر ص  ٣٣٣و .٣٣٤
 -١٩شوق يک خيز بلند  -جليل محمودی ،ناصر سعيدی ص .٧١
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کار کنند .کارگران شھرداری ،کارگاهھای کوچک و شھرستانھای کوچک بيش از ديگر کارگران
مجبور به انجام ساعات کار طوالنی ھستند«.
در يکی از کارخانجات کارگران مجبور به انجام کار اضافی در شب ھستند اما کارفرما به
بھانهی اين که کارگران در شب خوب کار نمیکنند تنھا نيمی از ساعات اضافه کار را به کارگران
پرداخت میکند و اين به معنای آن است که در واقع ساعات کار کارگران افزايش يابد )حتا طبق
قانون کار ج .ا .کارفرما بابت کار اضافه در شب بايد بيشتر از دستمزد معمول بپردازد!!( .اين در
حالیاست که قانون کار اجباری بودن اضافه کاری را ممنوع کرده است و البته مانند ديگر مواد اين
قانون مانند قوانين مربوط به مزد ،کار کودکان ،تعطيلی اجباری يک روز در ھفته و غيره که
محدوديتھايی برای کارفرمايان در استثمار وحشيانهی کارگران بوجود میآورد ،تنھا بر روی
کاغذ باقی مانده است .بر طبق ماده  ١٧٢قانون کار ،اضافه کار اجباری ممنوع است و کارفرمای
متخلف عالوه بر پرداخت دستمزد کارگر به تحمل زندان از ٩١روز تا يکسال محکوم میگردد .اما
آيا کسی تاکنون شنيده است که کارفرمايی به اين دليل به زندان بيافتد حتا جريمهای بپردازد؟
کارخانه ايران خودرو که در قلب ايران قرار دارد و يکی از بزرگترين کارخانجات ايران است،
شاھد اين مدعاست .اتفاق وحشتناکی که برای کارگران ايران خودرو در تاريخ  ٥بھمن  ٨٩و در
روز تعطيل افتاد يک مورد از ھزاران نمونهایست که نتيجهی آز و طمع سرمايهداران است .يکی
از مديران ايران خودرو ھدف از اين اضافه کاری اجباری را شکست رکورد توليد در آستانهی ٢٢
بھمن اعالم کرد!! آيا واضحتر از اين میتوان اين آز و طمع را بيان کرد؟ آز و طمعی که به قيمت
خون کارگران ايرانخودرو تمام شد و تعدادی از آنھا را به قتلگاه فرستاد .آيا مديرعامل کارخانه
به دليل اضافه کار اجباری مورد مواخذه قرار گرفت؟ حکومت اسالمی که مديرعامل ايران خودرو
يکی از عوامل آن است تنھا کاری که کرد اين بود که تمام تقصير را گردن راننده و حداکثر شرکت
پيمانکاری بياندازد .اما براستی عامل اين جنايت غير از نظام سرمايه داری کس ديگری ھست؟
از ھمين روست که در برنامهی فوری سازمان بر  ٨ساعات کاردر روز ،دو روز تعطيلی پی
در پی در ھفته ،يک ماه مرخصی ساالنه و ممنوعيت کامل اضافه کاری و نيز ممنوعيت شبکاری
)که برای سالمت و رشد کارگر مضر میباشد( مگر در مواردی که به داليل رفاھی و فنی
ضروریست ،آنھم با موافقت تشکل کارگری و ساعات کار محدود تاکيد شده است .کاھش ساعات
کار اين امکان را به کارگران میدھد که اوقات فراغت بيشتری داشته باشند تا به پرورش روحی و
جسمی خود و خانوادهی خود انديشيده و به آن بپردازند و از اين طريق است که کارگران اين امکان
را پيدا میکنند تا از دنيای پيرامون و منافع طبقاتی خود بيش از پيش آگاھی يابند .مارکس در اين
رابطه مینويسد» :سرمايه با شھوت بیحد و حصر و کورکورانهی خود ،و با ولع سيریناپذيرش
برای کار اضافی ،نه تنھا از اخالق بلکه از کرانھای جسمانی کار روزانه نيز تجاوز کرده است.
سرمايه زمان الزم برای رشد ،تکامل و سالمتی را غصب میکند .سرمايه زمان الزم را برای
مصرف ھوای آزاد و نور خورشيد میربايد .در وقت غذاخوردن چانه میزند ،و ھر جا که امکان
داشته باشد آنھا را در خود فرايند توليد میگنجاند تا غذا به کارگر به عنوان ابزار صرف توليد به
٢٠
ھمان نحو اضافه شود که زغال به ديگ بخار ريخته و روغن گريس به ماشين زده میشود«.
مزد انگيزه اصلی کارگر برای فروش نيروی کارش به سرمايهدار است .مزدی که کارگر
دريافت میکند تنھا منبع درآمد و معاش وی و خانوادهاش محسوب میگردد و از اين رو نقشی
حياتی در چگونگی زندگی يک خانوادهی کارگری دارد .از ھمين روست که افزايش دستمزد ھميشه
يکی از خواستھای اصلی کارگران در مبارزاتشان بوده است.
اما مزد چيست؟ مزد بيان پولی ارزش نيروی کار است .مارکس مینويسد» :در سطح جامعهی
بورژوايی ،مزد کارگر مانند قيمت کار جلوه میکند ،ھمچون کميت معينی از پول که برای کميت
 -٢٠کاپيتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی ص  ٢٩٥و .٢٩٦
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معينی از کار پرداخت میشود« ٢١.اما از نظر مارکس مزد بھای نيروی کار است و نه ارزش کار،
وی ضمن تبيين مفاھيم ارزش نيروی کار و ارزش کاال در مناسبات سرمايهداری مینويسد» :اگر
مبادلهی مستقيمی بين پول يعنی کار تجسم يافته و کار زنده انجام میگرفت ،به اين نتيجه منجر
میشد که يا قانون ارزش يعنی قانونی که درست براساس توليد سرمايهداری آزادانه گسترش
میيابد ،از بين میرفت و يا توليد سرمايهداری که بر پايهی کار مزدوری استوار است حذف
٢٢
میگرديد«.
او مینويسد» :در بازار کاال ،نه کار بلکه کارگر در مقابل صاحب پول قرار میگيرد .آنچه
کارگر میفروشد نيروی کار خويش است .ھنگامی که کار او واقعا آغاز میشود ديگر به او تعلق
ندارد؛ بنابر اين ديگر نمیتواند توسط او به فروش برود .کار جوھر و مقياس درون مانندهی ارزش
است ،اما خود ھيچ ارزشی ندارد«.
در اصطالح »ارزش کار« مفھوم ارزش نه تنھا يکسره حذف شده بلکه به عکس خود
برگردانده شده است .اين اصطالح ھمانند مثال ارزش زمين مجازی است .با اين ھمه اين
اصطالحات مجازی از خود مناسبات توليد به معنای اخص کلمه پديد میآيند .آنھا مقوالتی منطبق
٢٣
با شکلھای پديداری مناسبات اساسی ھستند».
برای تفھيم بھتر موضوع مارکس مثالی میآورد .در اين مثال کارگری در ازای  ١٢ساعت کار
 ٣شيلينگ دريافت میکند اما ارزشی که نيروی کار در اين  ١٢ساعت توليد میکند برابر با ٦
شيلينگ است .او مینويسد» :عالوه بر اين میبينيم که ارزش  ٣شيلينگ که بازنمود بخش پرداخت
شدهی کار روزانه است ،يعنی  ٦ساعت کار ،ھمچون ارزش يا قيمت کل کار روزانهی  ١٢ساعته
به نظر میرسد که  ٦ساعت کاری را در بر میگيرد که ارزش آن پرداخت نشده است به اين
ترتيب ،شکل مزد ھر نوع رد و اثری را از تقسيم کار روزانه به کار الزم و کار اضافی به کاری
که ارزش آن پرداخت شده و کاری که ارزش آن پرداخت نشده محو میکند« ٢٤.او مینويسد:
»سرمايهدار مايل است که ھر قدر ممکن است کار بيشتر در مقابل پول کمتر بهدست آورد .پس
عمال آن چه که مورد توجه وی است فقط تفاوت بين قيمت نيروی کار و ارزشی است که به فعل
درآمدن نيروی مزبور ايجاد میکند ...وی ھيچگاه به اين مطلب برنمیخورد که اگر چيزی مانند
ارزش کار واقعا وجود میداشت و وی حقيقتا اين ارزش را میپرداخت آنگاه ھيچ سرمايهای
٢٥
وجودپذير نمیبود و پول او ھم به سرمايه مبدل نمیگرديد«.
و درست از ھمين نقطه است که تضاد کارگران با سرمايهداران بر سر مزد شکل میگيرد.
کارگران تالش میکنند تا دستمزدھای ھر چه بيشتری در ازای فروش نيرویکارشان دريافت کنند
اما در آن سو کارفرما خواستار پرداخت دستمزد کمتر و نيز ساعات طوالنیتر کار است .در اين
ميان حکومتھا )بهمثابهی نمايندهی طبقات استثمارگر( ،از ھمان ابتدا و با آغاز پيدايش طبقهی
کارگر با تصويب قوانينی سعی در محدود کردن مزد کارگران کردند.
مارکس در »کاپيتال« توضيح میدھد که چگونه حکومتھا از ھمان ابتدای پيدايش کار
مزدوری و حتا قبل از شکلگيری مانوفاکتورھا ،با وضع قوانين مانع از افزايش مزد میشدند .وی
بهخوبی اين موضوع را در انگلستان به ويژه از سدهھای  ١٥تا  ١٨نشان میدھد ،او مینويسد:
»بورژوازی نوخاسته به قدرت دولتی نيازمند است و از آن برای« تنظيم »مزدھا استفاده میکند،
يعنی مزدھا را در حدودی که برای کسب سود مناسب است محدود میکند ،مدت زمان کار روزانه
را افزايش میدھد و خود کارگر را در درجهی عادی وابستگی نگه میدارد .اين خود يک جنبهی
 -٢١کاپيتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی ص .٥٧٥
 -٢٢کاپيتال جلد اول ترجمه ايرج اسکندری ص .٧١٢
 -٢٣کاپيتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی ص  ٥٧٦و .٥٧٧
 –٢۴کاپيتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی ص .٥٧٩
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اساسی از آن به اصطالح انباشت بدوی است« ٢٦.اما کارگران به مبارزه عليه اين قوانين ضد
کارگری برخاستند و ھر جا که توانستند طبقه حاکم را مجبور به لغو آنھا و تصويب قوانينی جديد
کردند .قوانينی که اگر چه حاصل مبارزات کارگران بوده و ھست اما در نھايت باز تالشی است -
در تناسب قوای مشخصی بين کارگر و سرمايه دار  -برای حفظ منافع سرمايهداران در چارچوب
مناسبات حاکم.
تاريخ جنبش کارگری شاھد مبارزات بیشماری برای افزايش دستمزدھا بوده و ھست و در اين
ميان و در طول قرن ھجدھم انجمن بينالمللی کارگران )انترناسيونال اول( يکی از مدافعان
ھميشگی افزايش دستمزدھا بوده و با انواع انحرافاتی که معتقد بودند با افزايش دستمزد ھزينهھا نيز
باالتر رفته و بنابر اين مبارزه برای افزايش دستمزد بیمعنا میباشد مبارزه کرد .مارکس در کتاب
»فقر فلسفه« و در نقد نظرات پرودون در ارتباط با بيھوده بودن مبارزه برای افزايش دستمزد و
نفی آن ،بر ضرورت مبارزه برای افزايش دستمزدھا تاکيد کرد .وی ھم چنين در کتاب »مزد ،بھا،
سود« که در واقع گزارشی است که وی در جلسه شورای عمومی انجمن بينالمللی کارگران در
ژوئيه  ١٨٦٥قرائت کرده است به نقد نظر »جون وستون« عضو انجمن بينالمللی کارگران در اين
رابطه پرداخته و عدم ارتباط افزايش قيمت کاالھا با افزايش دستمزدھا را به روشنی بيان کرد.
ھمانطور که پيش از اين نيز توضيح داده شد ،سرمايهداران ارزش اضافی حاصل از کار پرداخت
نشده به کارگران را تصاحب میکنند و نرخ سود سرمايهدار برابر است با نسبت نرخ ارزش
اضافی به کل سرمايه متغير و ثابت )سرمايه بکار گرفته شده توسط سرمايهدار( .ھر چه نرخ
ارزش اضافی باالتر باشد ،نرخ سود سرمايهداران نيز بيشتر است .به عبارت ديگر ھر چه ساعات
کار اضافی کارگران بيشتر باشد ،سرمايهداران سود بيشتری بدست میآورند و اين ارتباط مستقيمی
با ساعات کار اضافی و مزدی دارد که سرمايهدار بابت خريد نيروی کار میپردازد .نزاع موجود
در واقع نزاعی است بين دستمزد و سود ،بنابر اين مبارزه کارگران برای افزايش دستمزد ،مبارزه
بر سر بخشی از ارزش جديدی است که کارگر آفريده و سرمايهدار به عنوان سود آن را تصاحب
کرده است .بنابر اين ھمانطور که مارکس در کتاب »مزد ،بھا ،سود« آورده است» :افزايش
عمومی سطح دستمزد ،به تنزل نرخ عمومی سود منتھی میشود اما در مجموع در قيمت کاال تاثير
نمیکند«.
به بيان ساده ،مبارزه کارگران برای افزايش دستمزد تنھا سود سرشاری را که سرمايهداران از
بابت استثمار کارگران کسب میکنند نشانه رفته است و افزايش واقعی دستمزدھای کارگران تنھا
بخشی از اين سود را از چنگ آنان در میآورد و ربطی به افزايش قيمتھا ندارد .افزايش واقعی
دستمزدھا نيز در باال رفتن سطح معيشت و رفاه کارگران خود را نشان میدھد .اما اين
سرمايهداران ھستند که با افزايش قيمت کاالھا ،از سويی دستمزدھای واقعی کارگران را کاھش
میدھند و از سوی ديگر بر ميزان سود خود میافزايند.
مارکس در آثار خود ھمانطور که در باال و با مثال آوردن از کتاب ارزشمند وی »کاپيتال«
نشان داديم ،پرده از ماھيت واقعی مزد برداشت و نشان داد که چگونه سرمايهدار با به جيب زدن
بخشی از ارزش جديدا توليد شده توسط کارگر است که به انباشت سرمايه تداوم میبخشد.
در بررسی مزد کارگر به اين جا رسيديم که سرمايهدار در ازای خريد نيروی کار کارگر مبلغی
را به عنوان مزد و به شکل پول به کارگر پرداخت میکند ،اما اين مقدار پول ھميشه دارای ارزش
ثابتی نيست و با آن نمیتوان ھمواره مقدار کاالی ثابتی را خريد .تورم در قدرت خريد کارگر اثر
گذار است و از اين روست که مارکس مزد کارگر را به مزد اسمی و مزد واقعی تقسيم میکند.
طبقهی کارگر خواستار افزايش دستمزد است اما ھر آينه اين افزايش کمتر از تورم موجود باشد نه
تنھا بر قدرت خريد کارگر افزوده نمیشود که از آن کاسته میشود .مارکس در اين رابطه
مینويسد» :وضعيت کارگران در سدهی شانزدھم وخيمتر شد .مزد پولی افزايش يافت اما نه به
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تناسب ارزشکاھی پول و به دنبال آن افزايش قيمت کاالھا ،بنابر اين ،مزدھای واقعی کاھش
٢٧
يافت«.
سوء استفاده سرمايهداران از بيکاری و به اصطالح »ارتش ذخيره بيکاران« برای کاھش
دستمزدھا ھمواره يکی از سدھای کارگران برای افزايش دستمزدھا بوده است .در جريان انقالب
صنعتی در قرن ھيجدھم که از سويی منجر به شکلگيری کارخانجات شده و از سوی ديگر با از
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
سرمايهداران فراھم کرد تا ھم از دستمزدھا بکاھند و ھم بر ساعات کار بيافزايند .انگلس در کتاب
»وضع طبقه کارگر در انگلستان« و دربارهی اين سالھا مینويسد» :من زنھای زيادی میشناسم
که بيوه بوده و بچه دارند و به زحمت درآمد ھفتگیشان به  ٨يا  ٩شيلينگ میرسد ...کارگران يک
صدا اعالم میکنند که به علت بھبود ماشينآالت ،دستمزد اصوال کاھش يافته است« .استفاده از
نيروی کار ارزان زنان و کودکان از جمله روشھايی است که سرمايهداران برای کاھش دستمزدھا
از آن بھره میجويند .استفاده از معضل بيکاری و نيروی کار کودکان و زنان برای کاھش
دستمزدھای واقعی کارگران را در ايران و در طول سالھای حاکميت اسالمی به خوبی میتوان
ديد.
از ديگر روشھای سرمايهداران برای کاھش دستمزدھای واقعی ،اجباری بودن اضافهکاری
است .آنھا از سويی با دادن دستمزدھای ناچيز کارگران را مجبور به کارکردن در ساعات طوالنی
و بدون تعطيل میکنند و از سوی ديگر به بھانهھای مختلف از پرداخت دستمزدی که به طور
معمول بايد برای ساعات کار اضافی پرداخت کنند ،طفره میروند .برای روشنتر شدن ھر چه
بيشتر موضوع ابتدا به مزدھای واقعی و اسمی در ايران میپردازيم و در ادامه روشھای دولت و
سرمايهداران برای کاھش دستمزدھای واقعی کارگران را تحليل میکنيم.
در روزنامهی سرمايه )که انتشار آن دو سال پيش توقيف گرديد( در مطلبی در ارتباط با
وضعيت دستمزدھا از سال  ۵٨بهبعد آمده است» :برآوردھا نشان میدھد که قدرت خريد حداقل
دستمزد روزانه کارگران در سال  ،٨٤نسبت به سال  ٥٨و با در نظرگرفتن تورم  ٢٦سال گذشته
به  ٣٧٨﷼ کاھش يافته يعنی حداقل دستمزد روزانه کارگران با محاسبه تورم از  ٥٦٧﷼ در
سال  ٥٨به  ٣٧٨﷼ در سال  ٨٤کاھش يافته است ...که نشان دھنده کاھش  ٣٣درصدی قدرت
خريد حداقل دستمزد روزانه کارگران است« .در ادامه آمده است» :نکته ديگری که بسيار حايز
اھميت است ،ميزان سھم دستمزد در قيمت تمام شده محصول يا ارزش محصول است .با توجه به
آمار موجود سال  ١٣٦٩سھم مزد در قيمت تمام شده محصول  ١٩/٧درصد بوده که اگر اين عدد
سال  ٨٢به عدد  ١٤درصد نزول کند نشان دھنده اين است ...که ساير عوامل تعيين کننده کاال نسبت
به دستمزدھا پيش افتادهاند و دستمزدھا نسبت به اين قيمتھا عقب افتادهاند ...بنابر تحقيقات موجود،
بيش از  ٨٥درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را دريافت میکنند بدون آن که ضريب و مزايايی
به آنان تعلق گيرد ،حال آن که کارگران برای کسری وضعيت خود کار جبرانی انجام میدھند و
کسری معيشتی خانواده کارگر با افزايش اضافه کاری و پرکاری جبران میشود« .به مطلب فوق
بايد اين را نيز اضافه کنيم که در سالھای گذشته )برای مثال  (۵٨اکثر کارگران )برخالف امروز(
دريافتيشان بيشتر از حداقل دستمزد بوده است.
از سال  ٨٤نيز تاکنون ھر ساله شاھد کاھش قدرت خريد کارگران بودهايم .براساس آمارھای
دولتی سال  ٨٥معادل  ١١/٩درصد ،سال  ٨٦معادل  ١٨/٤درصد ،سال  ٨٧معادل  ٢٥/٤درصد و
سال  ٨٨معادل  ١٠/٨درصد تورم بوده است .در طول اين سالھا حداقل دستمزد کارگران از ١٥٠
ھزار تومان در سال  ٨٥با حدود  ٢٠درصد افزايش به  ١٨٣ھزار تومان در سال  ٨٦رسيد .سال
 ٨٧نيز با حداقل دستمزد  ٢١٩ھزار و ششصد تومان بار ديگر  ٢٠درصد افزايش يافت .در سال
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 ٨٨نيز حداقل دستمزد کارگران با حدود  ٢٠درصد افزايش به حدود  ٢٦٣ھزار و پانصد و بيست
تومان رسيد .در سال  ٨٩حداقل دستمزد  ٣٠٣ھزار تومان تعيين شد که حدود  ١٥درصد افزايش
نشان میدھد .اما نکته بسيار مھم در آمار فوق که متعلق به بانک مرکزی است ،عدم اعتماد به
آمارھای فوق است .آمارھای بانک مرکزی به دليل دولتی بودن آن فاقد ارزش میباشند؛ به ويژه از
دورهی احمدینژاد که سياست دولت ھمواره بر کمتر نشان دادن آمارھای منفی بوده است .برای
مثال میتوان به ميزان تورم اعالم شده برای سال  ٨٨اشاره کرد .در حالی که بانک مرکزی در
دیماه  ٨٨ميزان تورم را بيش از  ١٢درصد اعالم کرده بود به يکباره در انتھای ماه اسفند که به
طور معمول نرخ تورم باال میرود ،تورم را در اقدامی شگفتآور به کمتر از  ١١درصد رساند!!
اين در حالی است که برخی منابع دولتی )با کمی فاصله از جناح احمدینژاد( تورم سال  ٨٨را در
خوشبينانهترين حالت باالی  ٢٠تا  ٢٥درصد اعالم کرده بودند.
اما آن چه که غيرقابل انکار است و دروغگويیھای دولت را آشکار میسازد ،کاھش قدرت
خريد کارگران در دوره احمدینژاد حتا با سرعتی بيش از دولتھای قبلی میباشد که به معنای
کاھش باز ھم بيشتر مزد واقعی کارگران است و اين مساله را در افزايش فاصله حداقل دستمزد با
خط فقر به خوبی میتوان ديد .در نشريه کار شماره  ٥٧٥در مقالهی »سه چھارم مردم ايران در
زير خط فقر زندگی میکنند« با ارايه جدولی که در اينجا نيز آمده میخوانيم» :ھمانطور که در اين
جدول مقايسهای نيز مشاھده میشود ،ميزان حداقل دستمزدھای کارگری ،طی سالھای  ٨٣الی ٨٩
نه فقط ھمواره کمتر از ميزان خط فقر بوده است بلکه در عين حال کسری و تفاوت حداقل دستمزد
با ميزان خط فقر پيوسته بيشتر و بزرگتر شده است و فاصلۀ آن با خط فقر نيز افزايش يافته است.
به عبارت ديگر اگر در سال  ،٨٣ميزان خط فقر يک و نيم برابر حداقل دستمزد است ،در سال ٨۴
الی  ،٨۶از دو برابر حداقل دستمزد ھم بيشتر است .يعنی حداقل دستمزد کارگران در طی اين سه
سال از يک دوم خط فقر ھم کمتر است .در سال  ٨٧و  ٨٨به يک چھارم خط فقر و باالخره در
سال جاری ،اين ميزان حداقل دستمزد به حدود يک پنجم خط فقر سقوط میکند! ...گزارشھای
رسمی انتشار يافته حاکی از آن است که بالغ بر  ۵٠درصد بازار کار ايران غير رسمیست ،بدين
معنا که افراد شاغل در اين بازار شامل ھيچگونه خدمات اجتماعی نيستند و بررسیھای انجام شده
در اين مورد نيز نشان میدھد که  ٨٠درصد اين جمعيت ،فقير مطلق ھستند و قادر به تأمين حداقل
نيازھای اساسی خود نيستند) .سرمايه –  ١٠اسفند  ...(٨٧مرکز آمار ايران در سال  ٨٧و زمانی که
خط فقر  ٧٨٠ھزار تومان بود ،تعداد افراد خانوادهھائی که کمتر از اين ميزان درآمد داشتند را
متجاوز از  ۴٧ميليون نفر اعالم کرد .بر طبق اين آمار ،خانوادهھای با درآمد کمتر از  ۴٧٣ھزار
تومان ٣٠ ،ميليون نفر و خانوادهھائی که درآمدشان بين  ۴٧٣تا  ٧٨٠ھزار تومان بوده است١٧ ،
ميليون و  ۶٠٠ھزار نفر بودهاند«.
نشريه کار شماره  – ٥٧٥سه چھارم مردم ايران در زير خط فقر زندگی میکنند:
جدول مقايسۀ ميزان حداقل دستمزدھا و خط فقر
سال

١٣٨٣
١٣٨۴
١٣٨۵
١٣٨۶
١٣٨٧
١٣٨٨
١٣٨٩

ميزان خط فقر
)تومان(

٢٣٨٠٠٠
٢٧۴٠٠٠
٣٢۵٠٠٠
۴٠٠٠٠٠
٨٧٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠
١۵٠٠٠٠٠

