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  سوسياليسم، تنھا راه غلبه بر شکاف طبقاتی
  

بورژوازی "مطرح کرده اند که "  کمونيستمانيفست"کارل مارکس و فريدريش انگلس، دو آموزگار کبير پرولتاريا در 

واقعيت اين ". بی عاطفه باقی نگذاشت" نقدينه"بين آدميان پيوند ديگری جز پيوند نفع صرف و ... ھر جا به قدرت رسيد

 سرمايه داری ايران مدام تجربه کرده و مفھوم عميق آن را ھر ۀسخن نغز را امروز کارگران و زحمتکشان ما در جامع

ًولين بيمارستانی صرفا ؤوقتی اين خبر تکان دھنده را می شنويم که مس.  با پوست و گوشت خود لمس می کنندچه بيشتر

نفع "گی که مناسبات متکی بر و به واقع با بی رحمی و بی عاطفبه خاطر پول، سبب مرگ يک زن حامله شده اند 

راھم کرده اند برای مان مفھوم واقعی سخنان سرمايه داری ايجاب می کند ، موجبات قتل وی را ف" نقدينه"و " صرف

مارکس و انگلس و عمق فاجعه و جنايتی که بانی آن سيستم سرمايه داری حاکم بر کشور است ھر چه عينی تر و 

 اخير که از جمله در سايت روز نو درج شده اين است که ھمسر حامله يک ۀخبر تکان دھند.  ملموس تر می گردد

ر سلماس واقع در آذربايجان که برای زايمان به بيمارستان اين شھر مراجعه کرده بود به کارگر ساختمانی در شھ

 ۀتشخيص دکترھا تنھا با عمل جراحی می توانست نوزاد خود را به دنيا آورد ولی از آن جا که قادر به پرداخت ھزين

ی کردند که ھمان طور که دکتر ھا پيش زايمان نبود مورد جراحی قرار نگرفت و در نتيجه او را مجبور به زايمان طبيع

بينی کرده بودند اين زايمان منجر به مرگ وی شد و اين زن جوان به عنوان زن يک کارگر ، درست به علت نداشتن 

اگر خوب توجه کنيم به واقع، مرگ اين زن حامله را قانون . کافی در ھمان بيمارستان جان خود را از دست داد" ۀنقدين"

م بر آن بيمارستان که خود بر اساس قانون حاکم بر توليد سرمايه داری که جز پول و منافع شخصی و مقررات حاک

  . رقم زد،ه دار ، به چيز ديگری پايبند نيستيصرف سرما

از اين روست که بحث در اين جا نمی تواند روی دکترھا و کارکنان مشخص آن بيمارستان متمرکز شود بلکه بحث 

نند ًتم سرمايه داری اساسا مناسباتی را در جامعه ايجاد می کند و انسان ھا را بدون آن که خود بدااصلی اين است که سيس

در اين .  خواست و تمايل آن ھاستۀ بين آن ھا به وجود می آورد که خارج از حيطیوارد مناسباتی نموده و روابط

کند در ارتباط  ه جيب سرمايه داران را پر میای ک"نقدينه"و " نفع صرف"مناسبات نه انسانيت و پيوند انسانی بلکه 

بر اين مبناست که سيستم سرمايه داری ھر روز و ھر ساعت فاجعه و . ديگر حرف اول را می زنند انسان ھا با يک

  . جنايت می آفريند

ن خبر فوق ھم چنين در حالی که از يک طرف شدت ظلم و ستمی که در سيستم سرمايه داری به کارگران و زحمتکشا

برجستگی اين امر . وارد می شود را آشکار می کند ، در عين حال بيانگر چگونگی تقسيم ثروت در جامعه نيز می باشد

 ]اسد [ مرداد٢۶موقعی ھر چه بيشتر آشکار می شود که اين خبر را با خبر ديگری که در سايت تابناک تھران به تاريخ 
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 ثروت موجود در جامعه به صورت عيان و غير ۀرت تقسيم ناعادالن که در اين صو- انعکاس يافته مقايسه کنيم ١٣٩۴