ميزان حداقل دستمزد
)تومان(

١۶٠۶٠٠
١٢٢۵٩٢
١۵٠٠٠٠
١٨٣٠٠٠
٢١٩۶٠٠
٢۶٣۵٢٠
٣٠٣٠۴٨

کسری دستمزد
يا تفاوت

١٣١۴٠٠
١۵١۴٠٨
١٧۵٠٠٠
٢١٧٠٠٠
۶۵٠۴٠٠
٧٣۶۴٨٠
١١٩۶٩۵٢

نسبت حداقل دستمزد
به خط فقر

١/ ١ ،۵
١/ ٢ ،٣
١/ ٢،٢
١/ ٢،٢
١/۴
١/ ٣ ،٨
١/ ۴،٩
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يکی از معضالت کارگران در اين رابطه موضوع قراردادکار است که سالھاست انواع سفيد
امضای آن نيز ُمد شده است .از جمله موانع کارگران برای مقابله با فراگيرشدن اين نوع قراردادھا،
عدم تشکل کارگران و بيکاری گسترده است .به دليل بيکاری گسترده ،کارگران با امضای
قراردادھای موقت ،پيمانی و غيره مجبور به چشمپوشی بر بسياری از حقوق خود میشوند .به
تازگی نيز قراردادھايی با کارگران امضا میشود که در آن کارگر متعھد میگردد تا در صورت
ھر گونه سانحهای در حين کار ھيچ گونه حق و حقوقی از کارفرما طلب نکند و اين ديگر اوج
کثافات نظام سرمايهداری حاکم است.
بسياری از کارگران موقت پيش از آغاز سال نو از کار اخراج میشوند و بدين ترتيب از
دريافت مزايای آخر سال مانند عيدی محروم میگردند .عيدی و ديگر مزايا و پاداشھای کارگران
در واقع بخشی از مزد کارگران است که به اين وسيله از آن نيز محروم میگردند .به گزارش
روزنامه مردمساالری بيش از  ٥٠درصد کارگران قراردادی استان قزوين بدون دريافت حقوق،
سنوات ،عيدی و پاداش با اتمام قرارداد کار ،بيکار شدهاند تا در صورت تمايل کارفرمايان و مالکان
واحدھای توليدی در نيمه دوم فروردين سال بعد به کار گرفته شوند )روزنامه مردمساالری ٢٨
آبان .(٨٧
ھمانگونه که مارکس فريب جامعهی سرمايهداری را در پرداخت ارزش نيروی کار در پوشش
مزد آشکار میکند و ثابت میکند که سرمايهدار تنھا بخشی از حاصل کار کارگر را در شکل مزد
پرداخت میکند .يکی از راهھای افزايش سود ،طوالنیتر کردن ساعات کار است که امروز در
ايران به امری معمول تبديل شده است .رئيس تشکل دولتی اتحاديه کارگران پيمانی در اين رابطه
میگويد» :کارگران قرارداد موقت در مقابل  ٤٠٠ساعت کار ،ماھيانه  ٢٠٠ھزار تومان دستمزد
میگيرند ،در حالی که طبق قانون کار فعلی ،کارگران بايد در مقابل  ١٩٠ساعت کار ماھيانه ٢٢٠
ھزار تومان دستمزد بگيرند«.
زنان کارگر و کودکان از شرايط بسيار اسفبارتری برخوردارند و در مورد کار کودک و
حقوق زنان کارگر حتا قوانين کار جمھوری اسالمی نيز رعايت نمیگردد .در ماده  ٣٨قانون کار
جمھوری اسالمی آمده» :برای انجام کار مساوی که در شرايط مساوی در يک کارگاه انجام
میگيرد بايد به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود .تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن،
جنس ،نژاد و قوميت و اعتقادات سياسی و مذھبی ممنوع است«.
اما کودکان و زنان نه تنھا در کارگاهھای کوچک که حتا در کارگاهھای بزرگ و کارخانجات که
شامل قانون کار نيز میشوند مجبورند ساعاتی بيشتر از آنچه که در قانون کار آمده کار کرده و
دستمزدھای به مراتب پايينتری دريافت کنند.
در گزارش منتشره از سوی »کانون مدافعان حقوق کارگر« با نام »گزارشی از وضعيت زنان
کارگر« به موارد بسياری از تضييق حقوق کارگران زن اشاره میگردد .براساس اين گزارش در
کارخانهی ساخت وسايل پالستيکی واقع در تبريز اکثريت کارگران را زنان تشکيل میدھند و
ساعت کار آنھا از ساعت  ٨صبح تا  ٨شب و دستمزدشان  ١٨٠ھزار تومان آن ھم بدون بيمه
است .در شھر صنعتی سياھکل و در يک کارگاه توليد ظروف يک بار مصرف کارگران زن با
کاری معادل کار کارگران مرد ،تنھا  ١٧٠ھزار تومان بدون ھيچ مزايا و بيمه دريافت میکنند .در
اراک يک شرکت داللی يا »من پاوری« کارگران زن را برای پرستاری يا انجام کارھای خانه
استخدام میکند .کارگران زن بايد از ساعت  ٧صبح تا  ٥بعدازظھر برای مزدی برابر  ٨٠ھزار
تومان بدون بيمه و مزايا کار کنند .يک شرکت ديگر از اين گونه ،با استخدام زنان معلم ليسانس و
يا فوق ليسانس از آموزش و پرورش مبلغ  ٣٦٠ھزارتومان به ازای ھر معلم دريافت میکند اما به
زنان معلم تنھا  ١٢٠ھزار تومان پرداخت میکند .کارخانه سورنگ خزر در شھر صنعتی رشت
برای بستهبندی کاال از کارگران زن با حقوق ماھانه  ١٢٠ھزار تومان بدون بيمه و ساير مزايا
استفاده میکند .در اين شرکت ھر سه ماه قرارداد جديدی با کارگران زن بسته میشود .خاصيت اين
عمل برای کارفرما عدم پرداخت مرخصی ماھانه و سنوات به کارگران زن میباشد .در حقيقت
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يک کارگر زن اگر بتواند سی سال در اين شرايط دوام بياورد ،مدت خدمتش ھمان سه ماه و ده
روز است که بازنشستگی شامل آن نمیشود و کارفرما ھم از پرداخت  ٢٠درصد حق بيمه کارگر
معاف میشود .اين ھم يکی ديگر از عوارض معاف شدن کارگاه ھای زير ده نفر از قانون کار
است .در اين کارخانه کارگران زن روزھای جمعه ھم بايد کار کنند وگرنه کسری حقوق خواھند
داشت .اين ھمه تنھا گوشهی کوچکی از بدبختی زنان کارگر ايران است ،زنانی که با اين دستمزدھا
ھرگز قادر به ادارهی زندگی خود و يا خانوادهشان نمیباشند.
مورد کودکان کار از اين نيز بدتر است .کودکان کار در کارگاهھای ھمين تھران بزرگ تا
ھفتهای  ١٠٠ساعت کار میکنند که در بھترين حالت مبلغی حدود  ٢٠٠ھزار تومان دريافت
میکنند )نشريه کار – کودکانی که کودکی خود را میفروشند( در مقاله فوق آمده است» :دستمزد
زنان و کودکانی که در يک کارگاه توليد لوازم يدکی ماشين در شھر اراک کار میکنند بين  ۴٠تا
 ١۵٠ھزار تومان میباشد .يعنی به ازای ھر ساعت کار تنھا  ١٠٠تومان ...يکی از کودکان که ١٣
سال دارد دربارهی شرايط کاری ،دستمزد و چرايی کارشان در گفتوگو با گزارشگر خبرگزاری
ايلنا میگويد” :ساعت کاری ما از  ٨صبح تا  ١٢شب است .شبھا ھم ھمينجا می مونيم .روز مزد
کار میکنيم .حقوق من در ماه حدودا  ٣٠٠ھزار تومان است ولی بقيه بچهھا  ٢٠٠ھزار تومان
میگيرند .دو تا سه سال کالس بيشتر درس نخواندهام .دو ماه به خانه کودک رفتم ولی بعدا وقت نشد
که ادامه بدم .اينجا حمام ندارد و تھيه غذا ھم با خودمان است .بيشتر بچهھا پولشان را برای
خانوادهشان میفرستند ” .اين قصه واقعی کودکان کار است که روزی  ١۶ساعت کار میکنند تا
کمکی برای ھزينهھای مالی خانوادهھایشان باشند .کودکان کار ھمچنين فاقد بيمه و ساير مزايا بوده
و به دليل محيط خشن کاری در معرض انواع تھديدھا و بيماریھای جسمی و روحی قرار دارند«.
ھمانطور که پيش از اين نيزتوضيح داديم ،در جريان پيدايش طبقه کارگر ،حاکمان قوانينی را
برای جلوگيری از افزايش مزد وضع کردند اما در ادامه کارگران توانستند با مبارزات خود اين
قوانين را لغو و اصالحاتی را به سرمايهداران در قوانين کشور تحميل کنند از جمله محدوديت در
کار کودکان ،محدوديت ساعات کار ،حداقل دستمزد ،حق اعتصاب و تشکل و بسياری ديگر از
حقوق کارگران ،اما سرمايهداران و دولتھا ھر جا که بتوانند تالش دارند تا از اجرای اين قوانين
سرباز زنند و يا در صورت امکان آن را به نفع طبقهی سرمايهدار تغيير دھند .موضوعی که بارھا
در تاريخ جنبش کارگری تجربه شده است و ايران کنونی نمونهی بارزی از اين سياست
سرمايهداری و دولت حامیآنھاست .برای مثال در قانون کار جمھوری اسالمی ماده  ٤١در مورد
ميزان حداقل دستمزد آمده است» :حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران
ويژگیھای کار محولشده را مورد توجه قرار دھد بايد به اندازهای باشد تا زندگی يک خانواده ،که
تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم میشود را تأمين نمايد«؛ و اين موضوعیست که ھرگز
در تعيين دستمزد از سوی »شورای عالی کار« در نظر گرفته نمیشود و بانکمرکزی با ھمراھی
دولت ھر سال تالش میکند با اعالم نرخ تورم به صورت غيرواقعی از باال رفتن دستمزد کارگران
حتا متناسب با نرخ تورم ممانعت به عمل آورد و به اين ترتيب سال به سال فاصلهی دستمزدھا با
نيازھای يک خانوادهی کارگری بيشتر میشود ،باز در ھمين شرايط است که کابينهی احمدینژاد
اصالحيه قانون کار را آماده تصويب میکند .اصالحيهای که قرار است قانون را به نفع
سرمايهداران و به ضرر کارگران تغيير دھد و يکی از مھمترين موارد آن بازگذاشتن دست کارفرما
برای اخراج کارگران به بھانهی کاھش توليد ،تغييرات ساختاری و يا بهتشخيص و تصميم کميته
انظباطی کارگاه است .ھمچنين در اين اصالحيه »شرايط اقتصادی کشور« به شرايط افزايش
دستمزدھا اضافه شده است که از عنوان آن نيز میتوان به ھدف حکومت در سنگ انداختن در
برابر خواست افزايش دستمزد کارگران پی برد.
از ھمين روست که در برنامهی سازمان بر حداقل دستمزد کارگران برای تامين معاش يک
خانواده کارگری تاکيد شده است .يک کارگر بايد بتواند با مقدار ساعات معينی کار و بدون اضافه
کاری زندگی مناسبی داشته باشد و اين حق وی و خانوادهاش میباشد .ھمچنين حداقل معاش تنھا به
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معنای خوراک و مسکن و پوشاک نيست .ھزينهھای آموزش کارگر و خانوادهاش ،بھداشت و
درمان و نيز تفريحات از قبيل تعطيالت و ورزش جزو اين حداقلھا میباشند و کارگر بايد بتواند با
خيال راحت و بدون دغدغه از پس اين ھزينهھا برآيد تا بدين وسيله رشد و سالمت جسمی و روحی
وی و خانوادهاش تامين گردد.
در برنامهی عمل سازمان در ارتباط با وظايف فوری حکومت شورايی در بخش مربوط به
اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران ھمچنين بر تساوی حقوق کارگران کشاورزی ،حرف و
امور خدماتی با کارگران صنعتی تاکيد دارد .از ھمينروست که تمامی کارگران بايد تحت پوشش
قانون کار قرار گيرند و ھيچ کارگری نبايد به بھانهھايی چون کارگاهھای کوچک ،زمين کشاورزی
و غيره از شمول قانون کار خارج گردد .با اين روش میتوان شرايط بهمراتب بھتری برای
کارگران در صنايعی ھمچون قالیبافی و غيره بهوجود آورد.
طبقهی کارگر ھمواره با مشکالتی ھمچون درمان و بھداشت ،بازنشستگی ،دريافت حقوق
بيکاری ،از کار افتادگی و مانند آنھا روبرو بوده است .خواستھای کارگران در اين رابطه ،از
قرنھا پيش در مبارزات آنان انعکاس يافته است.
کارگران ھمچنين به دليل طمع سرمايهداران مجبور بودهاند در محيطھای غيربھداشتی و در
نبود وسايل ايمنی الزم کار کنند و به سرمايهداران سود برسانند .از ھمين روست که يکی از
خواستھا و مطالبات فوری کارگران تامين اجتماعی کامل است.
اگرچه تامين اجتماعی و ايدهی آن سابقهای طوالنی دارد ،اما سيستم تامين اجتماعی پديدهایست
قرن بيستمی .قوانين تامين اجتماعی يکی از دستاوردھای مبارزات کارگران در طول قرنھاست که
به ويژه بعد از جنگ جھانی دوم به نتايج با ارزشی به ويژه در برخی از کشورھای اروپايی منتھی
گرديد .در اواخر قرن نوزدھم و اولين سالھای قرن بيستم بود که اولين قوانين تامين اجتماعی برای
بازنشستگی ،از کار افتادگی و حوادث ناشی از کار به تصويب برخی از دولتھای بورژوايی
کار برخی از کشورھا برخی از
رسيده و در نھايت به اجرا درآمد ،ھر چند که پيشتر در قوانين ِ
حقوق کارگران به نحوی منعکس شده بود که از جمله میتوان به حوادث ناشی از کار ،شرايط
محيط کار و کار زنان و کودکان اشاره کرد .در  ١٤اوت  ١٩٠٤ششمين کنگره انترناسيونال دوم
)بينالمللی سوسياليستی( در آمستردام تشکيل گرديد در اين اجالس  ٤٣٨نفر به نمايندگی از ٤٥
سازمان سياسی و صنفی کارگری از  ٢٥کشور جھان حضور يافتند ٢٨.يکی از قطعنامهھای مھمی
که در اين کنگره به تصويب رسيد در مورد بيمهھای اجتماعی بود که در آن تصويب قوانين در
زمينه حمايت از کار و بيمه از کار افتادگی و بيکاری خواسته شده بود .در يازدھمين اجالس
بينالملل سوسياليست )انترناسيونال دوم( که در کپنھاگ در تاريخ  ٢٨آگوست  ١٩١٠برگزار شد
 ٨٩٦نماينده از سازمانھای سوسياليستی و اتحاديهھای کارگری  ٢٣کشور حضور داشتند .در
قطعنامهای که در اين کنگره به تصويب رسيد ،به مانند قطعنامهھای پيشين تاکيد شد که بيکاری از
شيوه توليد سرمايهداری جدايیناپذير است .اين قطعنامه خواستار انجام اقداماتی به نفع کارگران
گرديد و از تصويب قوانينی به منظور کمک به بيکاران به خرج دولت و سرمايهداران ،ايجاد
سازمانھای کمک خاص که اتحاديهھا بر آنھا نظارت داشته و آنھا را کنترل کنند ،کاھش ساعات
کار روزانه ،سازماندھی کار عمومی ،حفظ تمام حقوق مدنی بيکاران و غيره دفاع نمود.
مناسبات سرمايهداری ،کارگر را از مقام انسانی به نيروی کارش تقليل داد و از اين رو ھيچ
حقی برای او در دوران بيکاری ،کھولت ،از کار افتادگی و بيماری قائل نمیشد .اما کارگران با
مبارزات خود اين قوانين را به سرمايهداران تا حدودی تحميل کردند .مارکس در کتاب کاپيتال
توضيح میدھد که چگونه استثمار وحشيانهی کارگران و خساست سرمايهداران منجر به بروز
حوادث وحشتناک و نيز مرگ زودرس کارگران و بيماریھای عالجناپذير میشد .وی در ارتباط با
 -٢٨پيدايش و تکامل طبقه کارگر -جالل سامانی – ص ٣٠٠
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قانون کار انگليس در آن سالھا مینويسد» :صرفنظر از طرز بيان آن که طفره رفتن از آن را
برای سرمايهدار ساده میکند ،بندھای مربوط به بھداشت بینھايت ضعيف و در واقع محدود به
تمھيداتی برای سفيد کردن ديوارھا ،تميزی در برخی موارد ،تھويه و مراقبت در مقابل ماشينآالت
خطرناک است .ما در جلد سوم به مخالفت متعصبانهی کارخانهدارھا در برابر اين بندھا خواھيم
پرداخت که ھزينهی مختصری را برای محافظت دستھا و پاھای کارگرانشان بر آنھا تحميل
کرده بود« ٢٩.او در ادامه مینويسد» :در يک کارخانهی حالجی در کيلدينان )نزديک کورک( ،در
سالھای  ١٨٥٢تا  ٦ ،١٨٥٦سانحهی مرگبار و  ٦٠مورد سانحه منجر به نقض عضو رخ داده
بود .از ھر کدام از اين سوانح میتوانستند با وسايل سادهای که چند شيلينگ ھزينه برنمیداشت
جلوگيری کنند« ٣٠.وی در مورد قانون کار انگليس مینويسد» :آنچه در مورد قانونگذاری سال
 ١٨٦٧انگلستان نظر را جلب میکند ،اين است که از يکسو ضرورت تحميلی بر پارلمان طبقات
حاکم سبب میشود تا در اصول چنين اقدامات شگفتانگيز و گستردهای را عليه زيادهرویھای
سرمايهداری بپذيرد و از سوی ديگر اين مقررات را عمال با ترديد ،اکراه و سوء نيت به اجرا
گذارد« ٣١.او توضيح میدھد که چگونه بسياری از موارد اين قانون به دليل عدم اجرای درست آن
تنھا بر روی کاغذ باقی میماند .او از آن جمله به بازرسی معادن اشاره میکند و مینويسد» :ھيات
تحقيق در سال  ١٨٤٠چنان افشاگریھای وحشتناک و تکاندھندهای کرد و در سراسر اروپا چنان
رسوايی بهبار آورد که پارلمان برای تسکين وجدان خويش قانون مربوط به معادن سال  ١٨٤٢را
تصويب کرد ...سپس در سال  ١٨٦٠قانون بازرسی معادن تصويب شد .به موجب آن معادن بايد
توسط مقامات دولتی که به ويژه برای اين منظور تعيين میشوند بازرسی گردند ...اجرای اين قانون
به دليل ناچيز بودن احمقانهی بازرسھا ،محدوديت اختيارات آنان و علل ديگری ...روی کاغذ باقی
ماند« ٣٢مارکس در اين بخش از کاپيتال به گزارشی که ھياتی از پارلمان انگليس در رابطه با
معادن تھيه کرده اشاره کرده و از اين گزارش گوشهھايی را نقل میکند .وی به نقل از اين گزارش
مینويسد» :بازرس ما آدم کامال ناتوانی است؛ او در سن  ٧٠سالگی مسووليت بيش از  ١٣٠معدن
زغال را برعھده دارد« ٣٣مارکس مینويسد» :در سال  ٣ /٢١٧ ،١٨٦٥معدن زغال در بريتانيای
کبير و ١٢ ...بازرس وجود داشت .يک صاحب معدن يورکشايری خود محاسبه کرده بود که ...
آنھا فقط ھر ده سال يک بار میتوانند از ھر معدن بازديد کنند .تعجبی ندارد که سوانح معادن در
سالھای گذشته )به ويژه در سالھای  ،(١٨٦٧ – ١٨٦٦چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ دامنه
)گاھی با  ٢٠٠تا  ٣٠٠نفر تلفات( ،به تدريج افزايش يافته است .اينھا زيبايیھای توليد
٣٤
سرمايهداری آزاد است!«.
مارکس در جلد سوم کاپيتال بخش اول فصل پنجم قسمت دوم »صرفهجويی در شرايط کار از
قِبَ ِل کارگران« به ابعاد ديگری از صرفهجويیھای سرمايهداران در تامين سالمت و ايمنی کارگران
اشاره میکند .وی با اشاره به رقابت سرمايهداران با يکديگر از يکسو و رقابت کارگران برای
کار از سوی ديگر به اين نتيجه میرسد که اين موضوع شرايط را برای صرفهجويی سرمايهدار در
ھزينه کردن برای سالمتی و ايمنی کارگران مھيا میکند .وی توضيح میدھد که چگونه
سرمايهداران با استفاده از امکانات مالی و با بھرهگيری از قدرت خود در پارلمان و محاکم قضايی،
قانون را به نفع خود تفسير و يا تغيير میدھند .او مینويسد» :کارخانهداران ...در سال ١٨٥٦
موفق شدند ...اليحه پارلمانی را به تصويب برسانند که ...عمال تمام حمايتھا را از کارگران سلب
کرده و آنان را برای گرفتن غرامت ناشی از سوانح ايجاد شده توسط ماشينآالت روانهی دادگاهھای
 -٢٩کاپيتال جلد اول ص  ٥١٧ترجمه حسن مرتضوی.
 -٣٠کاپيتال جلد اول ص  ٥١٨ترجمه حسن مرتضوی.
 -٣١کاپيتال جلد اول ص  ٥٣١ترجمه حسن مرتضوی.
 -٣٢کاپيتال جلد اول ص  ٥٣٢ترجمه حسن مرتضوی.
 -٣٣کاپيتال جلد اول ص  .٥٣٨ترجمه حسن مرتضوی.
 -٣۴کاپيتال جلد اول ص  ٥٤٠ترجمه حسن مرتضوی.
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عادی میساخت )با توجه به ھزينهھای دادگاهھای انگليسی اين عمل مسخرهای بيش نيست( .در
حالی که از طرف ديگر با تھيه عبارتی زيرکانه جھت لزوم گواھی مھارت ،عمال باخت در دعاوی
را برای کارخانهداران غير ممکن ساخت .نتيجهی آن افزايش حوادث بود .در شش ماه بين مارس تا
اکتبر  «١٨٥٨پيکر »بازرس میگويد که حوادث در مقايسه با شش ماھهی قبل به ميزان  ٢١درصد
افزايش يافته است« ٣٥.او توضيح میدھد که چگونه با مقدار کمی ھزينه سرمايهداران میتوانستند
باعث کاھش حوادث ناشی از کار شوند ،کاری که بعدتر و در اثر پيروزی چند تن از کارگران در
دادگاهھا و مجھز کردن ماشينآالت به برخی از وسايل ايمنی صورت گرفت .او ھم چنين در اين
بخش از کتاب کاپيتال به صرفهجويی سرمايهداران در ساير بخشھا از جمله فضای الزم ،تھويه و
غيره اشاره میکند که موجب افزايش مرگ و مير در اثر بيماریھايی مانند سل و غيره میشده
است .وی در انتھا با آوردن مثالی به اين بخش از نوشتهھایاش پايان میدھد .مارکس مینويسد:
»نتيجهای که رييس اداره بھداشت انگلستان به دست میدھد چنين است« :برای کارگران عمال غير
ممکن است که خواستار چنين چيزی باشند که در تئوری حق سالمتی نام دارد .حقی که کارفرما را
موظف میکند تا آنجا که به او مربوط میشود به خرج خود کارگران را که به خاطر انجام کار
٣٦
مشترکی فراھم آورده ،از عواملی که مخل سالمتیشان میباشد دور نگاه دارد».
و اين ھمان چيزیست که ما در ايران شاھد آنيم .افزايش  ٥٠درصدی حوادث ناشی از کار در
طی سالھای اخير به اين دليل است که کارفرما حاضر نيست ايمنی کارگران را در پروسهی توليد
و کاری که حاصلاش را سرمايهدار میبرد با مقداری ھزينه کردن تامين کند.
از ابتدای پيدايش روابط کار و سرمايه در ايران ،شرايط کاری ،کارگران بسياری را قربانی
ساختهاست چرا که ھيچگونه ضابطه و يا قانونی درمورد بھداشت و ايمنی محيط کار وجود نداشت.
»به ھمين دليل صاحبان کارگاهھا که فقط به فکر صرفهجويی بودند ،کوچکترين تدارکی برای
ايمنی و سالمتی شغلی کارگران نمیديدند ...در يکی از مدارک بايگانی شده دولتی شرايط کارگرا ِن
بافنده که غالبا زن و دختر بودند ،بدين گونه شرح داده شده است :آنھا تمام روز نشسته ،روی
دستگاه بافندگی خم شده و در زيرزمينھا و انبارھای نيمه تاريک و کثيف مشغول کار ھستند .اين
کارگران دختر در کرمان
وضع نشستن و قوز کردن ،باعث تغيير حالت اندام بدن کارگران میشد.
ِ
بيشتر به جمود مفصل در قسمت تحتانی شکم مبتال بودند .بيشتر اينان پس از آبستنی در ھنگام
٣٧
زايمان جان میسپردند«.
شرايط کاری در شرکتھای بزرگ آن زمان يعنی »شرکت نفت ايران و انگليس« نيز تفاوتی با
کارگاهھای کوچک نداشت .در شمارهی  ۶نشريه پيکار )نشريه حزب کمونيست ايران( منتشره در
خرداد  ١٣١٠و از زبان يک کارگر آبادانی آمده است» :شرايط کار در فابريکھا چه در سابقه و
چه در حاليه حقيقتا سخت و تحملناپذير است کمتر روزی اتفاق میافتد که ده يا  ١۵کارگر تلف
نشود مثال وقتیکه کارگر مشغول کشيدن سيم الکتريک است برای او دستکش مخصوصی که بايد
او را حفظ کند نمیدھند و ھمچنين بهواسطه اينکه متخصصين انگليسی آنطوریکه بايد به
کارگران دستور بدھند که آنھا خود را از صدمه حفظ نمايد خودداری میکردند به ھمين علل در
روز چندين نفر کارگر بیدست و پا گرديده و يا تلف میگردند مثل اينکه اينگونه منظره برای
انگليسیھا بهمنزلهی تفريحی است«.
قيمت مزد کارگر بهقدری ارزان است که انگليسیھا مجبور نبودند برای برداشت منافع
ماشينھای نو خريده و بهکار بيندازند زيرا تمام منافع منظوره را با زور سرپنجهی کارگرھا بيرون
میآوردند در سال  ١٩١٣يکی از کشتیھای باری دچار حريق گرديد و  ١٣نفر بهاينواسطه از
کارگران طعمهی حريق شدند و سوختند و برای اطفا حريق کمپانی آلت اطفائه نداشت که جلوگيری
 -٣۵کاپيتال جلد سوم ترجمه ايرج اسکندری ص  – ١٧٢٧انتشارات فردوس سال .١٣٨٦
 -٣۶کاپيتال جلد سوم ترجمه ايرج اسکندری ص  -١٧٣٢انتشارات فردوس سال .١٣٨٦
 -٣٧شوق يک خيز بلند ص .٨١