 سرمايه داری که ذاتی اين سيستم می ۀقابل انکار در مقابل چشم ھمه قرار گرفته و عمق بی عدالتی گسترده در جامع

به امروز برای برگزاری يک جشن عروسی شيک و "خبر دوم حاکی از آن است که . باشد به ھمگان يادآور می شود

." ياد ماندنی در تھران، عروس و دامادھای پولدار پايتخت نشين، ھلی کوپتر را جايگزين ماشين عروس خود کرده اند

پولدارھای "اين خبر به وضوح نشان می دھد که چه پول ھای کالنی که به واقع حاصل دسترنج کارگران است در دست 

م ضد کارگری جمھوری اسالمی متمرکز شده است، به گونه ای يعنی سرمايه داران و وابستگان به رژي" پايتخت نشين

 دو خبر فوق در کنار ھم، ھمچنين ۀمقايس.  که آن ھا برای صرف آن ھر روز به جاه طلبی جديدی دست می زنند

نشانگر آنند که سيستم سرمايه داری مولدين ثروت يعنی کارگران را از داشتن حداقل ثروت محروم می کند و به آن ھا 

مکان استفاده از ثروتی که خود توليد کرده اند را نمی دھد و در عوض شرايطی به وجود می آورد که آن ھائی که ا

 از بيشترين امکان تصاحب ثروت جامعه و -  البته جز سازمان دادن شرايط استثمار مولدين ثروت - کاری نمی کنند 

 سرمايه داری به ھمان صورت که امروز در ايران ۀاز اين روست که در جامع. استفاده از آن بھره مند می شوند

شاھديم  ثروت در يک سو و در دست سرمايه داران و ايادی شان به مثابه اقليت محدود استثمارگر انگل صفت متمرکز 

درست به ھمين خاطر است . می شود و اکثريت جامعه از ثروت توليد شده در جامعه تنھا سھم کوچکی نصيبش می شود

 شاھديم که اکثريت آحاد جامعه به درجات متفاوت گرفتار فقر و فالکت بوده و محروم از بسياری از نعمات که امروز

 ۀ طبقاتی شديد بين طبقۀبنابراين وجود فاصل. سفباری مواجه می باشندأزندگی با مشکالت عديده و شرايط زندگی 

 ۀباشد که به خصوص امروز نه فقط در جامع کارگر و زحمتکش ذاتی سيستم سرمايه داری می ۀسرمايه دار و طبق

 زشت و ۀسرمايه داری ايران بلکه در کل جھان به طور فزاينده در حال گسترش است و بيش از ھر وقت ديگر چھر

  .کثيف سيستم سرمايه داری را درمقابل جھانيان به نمايش گذاشته است

 ۀل می شود مزدی دريافت نمی کند که بتواند ھزيناين که يک کارگر ساختمان با ھمه رنج و زحمتی که در کار متحم

بيمارستان برای وضع حمل ھمسر حامله اش را بپردازد و جامعه، بيمارستانی با دکتر و تجھيزات الزم برای کارگرانش 

ن جامعه ھستند تھيه نمی بيند تا کسی از خانواده ھای کارگری به خاطر نداشتن پول يکه مولدين اصلی ثروت در ھم

 درصد از کل حوادث کار ساختمانی منجر به ۶٠جانش را از دست ندھد ، اين که بنا به آمار منتشر شده طی سال گذشته

، ) مرداد١٣تماعی به تاريخ بر اساس سخنان مدير کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اج(مرگ کارگران شده است 

اين که باز طبق آمار خود دست اندرکاران رژيم، دو ميليون و نيم زن در ايران بدون ھيچ شغلی و درآمدی در حالی که 

سرپرستی فرزندان خود را نيز به عھده دارند از تأمين حداقل معاش برای خود و فرزندانشان محروم گشته اند، اين که 

ان حدی رسيده است که حتی وزارت اطالعات جمھوری اسالمی به مثابه يک ارگان جنايتکار و فقر و گرسنگی به چن