وظايف فوری انقالب اجتماعی و حکومت شورايی

٣٩

نمايد و در  ١٩٢٠بارکش نمره  ٧غرق گرديد و  ١٢نفر کارگر ايرانی تلف شدند و تا امروز ھم
٣٨
بيرون کشيدن ماشينھا بدون تلف شدن يک الی دو کارگر صورت نمیگيرد».
»در ھر دو نوع صنايع )کارخانجات مدرن و کارگاهھا( اگر در حين کار حادثهای رخ میداد و
بيماری
کارگر صدمه میديد ،کارفرمايان از پرداخت ھزينه درمان سرباز میزدند .در زمان
ِ
کارگر نيز قاعده به ھمين منوال بود .کارفرمايان حتا به کارگری که به دليل بيماری نمیتوانست
سرکار خود حاضر شود مزد نمیپرداختند .کارگرانی که در حين انجام کار صدمه ديده و
ناقصعضو میشدند ،بدون دريافت ديناری از بابت خسارت از کار برکنار شده غالبا مجبور به
تکدی میشدند .در صورتی که کارگر حادثه ديده جان میسپرد ،به ندرت تاوانی به بستگانش
٣٩
پرداخت میگرديد«.
از »صندوق احتياط کارگران طرق و شوراع« که کارگران راهسازی را تحت پوشش درمان و
غرامت فوت و يا از کارافتادگی قرار میداد میتوان به عنوان اولين بيمه کارگری در ايران نام
برد .بعد از آن بخشی ديگر از کارگرانی که در استخدام دولت بودند به صورت محدود بيمه شدند.
در سال  ١٣١٥دولت تشکيل »صندوق احتياط کارگران کارخانجات« را به تصويب رساند.
»در آبان ماه سال  ١٣٢٢اليحهی بيمه اجباری کارگران شاغل در کارگاهھای دارای بيش از ٢٠
کارگر به تصويب رسيد .در سال  ١٣٢٥وزارت کار تاسيس گرديد و اولين قانون کار نيز در
خردادماه سال  ١٣٢٨به تصويب رسيد که طبق آن قرارشد صندوقی به نام« صندوق تعاون و بيمه
کارگران »تشکيل شود .تغييراتی که تا سال  ١٣٢٨در راستای گسترش قوانين تامين اجتماعی به
نفع کارگران صورت گرفت در شرايطی به وقوع پيوست که مبارزات کارگران به ويژه کارگران
صنعت نفت اوج گرفته بود که از آن جمله میتوان به اعتصاب ده ھزار کارگر نفت گچساران و
آغاجاری در ارديبھشت و صد ھزار کارگر نفت در تيرماه سال  ١٣٢٥اشاره نمود .در سال ١٣٣١
دوران نخستوزيری محمد مصدق« ،اليحه قانونی بيمهھای اجتماعی کارگران »به تصويب رسيد
و براساس آن سازمانی به نام« سازمان بيمهھای اجتماعی کارگران »در سال  ١٣٣٢به وجود آمد.
اين سازمان موظف شد تا اجرای امور مربوط به بيمهی اجتماعی کارگران را که پيش از اين«
صندوق تعاون و بيمهی کارگران »و نيز« شرکت سھامی بيمه ايران »به نوعی مجری آن بودند،
٤٠
عھدهدار گردد ...اين سازمان که در سال  ١٣٤٥به« سازمان تامين اجتماعی »تغيير نام داد«.
البته از سالھای دورتر نيز کارگران مبارزات خود را برای »تامين اجتماعی« آغاز کرده بودند و
در اين ميان نقش کارگرانی که با انديشهھای سوسيال دمکراسی روسيه به ايران بازگشتهو يا از آن
متاثر بودند ،از اھميت ويژهای برخوردار بود.
در اعتصاب سه کارخانه چرمسازی در تبريز به سال  ،١٢٨٧کارگران جدا از خواستھايی
چون افزايش دستمزد و کاھش ساعات کار از جمله خواستار» :تامين مداوای بيماران در مدت
بيماری از طرف صاحب کارخانه ،پرداخت نصف مزد در طول مدت بيماری ،ايجاد شرايط
بھداشتی در محيط کار« شدند .کارگران کارخانه برق نيز در اعتصاب سال  ١٢٨٦از جمله
خواستار تاسيس صندوقی برای بھداشت و تامين آنھا گرديدند .برخی ازکارگران به اين موضوع
نيز آگاھی داشتند که در بسياری از کشورھای جھان معمول است که ھر گاه برای کارگری در حين
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.
با وجود شکلگيری سيستم تامين اجتماعی از سالھا قبل در کشور ،اين سيستم فرسنگھا با آن
چه که بايد باشد )حتا با قوانين برخی از کشورھای سرمايهداری( فاصله دارد .با بررسی وضعيت
کنونی تامين اجتماعی میتوان بھتر به وضعيت فاجعهبار تامين اجتماعی پی برد.
 -٣٨اسناد تاريخی جنبش کارگری سوسيال دموکراسی و کمونيستی ايران جلد چھارم ص  ١۶١و .١۶٢
 -٣٩شوق يک خيز بلند ص .٨٣
 -۴٠نشريه کار – خواست کارگران سيستم جامع تامين اجتماعیست – شماره .٥٨٦
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در ايران امروز بسياری از کارگران فاقد بيمه اجتماعی ھستند و بنابر اين از ھر گونه حقوقی
در اين رابطه محروم ھستند .بسياری از کارگران در کارگاهھا و يا مغازهھای کوچک کار میکنند
که خودبخود از شمول قانون کار معاف ھستند .براساس آمارھای موجود بيش از  ٩٠درصد
کارگاهھای فعال کشور را کارگاهھای کوچک زير ده نفر تشکيل میدھند که در مجموع بيش از ۵٠
درصد از کل جمعيت کارگران را شامل میگردد .اما معضل بزرگ ديگر قراردادھای موقت و
سفيد امضا ھستند که بنابر آمارھای دولتی تا  ٨٥درصد کارگران را شامل میشود .بخش بزرگی از
اين کارگران نيز فاقد بيمه میباشند .در کارخانهھای آجرپزی در حالیکه تمام افراد خانواده در
کوره مشغول کار ھستند ،حق بيمه تنھا برای يک نفر از اعضای خانواده عموما پدر پرداخت
میشود .ھمينطور برخی از کارفرمايان کارگران را ھنگام عقد قرارداد مجبور به پذيرش بندی
میکنند که در صورت بروز حادثه در حين کار ،حق مطالبهی ھيچ خسارتی را از کارفرما ندارند.
حال ببينيم وضعيت بيمهشدگان چگونه است!؟ بسياری از بيمارستانھا و پزشکان متخصص
دفترچهھای بيمهی تامين اجتماعی را نمیپذيرند و در تمام اين موارد بيمهشده مجبور به پرداخت
ھزينهھا از جيب خود است .حتا بھای بسياری از داروھا را نيز بايد پرداخت کند و يا آنکه حتا به
طور معمول پيدا کردن آن داروھا در داروخانه غيرممکن است و بايد به صورت آزاد آنھم با
قيمتھای نجومی تھيه شود .چشمپزشکی و دندانپزشکی از ديگر معضالت بيمهشدگان تامين
اجتماعی است .ھزينهی باالی درمان به گونهای است که بيمهشدگان به دليل عدم توان مالی جان
خود را از دست میدھند.
حق اوالد نيز که يکی از حقوق شناختهشدهی کارگران است ،در سيستم تامين اجتماعی ايران
جايی ندارد و تنھا بيمه درمانی شامل آنھا میشود .اين در حالی است که در بسياری از کشورھا،
دولتھا با ايجاد سازمانھای مجزا ،ھر ماه و يا ھر سه ماه يکبار مبلغی را بابت ھزينهی کودکان
به والدين پرداخت میکنند .در ايران تنھا در فيش حقوقی کارگران )اغلب قرارداد رسمی( مقداری
بسيار ناچيز بابت حق اوالد پرداخت میگردد که بايد گفت تنھا مسخره کردن حق اوالد است .حق
اوالد بايد به ميزانی باشد که والدين از تامين ھزينهھای کودکانشان ناتوان نبوده و کودکان مجبور به
کار و ترک تحصيل به اين دليل نگردند.
بيمه بيکاری نيز بسيار محدود به کارگران آن ھم با شرايط بسيار سخت پرداخت میگردد .مبلغی
که به عنوان بيکاری از سوی تامين اجتماعی به کارگران پرداخت میشود آنقدر ناچيز است که به
ھيچ عنوان نمیتوان آن را با ھزينهھای يک خانوادهی  ۵نفره کارگری مقايسه کرد.
از حق مرخصی زنان در دوران بارداری نيز که بھتر است سخنی نگوييم .اکثريت بسيار
بزرگی از کارگران زن اصوال بيمه ندارند تا از اين حق که بر روی کاغذ برای آنھا شناخته شده،
برخوردار گردند.
دريافتی بازنشستگان نيز که خود حکايتی است .برپايهی گفتهی مقامات تامين اجتماعی ٨٠
درصد مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی حداقلبگير ھستند و اين به معنای آن است که
دريافتی آنھا کمتر از يک پنجم خط فقر است .آيا کسی میتواند بگويد که با اين وضعيت چگونه
يک بازنشسته میتواند به زندگی ادامه دھد؟ آيا میتواند تا آخر عمر کار کند و آيا کاری برایاش
پيدا میشود و آيا حتا اگر کار کند باز قادر به کفاف امور زندگی ھست؟ و شکی نيست که جواب
تمامی اين سواالت »منفی« است.
وضعيت درمورد حوادث ناشی از کار و تامين کارگران )و يا خانوادهھایشان( که دچار آسيب
شدهاند نيز از اين ھم اسفناک تر است .اول آنکه بسياری از اين کارگران ھمان طور که گفته شد
فاقد بيمه و يا حتا قرارداد ھستند .اين کارگران در صورت بروز ھر حادثهای تنھا میتوانند به
دادگاه شکايت کنند که البته اغلب آنھا ھيچ نتيجهای برایشان به دنبال نخواھد داشت .فراموش
نکنيم که کارفرما دارای پول و وکيل است ،اما کارگر و يا خانوادهاش از ھيچ امکانی برخوردار
نيستند .در اين ميان حتا کارگران بيمه شده نيز با مشکالت بسيار روبرو ھستند .کدام يک از
پروندهھای جاری در مورد سوانح ناشی از کار که منجر به فجايع عظيمی شده و تازه ابعاد
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رسانهای يافته مانند حادثه شازند اراک ،معدنچيان کرمان ،عسلويه ،سعادتآباد تھران و سرخس به
نفع کارگران به پايان رسيده است؟ با گذشت سالھا خانوادهھای داغدارشان ھمچنان سردرگم بوده و
از اين اداره به آن دادگاه پاسکاری میشوند.
از ماده  ٨٥تا  ١٠٦قانون کار تحت عنوان »حفاظت فنی و بھداشت کار« مربوط به حفاظت و
ايمنی کار است در اين مواد به مواردی از رعايت و کنترل از طريق ارگانھای مربوطه اشاره شده
که اصوال در ايران رعايت نمیگردد و اين قوانين تنھا بر روی کاغذ باقی ماندهاند .بررسی فاجعهی
در خون غلتيدن کارگران ايران خودرو در نيمه شب سه شنبه  ٥بھمن به خوبی پرده از اين
رياکاری برمیدارد .سرھنگ محسن مھرايی ،رييس پليس ترافيک شھری راھنمايی و رانندگی در
مصاحبه با خبرگزاری ايسنا علل حادثه را توضيح میدھد که ما آن را اينجا بررسی میکنيم .وی
میگويد» :راننده دو سال قبل در اثر سانحهای ضربه مغزی شده و مدام دارو مصرف میکرده به
گونهای که در ھنگام حادثه حالت طبيعی نداشته است« .اولين سوال اين است که چرا کارگری که
دچار حادثه شده مجبور به کار میشود و چرا نبايد او تامين شود تا چنين حادثهی دلخراشی رخ
ندھد؟ دوم اين که چه کسی او را به کار گرفته در حالی که او به دليل بيماری مجبور به مصرف
دارو بوده است؟
به گفتهی سرھنگ فوق »راننده کارت سالمت نداشته ،راننده گواھی نامه الزم نداشته ،کاميون
فاقد برگ معاينه فنی بوده ،کاميون  ٣١سال عمر داشته و از رده خارج بوده است ،شيفتکاری
راننده  ١٢ساعت بوده که طبق قانون نبايد بيش از  ٨ساعت باشد« ھمهی موارد فوق از جمله
مسووليتھای کارفرما است که از آن تخطی کرده است .اما آيا فقط آن شب اين تخلف صورت
گرفته و يا اين که به روالی در تمامی کارخانجات تبديل شده است؟ در تاريخ  ٢٥آبانماه  ٨٩سقوط
کاميون فرسوده که از آن برای جابجايی کارگران استفاده میشد به دره در معدن کروميت بافت
منجر به مجروح شدن  ٢٢کارگر گرديد ،عالوه بر کاميون فرسوده راننده نيز فاقد گواھينامه الزم
برای کاميون بود )سوال اول اين است که مگر کاميون برای جابجايی انسان است؟( .پس اين يک
مورد استثنايی نيست و يک روال در سيستم سرمايهداری ايران است.
در معدن »اشکيلی« در کرمان و در جريان زندهبه گور شدن  ٣کارگر معدن در آذرماه  ٨٩چه
کسی مقصر بود؟ بھرهبرداری از معدن فوق از سال  ٥٣آغاز شده بود و تجھيزات معدن نيز متعلق
به ھمان دوره ھستند ،يعنی نزديک به  ٤٠سال پيش!! براساس برآوردھای دولتی ساالنه  ۵٠کارگر
معدن در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدھند ،کارگرانی که قربانيان سود و طمع
سرمايهداران میشوند.
موضوع اين است که در جمھوری اسالمی قوانين کار و تامين اجتماعی به جای پيشرفت در
حال برگشت به دورانھای عقبتر ھستند .مارکس دربارهی انگليس سال  ١٨٦٦مینويسد» :ھيات
بررسی کار کودکان در گزارش نھايی خود پيشنھاد میکند که بيش از يک ميليون و چھارصد ھزار
کودک ،نوجوان و زن که نيمی از آنھا در کارگاهھای کوچک و در کار خانگی استثمار میشوند،
تحت شمول قانون کار قرار گيرند« ٤١و اين درست عکس آن چيزیست که در ايران رخ میدھد
آنھم در قرن بيستويکم!! در حالی که در ابتدا در ايران کارگاهھای کمتر از  ۵نفر از شمول قانون
کار خارج بودند ،در دوران رياست جمھوری خاتمی به کارگاهھای کمتر از ده نفر افزايش يافت و
اکنون صحبت از گسترش آن به کارگاهھای بزرگتر است .در گزارشی به نام »زنان نيمی از
کارگران کوره پزخانهھا ھستند« منتشره در بھمنماه  ٨٧و از قول رييس انجمنھای صنفی
کارگران کارخانجات آجرسازی آمده است» :ماه گذشته كارگری كه  ٤٠سال از عمرش را در
كورهپزخانه كار كرده بود به علت بيماری فوت كرد اما به دليل اين كه كارفرما حق بيمه او را به
صورت منظم پرداخت نكرده بود ھيچ مستمری به خانواده اين كارگر تعلق نگرفت« .اين گزارش
ھمچنين وضعيت وحشتناک بھداشت و محيط زندگی و کار کارگران کورهپزخانه را بررسی میکند.
 -۴١کاپيتال جلد اول ص  ٥٢٨ترجمه حسن مرتضوی.
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به دليل اھميت تامين اجتماعی و امنيت شغلی و جانی کارگران ،برنامه فوری سازمان تاکيد
خاصی بر اين موضوع دارد .براساس فصل مربوط به مطالبات مشخص کارگران ،بيمه اجتماعی
بايد تمام موارد از جمله تامين رايگان خدمات درمانی و بھداشت ،بيمهی اجتماعی کامل کارگران
در قبال حوادث احتمالی ناشی از کار ،از کار افتادگی ،بيماری و بيکاری را در برگيرد .بر اين
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
سابقه کار کارگران )چرا که کارگر خود عامل بيکاریاش نيست( ،کنترل کامل شرايط و محيط
کارگران از نظر ايمنی و سالمت تاکيد گرديده است.
آزادی اتحاديهھای کارگری و حق اعتصاب با پرداخت دستمزد کامل کارگران در دوران
اعتصاب از جمله مواردیست که در بخش مربوط به مطالبات فوری و مشخص کارگران در
برنامه سازمان آمده است .در اين بخش ھمچنين بر نقش کارگران و تشکلھای کارگری در دخالت
و نظارت بر برخی امور کارخانه ھمچون اخراج و نظارت بر استخدام و تدوين و تنظيم مقررات و
آئيننامه داخلی مراکز توليدی و نيز تدوين قانون کار تاکيد گرديده است.
اعتصاب فراگيرترين و ملموسترين شيوهی مبارزهی کارگران است .کارگران با بر زمين
گذاشتن ابزار کار و توقف توليد ،از سويی بر مھمترين راز مناسبات سرمايهداری يعنی استثمار
کارگران از طريق تصاحب ارزش اضافی حاصل از کار کارگر توسط سرمايهداران انگشت
میگذارند و از سوی ديگر آن مناسبات را به چالش میکشند .از ھمين روست که از اعتصاب حتا
بهعنوان مھمترين سالح طبقهی کارگر عليه سرمايهداران نيز ياد میگردد.
طبقهی کارگر در طول مبارزات خود برای شرايط بھتر ،اشکال متفاوتی از اعتراض را بهکار
بست .از مبارزات انفرادی تا درھم شکستن ماشينھا )بهويژه در سالھای آغازين انقالب صنعتی و
وخيمشدن وضعيت کارگران در اثر افزايش بيکاری( ،در پروسهی اين مبارزات ،کارگران آموختند
که از اعتصاب بهعنوان عمدهترين و موثرترين شکل مبارزهی خود بھره جويند .اما در سوی
ديگر ،سرمايهداران نيز با شناخت از اين حربهی موثر کارگران ،ھمواره سعی داشتهاند تا کارگران
را از اين حق خود محروم سازند .تاريخ جنبش کارگری ،حکايتگر مبارزاتیست که طبقهی کارگر
برای بهکرسی نشاندن حق اعتصاب از خود نشان دادهاست ،مبارزاتی که ھمچنان ادامه دارند.
اما طرح خواستھای مشخص در ھر اعتصاب ،تنھا جنبهی اعتصاب برای کارگران نيست.
اعتصاب ھمچنين کارگاھی آموزشی است .آموزشگاھی که در آن کارگران به قدرت خود آگاهتر
میگردند و در عين حال از دشمنان طبقاتی خود و ابزارھایشان شناخت بيشتری بدست میآورند.
لنين در اين رابطه مینويسد» :اعتصاب به کارگران میآموزد که بفھمند قدرت کارفرمايان و قدرت
کارگران در چه نھفته است .به آنھا میآموزد که فقط راجع به کارفرمايان خودشان و يا کارگران
ھمکار خودشان فکر نکنند بلکه تمام کارفرمايان ،تمام طبقه سرمايهدار و تمام طبقه کارگر را در
نظر بگيرند ...به عالوه ،اعتصاب چشم کارگران را نه فقط به ماھيت سرمايهداران بلکه به ماھيت
دولت و قوانين نيز باز میکند .اعتصابھا به کارگران میآموزد که با ھم متحد شوند ،به آنھا نشان
میدھد که آنھا فقط وقتی متحد باشند میتوانند برعليه سرمايهداران مبارزه کنند .اعتصاب به
کارگران میآموزد که بر عليه تمام کارخانهداران و برعليه حکومت پليسی استبدادی فکر کنند .به
اين دليل است که سوسياليستھا اعتصاب را« مکتب جنگ »مینامند .مکتبی که در آن کارگران ياد
میگيرند که با دشمنانشان برای آزادی تمام مردم ،تمام آنھايی که زحمت میکشند ،از زير يوغ
٤٢
مامورين دولت و سرمايه جنگ کنند«.
کارگران از سالح اعتصاب نه فقط برای دستيابی به خواستھای اقتصادی مشخص خود در
يک کارخانه که در مبارزه عليه قوانين حاکم بهطور مثال ساعات کار ،دستمزد و بازنشستگی
استفاده میکنند .ھمچنين اعتصاب عمومی سياسی سالحیست که کارگران برای سرنگونی قدرت
 -۴٢لنين  -دربارهی اعتصاب.
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حاکم از آن بھره میبرند .اعتصاب کارگران ايران در سال  ۵٧برای سرنگونی حکومت سلطنتی
پھلوی در ايران ،نمونهای از اعتصابات عمومی سياسی میباشد .بنابر اين اعتصاب سالحی است
که کارگران ھم در مبارزهی اقتصادی و ھم در مبارزهی سياسی خود عليه طبقهی حاکم از آن بھره
میجويند.
مارکس در اين رابطه مینويسد» :تالش }کارگران{ يک کارخانه يا يک }رشته{ صنعت خاص
برای واداشتن سرمايه داران به اجرای روزانه کار کوتاه تر و غيره ،از طريق اعتصاب ،يک
جنبش صرفا اقتصادی است .اما ،جنبشی که برای اجرای قانون ھشت ساعت کار و غيره ،تالش
میکند ،يک جنبش سياسی است .بدين طريق از جنبشھای اقتصادی جداگانه کارگران ،در ھمه جا
يک جنبش سياسی يعنی يک جنبش طبقاتی رشد میکند که ھدف آن کسب منافعاش در شکلی عام
٤٣
است ،شکلی که دارای قدرت اجتماعی عمومی الزام آور میباشد«.
اما يکی از مشکالت کارگران در زمان اعتصاب ،مسالهی تامين معاش است .کارگر تنھا با
فروش نيروی کار خود میتواند معاش خود و خانوادهاش را تامين کند .از ھمين روست که مساله
تامين معاش در اعتصاب کارگران اھميت فراوانی دارد .ھم اکنون در برخی از کشورھا که
کارگران از حق اعتصاب برخوردارند ،کارگران – اغلب  -مزد خود را در زمان اعتصاب دريافت
میکنند .از سوی ديگر در برخی از کشورھا ،اتحاديهھای کارگری از صندوقھايی برای تامين
نيازھای مالی ضروری کارگران اعتصابی برخوردارند .اما در ايران که کارگران براساس قانون
از حق اعتصاب برخوردار نيستند ،از امکان تشکيل صندوق اعتصاب نيز محروم میباشند.
مصادرهی کمکھای مالی و پولھای موجود در صندوق اعتصاب )شماره حساب بانکی( کارگران
اعتصابی نيشکر ھفتتپه توسط مقامات حکومت اسالمی يکی از اين موارد است .اساسا ھرگونه
تالشی برای جذب کمک مالی و حمايت مالی از کارگران اعتصابی ،با واکنش سريع مقامات امنيتی
و دستگاه سرکوب رژيم روبرو میگردد.
از ھمين روست که در بخش مطالبات مشخص و فوری کارگران در برنامه سازمان ،نه فقط بر
تضمين حق اعتصاب ،بلکه بر پرداخت بی کم و کاست دستمزد کارگران در جريان اعتصاب تا ھر
زمانی که طول بکشد ،تاکيد شده است.
ھمانطور که در مقالهھای پيشين در ارتباط با دستمزد ،ساعات کار و تامين اجتماعی توضيح
داديم ،کارگران برای تحقق خواستھای خود در اين حوزهھا وارد مبارزه با سرمايهداران میشوند.
در جريان اين مبارزه است که کارگران به ضرورت تشکل و اتحاد خود پی میبرند .کارگران
میفھمند که مبارزهی انفرادی چارهی کار آنان نبوده و تنھا با اتحاد و ايجاد تشکل است که میتوانند
با حيلهھای سرمايهداران مقابله کنند .براساس ھمين ضرورتھا بود که اولين تشکالت )صنفی(
کارگری شکل گرفتند .مارکس اين موضوع را اينگونه توضيح میدھد» :ابتدا اتحاديهھای کارگری
از تالش خودبهخودی کارگران برای از بين بردن يا حداقل محدود کردن رقابت ما بين خودشان
تشکيل شدند تا در عقد قرارداد ميان کارگران و سرمايهداران به شرايطی دست يابند که آنھا را
حداقل در وضعيتی فراتر از بردگان قرار دھد .از اين رو ھدف فوری اتحاديهھای کارگری
دستيابی به نيازھای روزمره بود تا چون ابزار مسدود کردن راه دستاندازیھای بیامان سرمايه
٤٤
عمل کند :در يک کالم مسايل دستمزد و زمان کار«.
اصوال مبارزات اقتصادی طبقهی کارگر از سويی اولين شکل مبارزه پرولتاريا در تاريخ بوده و
از سوی ديگر به وسيعترين شکلی کارگران را به مبارزه با سرمايهداران کشاند و از اين لحاظ
تاثير غيرقابل انکاری در رشد آگاھی طبقهکارگر برجای گذاشت ،ھرچند که اين مبارزه ھرگز
مبارزهای برای لغو مناسبات سرمايهداری نبوده و نمیتواند باشد .يکی از دستاوردھای اين
مبارزات ،شکلگيری ،گسترش و در نھايت فراگير شدن اتحاديهھا بودند.
 -۴٣مارکس  -نامهای به بولت .١٨٧١
 -۴۴مارکس – متن ارائه شده به اولين کنگره انترناسيونال اول.
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اما در طول تاريخ ،اتحاديهھا فقط در عرصهی مبارزات اقتصادی باقی نماندند ،اگرچه
ضرورت شکلگيری اتحاديهھا براساس خواستھای اقتصادی طبقهی کارگر بوده و تا زمانی که
طبقه کارگر و سيستم دستمزدی وجود دارند ،اين خواستھا نيز وجود داشته و اتحاديهھا نيز وجود
خواھند داشت.
انگلس در اين رابطه میگويد» :تا زمانيکه اصوال سيستم مزد وجود دارد ،اين مبارزه نيز وجود
خواھد داشت .صرف موجوديت خود اتحاديه ھای کارگری به اندازهی کافی اين واقعيت را به اثبات
میرساند؛ زيرا اگر آنھا به خاطر مبارزه بر عليه دستبردھای سرمايه به حقوق کارگران بوجود
نيامده باشند ،پس اصال برای چه بوجود آمدهاند؟...محصول کار طبقه کارگر ميان اين دو طبقه تقسيم
میگردد و موضوع مبارزه دائمی درست بر سر ھمين تقسيم است .ھر طبقه میکوشد که سھم
٤٥
بيشتری حاصل کند«.
در اينجا بر اين نکته بايد تاکيد کرد که جنبهی اقتصادی بيش از آنکه توضيح دھندهی وظايف
اتحاديهھا باشد ،در وھلهی اول بيانگر چگونهگی شکلگيری و ضرورت آن برای طبقهی کارگر
میباشد .در عمل اما اتحاديهھا در مناسبات سرمايهداری جدا از مبارزات اقتصادی ،در مبارزات
سياسی طبقهی کارگر نيز نقش پيدا کردند و اين مبارزه سياسی حتا تحت رھبری سنديکاھای انقالبی
از نمونه سنديکاھای سرخ يک مبارزه سياسی طبقاتی انقالبی بود .اين نقش در شرايط انقالبی بسيار
پُر رنگتر میگردد .لنين از جمله کسانی است که در دوران انقالبی پيوند مستحکمتری بين
مبارزات اقتصادی و اتحاديهای کارگران با مبارزات سياسی میبيند .از ھمين رو اعتصاب
خودبخودی کارگران کارخانه پوتيلف پتروگراد در ژانويه  ١٩٠٥از نظر لنين نشانهی روحيات
انقالبی کارگران بود .روزا لوکزامبورگ نيز معتقد بود که در دوران انقالبی ھر برخورد جزيی
بين کار و سرمايه میتواند به انفجار بزرگی منجر گردد .لنين در عين حال در آثار خود بر شکاف
زياد بين آگاھی اتحاديهای و آگاھی انقالبی طبقهی کارگر در دوران غيرانقالبی تاکيد داشت.
در يک کالم ،اتحاديهھا از سويی برای وضعيت رفاھی کارگران از جمله دستمزدھای بھتر،
امنيت شغلی و ساعات کار مبارزه میکنند و از سوی ديگر با متشکل کردن کارگران از رقابت بين
آنھا – که نتيجهای جز تن دادن کارگران به دستمزدھا و مزايای ناچيزتر است  -جلوگيری میکنند.
اما در عين حال آنجا که اين تشکالت در برابر قوانينی از جمله حداقل دستمزد کارگران و نوع
تعيين آن مبارزه میکنند ديگر اين يک مبارزهی اقتصادی نيست و اينجا است که اتحاديهھا
بهعنوان بازوی متشکل کارگران در جھت محدود کردن تالشھای دولت و طبقهی سرمايهدار وارد
عمل سياسی میشوند.
در ايران نيز شکلگيری اولين اتحاديهھای کارگری به انقالب مشروطه و سال ١٢٨۵
برمیگردد که اتحاديه کارگران چاپ شکل گرفت .بعد از آن نيز کارگران ايران تجارب متعددی در
سازماندھی تشکالت مختلف کارگری از جمله اتحاديهھا داشتند که به طور کلی میتوان از  ٣دوره
– که در سه مقطع مھم از تاريخ صد ساله اخير ايران رخ دادند  -بهعنوان مھمترين تجارب جنبش
طبقه کارگر در ايجاد تشکالت کارگری ياد کرد.
اولين دوره ،از تشکيل اولين اتحاديهی کارگری ) (١٢٨۵آغاز میگردد که در نھايت به تشکيل
شورای مرکزی اتحاديهھای کارگری تھران در نيمهی دوم سال  ١٣٠٠منجر شد تا سال - ١٣٠۴
 ١٣٠٢که حکومت رضا خان دست به سرکوب اتحاديهھا و منحل کردنشان زد .در اين دوره است
که برای اولين بار در تاريخ جنبش کارگری ايران ،شورای مرکزی اتحاديهھای کارگری تھران
)سال  (١٣٠١به عضويت اتحاديه بينالملل کارگری )بينالملل سنديکاھای سرخ( درآمد و در
چھارمين کنگره آن محمد دھگان به عنوان نماينده کارگران ايران شرکت نمود.
دومين دوره از سال  ١٣٢٠و رفتن رضا شاه آغاز میشود .در اين دوره و در سال ١٣٢١
شورای مرکزی اتحاديهھای کارگری ايران شکل گرفت که  ٣٠ھزار عضو داشت .در سال ١٣٢٣
 -۴۵انگلس  -اتحاديهھای کارگری.
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شورای متحده مرکزی اتحاديهھای کارگران و زحمتکشان ايران از اتحاد  ۴تشکل کارگری تاسيس
گرديد و در سال  ١٣٢۵به عضويت فدراسيون سنديکاھای جھانی درآمد .در اين سالھاست که
اعتصابات کارگران نفت ،تاثير تعيينکنندهای در جريان ملیشدن صنعت نفت از خود برجای
گذاشت ،اعتصاباتی که در طی آن چندين کارگر جان خود را از دست دادند .با کودتای  ٢٨مرداد
 ،١٣٣٢رژيم اقدام به سرکوب تشکالت کارگری کرد و بار ديگر جنبش کارگری به رکود کشيده
شد.
ھر چند که در تمام اين سالھا از جمله سالھای رکود ،کارگران دست از مبارزه برنداشته و در
طی اين سالھا نيز گاه شاھد اعتصابات بزرگ کارگری ھستيم.
برای نمونه میتوان به اعتصاب بزرگ کارگران نفت آبادان در سال  ١٣٠٨اشاره کرد .بعد از
آغاز سرکوب رضا خانی در سال  ،١٣٠٢رفته رفته وضعيت اقتصادی کارگران صنعت نفت نيز
رو به وخامت گذاشت به گونهای که دستمزد کارگران از حدود  ١٢تومان به  ۶تا  ٩تومان در سال
 ١٣٠٨رسيد.
از آنجا که ايجاد ھرگونه تشکل کارگری در صنعت نفت ممنوع بود ،کارگران نفت آبادان دست
به ايجاد تشکل )اتحاديه( مخفی زدند .براساس يکی از گزارشات محرمانه مقامات شرکت نفت آن
روز ،در آبادان  ٣٠ھسته کارگری وجود داشت .در سال  ١٣٠٧اولين کنفرانس اتحاديه کارگران
خوزستان با حضور  ۴٨نماينده در نخلستانھای کنار رود بھمنشير برگزار گرديد .در حالی که
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
زده و حتا شھر را به تصرف خود در آوردند .حکومت رضا خان نيز با ھشتصد پاسبان و چند
ھزار سرباز به آنھا حمله کرده ٣٠٠ ،نفر را دستگير و اعتصاب را در ھم میشکند .اگر چه
اعتصاب کارگران صنعت نفت در ھم شکست اما ھمين اعتصاب به تجربهی گرانقدری برای
کارگران تبديل گرديد.
از ديگر اعتصابات مھم در دوران رکود ھمچنين میتوان به اعتصاب کارگران نفت بين
سالھای  ٣٤تا  ،٣٧اعتصاب کارگران کوره پزخانه در سالھای  ٣٨و  ٤١و اعتصاب کارگران
ايران ناسيونال در سال  ٥٤اشاره کرد.
سومين دوره را نيز میتوان از سال  ۵٧تا  ۶٠دانست .از سالی که کارگران – به ويژه کارگران
صنعت نفت – با اعتصاب خود شانهھای رژيم شاه را بر خاک ماليدند تا سالی که رژيم اسالمی با
تمام قوا و نيروی سرکوباش به دستاوردھای قيام خونين بھمن  ۵٧ھجوم آورده و در اين ھجوم
تمامی تشکالت کارگری از شوراھا گرفته تا سنديکاھا را درھم شکست و به جای آنھا تشکالت
پليسی و زرد شوراھای اسالمی و انجمنھای اسالمی را برای تداوم جو اختناق و سرکوب در
کارخانهھا مستقر ساخت .در اين سالھا نيز کارگران به تجارب بزرگی دست يافتند .اعتصابات
درخشان کارگری ،تشکالت متنوع کارگری ،ھمه تجارب بزرگی برای جنبش کارگری به ارمغان
آوردند که با گذشت سالھا میتوان به جرات گفت که جنبش کنونی نيز تا حدود زيادی متاثر از
ھمان تجارب میباشد.
جنبشی که با استفاده از تجارب گذشتهی خود ،بهخوبی استفاده از تمامی ابزارھا را فرا گرفته
است .از سويی با درک ضرورت کار مخفی در حکومت پليسی حاکم دست به ايجاد تشکلھای
مخفی ھمچون کميتهھای کارخانه میزند و از سوی ديگر از ابزارھای کار علنی که الزمهی
پيشبرد فعاليت آگاهگرانه در عرصهای وسيعتر از کارگران آگاه و پيشرو است ،بهخوبی بھره
میگيرد .از اين واقعيت که در شرايط حاکميت پليسی و اختناق تودهھای وسيع کارگر قادر به
حضور در يک تشکل مخفی نيستند ،اين نتيجه را بايد گرفت که برای کار با اين تودهی کارگر الزم
است از کليه امکانات ،ھر چند موقتی و محدود استفاده نمود.
در اين سالھاست که جنبش کارگری دو تجربهی مھم ديگر کسب کرد .از تشکيل سنديکاھای
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه و کارگران کارخانه نيشکر ھفت تپه میتوان به
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عنوان دو تجربهی مھم ياد کرد .در جريان شکلگيری و سرکوب فعالين اين دو سنديکا و
اعتصاباتشان ،کارگران آموختند که حضور سنديکای مستقل و منتخب کارگران )تشکل مستقل
کارگری( چه اھميتی داشته و تا چه حد میتواند در ارتقاء سطح مبارزه ،اتحاد و منافع آنھا و در
نھايت وادار کردن سرمايهداران به عقبنشينی موثر واقع گردد و از سوی ديگر اين که رژيم
اسالمی حاکم و قوانين آن چگونه به نفع کارفرمايان و عليه کارگران در اين گونه موارد وارد عمل
میشوند .کارگران بيش از گذشته ،به عينه ديدند و با تمام وجود لمس کردند که حکومت اسالمی
چيزی جز حکومت خشن و عريان سرمايهداران نيست .حکومتی که ھر تالش کارگران برای
زندگی بھتر را سرکوب و با تدوين قوانينی عليه آنھا و با بکارگيری زور منافع سرمايهداران را
تامين میکند .لنين دستاوردھای اعتصابات و مبارزات کارگری را در جمالت زير بهخوبی اين
گونه توضيح میدھد» :ھر اعتصاب تمام توجه و کوششھای کارگران را به يک جنبه مخصوص
از شرايطی که تحت آن طبقه کارگر زندگی میکند متمرکز مینمايد .ھر اعتصاب بحث راجع به
اين شرايط را ايجاد میکند ،به کارگران کمک میکند که آنھا را ارزيابی کنند ،و بفھمند که ستم
سرمايهداری در يک مورد بهخصوص شامل چه چيزھايی است و برای مبارزه با اين ستم از چه
وسايلی میتوان استفاده کرد .ھر اعتصاب تجربه کل طبقه کارگر را غنی میکند .اگر اعتصاب
موفقيتآميز باشد به آنھا نشان میدھد اتحاد طبقه کارگر چه نيروی مقتدری است ،و ديگران را
وامیدارد که موفقيت رفقای خود را مورد استفاده قرار دھند .اگر که اين اعتصاب موفق نباشد،
باعث بحث دربارهی علل شکست آن و کاوش جھت يافتن شيوهھای بھتر مبارزه میشود«٤٦؛ و به
ھمين شکل است سرنوشت و نتايج اعتصابات متعدد کارگران ايران در سالھای اخير از جمله
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
دستاوردھای تالشھای طبقهی کارگر برای ايجاد تشکل مستقل کارگری ضروری میباشد .در
طول تاريخ جنبش کارگری ،اعتصاب و تشکل کارگری دو بازوی مھم کارگران در مبارزاتشان
بوده و ھمچنان خواھند ماند.
از ھمين روست که در بخش مطالبات مشخص و فوری کارگران ،از جمله بر حق اعتصاب،
آزادی اتحاديهھای کارگری ،نقش و دخالت کارگران و تشکلھای کارگری در تدوين قانون کار،
اخراج کارگران کارخانه و غيره تاکيد شده است.

 -۴۶پيش نويس و توضيح برنامه ای برای حزب سوسيال دمکرات.

وظايف فوری انقالب اجتماعی و حکومت شورايی

٤٧

اقدامات عاجل حکومت شورائی،
به منظور دمکراتيزه کردن اقتصاد کشور و گذار به سوسياليسم
سازمان فدائيان )اقليت( برای برانداختن نظام سرمايهداری و برقراری جامعه سوسياليستی،
يعنی جامعهای بدون مالکيت خصوصی ،بدون ستم و استثمار ،بدون طبقات و بدون ھرگونه
نابرابری اجتماعی ،مبارزه میکند .جامعهای که در آن ھمۀ اعضای جامعه در رفاه و خوشبختی
زندگی کنند و تمام استعدادھا و توانائی فرد را شکوفا سازد .در برنامه سازمان فدائيان )اقليت( بر
انقالب اجتماعی پرولتری به عنوان يگانه راه رسيدن به چنين جامعهای تأکيد و چنين گفته میشود
»انقالب اجتماعی پرولتاريائی با جايگزين کردن مالکيت اجتماعی به جای مالکيت خصوصی بر
وسايل توليد و مبادله و نيز توليد اجتماعی سازمان يافته و برنامه ريزی شده ،به نابرابری اجتماعی،
استثمار انسان از انسان و تقسيم جامعه به طبقات پايان خواھد بخشيد و بدين ترتيب تمام بشريت
ستمديده را آزاد خواھد کرد« فدائيان )اقليت( براين اعتقادند که تنھا يک انقالب اجتماعیست که
میتواند به تمام تضادھا و بحرانھای جامعه سرمايهداری پايان دھد ،طبقه کارگر و ھمه اقشار
زحمتکش و تھيدست جامعه را از يوغ ستم و استثمار رھا سازد و بر تمام تبعيضھا و نابرابریھای
موجود نقطه پايان بگذارد.
ھر انسان اندک آگاھی اين را میداند که يک چنين جامعه آزاد ،برابر و بی طبقهای را نمیتوان
يک شبه و يا در کشورھای مختلف ،به يک شکل و يک سرعت برپا ساخت .ترديدی در اين مسأله
وجود ندارد که کمونيستھای سراسر جھان ،مستقل از آنکه در کدام کشور و در کدام نقطه جھان
باشند ،ھدف نھائی مشترکی دارند و برای استقرار سوسياليسم و کمونيسم مبارزه میکنند .اين ھدف
نھائی و مشترک را ،غلبه شيوۀ توليد سرمايهداری در مقياس جھانی در برابر کمونيستھا قرار داده
است .اين واقعيت اما بر کسی پوشيده نيست که سرمايهداری ،در تمام کشورھا به طور يکسان و به
يک درجه توسعه نيافته بلکه در کشورھا و شرايط مختلف و در محيطھای سياسی و اجتماعی
گوناگون توسعه میيابد .ھمين گوناگونی شرايط و محيط سياسی و اجتماعی رشد و توسعه
سرمايهداری در کشورھای مختلف است که کمونيستھای با ھدف نھائی مشترک اين کشورھا را،
به اتخاذ وظايف فوری غير متشابه ناگزير میسازد .اگر در کشورھای پيشرفته سرمايهداری
بازسازی سوسياليستی جامعه سھلتر و سرراستتر و سريعتر میتواند انجام شود و استقرار جامعه
سوسياليستی به فوريت عملیست ،در کشورھای کمتر پيشرفته و يا عقب مانده اما پروسه بازسازی
سوسياليستی به آن آسانی و سرعت کشورھای پيشرفته سرمايهداری نيست و سوسياليسم به فوريت
نمیتواند مستقر شود.
در ايران از آنجائی که شيوه توليد سرمايهداری در يک روند تدريجی و طوالنی ،با يک رشته
رفرمھای بوروکراتيک از باال و در ارتباط با نيازھای معين بازار جھانی در وابستگی اقتصادی به
امپرياليسم ،مسلط شد ،بسياری از بقايای نظامات ماقبل سرمايهداری در عرصهھای مختلف
اقتصادی و سياسی برجای ماند .شيوه توليد سرمايهداری اگرچه در اوائل دھه چھل شمسی به شيوه
توليد مسلط بدل گرديد ،اما ھمين بقايای نظامات کھن در عرصهھای گوناگون ،به صورت مانعی بر
سر راه توسعه کامل اقتصادی ،رشد نيروی مولده و بسط ھمه جانبه مبارزه طبقاتی عمل کردند .ستم
اقتصادی و سياسی که بر ميليونھا تن از تودهھای مردم اعمال میشود و ديکتاتوری عريان و عنان
گسيختهای که به مثابه جزء جدائی ناپذير روبنای سياسی سرمايهداری وابسته است ،تودهھای وسيع
مردم را در ناآگاھی و انقياد نگاه داشته است .بورژوازی برای دفاع از موجوديت نظام
سرمايهداری حاکم بر ايران و تأمين اھداف استثمارگرانه و ستمگرانه خود ،مدافع ديکتاتوری عريان
و عنان گسيخته و سلب آزادیھای سياسی و حقوق دمکراتيک مردم است و دردناکترين بی
حقوقی ،پراکندگی و بی تشکلی و بی سازمانی را بر طبقه کارگر ايران تحميل نموده است .با ادغام
کامل و ھمه جانبه دين و دولت در دوران جمھوری اسالمی ،اين خصوصيت بيش از پيش تشديد
گشته است .ھم اکنون نه فقط انبوھی از خواستھا و حقوق دمکراتيک کارگران و تودهھای
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زحمتکش مردم تحقق نيافته و مع ّوق مانده است ،بلکه موانع عينی و ذھنی متعددی نيز در برابر
يک انقالب فوری سوسياليستی و استقرار بالدرنگ ديکتاتوری يکپارچه پرولتاريا قرار دارد .از
اينرو سازمان فدائيان )اقليت( فوریترين ھدف خود را سرنگونی رژيم بورژوائی جمھوری اسالمی
از اريکه قدرت سياسی و استقرار حکومت شورائی و اجرای يک رشته اقدامات دمکراتيک و
انقالبی برای انتقال به سوسياليسم قرار داده است .برانداختن رژيم بورژوازی حاکم ،درھم شکستن
ماشين کھنه دولتی و استقرار دولت شورائی که دولتی از طراز نوين و از نوع کمون است ،نخستين
گام انقالب اجتماعی و رسيدن به سوسياليسم است .در حکومت شورائی عالوه بر آنکه اجرای
فوری دمکراسی شورائی تضمين شده است ،بر انجام يک رشته اقدامات فوری و راديکال اقتصادی
و بر کنترل و نظارت و حسابرسی کارگری نيز تأکيد شده است .بدون برقراری فوری کنترل
شوراھای کارگری ،بدون اجرای بالدرنگ يک رشته اقدامات اقتصادی مانند ملی کردن صنايع و
سرمايهھای بزرگ ،ملی کردن بانکھا و ادغام آن در يک بانک واحد ،ملی کردن تجارت خارجی،
ملی کردن زمين ،الغا اسرار بازرگانی و امثال آن که در بخش فوری برنامه سازمان آمده است ،نه
تنھا ھيچ بحثی از دگرگونیھای جدی و ھيچ بحثی از حرکت به سمت ھدف نھائی يعنی استقرار
سوسياليسم و برانداختن طبقات نمیتواند در ميان باشد ،بلکه حکومت شورائی حتا ھيچ امکانی که
تضمين کنندۀ ادامه کاری ،تحکيم و تثبيت موقعيت آن باشد نيز نخواھد داشت! البته مدافعان و
توجيهگران رنگارنگ نظام سرمايهداری ،ھمانگونه که در عرصه سياسی با دمکراتيزه شدن کامل
جامعه از طريق درھم شکستن ماشين کھنه و ارتجاعی موجود و ايجاد دولتی از طراز نوين
مخالفت میورزند و آن را اقدامی سوسياليستی معرفی میکنند ،مدعیاند که اقدامات دولت شورائی
برای دمکراتيزه کردن اقتصاد جامعه و بسط مبارزه طبقاتی نيز اقداماتی سوسياليستی ھستند! اما
اين ادعا ،کذب و بی اساس است .ما خواھيم ديد که اجرای بالدرنگ اين اقدامات فقط خواست
پرولتاريا و متضمن منافع آن نيست ،بلکه خواست اکثريت بزرگ خرده بورژوازی و متضمن منافع
آن نيز ھست .اين اقدامات فی نفسه ھنوز ھيچ تغييری در مناسبات توليد موجود پديد نمیآورد و
معنای آن معمول داشتن سوسياليسم نيست ،اما اقداماتیست که از يک طرف در شرايط مناسبات
اجتماعی و اقتصادی فعلی قابل اجراست و ازطرف ديگر برای گام برداشتن به جلو و انتقال به
سوسياليسم و عملی کردن آن ضروریست .لنين در باره اينگونه اقدامات و رابطه آن با سوسياليسم
میگويد »در مورد اقداماتی از قبيل ملی کردن زمين و تمام بانکھا و سنديکاھای سرمايهداران و يا
به ھر حال برقراری کنترل فوری شوراھای نمايندگان کارگران بر آنھا و قس عليھذا که به
ھيچوجه معنايش« معمول داشتن »سوسياليسم نيست ،بايد بی چون و چرا پافشاری به عمل آيد و اين
اقدامات حتیاالمکان از طريق انقالبی به موقع اجرا گذارده شود .بدون اين اقدامات که فقط گامھائی
به سوی سوسياليسم بوده و از نظر اقتصادی کامالً قابل اجراست ،التيام جراحات وارده از جنگ،
اجتناب از خطر ورشکستگی امریست محال و حزب پرولتاريای انقالبی از دستاندازی به
سودھای ھنگفت سرمايه داران و بانکداران که به خصوص به نحو فضاحت آميز« از قِبَل جنگ
٤٧
»سود میاندوزند -ھرگز خودداری نخواھد کرد«
از اوضاع وخيم اقتصادی حاکم بر ايران به سادگی میتوان به اين موضوع پی برد که دولت
شورائی پس از سرنگونی جمھوری اسالمی با مشکالت متعددی در زمينه اقتصادی روبرو خواھد
بود که بايد به فوريت بتواند برای آن راه حل ارائه دھد.
رژيم جمھوری اسالمی ھم اکنون با يک بحران عميق اقتصادی روبروست .اين بحران پيوسته
در حال ژرفتر شدن است .رکود و از ھم گسيختگی توليد ،درھم ريختگی و نابسامانی توزيع،
کمبود کاال ،تورم افسار گسيخته و افزايش روزافزون قيمت کاالھا ،بحران ارزی و مالی ،احتکار و
بازار سياه و بدھیھای کالن دولت ،ھمگی حاکی از ابعاد وخيم بحران و از ھم گسيختگی اقتصادی
است .اين بحران تا ھم اکنون ھم فاجعهبارترين نتايج را برای کارگران و اقشار زحمتکش و
 -۴٧وظايف پرولتاريا در انقالب ما  -لنين
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تھيدست جامعه در پی داشته است .سرمايهداران و جناحھای مختلف حکومتی ،در عمل نشان دادهاند
که قادر به مھار اين بحران و سر و سامان دادن به اوضاع و بھبود وضعيت زندگی تودهھای مردم
نيستند .به رغم گرفتار آمدن بورژوازی در بحران عميق و بن بستی ھالکت بار ،اما اين نکته به
خودی خود روشن است که بورژوازی حاکم به سادگی دست از منافع طبقاتی و غارتگریھای خود
برنمیدارد و جای ھيچ ترديدی وجود ندارد که با سرنگونی رژيم بورژوازی حاکم و استقرار
حکومت شورائی نيز ،ضد انقالب تالش خواھد کرد که وخامت باز ھم بيشتری را در تمام
عرصهھای فوق بر جامعه تحميل کند .ضدانقالب در برابر شوراھا و حکومت شورائی دست به
خرابکاری و مقاومت خواھد زد تا از استقرار و تثبيت و تحکيم قدرت شورائی جلوگيری به عمل
آورد .ضدانقالب با استفاده از ابزارھا و امکانات اقتصادی و مالی که در اختيار دارد و ھنوز برآن
مسلط است ،در برابر دولت شورائی سنگاندازی و کارشکنی میکند .برای ناتوان جلوه دادن
شوراھا و حکومت شورائی ،برای شکست و در نھايت سرنگونی آن از ھيچ تالشی از جمله در
زمينه مسائل اقتصادی فروگزار نخواھد کرد .احتکار کاالھای خوراکی مورد نياز مردم مانند گندم،
شکر ،برنج و امثال آن ،فروش آنھا به چندين برابر قيمتھای پيشين به بھای تحميل فالکت و
گرسنگی ھالکت بار بر ميليونھا کارگر و زحمتکش ،اخالل در امر توليد و توزيع کاالھای اساسی
و مورد نياز مردم و اخالل در کل سيستم اقتصادی ،کمترين اقدامات کارشکنانه و خرابکارانه ضد
انقالب ،با ھدف از ھم گسيختگی کامل تمام امور اقتصادی جامعه و تشديد فشار بر شوراھا و
حکومت شورائیست .بنابر اين دولت شورائی عالوه بر انجام يک رشته اقدامات اساسی سياسی در
زمينۀ تأمين و تضمين آزادیھای سياسی دمکراتيک و حقوق مدنی تودهھای مردم ،بايد با اجرای
بیدرنگ يک رشته اقدامات جدی و قاطع در زمينۀ امور اقتصادی و برقراری کنترل ،نظارت و
حسابرسی ،مانع از ھم پاشی جامعه و فرورفتن آن در مغاکی گردد که سرمايهداران برايش خواھند
کند! اين اقدامات که در برنامه فوری سازمان فدائيان )اقليت( نيز برآن تأکيد شده است ،به منظور
مھار از ھم گسيختگی جامعه و فالکت اقتصادی ،مقابله با بحران ،دمکراتيزه کردن اقتصاد جامعه،
بھبود شرايط معشيتی کارگران و زحمتکشان ،بسط مبارزه طبقاتی و گذار به سوسياليسم ضروری
میباشد.
در رأس اين اقدامات ،ملی کردن کليه صنايع و موسسات متعلق به سرمايهداران بزرگ،
انحصارات امپرياليستی و نھادھای مذھبی قرار دارد .اين اقدام برای سر و سامان دادن به امر توليد
به شکل برنامهريزی شده و کنترل اين موسسات و بھرهبرداری از آن به نفع تودهھای کارگر و
زحمتکش و برای کنترل و تنظيم امور اقتصادی امری اجتناب ناپذير است .ملی کردن سرمايهھای
بزرگ به دولت شورائی کمک میکند جلوی سودھای کالن سرمايه داران و غارتگریھای بی حد
و حصر آنھا را بگيرد و مسير انتقال به سوسياليسم را ھموار سازد .اين اقدام ،برای آن که دولت
شورائی بتواند خواروبار و ساير کاالھای مورد نياز مردم را تھيه و تأمين و آن را به نحو مناسب و
صحيحی توزيع کند ،يک اقدام ضروریست که موجبات عملی شدن آن نيز فراھم است .ملی کردن
سرمايهھای بزرگ ،نه فقط خواست کارگران ،بلکه يکی از مطالبات جمعيت بزرگی از خرده
بورژوازی نيز ھست چرا که خرده بورژوازی به طور دائم در معرض فشارھای اقتصادی اين
سرمايهھا قرار دارد و پيوسته خانه خراب میگردد.
اما از آنجا که ميان صنايع و موسسات متعلق به سرمايهداران ،با بانکھا ،پيوندی تنگاتنگ و
ناگسستنی وجود دارد ،ھر اقدام انقالبی و راديکال در زمينه اقتصادی ،لزوما ً به عرصه بانکھا و
ملی کردن آنھا نيز خواھد کشيد .بانکھا مراکز حيات اقتصادی معاصر و مھمترين مراکز عصبی
تمام سيستم سرمايهداری و اقتصاد مالی را تشکيل میدھند .امروزه بانکھا به طرز چنان ناگسستنی
و محکمی با معامالت اقتصادی ،بازرگانی و صنايع توأم و درھم تنيده شدهاند که بدون ملی کردن
بانکھا و کنترل آنھا ،ھيچ عمل جدی و انقالبی در زمينه مسائل اقتصادی و کنترل امور اقتصادی
نمیتوان انجام داد .نمیتوان از کنترل و تنظيم امور اقتصادی سخن گفت اما در ھمان حال بانکھا
را به حال خود رھا کرد» .سخن گفتن از تنظيم امور اقتصادی و در عين حال ناديده انگاشتن
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موضوع ملی کردن بانکھا ،معنايش يا آشکار ساختن جھل مطلق است و يا فريب عوامالناس به
٤٨
وسيله عبارات پر آب و تاب و وعدهھای پر طمطراق با تصميم قبلی به عدم اجرای آن«
پس تا اين جا اين موضوع کامالً روشن است که بدون کنترل و تنظيم معامالت بانکی ،کنترل
تھيه کاالھای ضروری مردم و نيز کنترل و مراقبت توزيع آن ميان مردم ،کاری است بی معنی و
مانند آن است که دولت شوراھا برای آنکه به طور تصادفی چند ھزار تومانی بدست آورد ،از
ميلياردھا تومان چشم پوشی کند!
اما دهھا بانک جداگانه و معامالت آنھا را نمیتوان جدا جدا کنترل نمود زيرا ھر يک از آنھا با
شيوهھای متعدد و فوقالعاده بغرنج پيچ در پيچ و محيالنهای که در موقع تنظيم ترازنامه و تأسيس
بنگاهھا و شعب مجعول متوسل میشوند که نمیتوان آن را تحت مراقبت قرار داد و بر کار آنھا
نظارت و کنترل دقيق داشت .بنابر اين ادغام تمام بانکھای ملی شده در يک بانک ضروریست.
ادغام بانکھا در يک بانک واحد ،اين امکان را به دولت شوراھا میدھد که فعاليت تمام آنھا را
يکجا تحت کنترل خود درآورد ،از ميزان سرمايهھای مالی و معامالت بانکی سرمايهداران اطالع
پيدا کند و بداند که ميليونھا و ميلياردھا تومان ،از کجا به کجا و چه گونه و چه وقت جابجا
میشود!
البته سرمايهداران و تمام مدافعان ريز و درشت آنھا کوشيدهاند و باز ھم خواھند کوشيد اين اقدام
را »دست اندازی« دولت به بانکھا و پسانداز مردم قلمداد کنند .آنھا آگاھانه کوشيدهاند و باز ھم
خواھند کوشيد ،ملی کردن بانکھا را با ضبط اموال شخصی مخدوش کنند ،از آن به عنوان يک
اقدام سوسياليستی نام ببرند و با ترسيم چنين منظرهای ،کوته بينان را مرعوب سازند و نا آگاھان را
عليه دولت شوراھا بشورانند .حال آنکه ملی کردن بانکھا به ھيچوجه يک پشيز ھيچ صاحب مالی
را از وی نمیستاند! و ھيچ خدشهای بر مالکيت سرمايهھا وارد نمیکند! کسی که به فرض در
دفترچه پسانداز خود  ٢ميليون تومان موجودی دارد ،پس از ملی شدن بانکھا نيز ھمان  ٢ميليون
تومان را خواھد داشت و کسی ھم که  ٢٠٠ميليون تومان داشت ،پس از ملی شدن بانکھا ھمان
 ٢٠٠ميليون تومان را خواھد داشت .افزون بر اين» ،مالکيت بر سرمايهھا که در بانکھا
متمرکزند و ابزار کار بانکھا میباشند بوسيله اوراق چاپی يا خطی يعنی سھام ،برگھای وام،
بروات و قبوض و غيره تصديق میشود .ھيچيک از اين اوراق ،با ملی کردن بانکھا يعنی با متحد
٤٩
ساختن تمام بانکھا در يک بانک دولتی واحد از بين نمیرود و تغيير نمیکند«
بنابراين ملی کردن بانکھا و ادغام آن دريک بانک واحد ،به خودی خود ھيچ تغييری در
مناسبات توليد بوجود نمیآورد.
ملی کردن بانکھا فقط خواست پرولتاريا و به سود آن نيست بلکه خرده بورژوازی نيز
خواستار ملی کردن بانکھاست و از آن منفعت میبرد چرا که با اين اقدام ،دسترسی آنھا به
اعتبارات سھلالوصول بيشتر میشود ،از فشار بھرهھای کالن بانکھا رھا میگردند و در واقع
فوائد فوری اين اقدام ،قبل از ھر کس عايد خرده بورژوازی میگردد .لنين نيز که در انقالب روسيه
به طور عملی با اين موضوع روبرو شده بود ،در دفاع از اين اقدام انقالبی  -دمکراتيک و در پاسخ
به مخالفان از جمله کسانی که از صفوف حزب بلشويک بريده و به خدمت بورژوازی در آمده
بودند ،پيرامون درست بودن ،مبرم بودن و مفيد بودن اين اقدام چنين میگفت »فوائدی که از ملی
کردن بانکھا عايد تمام مردم میشود بسيار است و ضمنا ً بايد دانست که نفع اين عمل آنقدرھا عايد
کارگران نمیشود )زيرا کارگران به ندرت با بانک سر و کار پيدا میکنند( بلکه عايد توده دھقانان
و کارخانهداران کوچک میشود .در نتيجۀ اين عمل صرفه جوئی عظيمی در کار میشود و اگر
فرضا ً دولت در تعداد قبلی کارمندان بانک تغييری ندھد ،اين اقدام گام بسيار عظيمی خواھد بود که
در جھت اونيورساليزاسيون )عموميت دادن( استفاده از بانکھا ،افزايش تعداد شعب آنھا و سھولت
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دسترسی صاحبکاران خرده پا و دھقانان به اعتبارت بانکی فوقالعاده زياد شده و بر سھولت اين
٥٠
امر بسی افزوده خواھد شد«
اما اين ھنوز تمام جنبهھای مفيد بودن ملی کردن بانکھا و ادغام آن در يک بانک نيست .دولت
شورائی که اداره تمام امور کشور را در دست گرفته است ،چه در اجرای برنامهھای فوری و کوتاه
مدت خود و چه اقدامات بعدی و طوالنی مدتتر در زمينه تنظيم امور اقتصادی ،به کنترل و
نظارت بر اين منابع و دريافت عايدات آن نياز دارد .حکومت شورائی با اين اقدام خود ،جلوی
شيادیھا و کاله برداریھای صاحبان سرمايهھای بانکی و کارگزاران آنھا را میگيرد و راه را بر
اختالس و دزدی آنھا میبندد» .دولت در نتيجه اين اقدام برای نخستين بار امکان خواھد يافت تمام
معامالت مھم پولی را بدون اينکه بتوان آن را مکتوم داشت مورد مطالعه قراردھد و سپس تحت
کنترل خود بگيرد و بعدھا به تنظيم امور اقتصادی دست بزند و سرانجام از معامالت کالن دولتی
ميليونھا و ميلياردھا عايدات دريافت دارد بدون اينکه مجبور باشد« به ازاء خدمت »آقايان
سرمايهداران« حقالعملھای »سرسامآور به آنھا بپردازد .به اين جھت -و فقط به اين جھت -است
که ھمه سرمايهداران ،ھمه پروفسورھای بورژوازی ،ھمه بورژوازی و ھمه پلخانفھا و
پوترسفھا و شرکاء که در خدمت بورژوازی ھستند کف بر لب آورده برای نبرد عليه ملی کردن
٥١
بانکھا آمادهاند و برضد اين اقدام فوقالعاده سھل و بسيار مبرم ھزاران بھانه میتراشند«
بنابراين ملی کردن بانکھا و ادغام آن در يک بانک واحد بزرگ ،نه ھنوز يک اقدام
سوسياليستیست -کما اينکه چنين عملياتی و بنا به ضرروتھا و در شرايط ويژه ای توسط حتا
دولتھای بورژوائی نيز به مرحله اجرا گذاشته شده است -نه ھيچگونه تغييری در مناسبات مالکيت
ايجاد میکند و نه ربطی به ضبط امول شخصی دارد .سرمايهداران و پادوان آنھا البته در اين
موارد خلط مبحث میکنند و ھياھو به راه میاندازند .آنھا در اين ھياھو و خلط مبحث البته منافع
خودشان را دنبال میکنند .سرمنشأ اصلی اين تحريفھا اما چيزی جز سود ورزی رذيالنه مشتی
سرمايهدار و خصومت آنھا با دولت شورائی نيست .چرا که اين اقدام سبب میگردد ،به جای آنکه
ميلياردھا تومان از عمليات بانکی به عنوان سود نصيب سرمايهداران گردد ،اين درآمد نصيب
تودهھای مردم شود .بايد اين نکته را نيز اضافه نمود که به رغم واگذاری موسسات دولتی و
خصوصی سازیھا که در سالھای اخير به نحو آشکاری بر حجم آن نيز افزوده شده است ،اما
بسياری از صنايع و موسسات بزرگ توليدی ،مالی ،بازرگانی و غيره کماکان در دست دولت و
نھادھای مذھبی و نظامی وابسته به آن متمرکز ھستند و در مقايسه با اين بخش ،تنھا بخش محدودی
در دست سرمايهداران بخش خصوصی قرار دارد؛ لذا تمام اين موسسات میتواند به سادگی در
دست حکومت شورائی قرار گرفته و توسط شوراھا و به شيوهای دمکراتيک کنترل و اداره شوند و
عايدات آن نيز نصيب مردم گردد.
ملی کردن بانکھا و ادغام آن در يک بانک واحد ،نه فقط اين امکان را به دولت شورائی
میدھد تا بر تمام معامالت مھم پولی نظارت و وقوف داشته باشد و آن را کنترل کند ،بلکه اين اقدام
زمينه و توانائی اجرای اخذ ماليات بر درآمد را نيز فراھم میسازد .چرا که با کنترل شوراھا ،ديگر
کسی نمیتواند دارائیھا و ميزان درآمد خود را پنھان کند .تنھا از اين طريق است که میتوان
ماليات تصاعدی بر درآمد و دارائی را به نحو پيگيری به مرحله اجرا گذاشت.
برکسی پوشيده نيست که دولت ايران بخش قابل مالحظهای از درآمد مالياتی خود را از طريق
ماليات غير مستقيم يعنی از طريق وضع ماليات بر کاالھا و خدمات مورد نياز و روزمره مردم
تأمين میکند .بدين طريق ،مستقل از اينکه کسی فقير و زحمتکش باشد يا غنی و ثروتمند ،بايد به
يکسان ماليات بپردازد .اما از آنجا که سرمايهداران ،مالکين و ثروتمندان تعدادشان اندک است ،در
حقيقت اين توده کارگران و زحمتکشان ھستند که بخش عمدۀ اين ماليات را میپردازند و فشار آن
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اساسا ً بردوش تودهھای مردم زحمتکش قرار دارد .بديھیست که اين سيستم مالياتی ،غيرعادالنه و
به کلی مغاير منافع تودهھای کارگر و زحمتکش است و دولت شورائی بايد آن را براندازد .کسی که
چيزی ندارد ،نبايد ماليات بپردازد .ماليات غير مستقيم بايد ملغا شود و به جای آن ھمانطور که در
برنامه فوری سازمان آمده است ،يک سيستم ماليات تصاعدی بر ثروت و درآمد و ارث معمول
گردد.
به اين نکته نيز بايد توجه کرد که ملی کردن بانکھا ،ملی کردن ھمزمان موسسات بيمه و متحد
ساختن آنھا در يک موسسه واحد و تمرکز فعاليت آنھا را و ھمچنين کنترل اين فعاليت را از سوی
دولت شورائی فوقالعاده تسھيل میکند .سرمايهداران ميلياردھا تومان در شرکتھای بيمه
سرمايهگذاری کردهاند و تمام کارھای اين شرکتھا توسط کارمندان آنھا انجام میگيرد .حکومت
شورائی از طريق اين کارمندان و دون پايهترين آنھا و به کمک آنھا بی درنگ قادر است
شرکتھای بيمه را درھم ادغام کند و با اتحاد اين موسسات و ملی شدن آن ،سودھای کالن
سرمايهداران را قطع کند .گرچه اين اقدام حکومت شورائی به طور قطع بر وفق خواست مشتی
دارندگان مشاغل پر عايدی نيست و نخواھد بود ،اما امکان عملی شدن آن نيز فراھم است» .اتحاد
موسسات بيمه موجب تنزل نرخ بيمه و رفاه و سھولت فوقالعادۀ ھمه بيمه شوندگان میگردد و
امکان میدھد با ھمان صرف قوا و وجوه پيشين ،تعداد بيمهشدگان افزايش يابد .به جز رکود و کھنه
پرستی و سود ورزی مشتی دارندگان مشاغل پر عايدی ،مطلقا ً ھيچ عامل ديگری وجود ندارد که
٥٢
بتواند انجام اين رفرم را مانع گردد«
با اتحاد موسسات بيمه توسط دولت شورائی ،ھم در نيروی کار مردم صرفه جوئی میشود و ھم
امکانات و عوائد جديدی برای دولت فراھم میگردد که میتواند آن را در جھت بھبود وضعيت
بيمهشدگان و رفاه بيشتر آنھا مصرف و برايش برنامه ريزی کند.
پيش از اين ،برخی از وظايف فوری حکومت شورائی مانند ملی کردن صنايع و مؤسسات
متعلق به سرمايه داران بزرگ ،ملی کردن بانکھا و ادغام آن دريک بانک واحد و ملی کردن
شرکتھای بيمه را به عنوان اقدامات ضروری و تسھيل کنندهی انتقال به سوسياليسم ،مورد بررسی
قرارداديم .اکنون به برخی ديگر ازمھمترين وظايف فوری حکومت شورائی برای انتقال و گذار به
سوسياليسم میپردازيم.
کارتليزاسيون اجباری :يکی ديگر از وظايف فوری حکومت شورائی ،کارتليزاسيون
اجباریست .کارتليزاسيون عبارت است از متحد ساختن اجباری صاحبان صنايع و مؤسسات .غير
از صنايع و سرمايهھای بزرگی که دولت شورائی به فوريت آنھا را ملی میکند و تحت کنترل
خود درمیآورد ،بخشی از صنايع و مؤسسات کوچکتر در دست صاحبان آنھا باقی میمانند و
گرچه ملی نمیشوند ،اما بايد تحت کنترل شوراھا درآيند .تعدد و پراکندگی اين دسته از صنايع و
مؤسسات اما به حدیست که امر کنترل و نظارت واقعی بر فعاليت آنھا را ناممکن میسازد .يکی
از شروط ضروری و اوليه کنترل و نظارت بر اين گونه صنايع و بنگاهھا و بر فعاليت آنھا ،متحد
ساختن اجباری آنھا يا کارتليزاسيون است» .کارتل سازی اجباری شرط الزم و مقدماتی ھر کنترل
٥٣
تا اندازهای جدی و ھرگونه صرفه جوئی کار مردم است«
کارتليزاسيون اجباری ،نه فقط امکان کنترل و نظارت بر فعاليت اين دسته از مؤسسات و
صنايع را بسی تسھيل و ممکن میسازد و وسيلۀ کاملترين و دقيقترين کنترل محاسبات ،به ويژه
معامالت مربوط به خريد مواد خام ،فروش مصنوعات ،ميزان سود ،استخدام يا اخراج و نظير آن
است ،بلکه در عين حال موجب صرفه جوئی بسيار زيادی در وسائل و نيروی کار توده مردم نيز
ھست و به قول لنين »در صورت جمع شدن بنگاهھای پراکنده در يک سنديکای واحد اين صرفه
 -۵٢خطر فالکت و راه مبارزه با آن  -لنين
 -۵٣خطر فالکت و راه مبارزه با آن  -لنين
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جوئی ھمانگونه که علم اقتصاد میآموزد و نمونه تمام سنديکاھا و کارتلھا و تراستھا نشان
٥٤
میدھد ،به ميزان ھنگفتی خواھد رسيد«
عالوه بر اين ،کارتليزاسيون اجباری و تجمع ھزاران کارگر در يک موسسه و يا در يک کارتل
واحد ،به بسط و توسعه مبارزه طبقاتی ياری میرساند.
بديھی ست که دولت شورائی کارتليزاسيون اجباری را بايد از بزرگترين و کالنترين بنگاهھا و
مؤسساتی که ملی نشدهاند و اھميت بيشتری در اقتصاد کشور دارند آغاز کند و بنگاهھای کوچک و
صاحبکاران خرده پا را بايد از کارتلسازی اجباری مستثنا ساخت .گرچه شمار بنگاهھای کوچک و
صاحبکاران خرده پا فوقالعاده زياد است ،اما اوالً در مقياس عمومی توليد و از لحاظ اھميتی که
برای اقتصاد در مقياس تمام کشور دارند ،نقش ناچيزی بازی میکنند ،ثانيا ً اغلب آنھا نيز به نحوی
از انحاء به بنگاهھای بزرگ و مؤسسات بزرگتر وابستهاند .متحد شدن بنگاهھای کوچک و
صاحبکاران خرده پا را بايد به طور داوطلبانه و از طريق نمونۀ تعاونیھا و عرضهی کمکھای
اجتماعی بدين منظور ،عملی ساخت.
البته که جريان کارتليزاسيون اجباری بنگاهھا و مؤسسات و کنترل آنھا ،با مقاومت صاحبان اين
بنگاهھا و مؤسسات و مرتجعين روبرو خواھد شد .در اين جا نيز فرياد و جنجال بورژوازی و
مديای آن برای ترساندن مالکين بنگاهھا و صاحبکاران به آسمان بر خواھد خواست که گويا
حکومت شورائی میخواھد از ھمه صاحبان ريز و درشت اين بنگاهھا سلب مالکيت کند! اما اين
ادعا نيز کذب و بی اساس است .چرا که کارتليزاسيون اجباری و متحد ساختن بنگاهھا و مؤسسات
توسط دولت شورائی ،فی نفسه نه در مناسبات توليدی و مالکيت تغيير ايجاد میکند و نه ديناری از
صاحبان آن میستاند .ھرکس چشمی برای ديدن داشته باشد میتواند ببيند که اينگونه مؤسسات و
صنايع سالھاست که در بسياری از کشورھای سرمايهداری غربی عملی شده است و در ايران نيز
به سادگی میتوان آن را عملی ساخت .لنين نيز در پاسخ به چنين مدعيانی آنھم حدود صد سال پيش
میگفت کارتليزاسيون اجباری و »تجمع در سنديکا ،ذرهای در مناسبات مالکيت تغيير نمیدھد و
پشيزی از ھيچ صاحب مالی نمیستاند« و »منظور ما فقط اجرای آن اقدامات فوری و فوتی است
٥٥
که ھم اکنون در اروپای باختری عملی شده« است.
ملی کردن تجارت خارجی :ملی کردن سرمايهھا و صنايع بزرگ ،ملی کردن بانکھا و
کارتليزاسيون ،اقدامات ضروری و مھمی ھستند که دولت شورائی برای بسط و تکامل جدال
طبقاتی و گذار به سوسياليسم به فوريت بايد به مرحله اجرا بگذارد .با اين وجود اجرای فوری اين
اقدامات بسيار مھم ،ھنوز به معنای رفع تمام موانع موجود برای سر و سامان دادن يک توزيع
عادالنه و برنامهريزی شده کاالھا ،کنترل بر حمل و نقل و رساندن آن به دست مردم و پايان
خرابکاریھای اقتصادی نيست .دالالن و تجار زيادی ھستند و يا پيدا خواھند شد که برای سود
جوئی و به منظور ضربه زدن بر دولت شوراھا ،دست به اقداماتی نظير احتکار ،ايجاد بازار سياه،
کمبود کاال و اقدامات اخالل گرانه ديگری نظير اينھا خواھند زد؛ لذا عالوه بر ملی کردن وسائل
ارتباطی و مؤسسات حمل و نقل بزرگ ،به منظور مقابله جدی با اين گونه اقدامات اخالل گرانه،
تجارت خارجی نيز بايد ملی شود و تحت کنترل شوراھای کارگران و زحمتکشان درآيد .با ملی
شدن تجارت خارجی ،دولت شورائی قادر خواھد شد ،امر توزيع کاال را سر و سامان دھد ،با کمبود
کاال ،احتکار و بازار سياه مقابله و از آن جلوگيری به عمل آورد .جلوی سودجوئی و غارتگری
تجار و دالالن را بگيرد و با کوتاه کردن دست واسطهھای متعدد ،کاھش قيمتھا و کنترل آن را
عملی سازد و کاالھای مورد نياز مردم را به شکلی برنامه ريزی شده در اختيار مردم قرار دھد.
بديھیست که با حذف مشتی دالل و واسطه و توزيع مستقيم کاالھا توسط شوراھا و نھادھای
مردمی ،اين کاالھا به قيمت بسيار کمتری در اختيار مردم قرار خواھند گرفت.
 -۵۴لنين -خطر فالکت و راه مبارزه با آن
 -۵۵لنين -خطر فالکت و راه مبارزه با آن
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اين امر البته مستلزم آن است که توده ھای مردم ،خود را در تعاونیھای مصرف متشکل و متحد
سازند تا از طريق اين نھادھا مايحتاج روزمره ،به قيمتھای پائينتری در اختيار آنھا قرار بگيرد.
دولت شورائی نيز وظيفه دارد برای جلب و شرکت گسترده تودهھای مردم در اين تعاونیھا تالش
کند و به آن ياری رساند .ايجاد اين تعاونیھا و گسترش آن ،به تودهھای مردم امکان میدھد که
حمل و نقل و توزيع کاال و تنظيم واقعی مصرف را تحت کنترل جدی خويش درآورند و از مصرف
شدن بی حساب و کتاب مقادير کالنی از مايحتاج مردم توسط سرمايهداران و ثروتمندان جلوگيری
به عمل آورند و مانع احتکار و اخالل در امر حمل و نقل و توزيع کاالھا شوند.
ملی کردن اراضی :يکی ديگر از موانع بزرگ پيشرفت و توسعه اقتصادی و بسط مبارزه
طبقاتی به ويژه در بخش کشاورزی ،ھمچنين علل گرانی قيمت محصوالت کشاورزی و اجارهھای
باال و سنگين ،سلطه انحصاری زمينداران و مالکين بر اراضی کشور است .مالکيت خصوصی بر
زمين ،موجد حق استفاده انحصاری و فردی از زمين است» -مالکيت ارضی مشروط به انحصار
بعضی اشخاص روی بخشھای معينی از کره خاکی به عنوان قلمرو منحصر به فرد اراده شخصی
آنھا و محرومسازی ديگران است«] ٥٦مارکس -تأکيد از ماست[
زمين به عنوان يک وسيلۀ توليد که مھمترين نقش را در بخش کشاورزی ايفا میکند ،دو ويژگی
دارد .ويژگی نخست آن اين است که برخالف ساير وسائل توليد مانند ماشين آالت و مواد خام و
غيره ،محصول کار نيست .خصوصيت ديگر زمين آن است که وسعتش محدود است و نمیتوان به
دلخواه آن را افزايش داد .وجود مقدار محدود زمين و استفاده از آن توسط زمين دار ،به نوعی
انحصار زمين به عنوان موضوع کشت و زرع سرمايهداری منجر میشود .در نظام سرمايهداری
زمينداران بزرگ عموما ً خود به توليد کشاورزی و ادارۀ امور آن نمیپردازند ،بلکه زمين خود را
به مستأجران سرمايهدار اجاره میدھند .مستأجر سرمايهدار برای آنکه حق سرمايهگذاری در اين
زمين و در اين قلمرو خاص توليد را به دست آورد ،مقداری پول به مالک زمين میپردازد» .فارمر
مالک زمينی که توسط او مورد بھره برداری قرار میگيرد ،در دورهھای
سرمايهدار به مالک،
ِ
معينی که با او قرار داد بسته است مثالً ساليانه مقداری پول میپردازد )ھمانطور که قرض کنندۀ
سرمايه پولی يک بھره ثابت میپردازد( تا اينکه حق سرمايهگذاری در اين قلمرو خاص توليد را به
دست آورد .اين مقدار پول رانت ارضی ناميده میشود .فرقی نمیکند برای زمين کشاورزی
پرداخت شده باشد يا قطعه زمين ساختمانی ،معادن ،ماھيگيری ،جنگلھا و غيره .اين مقدار پول
برای تمام مدت زمانی پرداخت میگردد که مالک ،زمينش را به حسب قرارداد به فارمر
٥٧
سرمايهدار اجاره داده است«
سرمايهدار اجاره کنندۀ زمين با استخدام و اجير کردن کارگران ،ازجمله کارگران کشاورزی،
پروسه توليد را در آن زمين آغاز میکند و پس از توليد محصول و فروش آن ،درواقع بخشی از
ارزش محصول اضافی را بابت اجاره به زميندار میپردازد .بنابراين اجاره بھای زمين ،چيز
ديگری جز بخشی از ارزش اضافی که توسط کارگران بوجود آمده است نيست که به جيب زميندار
)مالک زمين( سرازير میشود .به عبارت ديگر عالوه بر گروهھای متعدد صاحبان سرمايه و
صنايع که با استثمار کارگران و از قبل ارزش اضافی توليد شده توسط آنھا زندگی میکنند و
پروار میشوند و از جمله ھمين سرمايهدار اجاره کننده زمين ،زمين داران بزرگ نيز از طريق
اجاره و رانت ارضی در تقسيم ارزش اضافی با ساير سرمايهداران ھمدستند! صرف نظر از نوع،
حاصلخيزی و يا موقعيت زمين ،بھره مالکانهای که اجاره کننده بايد به زميندار پرداخت کند ،رانت
مطلق ناميده میشود .رانت مطلق عبارت است از ارزش اضافی مازاد بر سود متوسط که دليل
وجودی آن ھمانا انحصار مالکيت خصوصی بر زمين است.

 -۵۶کارل مارکس  -کاپيتال جلد سوم
 -۵٧کارل مارکس  -کاپيتال جلد سوم
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زمين دارو مالک زمين ،بسته به اراده و منافع شخصی خود میتواند زمين خويش را برای
استفاده و توليد به يک سرمايهدار واگذار بکند يا نکند .به عبارت ديگر مالکيت انحصاری فرد بر
زمين و اراده و منافع شخصی زميندار ،در اينکه سرمايه در اين بخش توليد نيز به جريان بيافتد يا
نه ،نقش مھمی بازی میکند .اين جا سرمايه در واقع با يک مانع برخورد میکند و آن مانع اين است
که به دليل انحصار مالکيت بر زمين ،نمیتواند در بخش کشاورزی به طور آزادانه جريان پيدا کند.
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
به ويژه در روستاھا و در بخش کشاورزی است .حال آنکه اگر اين مانع يعنی مالکيت خصوصی
بر زمين وجود نداشته باشد ،امکان سرمايهگذاری در زمين کشاورزی و نيز توسعه اقتصادی در
اين بخش نيز بيشتر میشود .لنين نيز که در جريان انقالب روسيه به طور عملی و از نزديک با اين
موضوع روبرو بود در اين مورد و در مورد ضرورت واگذاری حق مالکيت و حق اجاره دادن
سر راه سرمايهگذاری آزاد در
زمين به دولت میگويد» :مالکيت خصوصی بر زمين مانعی بر ِ
زمين است .بنابر اين در حاليکه اجاره آزاد زمين از دولت وجود دارد )و اين جوھر ملی کردن در
جامعه بورژوائیست( زمين به نحو جدیتری به قلمرو داد و ستد )تجارت( کشيده میشود تا جائيکه
مالکيت خصوصی بر زمين وجود دارد .آزادی بيشتر سرمايهگذاری در زمين و آزادی رقابت در
کشاورزی وجود دارد ،جائيکه زمين آزادانه اجاره داده میشود تا جائيکه در مالکيت خصوصی
٥٨
قرار دارد .ملی کردن زمين گويا زمينداری بدون زميندار است«
بنابر اين مالکيت خصوصی بر زمين مانع بزرگی بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی ،بسط
مبارزه طبقاتی و گذار به سوسياليسم محسوب میشود .به منظور از ميان برداشتن اين مانع،
ھمانطور که در برنامه فوری سازمان فدائيان )اقليت( نيز بر آن تأکيد شده است ،حکومت شورائی
بی درنگ بايد تمام اراضی ،مراتع ،جنگلھا و تمام منابع طبيعی و زيرزمينی را ملی کند و سلطه
انحصاری زمينداران و مالکين بر اراضی کشور را براندازد .دولت شورائی به فوريت بايد
مالکيت خصوصی بر زمين را ملغا سازد .حق مالکيت کليه اراضی بايد به دولت شورائی واگذار
گردد و دولت شورائی حق استفاده از زمين را به نھادھای دمکراتيک محلی ،دھقانان و نيز افراد و
مؤسسات برای بنای مسکن و مراکز کار میسپارد .با ملی شدن اراضی ،حذف واسطهھا ،استفاده
از زمين در شھرھا و روستاھا در ازاء پرداخت مبلغ ناچيزی به دولت ،بسيار سھلالوصول میشود
و موجبات رونق و توسعه بيش از پيش کشاورزی فراھم میگردد .با الغاء انحصار مالکيت
خصوصی زمين ،کوتاه شدن دست واسطهای به نام زميندار و مالک و الغاء بھره مالکانهای که از
اين انحصار ناشی میگردد ،بخش بزرگی از اجاره بھا حذف میگردد و زمينه فعاليت در اين بخش
گسترش میيابد.
البته در اين جا نيز ھمه زمينداران و مالکان و کليه تقدس کنندگان مالکيت خصوصی و
طرفداران آنھا ،داد و بيداد راه خواھند انداخت و در برابر شوراھای کارگران و زحمتکشان و
دولت آنھا مقاومت خواھند کرد و نظريه پردازان آنھا که گاه خود را مارکسيست ھم میخوانند،
خواھند گفت حکومت شورائی با ملی کردن اراضی و لغو مالکيت خصوصی بر زمين ،سوسياليسم
و يا »چيزھائی از سوسياليسم« را عملی میسازد! آنان بازھم خواھند کوشيد خرده مالکان و توده
دھقانان را به مقابله با دولت شورائی بکشانند.
اما ما باز ھم توضيح خواھيم داد و اثبات میکنيم که اين ادعا نيز مانند دعاوی پيشين آنھا کامالً
پوچ و بی اساس است .اوالً »الغاء مالکيت خصوصی بر زمين ،به ھيچوجه اساس بورژوائی
مالکيت سرمايهداری و تجاری را تغيير نمیدھد« ٥٩و ملی کردن زمين نيز به خودی خود ربطی به
سوسياليسم ندارد .سوسياليسم به معنای الغاء اقتصاد کاالئیست ،اما ملی کردن ،به معنای تبديل
 -۵٨لنين -مسأله ارضی در روسيه
 -۵٩لنين -مسأله ارضی در روسيه
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زمين به مالکيت دولت است و چنين تبديلی به ھيچوجه بر کشت خصوصی زمين تأثير نمیگذارد.
مادام که مبادله باقیست ،صحبت از سوسياليسم حرف پوچی بيش نيست .ثانيا ً و مھمتر از اين ،ملی
کردن زمين به معنای انتقال حق مالکيت زمين و حق اجاره گرفتن به دولت است و نه خود زمين!
کارل مارکس نيز از ملی کردن زمين به عنوان يک اقدام بورژوائی ياد نموده و به صراحت گفته
است که »ملی کردن زمين ،ھمانا شعار پیگير بورژوائیست« لنين با استناد به نظرات مارکس به
کسانی که در ملی کردن زمين ،مضامين سوسياليستی و ضد مناسبات بورژوائی کشف نموده و از
اين جنبه به مخالفت با ملی کردن زمين میپردازند ،چنين پاسخ میدھد »اھميت اقتصادی ملی کردن
زمين در مبارزه عليه مناسبات بورژوائی نيست )ملی کردن يک اقدام پیگير بورژوائیست( بلکه
در مبارزه عليه مناسبات فئودالیست ،کثرت اشکال قرون وسطائی زمينداری مانع از تکامل
اقتصادی میگردد .تقسيمات مرتبتی اجتماعی مانع تجارت میگردد .عدم تطابق بين سيستم کھنه
مالکيت و اقتصاد جديد به تضادھائی حاد میانجامد  ...ملی کردن ،تمام مناسبات زمينداری قرون
وسطائی را جاروب میکند .تمام موانع مصنوعی را که در زمين ايجاد شده برمیاندازد و زمين را
واقعا ً آزاد میسازد – برای که؟ برای ھر شھروندی .زمين برای فارمر برای کسی که واقعا ً نياز
دارد و قادر است آن را به حسب نيازھای کشت نوين به طور کلی و بازار جھانی به طور خاص
زمين رھا
کشت کند ،آزاد میگردد .ملی کردن مرگ سرواژ و تکامل کشت صرفا ً بورژوائی را بر
ِ
از ھرگونه حشو و زوائد قرون وسطائی تسريع میکند .اين است اھميت تاريخی واقعی ملی
٦٠
کردن«
بنابراين ،کامالً روشن است که ملی کردن زمين و لغو مالکيت خصوصی بر زمين ،فی نفسه
ربطی به سوسياليسم ندارد و ضربه اصلی آن متوجه نظامات عقب ماندۀ زمينداری و پيشا
سرمايهداریست .ملی کردن ،الغاء رانت مطلق و حذف موجودات زائدی است که نام آنھا
زميندار و مالک است و گزندی به دھقانان کوچک و زمين آنھا نمیرساند .ملی کردن زمين تنھا
به معنای انتقال رانت به دولت است و ھمهی ما میدانيم که اکثريت قريب به اتفاق دھقانان ،رانتی
از زمين دريافت نمیکنند .نتيجتا ً ھنگامی که زمين ملی میشود ،برخالف تبليغات جھتدار و
زھرآگين سرمايهداران و دشمنان رنگارنگ حکومت شورائی ،دھقانان چيزی نخواھند پرداخت .در
ملی کردن زمين ،ھيچ صحبتی پيرامون اين موضوع که تمام دھقانان مجبور خواھند بود زمين خود
را به کسی واگذار نمايند ،در ميان نيست» .ملی کردن به ھيچ وجه متضمن اين امر نيست که تمام
دھقانان مجبور خواھند بود زمين خود را به کسی واگذار کنند« ٦١حتا در مراحل پيشرفتهتر
حکومت شوراھا و اجرای اقدامات سوسياليستی که زمين به عنوان يک موضوع فعاليت اقتصادی
به مالکيت دولت در میآيد نيز به ھيچوجه قرار نيست کسی دھقانان کوچک را برخالف ميل آنھا
از زمينشان محروم سازد» .انقالب سوسياليستی نه فقط متضمن انتقال مالکيت ،بلکه خود زمين به
عنوان يک موضوع فعاليت اقتصادی به دولت است .اما آيا اين به آن معناست که سوسياليستھا
٦٢
میخواھند دھقانان کوچک را برخالف ميل آنھا از زمينشان محروم کنند؟ نه«
زمينداران و مالکان بزرگ ،به طور آگاھانه آنچه را که قرار است در مورد خود آنھا و
زمينھايشان اتفاق بيافتد و حکومت شورائی آن را به مرحله اجرا بگذارد ،عينا ً به عموم دھقانان نيز
تعميم میدھند تا از اين طريق واکنش مخالف توده دھقانان را برانگيزند و مانع اجرای ملی کردن
زمين و الغاء مالکيت خصوصی بر زمين و ساير اقدامات فوری دولت شورائی گردند .اما ما ديديم
و اثبات کرديم که اين دعاوی دشمنان حکومت شورائی پوچ و بی اساس است .مسأله فوری و مبرم
دولت شورائی در مورد زمين ھمانا مربوط به زمينداران و مالکان بزرگ است و نه دھقانان خرده
پا.
 -۶٠لنين -مسأله ارضی در روسيه
 -۶١لنين -تجديد نظر در برنامه حزب
 -۶٢لنين -تجديد نظر در برنامه حزب
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اگر چه در پروسه رشد و تکامل و پيشرفت جامعه تحت حاکميت شوراھای کارگری و گذار به
مراحل عالیتر ،توليد خرد و دھقانی نمیتواند در برابر توليد اجتماعی و سوسياليستی دوام آورد و
نابود خواھد شد ،اما معنای اين مطلب به ھيچوجه آن نيست که حکومت شورائی پس از استقرار
بخواھد فرضا ً با مداخلۀ خود اين روند را تسريع کند! انگلس نحوۀ برخورد کمونيستھا با دھقانان
را به نحو بسيار شيوائی اين طور بيان میکند:
»ھر چند که ما سقوط اجتناب ناپذير دھقانان کوچک را پيشبينی میکنيم ،اما رسالت ما نيست
که آنرا از طريق مداخله خودمان تسريع کنيم .ھنگاميکه ما قدرت دولتی را در دست گرفتيم« ما حتا
فکر اينکه قھراً از دھقانان کوچک خلع يد کنيم به خود راه نمیدھيم »وظيفه ما نسبت به دھقانان
کوچک ،در وھله اول انجام گذار از موسسه خصوصی و تملک خصوصی به تعاونیست ،نه قھراً
بلکه از طريق نمونه و ارائه کمک اجتماعی بدين منظور ،و البته سپس ما وسائل زيادی داريم که به
٦٣
دھقانان کوچک مزايای منتظرهای که بايد ھر روز برای او آشکار باشد ،نشان دھد«
بدين ترتيب بار ديگر بی اساس بودن شانتاژ و تبليغات بورژوازی پيرامون سلب مالکيت دھقانان
کوچک توسط دولت شورائی برمال میگردد .حکومت شورائی از آن رو زمينھای بزرگ را ملی
و مالکيت خصوصی بر زمين را لغو میکند که به ويژه به سود دھقانان کوچک نيز ھست .ملی
کردن اراضی نه به زيان دھقانان ،بلکه به نفع آنھا و خصوصا ً به نفع دھقانان فقير و زحمتکش
است که زمين را برای کشت ،از زمين دار اجاره میکنند و مبالغ زيادی نيز بابت آن بايد به
زميندار بپردازند .دولت شورائی با ملی کردن زمين ،دست اين رانت خواران را کوتاه میکند و
زمين را تقريبا ً به طور مجانی و يا با دريافت مبالغی ناچيز در اختيار دھقانان فقير و زحمتکش
قرار میدھد .ملی شدن زمين باعث میشود بھاء محصوالت کشاورزی ارزانتر تمام شود و به
قيمتی ارزانتر در دسترس مصرف کنندگان قرار بگيرد .عالوه بر اينھا ،ملی کردن اراضی منجر
به کاھش شديد و فوری قيمت و اجاره مسکن خواھد شد .کاھش اجاره مسکن به سود ميليونھا و
دهھا ميليون کارگر و زحمتکشی است که در حال حاضر مسکن مناسبی ندارند و ھزينه اجاره
مسکن ،بخش زيادی از دستمزد و درآمد آنھا را که گاه از نصف آن نيز تجاوز میکند ،میبلعد.
در عين حال ملی کردن کليه اراضی به معنای ملی شدن مراتع ،جنگلھا و تمام منابع طبيعی
زير زمينی است که به نفع آحاد مردم جامعه مورد بھرهبرداری قرار میگيرد .مصادره فوری کلی
اراضی ،امالک ،ابزار و وسائل توليد مالکين و زمينداران بزرگ ،موقوفات ،بنيادھای متعدد
مذھبی و انتقال فوری آنھا به دھقانان متشکل شده در شوراھا ،تعاونیھا و اتحاديهھای دھقانی ،از
اقدامات فوری دولت شورائیست .اراضی مکانيزه و به طور کلی زمينھايی که به شيوه عالی
کشت میشوند ،بدون آنکه تقسيم گردند ،بايد تحت کنترل شوراھای کارگران کشاورزی قرار
بگيرند .به منظور صرفه جوئی در کار و ھزينه محصوالت ،افزايش حجم محصوالت توليد شده و
کاھش قيمت محصوالت کشاورزی ،ضروریست که واحدھای بزرگ کشاورزی ايجاد کرد و
دھقانان خرده پا را به متشکل شدن در تعاونیھا و روی آوری به کشت جمعی تشويق و ترغيب
نمود.
اينھاست نتايج و فوائد ملی کردن اراضی کشور و الغاء مالکيت خصوصی بر زمين .با ملی
کردن اراضی ،مراتع ،معادن ،جنگلھا و امثال آن و الغاء مالکيت خصوصی بر زمين ،غير از
مشتی زميندار و مالک که از رانت ارضی و سودھای فزاينده و ھنگفت و باد آوردۀ ناشی از
انحصار مالکيت بر زمين محروم و الجرم »متضرر« میشوند ،ھيچکس ديگری زيان نخواھد ديد.
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
جمله ملی کردن زمين و الغاء مالکيت خصوصی بر زمين ،فی نفسه ربطی به سوسياليسم و استقرار
فوری آن ندارد .ولی تمام بورژواھا ،مالکين و زمينداران و تئوری پردازان و پادوان آنھا بايد
 -۶٣فردريک انگلس  -مسأله دھقانی در فرانسه و آلمان
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بدانند که اين اقدام حکومت شورائی اگر چه فی نفسه ھيچ چيز سوسياليستی ندارد ،اما تأثيرات بسيار
مھم و شگرفی بر پيشرفت دولت شورائی و انتقال جامعه به سوسياليسم خواھد داشت و آن را بسی
تسھيل خواھد نمود .ما پنھان نمیکنيم که »ملی کردن زمين در عين اينکه يک اقدام بورژوائیست،
دال بر حداکثر آزادی ممکن و متصور مبارزه طبقاتی در جامعه سرمايهداری و نيز دال بر آن است
که استفاده از زمين از کليه حشو و زوائد غير بورژوائی آن آزاد شده است .از اين گذشته ملی
کردن زمين که مالکيت خصوصی بر زمين را لغو میکند ،به طور کلی در عمل چنان ضربت
نيرومندی بر مالکيت خصوصی و بر تمام وسائل توليد وارد میسازد که حزب پرولتاريا بايد از ھر
جھت به انجام يک چنين اصالحی مساعدت نمايد«] ٦٤تاکيد از ماست[
ملی کردن زمين يک خواست و پديدۀ انتقالیست ،اما صرفا ً اين نيست و يک معنای اخالقی
مھمی نيز دارد» .معنای اخالقی ملی کردن در دورۀ انقالبی اين است که پرولتاريا به انحالل در
شکلی از مالکيت خصوصی ياری خواھد کرد که به طور گريز ناپذير در ھمه جھان انعکاس خود
را بر جا خواھد گذاشت« ٦٥و سرانجام خطاب به تمام آنھا که در شرايطی که ھنوز سوسياليسمی
در کار نيست ،اين ھمه از سوسياليسم به وحشت افتادهاند بايد گفت »ملی کردن زمين نه فقط کالم
٦٦
واپسين در انقالب بورژوازی ،بل گامی به سوی سوسياليسم است«
ھدف سازمان فدائيان )اقليت( ھمانطور که در برنامۀ آن نيز قيد شده است نابودی تمام
نابرابریھای اقتصادی و اجتماعی ،براندازی استثمار ،انھدام کامل مناسبات سرمايهداری و
استقرار سوسياليسم است .سازمان فدائيان )اقليت( مدافع منافع طبقه کارگر به طور اخص و از
موضع طبقه کارگر ،مدافع منافع عموم تودهھای زحمتکش ايران است .تمام اقدامات فوری و برنامه
انتقالی دولت شورائی کارگران و زحمتکشان نيز که به شيوهای انقالبی به مرحله اجرا گذاشته
میشود ،در اساس در خدمت ھمين ھدف است .اجرای اين اقدامات فوری اما زمانی میتواند در
خدمت اھداف سوسياليستی قرار گيرد که با کنترل دقيق شوراھای کارگری بر توليد و توزيع ھمراه
باشد.
ب مافوق مردم قرار
حکومت شورائی ھمانگونه که نظام بوروکراتيک مبتنی بر سلسله مرات ِ
گرفته را برمیچيند ،دمکراسی شورائی  -که متضمن کاملترين و وسيعترين آزادیھای
سياسیست -و امکان شرکت گسترده کارگران و زحمتکشان در امور سياسی را فراھم میسازد و
اداره امور سياسی کشور توسط تودهھای وسيع کارگران و زحمتکشان که در شوراھا متشکل
شدهاند را جايگزين آن میسازد ،در عرصۀ اقتصادی نيز بايد امکان کنترل تودهای و از پائين را
فراھم سازد .يگانه نھادی که میتواند اين ھدف را به مناسبترين شکلی عملی سازد ،شورا و کميته
کارگریست که کارگران در آن متشکل شدهاند .به عبارت ديگر ،اجرای دقيق اقدامات فوری
حکومت شورائی در زمينۀ اقتصادی ،مستلزم ايجاد يک سيستم کنترل دقيق کارگری از طريق
شوراھاست که گام مقدماتی برای گذار به مديريت کارگریست .از اينرو ،دولت شورائی بيدرنگ
بايد کنترل شوراھای کارگری بر توليد و مصرف را در سراسر کشور معمول دارد .کارگران با
متشکل شدن گسترده در شوراھا و کميتهھا ،بايد ابتکار عمل در ھر کارخانه و واحد توليدی را به
دست گيرند و تمام امور کارخانه را تحت کنترل خود در آورند .با ابتکار عمل کارگران و تحت
کنترل شوراھای کارگری کليه مقررات ارتجاعی و سرکوبگرانه پيشين حاکم بر کارخانهھا برچيده
میشود و به جای نظم ارتجاعی بوروکراتيک و سرکوبگرانه حاکم بر کارخانهھا ،نظمی انقالبی و
شورائی مستقر میگردد .کليه جاسوسان و عوامل سرکوب و دست نشاندگان جمھوری اسالمی که
نظمی پليسی بر کارخانه حاکم کرده بودند ،اخراج میگردند .شوراھا و کميتهھای کارگری در ھر
 -۶۴لنين -قطعنامه در بارۀ مسأله ارضی
 -۶۵لنين -برنامه ارضی سوسيال دمکراسی روسيه در نخستين انقالب روسيه
 -۶۶لنين -برنامه ارضی
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کارخانه بر فعاليت مديريت نيز کنترل خواھند کرد ،چرا که مديريت کارگری که با الغاء مناسبات
کاالئی پولی امکان پذير است ،ھنوز برقرار نشده است .تمام اسناد اداری ،صورت حسابھا و دفاتر
عمليات مالی ،مواد خام و سوخت و ھزينهھای توليد ،ميزان سود ،انتقال کاالھا و ماشينآالت از
کارخانه به بيرون ،تحت کنترل شوراھای کارگری قرار خواھند گرفت .تعيين و نظارت بر شرايط
کار ،مسائل مربوط به استخدام و اخراج کارگران ،تعيين دستمزد ،محافظت از کارخانه و امثال آن
نيز در حيطه صالحيت شوراھا و کميتهھای کارخانه خواھد بود .با استقرار حکومت شورائی،
صاحبان برخی از کارخانهھا و مؤسسات کوچکتری که ھنوز ملی نشدهاند ،ممکن است پا به فرار
بگذارند و يا با اعالم »ورشکستگی« و توسل به بھانهھای مختلف ديگر ،کارخانه و موسسه را
تعطيل کنند .شوراھای کارگری فوراً بايد تمام امور اين کارخانهھا را در دست گيرند و با راه
اندازی آنھا ،مانع خرابکاری مخالفان دولت شورائی گردند .در غياب کنترل و حسابرسی
کارگری ،ضد انقالب میتواند در رشته توليد و توزيع محصوالت موردنياز مردم دست به
خرابکاری زده و ضربه سنگينی بر حکومت شوراھا وارد سازد و کارگران و زحمتکشان را با
معضالت جدی و حتا فاجعه اقتصادی روبرو سازد .تنھا راه جلوگيری از اين خرابکاری و فاجعه
اقتصادی ،ھمانا برقراری کنترل واقعی کارگری بر توليد و توزيع کاالھاست.
امر حساب و کنترل دقيق توليد و توزيع محصوالت توسط کارگران و شوراھای کارگری را به
نحوی بايد سازمان داد که تودهھای مردم و در وھله نخست ميليونھا کارگر و زحمتکش در آن
شرکت جويند .بديھیست که شوراھای کارگری و کميتهھای کارگری کارخانه در مراحل اوليه،
ھنوز توليد را مديريت نمیکنند ،بلکه از طريق کنترل توليد و انجام وظايف مرتبط با آن ،تجربه و
مھارت الزم برای مديريت را نيز کسب میکنند تا از کنترل کارگری به مديريت کارگری عبور
کنند» .وظيفه امروز ما معمول داشتن سوسياليسم نيست ،بلکه فقط اقدام فوری به برقراری کنترل از
٦٧
طرف شوراھای نمايندگان کارگران بر توليد اجتماعی و توزيع محصوالت است«
کنترل کارگری را اگر چه نمیتوان معمول داشتن سوسياليسم ناميد ،اما برای پيشرفت انقالب و
گذار جامعه به سوسياليسم ،کنترل شوراھای کارگری بر توليد و توزيع مطلقا ً ضروریست.
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
طريق اولی ھيچ بحثی از تنظيم کارگری توليد و مديريت کارگری نمیتواند در ميان باشد ،بلکه
شکست حکومت شورائی و خارج شدن قدرت سياسی از دست کارگران و زحمتکشان و بازگشت
سرمايهداری قطعیست» .بدون حساب و کنترل دولتی در رشته توليد و توزيع محصوالت ،قدرت
حاکمه زحمتکشان و آزادی زحمتکشان نمیتواند دوام آورد و بازگشت به زير يوغ سرمايهداری
٦٨
ناگزير است«
با اجرای کنترل و نظارت مستمر کارگریست که بستر شکلگيری مديريت کارگری ھموار
میشود و با انتقال از کنترل کارگری به مديريت کارگری مسير رھائی کامل و نھائی طبقه کارگر
از قيد و بند سرمايه فراھم میشود .بنابر اين ،اھميت و نقش کنترل کارگری در ادامه حيات و
پيشروی حکومت شورائی و گذار به سوسياليسم ،يک نقش بسيار کليدی است ،تا حدی که عملی
شدن يا نشدن آن میتواند حتا سرنوشت قدرت سياسی را نيز تعيين کند .دولت شورائی و در رأس
آن طبقه کارگر نه فقط از جھت حفظ قدرت سياسی و تحکيم آن بايد کنترل شوراھای کارگری بر
توليد و توزيع و مصرف را در سراسر کشور معمول دارد ،بلکه از حيث پيشرفتھای بعدی و آماده
شدن برای اجرای مديريت کارگری نيز بايد کنترل کارگری را برقرار سازد .مادام که اين کنترل
در ابعاد و مقياس سراسری و به نحو پيروزمندانهای عملی نشده باشد ،طبقه کارگر ھنوز نمیتواند
به تنظيم کارگری توليد يعنی مديريت کارگری بپردازد» .تا زمانی که کنترل کارگری واقعيت نيافته
 -۶٧لنين -راجع به وظايف پرولتاريا در انقالب حاضر
 -۶٨لنين -وظايف نوبتی حکومت شوروی
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و کارگران پيشرو موجبات يک لشکرکشی پيروزمندانه و بی امان را عليه نقض کنندگان اين کنترل
و يا کسانی که نسبت به آن القيدند فراھم ننموده و آن را عملی نکردهاند ،تا آن زمان نمیتوان
نخستين گام به سوی سوسياليسم )يعنی از کنترل( را به پايان رساند و گام دوم به سوی آن را
٦٩
برداشت يعنی به تنظيم توليد پرداخت«
از ھمين روست که در برنامه فوری سازمان فدائيان )اقليت( بر برقراری کنترل شوراھای
کارگری در امر توليد و توزيع کاالھا به عنوان يکی از اقدامات فوری حکومت شورائی تأکيد شده
است .برنامه فوری سازمان فدائيان )اقليت( در اين مورد مینويسد »مقابله جدی با بحران و از ھم
گسيختگی اقتصادی ،کمبود کاالھا ،سؤء استفادهھای سرمايهداران و نياز به دمکراتيزه کردن
اقتصاد کشور ايجاب میکند که از ھمان نقطه توليد ،يک کنترل دمکراتيک برقرار شود و در تمام
کارخانهھا و موسسات ،کنترل کارگری معمول گردد .اين بدان معناست که شوراھای کارگران بايد
حساب و کتاب توليد را در تمام موسسات خواه دولتی يا خصوصی ،چگونگی توزيع ،خريد و
فروش محصوالت ،اندوختهھا و ذخاير ،سود سرمايهداران ،استخدامھا ،اخراجھا و غيره را تحت
٧٠
کنترل دقيق خود بگيرند«
برقراری کنترل شوراھای کارگری برتوليد و توزيع ،اگر چه يک گام ضروری و بسيار
پراھميتیست برای کنترل توليد و توزيع کاالھا ،با اين وجود بدون الغاء اسرار بازرگانی ،ھنوز
ھيچ سخنی از يک کنترل واقعی در زمينه توليد و توزيع نمیتواند در ميان باشد و ھمانطورکه لنين
ھم میگويد» :نخستين کالم کنترل واقعی« ٧١الغاء اسرار بازرگانیست .ثروتمندان و صاحبان
بنگاهھا و مؤسسات تجاری ،اسرار بازرگانی و معامالت خود را مخفی میکنند و ھيچ تمايلی ندارند
اين اسرار فاش و توده مردم از آن مطلع شوند .پرسيدنیست که چرا ثروتمندان و صاحبان بنگاهھا
و مؤسسات تجاری نسبت به مخفی کردن اسرار بازرگانی اصرار میورزند و نسبت به لغو آن به
شدت حساساند و اصوالً ھدف آنھا از اين اختفا در چيست؟ ھدف ثروتمندان و صاحبان اين گونه
بنگاهھا از مخفی نگاه داشتتن اسرار بازرگانی و معامالت خود ،در يک جمله ،کاله برداری و
احتکار و در اصل ،سود ورزی و چپاول بی سر و صدای مردم است .آنھا به وسيله تنظيم يک
سرھم بندی
رشته صورت حسابھای ناقص و قالبی و ترازنامهھائی که البته به قصد فريب مردم ِ
میکنند ،اھداف خود را پرده پوشی میکنند و به وسيلۀ اين »مدارک« ساختگی ،کم و کيف معامالت
و ميزان سود و امثال آن را از چشم مردم پنھان میسازند و بی آنکه حساسيتی را در جامعه
برانگيزند ،سودھای بسيار ھنگفتی را به جيب میزنند .حفظ اسرار بازرگانی در واقع به معنای
حفظ امتيازات و سود ورزی مشتی افراد ،عليه تمام مردم است .ھم اکنون دهھا و صدھا معاملهای
که توسط افراد رده باالی حکومتی و غيرحکومتی ،تاجران ،پيمانکاران ،آقا زادهھا و عناصر
وابسته به سپاه و نزديک به اين يا آن باند حکومت صورت میگيرد ،ميلياردھا و صدھا ميليارد سود
نصيب آنھا میسازد .شمهای از اين معامالت فوقالعاده پرسود که گاه در جريان اختالف و رقابت
شيادی
غارتگران مردم افشاء شده است ،حاکی از پولھای بی حساب و کتاب ھزاران ميلياردی و
ِ
آشکار مشتی دز ِد دارنده امتيازات ويژه و حاکی از چپاول بی انتھای مردم است .تمام اين معامالت
انواع دقيق کاالھا ،ميزان سود و غيره و غيره تماما ً از چشم مردم مخفی نگاه داشته شده است.
معنای اين اقدامات و معنای مخفی نگاه داشتن اسرار بازرگانی ھيچ چيز ديگری جز چپاول و
غارت و جز خزانه دزدی سيستماتيک که صورت قانونی داده شده است نيست! لذا دولت شورائی
بيدرنگ بايد اسرار بازرگانی را ملغا کند و جلوی اين گونه غارتگریھا را بگيرد .البته سرمايه
داران به ھيچوجه مايل نيستند کسی بر اين نقطه حساس آنھا انگشت بگذارد و اسرار معامالت و
ميزان و منبع سودھای ھنگفت و باد آورده آنھا را علنی و برمال سازد .اما بدون الغاء اسرار
 –۶٩لنين -وظايف نوبتی حکومت شوروی
 -٧٠برنامه فوری سازمان فدائيان )اقليت( برای سرنگونی جمھوری اسالمی و برقراری حکومت شورائی
 -٧١لنين  -خطر فالکت و راه مبارزه با آن
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بازرگانی ،ھنوز نمیتوان از يک کنترل به معنای واقعی آن سخن گفت و حساسيت زياد ثروتمندان
و صاحبان بنگاهھا و مؤسسات تجاری ،ضرورت عملی ساختن اين اقدام فوری را دو چندان میکند.
بدون الغاء اسرار بازرگانی کنترل توليد و توزيع نيز وعده پوچی بيشتر نخواھد بود و آنطور که
لنين نيز اشاره میکند ،الغاء اسرار بازرگانی ،حساسترين نقطه سرمايه و کليد کنترل است
»اينجاست کليد ھر کنترل ،اينجاست حساسترين نقطه سرمايه ،سرمايهای که تاراجگر مردم است
٧٢
و در امر توليد کارشکنی میکند«
کارگران و زحمتکشان و تمام مردم حق دارند از تمام معامالت ثروتمندان و شرکتھای
سھامی و بازرگانی به طور کامل اطالع داشته باشند .حکومت شورائی در اينجا نيز بايد موجبات
کنترل و بازرسی تمام امور از پائين را توسط تودهھای مردم ،شوراھا و تشکلھای کارگری و
تودهای فراھم سازد .حکومت شورائی به فوريت بايد قانونی وضع کند که تمام صاحبان بنگاه ھای
تجاری و بازرگانی ملی نشده را موظف سازد اطالعات مربوط به کم و کيف معامالت و سودھای
خود را در اختيار دولت شوراھا قرار دھند .باالغاء اسرار بازرگانی که در برنامه فوری سازمان
فدائيان )اقليت( برآن تأکيد شده است ،دخل و خرج اين دسته از ثروتمندان و استثمارگران برمال
میگردد ،شيادیھا و رمز و راز پنھانکاری تجار و بازرگانان از پرده بيرون میافتد و کنترل،
معنای واقعی پيدا میکند.
ً
ً
مجموعه اقدامات فوری و انتقالی که مشروحا به آن اشاره شد ،تماما در زمره خواستھای
حداقل پرولتاريا و برنامه حداقل پرولتارياست .برنامه حداقل پرولتاريا در لحظه کنونی فراتر از آن
چيزی است که سنتا ً برنامه حداقل ناميده میشد و صرفا ً يک رشته مطالبات بورژوا -دمکراتيک را
در بر میگرفت .برنامه حداقل پرولتاريای ايران در حال حاضر يک رشته مطالبات و اقدامات
اقتصادی و سياسی را در برمیگيرد که اين اقدامات و خواستھا ،اگر چه فینفسه اقدامات و
خواستھای سوسياليستی محسوب نمیشوند ،اما برخی از اين اقدامات از محدوده جامعه
سرمايهداری فراتر میروند .قريب به يک قرن است که بورژوازی به لحاظ تاريخی خصلت مترقی
خود را از دست داده است و يک طبقه به کلی ارتجاعیست .در ايران نيز طبقه بورژوازی ،فاقد
ھرگونه خصلت ترقی خواھانه و يک طبقه ارتجاعیست که ھيچ بخش و اليه آن ،ھيچگونه رسالت
يا وظيفهای در دگرگونیھای اجتماعی و اقتصادی و تحوالت انقالبی و يا حتا متحقق ساختن
مطالبات بورژوا-دمکراتيک ندارد و طبقهای است ضد انقالبی .از اين روست که تحقق اين دسته از
مطالبات نيز به پرولتاريا محول شده است .اين پرولتارياست که با اجرای برنامه حداقل خود و انجام
يک رشته اقدامات فوری و انتقالی برای گذار به سوسياليسم ،تکاليف عقب مانده و بورژوا-
دمکراتيک را نيز به سرانجام میرساند .برنامه حداقل و اقدامات عاجل و انتقالی ،با عطف توجه به
مجموعه شرايط جامعه ايران تنظيم شده و به گونهای است که اوالً تمام آنھا قابل اجراست و ثانياً
برای انتقال به سوسياليسم و عملی ساختن آن ضروریست .دولت شورائی کارگران و زحمتکشان
که به شيوهای انقالبی اين اقدامات را به مرحله اجرا میگذارد و مطالبات توده زحمتکش مردم را
متحقق میسازد ،درعين حال با تأمين وسيعترين آزادیھای سياسی ،آگاھی ،تشکل و پرورش
کارگران و زحمتکشان را از راه مبارزه طبقاتی آشکار ،ارتقاء میبخشد و از اين يگانه راه صحيح
و ممکن ،نخستين گام را به سوی سوسياليسم برمیدارد .تنھا حکومت شورائیست که میتواند
انتقال به سوسياليسم را به بی دردترين نحوی تأمين نمايد.
ّ
نيازی به گفتن نيست که حکومت شورائی نمیتواند در حد اجرای اقدامات فوری و انتقالی در
جا زده و متوقف گردد .توقف در اين مرحله ،معنای ديگری جز بازگشت به عقب ،جز شکست
حکومت شوراھا و مرگ انقالب نخواھد داشت .يا پيش روی بالوقفه به سوی سوسياليسم ،يا پس
رفت وعقبگرد به سوی سرمايهداری! راه سومی وجود ندارد .شرط پيشروی اما تداوم انقالب،
کوبيدن قلعه سرمايه و ورود آن به مرحله سوسياليستی و اجرای
برداشتن گامھای ديگری به پيش،
ِ
 -٧٢لنين  -خطر فالکت و راه مبارزه با آن
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تام و تمام برنامه حداکثر پرولتارياست .بنابر اين دوام حکومت شورائی و پيروزی پرولتاريا ،در
گرو برداشتن گامھای قاطع به سمت جلو ،فتح سنگرھای جديد و صعود به قلّۀ سوسياليسم است.
بديھیست که از قبل نمیتوان پيشبينی کرد دوره انتقالی چه مدت زمانی طول خواھد کشيد .اين
موضوع ،صرف نظر از عامل خارجی و انقالبات در ساير کشورھا که میتواند در اين روند تأثير
گذار باشد ،تا آنجا که به شرايط داخلی بر میگردد ،در گرو پيشرفت و تکامل مبارزه طبقاتی و در
گرو درجه تشکل ،آگاھی و آمادگی پرولتارياست.
سازمان فدائيان )اقليت( ھمواره بر اين نکته تأکيد نموده است که حکومت شورائی و دولت
شورائی ،يک دولت نوع پرولتری ،دولت طراز نوين و دولتی از نوع کمون است .کمون نيز نتيجه
جنگ طبقاتی توليد کنندگان عليه غاصبان و يک حکومت کارگری بود .مارکس در کتاب جنگ
داخلی در فرانسه و جمعبندی خود از کمون پاريس مینويسد »کمون به طور عمده حکومت طبقه
کارگر و نتيجۀ جنگ طبقاتی توليد کنندگان عليه غاصبان بود ،کمون ھمان شکل سياسیای بود که
رھائی اقتصادی کار را ممکن میساخت ،اين شکل سياسی باالخره پيدا شده بود«] ٧٣تأکيد از
ماست[
حکومت شورائی نيز نتيجۀ مبارزه انقالبی و بی امان طبقه کارگر و زحمتکشان عليه
سرمايهداران و مالکين و يک حکومت کارگری است .حکومت شورائی نيز نھايتا ً میخواھد و
میبايد به »رھائی اقتصادی کار« جامه عمل بپوشاند و ھمان اصولی را معمول دارد که مارکس از
جمع بندی کمون پاريس به آن دست يافت .روشن است که با استقرار حکومت شورائی سلطه
سياسی طبقه کارگر تأمين میشود .تسلط سياسی طبقه کارگر اما ھيچگونه سازگاری با ادامه اسارت
اجتماعی آن و بقاء طبقات نمیتواند داشته باشد .طبقه کارگر نمیتواند سلطه سياسی خود را حفظ
کند مگر آنکه مبارزه اساسی خود را متوجه ريشهکن ساختن طبقات و استقرار سوسياليسم سازد.
»تسلط سياسی توليد کننده نمیتواند با ادامه اسارت اجتماعیاش سازگار باشد ،پس کمون
میبايستی اھرمی باشد که پايه اقتصادی وجود طبقات و بنابر اين تسلط طبقاتی را ريشه کن سازد.
وقتی که کار از اسارت رھا شد ،ھر انسان مبدل به کارگری توليد کننده میشود و کار توليدی ديگر
٧٤
خصوصيت طبقاتی نخواھد داشت«

 -٧٣کارل مارکس -جنگ داخلی در فرانسه
 -٧۴کارل مارکس -جنگ داخلی در فرانسه

وظايف فوری انقالب اجتماعی و حکومت شورايی

٦٣

اقدامات فوری حکومت شورائی به منظور افزايش سطح رفاه زحمتکشان روستائی
و بسط مبارزه طبقاتی در روستاھا
يکی ديگر از اجزاء مھم برنامه فوری سازمان فدائيان )اقليت( ،اجرای يک رشته اقدامات در
زمينه مسائل ارضی و بھبود وضعيت کشاورزی و زحمتکشان روستائیست .حکومت شورائی به
منظور ريشه کن ساختن تمام بقايای عقب مانده و فئودالی ،برای افزايش سطح رفاه دھقانان فقير و
زحمتکشان روستا و به منظور بسط و تکامل مبارزه طبقاتی در روستاھا ،يک رشته اقدامات
انقالبی و راديکالی را به مرحله اجرا میگذارد و از اين طريق تمام مناسبات عقب مانده زمينداری،
و يوغ مالکين و زمينداران بزرگ را بر میاندازد ،موانع پيشرفت و تعالی جامعه را به شيوهای
انقالبی از پيش پای طبقه کارگر برمیدارد ،تا نھايتا ً کشاورزی پيشرفته ،توليد بزرگ و محصول
کافی و کشت دستهجمعی و شورائی تام و تمام جايگزين کشاورزی عقب مانده ،توليد خرد و
محصول اندک و کشت شخصی و انفرادی گردد .جوھر اصلی برنامه فوری ارضی حکومت
شورائی ،در واقع بھبود بخشيدن زندگی زحمتکشان روستا ،آماده سازی شرايط روستاھا برای
کشت بزرگ و جمعی ،بھبود اقتصاد کشاورزی و تسھيل شرايط برای گذار به توليد
سوسياليستیست.
قريب به نيم قرن است که شيوه توليد سرمايهداری ،شيوه توليد مسلط در ايران است .ھرچند بقايا
و نشانهھائی از مناسبات توليد عقب مانده فئودالی و ماقبل سرمايهداری نيز ديده میشود اما
مناسبات و شيوه توليد اصلی و مسلط در اقصا نقاط و در دورترين روستاھای کشور نيز مناسبات و
شيوه توليد سرمايهداری است .دھقانان زحمتکش و زحمتکشان روستائی در تحت فشار و ستم
سرمايهداران و زمينداران ،دولت و نھادھای رنگارنگ وابسته به آنھا در طی تمام دوران
محمدرضا شاه پيوسته فقيرتر شده و ھر سال شمار بيشتری از آنھا خانه خراب شدهاند.
اين روند ،در دوران حاکميت جمھوری اسالمی نيز تشديد گشته و نقش و وزن روستاھا و
اقتصاد کشاورزی به طور نسبی کاھش يافته است .سھم بخش کشاورزی از اشتغال نيز پيوسته
کمترشده و برطبق آمارھای رسمی طی سالھای  ١٣٣٥-٧٥بيش از  ٦٠درصد کاھش يافته است.
اين سھم که در سال  ٨٠به  ٢٦درصد رسيده بود در سالھای بعد از آن باز ھم کاھش يافت و در
سال  ٨٤به  ٢١درصد رسيد .روند کاھش سھم بخش کشاورزی از اشتغال ھمچنان ادامه دارد .سھم
بخش کشاورزی در توليد ناخالص داخلی نيز ناچيز است .بر طبق گزارش خبرگزاری اقتصادی
ايران در سال  ،٨٨تنھا  ١٣ /٢درصد توليد ناخالص داخلی به بخش کشاورزی اختصاص داشته
است .از سوی ديگر در طول اين سالھا ،ترکيب جمعيت شھری و روستائی نيز دچار تغييرات
بزرگی شده است .در سال  ،۵۵نسبت جمعيت شھری به روستائی  ٤٧به  ۵٣درصد بوده است.
مطابق سرشماری سال  ،٩٠جمعيت شھری به  ٧١درصد افزايش و جمعيت روستائی به  ٢٩درصد
کاھش يافته است.
ترک روستاھا و روند مھاجرت روستائيان به شھرھا نيز به شدت افزايش يافته است و بسياری
از روستاھا ،به کلی از سکنه خالی و
راھی شھرھا شدهاند» .تعداد روستاھای
روستائيان بيشتری
ِ
ِ
٧٥
خالی از سکنه تنھا در طی سالھای  ٧۵الی  ،٨۵به ميزان  ١٠درصد افزايش يافته است «.اغلب
مھاجرين روستائی در حاشيه شھرھای بزرگ اسکان گزيده ،به کارگری وانجام کارھای مختلفی
روی آوردهاند و بخش اعظم آنھا از طريق فروش نيروی کار خود ارتزاق میکنند .اين تغييرات و
شواھد ،نشاندھنده آن است که روند خانه خرابی دھقانان بيش از پيش تشديد گشته است .با خانه
خرابی انبوه بيشتری از دھقانان و خرده توليد کنندگان روستائی ،نقش و وزن توليد خرد دھقانی در
ِ
کل اقتصاد کشاورزی بيش از پيش کاھش يافته است و نقش و وزن توليد بزرگ در شرکتھای
زراعی ،دام پروری و کشت و صنعتھای بزرگی که تعداد آنھا نيز پيوسته افزايش يافته ،از
 –٧۵سايت خبری تحليلی اطالع رسانی توسعه روستائی و کشاورزی ايران
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اھميت بيشتری برخوردار شده است .بخش زيادی از محصوالت کشاورزی در واحدھای بزرگ وبا
استثمار پرولتاريا و نيمه پرولتاريای کشاورزی توليد میگردد .توليد خر ِد دھقانی اگر چه در
مجموع توليدات اين بخش نقش تعيين کنندهای ندارد ،اما به لحاظ تعداد ،ھمچنان پرشمار و پراھميت
است.
روشن است که برنامه ارضی حکومت شورائی و اقدامات فوری آن در اين مورد ،چه از لحاظ
تقدم و تأخر و چه به لحاظ نقش و اھميت آن در رھائی کارگران و تودهھای زحمتکش روستائی از
قيد ستم سرمايه و زمينداری بزرگ ،نمیتواند بی تأثير از اين ويژگیھا و بدون توجه به آن اتخاذ و
اجرائی شود.
از اين رو نخستين اقدام حکومت شورائی ،ملی کردن تمام زمينھا و براندازی سلطه انحصاری
زمينداران و مالکين بر اراضی کشور است .حق مالکيت اراضی بايد به دولت شورائی کارگران و
زحمتکشان واگذار شود و دولت نيز موظف است بالدرنگ يک رشته اقدامات فوری ،در زمينه
سروسامان دادن به توليد کشاورزی را سازمان داده و عملی سازد .حکومت شورائی حق استفاده از
اين زمينھا را به شوراھا ،تعاونیھا و نھادھای دمکراتيک کارگری و دھقانی واگذار میکند .دولت
شورائی کارگران و زحمتکشان ،بايد با تمام توان خود برای مصادره و ضبط فوری و کامل ھمه
اراضی ،امالک و ابزار توليد مالکان و زمينداران بزرگ اقدام کند و از جنبش دھقانان برای
مصادرۀ اراضی مادام که جنبه انقالبی و دمکراتيک دارد ،پشتيبانی به عمل آورد .کليه اراضی،
مراتع و باغھای متعلق به بنيادھای متعدد مذھبی و موقوفات و ھمچنين کليه ابزارھای توليد متعلق
به اين نھادھا و زمينداران نظير تراکتور ،بذرپاش ،کمباين ،وسائل آبياری ،وسائل حمل و نقل و
ساختمانھای احداث شده در اين اراضی و امثال آن ،ضبط میشود و در اختيار کارگران کشاورزی
و دھقانان فقير متشکل در شوراھا و کميتهھا و اتحاديهھا قرار میگيرد .به منظور بھبود شيوه توليد
محصوالت کشاورزی و افزايش ميزان برداشت آن و نيز به منظور بسط اقتصاد بزرگ و برقراری
کنترل اجتماعی بر آن ،حکومت شورائی از طريق شوراھا و کميتهھای دھقانی بايد بکوشد در
امالک مصادره شده ،واحدھا و سازمانھای کشاورزی نمونهوار بزرگی را تحت کنترل شوراھای
نمايندگان کارگران و زحمتکشان ايجاد کند و برتریھا و مزايای کشت جمعی و بزرگ در مقايسه
با کشت فردی و اقتصاد خرد را در عمل به دھقانان نشان دھد.
حکومت شوارئی با انجام ھمين اقدامات فوری که در رأس آن ملی کردن اراضی و لغو مالکيت
خصوصی بر زمين و ايجاد کشت بزرگ و شورائی که توسط شوراھای کارگران و دھقانان اداره
میشود ،مھمترين گام برای بازسازی کشاورزی نوين را برداشته و سھمگينترين ضربات را بر
پيکر زمينداران بزرگ وارد آورده است .بديھیست که برخی از دھقانان بر پايه منافع شخصی و
کوتاه مدت خود ،ممکن است خواستار تقسيم زمينھای ملی شده گردند .اما حکومت شوارئی جز در
وضعيتھای خاص و در موارد بسيار محدود و به کلی استثنائی که از قبل نمیتوان آن را به دقت
مشخص کرد ،به تقسيم زمين در امالک ملی يا مصادره شده مبادرت نخواھد کرد .علت آن ھم
روشن است .اوالً در سيستمھای اقتصادی کشاورزی کوچک و يا کشت فردی و شخصی ،ميزان
توليد محصول بسيار پائين است .کشاورزی خرد و کشت فردی ،ھيچگاه نتوانسته است توده
کارگران کشاورز و دھقانان فقير را از فقر نجات دھد .ثانيا ً استفاده از ابزار توليد و تکنولوژی
مدرن در زمينه کاشت و داشت و برداشت در زمينھای کوچک بسيار محدود و به طور عمده
ناممکن و بارآوری کار نيز بسی محدود و پائين است .روند اساسی در کشاورزی سرمايهداری نيز
تا کنون تبديل واحدھای توليد کوچک با سطح زير کشت بسيار اندک ،به واحدھای توليد بزرگ،
ھمراه با مصرف بيشتر کودھای شيميائی و استفاده از ابزار و ماشين آالت جديد و بازده بيشتر بوده
است .کشت فردی که مشروط به مالکيت شخصیست ،نه فقط دھقانان را از فقر و خانه خرابی
نجات نمیدھد ،بلکه اين شيوه ،در برابر توليد بزرگ ،شيوه کھنه شدهای است که به طور اجتناب
ناپذير بايد جای خود را به توليد بزرگ بسپارد و الزاما ً خواھد سپرد .ثالثا ً و از ھمه اينھا مھمتر،
تقسيم زمينھای ملی شده ميان کشاورزان ،خواه ناخواه آنھا را به ايجاد امتيازات جديدی برای
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خودشان در پوشش حق مالکيت میراند وتوليد و اقتصاد خرد و کوچک را دامن زند .تقسيم زمين
در عين حال با درجه معينی از بازگشت به سوی مناسبات کھن ھمراه است که تمام اينھا خالف
اھداف استراتژيکی حکوت شورائی و در رأس آن طبقه کارگر است و شوراھای کارگران و
زحمتکشان نيز ھرگز مشوق بازگشت از ملی کردن به تقسيم زمين نيستند و نبايد باشند .اين اقدام نه
فقط مغاير کشاورزی نوين و خالف پيشرفت اقتصاد کشاورزیست ،بلکه مغاير اھداف طبقه کارگر
و تأمين شرايط برای انتقال زراعت به سوسياليسم نيز ھست .دولت شورائی در ھمه حال توليد
بزرگ را در مقابل توليد کوچک ،توليد پيشرفته را در مقابل توليد عقب مانده ،توليد ماشينی را در
مقابل توليد دستی تقويت مینمايد و نه عکس آن .اين شيوه به طبقه کارگر کمک میکند تا ريشهھای
عميق و جان سخت تمام عقب ماندگیھا و بقايای کھنه و منسوخ را سست کند و از جا بکند و
زراعت و اقتصاد کشاورزی را به سمت جلو و به سمت مدل اقتصاد شورائی و سوسياليستی ھدايت
نمايد .نکته اساسی و بسيار مھمی که در بخش ارضی برنامه سازمان فدائيان )اقليت( به طور ويژه
بر آن تأکيد و از آن به عنوان يک وظيفه نام برده شده است ،ھمانا ضرورت سازماندھی و متشکل
شدن پرولتاريای روستا در تشکل اخص طبقاتی خود مستقل از ساير گروهھای روستائیست .وظيفه
ما توضيح وجود تضاد آشتی ناپذير ميان منافع پرولتاريای روستا با منافع بورژوازی دھقانی و
سرانجام توضيح اين نکته است که تنھا يک انقالب سوسياليستی و سوسياليسم است که میتواند
تقسيم طبقاتی جامعه و ھرگونه استثمار انسان از انسان را نابود کند.
کشت جمعی و شورائی و اداره زمينھای کشاورزی توسط شوراھای کارگران و زحمتکشان
اگر چه جزء مھم و شايد مھمترين جزء برنامه ارضی حکومت شورائیست ،اما اين ھنوز
پاسخگوی تمام معضالت کشاورزی و اقتصاد روستائی يا مسائلی که اليهھای مختلف دھقانی درگير
آن ھستند و خواھند شد و حکومت شوارئی را با آن درگير خواھند کرد نيست .پيش از ھر چيز بايد
براين نکته تأکيد شود که فقط پرولتاريای شھری و صنعتی متشکل در شوراھا و تشکلھای طبقاتی
خويش است که قادر است تودهھای زحمتکش روستا را از قيد ستم سرمايه و زمينداری بزرگ رھا
سازد .پرولتاريا اما در صورتی میتواند به عنوان پيشاھنگ کليه استثمار شوندگان و زحمتکشان و
به عنوان رھبر آنان در مبارزه برای کوتاه کردن دست استثمار کنندگان و در راه نابودی آنھا اقدام
کند ،که پيکار طبقاتی را به عرصه روستاھا نيز بکشاند .از ھمين روست که در بخش مربوط به
مسأله ارضی برنامه فوری سازمان فدائيان )اقليت( ،بسط و تکامل مبارزه طبقاتی در روستاھا
مطرح و بر آن تأکيد شده است .حکومت شورائی و در رأس آن طبقه کارگر نمیتواند نسبت به
اليهھا و اقشار مختلف روستائی برخورد يکسانی داشته باشد و برای معضالت آنھا راه حل واحدی
ارائه دھد.
مھمترين وظيفه حکومت شورائی در روستاھا ،متشکل ساختن پرولتاريای کشاورزی در
سازمان اخص کارگری و مستقل از ساير گروهھای اھالی روستاست .ھمۀ کسانی که از طريق
فروش نيروی کار خويش در مؤسسات کشاورزی سرمايهداری ،وسائل معاش خود را تامين
میکنند ،پرولتاريای روستا ھستند .پرولتاريای روستا ،مھمترين گروه روستائيانی ھستند که جذب
حکومت شورائی میشوند و يگانه نقطه اتکاء قوی حکومت شورائی در روستاھا به حساب میآيند.
اما گروه ديگری از روستائيان که وسائل معاش خود را ،قسمتی از راه فروش نيروی کار و اجير
شدن در موسسات کشاورزی و صنعتی سرمايهداری بدست میآورند و قسمت ديگر را از راه کار
در قطعه زمين شخصی يا اجارهای که فقط بخشی از محصوالت الزم برای تغذيه خانواده خود را
تأمين میکند ،نيمه پرولترھا ھستند .بديھیست که اين گروه از روستائيان در کنار گروه اول ،از
نخستين گروهھای روستائی ھستند که از حکومت شورائی و برنامه آن در عرصه مساله ارضی
بھرمند میگردند و جلب و جذب حکومت شورائی میشوند .بعد از اينھا ،دھقانان خرده پا ،يعنی
کشاورزان خرده مالک قرار دارند که بواسطۀ داشتن قطعه زمينھای نسبتا ً کوچکی که به موجب
حق مالکيت يا اجارهداری از آن بھره برداری میکنند ،نيازمندیھای خود و خانواده خود را تأمين
میکنند و به اجير کردن نيروی کار غير متوسل نمیشوند .به رغم تزلزلی که در ميان اين قشر

وظايف فوری انقالب اجتماعی و حکومت شورايی

٦٦

روستائی وجود دارد اما اينھا نيز جزو روستائيان زحمتکشی ھستند که از حکومت شورائی و
برنامهھای آن منفعت میبرند .چرا که حکومت شورائی با ملی کردن اراضی ،ضبط زمينھای
متعلق به مالکين و زمينداران بزرگ ،برانداختن سيستم اجارهداری ،اين گروه از روستائيان را از
پرداخت اجاره و يا بازپرداخت وامھای بانکی و دولتی معاف و آنان را از اشکال گوناگون ستم و
وابستگی به زمينداران بزرگ رھا میسازد .حکومت شورائی با کمکھای فوری خود ،از جمله
امکان استفاده از ابزار کشاورزی مصادره شده و نيز از طريق ايجاد تعاونیھا و تشويق آنان به
متشکل شدن در اين تعاونیھا و نھادھای دمکراتيک ،سعی میکند اين گروه را نيز به سمت کشت و
کار جمعی و تعاونی ھدايت کند .بايد درنظر داشت که اين گروه از روستائيان در زندگی پردرد و
رنج خود ،ستمھا و زحمات زيادی را متحمل میشوند و دائما ً در فقر و تنگدستی به سر میبرند و
اين زمينۀ جذب آنھا را به حکومت شورائی که حائز اھميت بسيار زيادیست ،تقويت میکند .با اين
وجود بايد تأکيد نمود که اين گروه از دھقانان ،به رغم آنکه در ذلت و بدبختی به سر میبرند و در
معرض ظلم و ستم قرار دارند اما فقط زمانی به طور قطعی از حکومت شورائی و پرولتاريای
انقالبی پشتيبانی میکنند که رھبری متشکل و نيرومند و ارادۀ راسخ طبقه کارگر برای نشان دادن
راه صحيح را در عمل مشاھده کنند .لنين نيز دراين مورد میگويد اين قشرازاھالی روستائی »که
در ذلت بی نظير و تفرقه به سر میبرند و در معرض ظلم و ستم قرار دارند و در کليه کشورھا،
حتا در پيشروترين کشورھا ،به زندگی در شرايط نيمه بربريت محکوماند ،در حاليکه از لحاظ
اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی در پيروزی سوسياليسم ذینفع میباشند ،فقط پس از تصرف قدرت
سياسی توسط پرولتاريا ،فقط پس از سرکوب قطعی زمينداران بزرگ و سرمايهداران و فقط پس از
آنکه اين افراد زجر کشيده در عمل ببينند که دارای پيشوای متشکل و مدافعی ھستند که برای کمک
و رھبری و برای نشان دادن راه صحيح به حد کافی نيرومند و راسخ است ،میتوانند به طور
٧٦
قطعی از پرولتاريای انقالبی پشتيبانی کنند«.
اما گروه ديگری از روستائيان ،دھقانانی ھستند که زمينھای کوچکی را که به موجب حق
مالکيت يا اجارهداری در اختيار دارند و نه فقط ھزينه خانواده خود را تأمين میکنند بلکه گاه با
اجير کردن نيروی کار ديگران ،مازاد معينی ھم بدست میآورند .اين قشر از روستائيان را که
دھقانان ميانه حال ناميده میشوند ،حکومت شورائی در آغاز نمیتواند به طرف خود جلب کند بلکه
بايد آن را در مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی بی طرف سازد .انتقال به زمينداری کلکتيو در
مورد اين قشر از دھقانان بسی مشکلتر از دھقانان فقير و خردهپاست .قشر ميانه حال دھقانی ،در
مبارزه ما بين پرولتاريا و بورژوازی غالبا ً جانب بورژوازی را میگيرد و در برابر شوراھا و
حکومت شورائی دست به مقاومت خواھد زد» .پرولتاريای انقالبی نمیتواند-الاقل برای آينده
نزديک و برای آغاز دوران ديکتاتوری پرولتاريا -اين وظيفه را در برابر خود قرار دھد که قشر
مزبور را به جانب خود جلب نمايد ،بلکه بايد به اين وظيفه اکتفا ورزد که وی را بی طرف نگاه
دارد يعنی در مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی بی طرف سازد .نوسان اين قشر بين اين دو نيرو
ناگزير است و در آغاز دوران جديد تمايل بيشتر وی در کشورھای تکامل يافته سرمايهداری به
٧٧
سوی بورژوازی خواھد بود».
تنھا در پرتو مبارزه طبقاتی و تعميق آن و در پرتو کئوپراسيون سازی و انجام يک رشته
اقدامات گسترده در زمينه کشت و برداشت کلکتيو و نشان دادن عملی مزايا و برتریھای کشت
جمعیست که حکومت شورائی میتواند تزلزل اين قشر را به سمت شوراھا و پرولتاريای انقالبی
درھم بشکند .حکومت شورائی با ايجاد نمونهھای موفق تعاونیھا بايد در عمل به آنھا نشان دھد که
کشت جمعی و تعاونی چه از نظر تمرکز و بارآوری و چه از نظر استفاده منطقی و صحيح از
زمين و نيروی کار ،به مراتب نسبت به واحدھای کوچک و مجزا برتر است و در مقايسه با اين
 -٧۶لنين -طرح اوليه تزھای مربوط به مسأله ارضی
 -٧٧لنين -طرح اوليه تزھای مربوط به مسأله ارضی
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واحدھای پراکنده ،عالوه بر صرفهجوئی در نيروی کار ،محصول بيشتری نيز بدست میآيد .تنھا
از اين طريق است که بايد زمينه جلب و جذب اين گروه از روستائيان را فراھم ساخت .جلب و
جذب اين دسته از روستائيان به کشت و کار جمعی اما مستلزم کار صبورانه و طوالنی مدتتر و
مستلزم فعاليتھای فرھنگی در ميان آنھا و روستاھاست که اين نيز از وظايف حکومت شورائی و
پرولتاريای آگاه است» .وظيفه ما عبارت است از فعاليت فرھنگی در بين دھقانان ،و اما اين فعاليت
فرھنگی در بين دھقانان که يک ھدف اقتصادی است ،ھمانا عبارت است از جلب به کئوپراسيون،
ھر آينه جلب کامل به کئوپراسيون عملی شده بود ،ما اکنون با ھر دو پا برزمينه سوسياليسم
قرارگرفته بوديم .ولی اين جلب کامل به کئوپراسيون الزمهاش با فرھنگ شدن دھقانان )و ھمانا
توده عظيم دھقانان( به آنچنان درجهایست که نيل بدان بدون يک انقالب کامل فرھنگی محال
٧٨
است«.
گسترش بنگاهھای کئوپراتيو در حکومت شورائی که موجب اتحاد و تشکل ميليونھا تن از اھالی
میگردد ،به ويژه از نظر تسھيل شرايط گذار به سوسياليسم از اھميت فوقالعادهای برخوردار است.
اين اھميت به حدی است که لنين نيز بنگاھھای کئوپراتيو که زمين و وسائل توليد آن به دولت يعنی
به طبقه کارگر تعلق دارد را ھمرديف بنگاھھای سوسياليستی میداند» .در نظام موجوده ما
بنگاهھای کئوپراتيو از بنگاهھای سرمايهداری خصوصی به عنوان بنگاھھای کلکتيو متمايزند ولی
از بنگاهھای سوسياليستی در صورتيکه در زمينی برپا شده باشند که آن زمين و وسائل توليد به
٧٩
دولت ،يعنی به طبقه کارگر تعلق داشته باشد ،متمايز نيست«.
به ھر رو روشن است که حکومت شورائی و در رأس آن طبقه کارگر در آغاز حاکميت خود
نمیتواند منافع اين گروه دھقانان را در نظر نگيرد و جلب و جذب آنھا حتا چنانچه مستلزم يک
سلسله گذشتھای اوليه باشد ،نبايستی به آن بی توجه باشد .انتقال به کشاورزی کلکتيودر مورد اين
گروه از دھقانان قطعا ً بايد با احتياط و به تدريج ،بدون اعمال زور و داوطلبانه انجام شود» .قدرت
دولتی پرولتری بايد انتقال به زمينداری کلکتيو را فقط با احتياط فراوان و تدريجاً ،با نشان دادن
٨٠
نمونه و بدون ھيچگونه اعمال زوری نسبت به دھقانان ميانه حال انجام دھد«.
پنجمين گروه روستائيان ،افراد مرفّھی ھستند که معموالً زمين و اقتصاد خود را به وسيله چند
کارگر اجير اداره میکنند .اينھا در واقع نمايندگان تيپيک بورژوازی روستا و سرمايهدارانی ھستند
که در رشتۀ زراعت و کشاورزی فعاليت میکنند واز طريق استثمار کارگران کشاورزی ،سرمايه
انباشت میکنند .اين گروه از روستائيان که بسيار کم شمارتر از گروهھای پيشين ھستند ،گرچه
زميندار و سرمايه دار بزرگ نيستند و سرمايه آنھا ھنوز ملی نشده است ،اما دشمن کارگران و
زحمتکشان و ضدانقالباند و عليه شوراھا و حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان دست به
خرابکاری و مقاومت خواھند زد .حکومت شورائی به موازات مقابله با سرمايهداران و کوتاه کردن
دست آنھا در صنايع و شھرھا ،بايد مبارزهای جدی عليه اين گروه از ضدانقالب را نيز سازمان
دھد .حکومت شورائی با مسلح ساختن پرولتاريای روستا ،تشکيل و گسترش شوراھائی که در آن
تفوق پرولترھا و نيمه پرولترھا تأمين شده باشد ،به مقابلهای جدی با آنھا میپردازد ،مقاومتشان را
درھم شکسته و مانع خرابکاری آنھا میشود .حکومت شورائی گر چه بالفاصله پس از استقرار،
برخالف سرمايه ھای بزرگ ،سرمايه اين گروه از اھالی روستا را مصادره نمیکند ،اما بديھیست
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
آسيب برسانند ،شوراھای کارگران و زحمتکشان تمام دارائی آنھا را ضبط خواھند کرد.
در کنار اين مجموعه اقدامات حکومت شورائی ،برنامه فوری سازمان فدائيان )اقليت( بر اجرای
 -٧٨لنين -دربارۀ کئوپراسيون
 -٧٩لنين -دربارۀ کئوپراسيون
 -٨٠لنين -طرح اوليه تزھای مربوط به مسأله ارضی
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يک رشته اقدامات فوری ديگر نيز به سود دھقانان زحمتکش و افزايش سطح رفاه روستائيان تأکيد
نموده و خواستار آن شده است که کليه بدھیھای دھقانان زحمتکش به دولت ،بانکھا و ساير
موسسات مالی ،سرمايه داران ،مالکين و رباخواران فوراً لغو شود .وامھای بدون بھره به دھقانان
زحمتکش پرداخت گردد و نياز آنان در زمينهھای تکنولوژيک ،ماشين آالت کشاورزی ،کود
شيميائی ،بذرھای اصالح شده و امثال آن تأمين گردد .ايجاد و توسعه جادهھا ،گسترش وسائل حمل
و نقل ،شبکهھای آبياری و آب رسانی ،برق سراسری ،ايجاد و توسعه مراکز بھداشتی و درمانی و
فرھنگی در جھت رفاه ساکنين روستاھا ،از جمله اقدامات ديگریست که بر اجرای فوری آن تآکيد
گشته است .با اجرای برنامه فوری سازمان فدائيان )اقليت( که ھمان برنامه فوری حکومت
شورائیست و اجرای برنامۀ ارضی آن ،بديھیست که وضعيت کشاورزی و روستائيان متحول و
دگرگون خواھد شد .به نسبت پيشرفت و تکامل مبارزه طبقاتی در روستاھا ،به نسبت گسترش
سازمانيابی مستقل و شورائی کارگران کشاورزی ،به نسبت گسترش کشت شورائی وبه نسبت رشد
و گسترش تعاونیھا و انجام يک رشته اقدامات به نفع پرولتاريای روستا ،نيمه پرولتاريا ،دھقانان
فقير و ميانه حال ،اندک اندک از اھميت توليد خرد و دھقانی کاسته میشود و زراعت جمعی و
کشت وسيع و شورائی جای آن را میگيرد و راه را برای پرولتاريای انقالبی و کشت سوسياليستی
ھموارتر میسازد.
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آخرين بخش از مطالبات برنامه فوری سازمان که در اينجا مورد بحث قرار میگيرد و
مجموعه مقاالت مرتبط با توضيح و تشريح وظايف فوری انقالب اجتماعی و حکومت شورايی به
پايان میرسد ،سياست خارجی حکومت شورايی است.
سياست خارجی ھر دولتی ،پيوندی ناگسستنی با سياست داخلی آن دارد .به بيانی دقيقتر ،سياست
خارجی ،ادامه و بسط سياست داخلی يک دولت به ورای مرزھای آن کشور و مناسبات با دولتھا و
کشورھای ديگر است؛ لذا اين سياست داخلیست که خصلت سياست خارجی و اھداف آن را تعيين
میکند.
دولت ،دستگاھیست که برای حراست از نظم اقتصادی – اجتماعی و منافع طبقه حاکم و مسلط
سازمان داده شده است .سياستھايی را که اين دولت در درون مرزھای يک کشور اتخاذ و تعقيب
میکند ،ضرورتا ً در خدمت منافع طبقهایست که طبقه حاکم آن کشور است.
در جايی که شيوه توليد سرمايهداری مسلط است و طبقه سرمايهدار ،طبقه حاکم ،کليت
سياستھای داخلی اين کشور ،پاسداری از نظم موجود برای تداوم استثمار طبقه کارگر و در انقياد
نگه داشتن توده زحمتکش است .طبقه حاکم که قدرت سياسی را در دست دارد ،تمام وسايل و شيوه
ممکن سرکوب مادی و تحميق معنوی را به کار میگيرد تا تودهھای مردم را در ناآگاھی و اسارت
نگه دارد ،نظمی را که دوران آن سپری شده است ،ھمچنان حفظ کند و مانع از تحول و دگرگونی
اجتماعی گردد ،که نياز پيشرفت تاريخی بشريت است.
لذا سياست داخلی اين طبقه که مغاير منافع طبقه بالنده و مترقی کارگر است و خالف جھت
تکامل و پيشرفت تاريخی بشريت ،سياستی ارتجاعی و ضد انقالبیست .از اين جھت تفاوتی نمیکند
که اين سياست در کشوری اعمال شود که رژيمی پليسی و استبدادی بر آن حاکم باشد ،نظير
جمھوری اسالمی ،يا يک جمھوری پارلمانی .آنچه که تعيينکننده است ،ماھيت طبقاتی سياست
میباشد.
ً
اما میدانيم که طبقات ،دولتھا و ملتھا در انزوا و انفراد به سر نمیبرند ،بلکه الزاما وارد
مناسباتی با يکديگر میشوند که با پيشرفتھای تاريخی بشريت وسيعتر و پيچيدهتر شده است.
طبقهای که در يک کشور حاکم است ،در تعقيب منافع اقتصادی و سياسی خود ،از طريق دولت که
دستگاه فرمانروايی سياسی اين طبقه میباشد ،با طبقات و دولتھای کشورھای ديگر وارد مناسبات
اقتصادی – سياسی میگردد و آنھا را بسط میدھد.
آنچه که اين مناسبات را تحکيم میکند ،در وھله نخست ،وحدت طبقاتی برای پاسداری از نظم
مسلط جھانی و مقابله با تحوالتیست که میخواھد نظمی نوين را جايگزين نظم حاکم و مستقر
سازد .از ھمينروست که تمام دولتھای سرمايهداری جھان ،به ويژه در مقاطعی که نظم
سرمايهداری در نتيجهی انقالبات و جنبشھای کارگری به مخاطره افتاده است ،اتحاد طبقاتی خود
را برای مقابله با آن آشکارا نشان داده و متحداً برای حفظ نظم موجود عمل کردهاند .در اينجا ھمان
سياستی را که طبقه سرمايهدار يک کشور در داخل برای مقابله و سرکوب جنبش کارگری تعقيب
میکند ،در عرصه جھانی نيز به ھمين شکل ادامه میدھد .اين ،آشکارترين شکل ادامهی سياست
داخلی ارتجاعی ،در سياست خارجیست.
اما بورژوازی در ھمان حال که برای حفظ نظم جھانی حاکم ،به مثابه يک طبقه ،اتحاد بينالمللی
دارد ،در رقابت و مبارزه درونی برای کسب سود و منافع بيشتر و برتر نيز به سر میبرد .آنچه
که در مورد طبقه حاکم يک کشور در اين مورد صادق است ،در عرصهی بينالمللی اشکال حاد و
گاه قھرآميز به خود میگيرد .چون در اينجا که نزاع بر سر سھم و سود بيشتر و منافع اقتصادی و
سياسی برتر است ،طبقات سرمايهدار کشورھای مختلف به مثابه دشمنانی با منافع مستقيما ً متضاد
رو در روی يکديگر قرار میگيرند .بورژوازی ھر کشوری میکوشد به ھر شکل ممکن بر ديگری
غلبه کند و منافع و اھداف اقتصادی و سياسی خارجی خود را محقق سازد.
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اين حقيقت بر کسی پوشيده نيست که ھمين تالش برای کسب منافع برتر ،به جنگھای بسيار
زياد ،به ويژه در سده بيستم انجاميد ،که سرمايهداری به دوران امپرياليسم وارد گرديد .جنگھای
جھانی ويرانگر سده گذشته ميان بورژوازی انحصاری کشورھای سرمايهداری به خاطر تقسيم
مجدد بازارھای جھان ،تنھا دو نمونه از برجستهترين آنھا بود که دهھا ميليون انسان ،قربانی اھداف
و مقاصد غارتگرانه ،تجاوزکارانه و سلطهطلبانهی انحصارات امپرياليستی شدند .صدھا نمونه از
جنگھای دو جانبه و چند جانبهی منطقهای نيز جلوهھای ديگر از ھمين تضاد منافع سرمايهداران و
کشمکش و نزاع آنھا بود.
مردم ايران نيز از فجايع جنگھای ارتجاعی برخاسته از يک سياست خارجی ارتجاعی
بینصيب نماندند .تضاد منافع بورژوازی دو کشور ايران و عراق در عرصهی سياست خارجی و
برای کسب برتری و سرکردگی منطقهای به جنگی انجاميد که  ٨سال به درازا کشيد و خسارات
بزرگی به کارگران و زحمتکشان ايران و عراق وارد آورد .اين نيز در واقعيت امر چيز ديگری
جز ادامه سياست داخلی ارتجاعی جمھوری اسالمی و رژيم بعثی عراق در عرصه سياست خارجی
نبود که سرانجام به جنگی ارتجاعی انجاميد .اما اھداف سياست خارجی دولتھای ارتجاعی که گاه
به جنگ نيز میانجامد ،از طريق مجموعهای از وسايل ،شيوهھا و روشھايی انجام میگيرد که
ديپلماسی کشورھا را تشکيل میدھد.
ً
گرچه ديپلماسی دولتھا در طول چندين قرن گذشته ،تحوالتی را از سر گذرانده و ظاھرا در
دمکراسیھای پارلمانی تالش شده است ،از طريق کميتهھای ويژه پارلمانی ،شکلی دمکراتيک به
آن داده شود و چنين وانمود گردد که شيوهھا و اسلوبھای ديپلماسی دگرگون شده و سياست خارجی
را نيز مردم از طريق پارلمان تعيين و در آن سھيم و ذینفعاند ،اما اين ديپلماسی در اساس ،سری و
استبدادی باقی مانده است .اين واقعيتیست بر ھمگان روشن که حتا در به اصطالح دمکراتيکترين
دولتھای بورژوايی ،مردم فقط ھنگامی از مھمترين اقدامات دپيلماتيک دولت خودی آگاه میگردند
که سالھا از آن گذشته است و اسناد رسمی آن پس از گذشت گاه دهھا سال انتشار علنی میيابد.
برخی از اين اسناد ديپلماسی سری نيز ھرگز علنی نمیشود.
دليل اين که ديپلماسی سری در بنياد سياست خارجی دولتھای سرمايهداری قرار دارد ،از اين
واقعيت ناشی میشود که با منافع و خواست کارگران و زحمتکشان در تضاد قرار دارد .دولتھای
سرمايهداری از آگاھی تودهھای مردم ھراس دارند و ھمواره کوشيدهاند ،طبقه کارگر و عموم
تودهھای زحمتکش را در تاريکی و ناآگاھی نگاه دارند؛ لذا نفع طبقاتی آنھا در اين است که حقيقت
از چشم مردم پنھان بماند.
پوشيده نگه داشتن اھداف و مقاصد سياست خارجی و روشھايی که برای تحقق اين اھداف به
کار میگيرند ،برای دولتھای سرمايهداری به مراتب سھلتر از عرصه سياست داخلیست .چرا
که توجيھات متعدد و گاه عوامفريبانهای نيز برای آن ارائه میدھند .از جمله ادعا میکنند که مسايل
مربوطه به ديپلماسی و سياست خارجی با امنيت و منافع ملی مرتبط است و ايجاب میکند که در
مناسبات با دولتھای ديگر ،توافقات ،مذاکرات و عقد قراردادھا و غيره از روش ديپلماسی سری
تبعيت شود تا دولتھای رقيب و دشمن از آن آگاه نشوند و منافع به اصطالح ملی به مخاطره نيافتد.
در عين حال ادعا میکنند که پيچيدگی ديپلماسی و سياست خارجی مانع از آن میگردد که توده
مردم بتوانند از آن سر درآورند و نظر درستی ارائه دھند ،بلکه فقط گروھی افراد ويژه
تخصصديده میتوانند درگير اين مسايل شوند و از آنھا آگاه گردند .بنابراين با توجيھات پوشالی
حفظ امنيت ملی ،متخصصين ويژه ،به دور از چشم مردم و بدون اطالع و آگاھی آنھا در پشت
درھای بسته مذاکرات دو جانبه و چند جانبه دارند ،بده و بستان میکنند ،تصميم میگيرند ،توافقات،
پيمانھا و قراردادھای سری امضا میکنند ،بازارھای جھان را ميان خود تقسيم میکنند ،حتا تدارک
لشکرکشی ،برپايی جنگھا و اشغال سرزمينھای ديگران را میبينند .با اين ھمه ،روشھا و
وسايلی که در ديپلماسی سری به کار گرفته میشود ،در اين محدوده خالصه نمیگردد .ديپلماسی
سری مجاز میداند که حتا از کثيفترين و ضد انسانیترين وسايل و شيوهھا برای تحقق اھداف
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سياست خارجی استفاده شود .از اين جھت تعجبآور نخواھد بود که امروز ھم میتوان نه صرفا ً در
استبدادیترين دولتھای بورژوايی ،بلکه در به اصطالح دولتھای پارلمانی بورژوايی ھمان
روشھايی را يافت که فرضا ً چندين قرن پيش در دوران نظامھای سلطنتی مطلقه اروپايی معمول
بود .آدمکشی ،توطئه ،کودتاھای کاخی ،جاسوسی ،پرداخت رشوه برای خريد مقامات دولتی و به
خدمت گرفتن آنھا ،دخالتھای نظامی ،فريب و انواع و اقسام حيلهھای توطئهگرانه ،از اين
نمونهاند .برجستهترين و عريانترين اين روشھا را نيز به وضوح میتوان در ديپلماسی امپرياليسم
آمريکا به ويژه در نيمه دوم قرن بيستم ديد.
بنابراين ديپلماسی سری دولتھای سرمايهداری ،در اساس ھمواره سری و استبدادی بوده و
مادام که اين نظم به حيات خود ادامه دھد ،سری و استبدادی باقی خواھد ماند.
اما ،طبقه کارگر که میخواھد نظم طبقاتی را از بيخ و بن دگرگون سازد و تحقق اھدافاش در
آگاھی و روشنی عموم تودهھای زحمتکش مردم است ،ديپلماسی سری را در کل نفی میکند .از
ھمين روست که برای نخستين بار در تاريخ بشريت ،اين دولت کارگری برآمده از انقالب
سوسياليستی در روسيه بود که آشکارا ديپلماسی سری را لغو کرد و تمام قراردادھای سری
اسارتبار را افشا و ملغا اعالم نمود.
با انقالب اکتبر ،لنين پيشوای بزرگ پرولتاريای روسيه ،بیدرنگ در فرمان صلح اعالم نمود:
»اين دولت ،ديپلماسی سری را لغو میسازد و عزم راسخ ابراز میدارد که تمام مذاکرات را به
طور کامالً آشکار در برابر تمام مردم به عمل آورد و بی درنگ به انتشار کامل آن قراردادھای
سری بپردازد که حکومت مالکين و سرمايهداران از فوريه تا  ٢۵اکتبر سال  ١٩١٧آنھا را تأييد
کرده و يا خود منعقد نموده است .دولت ،تمام مفاد اين قراردادھای سری را در حدودی که ھدف
آنھا واگذاری منافع و امتيازاتی به مالکين و سرمايهداران روس و نگاھداری يا بسط سرزمينھای
تحت اشغال و ليکاروسھاست ،چنانکه در اکثر موارد چنين بوده است ،بی چون و چرا و بی
درنگ ملغا اعالم میدارد«.
و اين ھمان اصلیست که در بخش سياست خارجی برنامه مطالبات فوری سازمان ما آمده است
و خواسته شده است که حکومت شورايی بی درنگ ديپلماسی سری را ملغا اعالم نمايد ،تمام
قراردادھای اسارتبار و در خدمت منافع استثمارگران افشا و لغو شوند و اين حق عموم تودهھای
مردم بی چون و چرا به رسميت شناخته شود که از تمام مسايل سياست خارجی ،مذاکرات ،مناسبات
و عقد قراردادھا و پيمانھا با دولتھای ديگر آگاھی داشته باشد.
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان ،ھمانگونه که در عرصه داخلی به تمام سياستھای
ارتجاعی بورژوايی خاتمه خواھد داد و سياستھای انقالبی ،نوين و مترقی را به مرحله اجرا
درخواھد آورد ،به سياست خارجی ارتجاعی کنونی نيز پايان خواھد داد و سياست خارجی نوين،
مترقی و انقالبی را جايگزين آن خواھد ساخت .اين سياست خارجی بر بنيان اتحاد با طبقه کارگر
سراسر جھان ،ھمبستگی و حمايت و پشتيبانی مادی و معنوی از جنبش انقالبی طبقه کارگر و
جنبشھای انقالبی – دمکراتيک ضد امپرياليستی تودهھای زحمتکش شکل خواھد گرفت .چرا که
طبقه کارگر ايران ،تنھا يک گردان از ارتش بينالمللی طبقه کارگر جھانیست .پيروزی نھايی طبقه
کارگر در ايران منوط و مشروط به برپايی انقالبات کارگری در سراسر جھان و پيروزی جھانی
طبقه کارگر بر بورژوازی بينالمللیست که خود يک طبقه جھانی میباشد.
سرمايه يک نيروی بينالمللیست .مبارزه عليه اين نيروی بينالمللی نيازمند تالش مشترک و
اتحاد و ھمبستگی بينالمللی کارگران جھان است .اين ھمبستگی که از شرايط زندگی ،اھداف و
منافع مشترک کارگران در سراسر جھان ناشی میگردد ،از وقتی که بازار جھانی شکل گرفت و
مناسبات نزديکتری ميان ملتھا پديد آمد ،به يک واقعيت عملی و مشخص تبديل شده است .اين
اتحاد و ھمبستگی با پرولترھای تمام کشورھای جھان اساس و بنيان سياست خارجی حکومت
شورايی در ايران خواھد بود.
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اما پوشيده نيست که مادام پيروزی پرولتاريا در مقياس جھانی تحقق نيافته است ،دولت شورايی
ناگزير است در سياست خارجی خود با دولتھای بورژوايی و سازمانھای بينالمللی بورژوايی
مناسباتی ولو صرفا ً در عرصه سياسی داشته باشد .پوشيده نيست که در اينجا منافع و سياستھای
کامالً متضاد عمل میکنند .حکومت شورايی در مناسبات با اين دولتھا و سازمانھای بورژوايی
بينالمللی ،فقط میتواند يک سياست کامالً آشکار و علنی و به دور از ھر گونه مخفیکاری
ديپلماتيک داشته باشد؛ لذا حکومت شورايی در زمره نخستين اقدامات خود بايد نظراً و عمالً
ديپلماسی سری را ملغا و تمام وسايل ،روشھا و شيوھای آن را مردود و محکوم اعالم کند.
ھمچنين ،تمام قراردادھايی که به دور از چشم کارگران و زحمتکشان توسط رژيمھای ارتجاعی
حاکم بر ايران منعقد شده و به نحوی از انحا مغاير منافع تودهھای زحمتکش نه فقط ايران بلکه
سراسر جھاناند ،افشا و ملغا اعالم نمايد.
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان ايران که با استقرار يک دمکراسی شورايی به فوريت
عالیترين شکل دمکراسی را بر ايران حاکم میکند و مردم را از قيد اسارتبار استبداد دائمی
رھايی خواھد بخشيد ،با لغو ديپلماسی سری به سياست خارجی استبدادی ،تجاوزکارانه،
توطئهگرانه ،ارتجاعی و ضد مردمی نيز پايان خواھد بخشيد.
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