 درصد جامعه را گرسنه ١٣نيز به آن اعتراف کرده و نسبت به آن ھشدار می دھد و به طور متوسط " بی ھمه چيز"

گرفته که به جای اين که در سر اعالم می کند، اين که سطح خيابان ھای تھران و ديگر شھرھا را کودکان معصومی فرا 

کالس درس باشند ھر يک اجناسی از قبيل آدامس و بيسکويت و گل و غيره را به دست گرفته و آن ھا را با التماس به 

 ميليون ۴برخی از کودکان براساس نوع جنس و سن و تجربه بين يک تا "رھگذران به فروش می رسانند، اين که 

 ھمين روزنامه ، ۀ، اين که به نوشت)١٣٩۴ ايران به تاريخ چھارم مرداد ۀروزنام" (شوند  میتومان فروخته يا اجاره داده

ِمرز بين (و آن گاه در آن سوی مرز ... و...  ھزار کودک کار وجود دارد که به بيگاری مشغولند و١٣تنھا در تھران 
 ۵٠اقليتی در حدود ) ای تحت ستم ايرانسرمايه داران و وابستگان به رژيم با کارگران و زحمتکشان و ديگر توده ھ

 ھزار ٣٠٠ از درآمد ١٣٩٢تنھا در سال ) ١٣٩٣ ]دلو[دھم بھمن ماه" (کلمه "ۀھزار نفر وجود دارند که به نوشت

ًميلياردی برخوردار بوده اند که مسلما ھر چه زمان می گذرد بر ميزان درآمد و ثروت اين بخش محدود و مفتخور 
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جمھوری اسالمی و وابستگان شان به آن جا " مقامات"ردد، و در ھمين جامعه سطح دزدی جامعه ھم افزوده می گ

  ...ری در ميان است وال ميليون د٨٧رسيده است که حال سخن از گم شدن دکل 

 سرمايه داری حاکم و بيانگر بيماری و ناکارآمد بودن سيستم سرمايه ۀ اين ھا نمودارھائی از نظم طبقاتی ظالمانۀ ھم

آنان که با شرافت . در چنين جامعه ای است که می بينيم که ھمه چيز وارونه تنظيم گشته است.  در ايران می باشدداری

تمام از حاصل دسترنج خود زندگی می کنند به خاطر اين که پول ناچيزی به دست می آورند مورد توھين و تحقير قرار 

ر ديگران ارتزاق می کنند و حاصل دسترنج ديگران را به  عکس، مفت خورھا که انگل وار از قبل کاهب. رنديمی گ

 وارونه است که دستفروش زحمتکش اھوازی از ۀدر اين جامع. جيب می زنند خانم ھا و آقايان محترم شمرده می شوند

ظلم و ستم حاکمين به چنان حد از استيصال می رسد که زن و دو فرزند خردسالش را رھا کرده و دست به خود سوزی 

.  وارونه استۀ زند و مظاھری چون تن فروشی، کارتن خوابی، اعتياد جوانان و از اين قبيل، خصوصيت اين جامعمی

 مفت خور و انگل ھم غرق در بی خيالی و خوش ۀ وارونه است که از طرف ديگر، جوانانی از طبقۀدر اين جامع

ايتخت ويراژ می دھند که گاه خبر قربانی شدن شان گذرانی ھای شبانه با ماشين ھای آخرين سيستم خود در خيابان ھای پ

  .در اين ويراژھای پر سرعت شبانه در روزنامه ھا درج می شود

 سرمايه داری وارونه، جامعه ای که اکثريت مردم در آن با مصيبت ھای گوناگون دست به گريبانند فرسنگ ۀاين جامع

 ۀجامع.  سوسياليستی می ناميمۀ که فاز اول آن را جامعاز جامعه ای.  مطلوب انسانی به دور استۀھا از يک جامع

 سرمايه داری که نظم و برپائی آن به خاطر تأمين منافع مشتی سرمايه دار مفتخور و انگل ۀسوسياليستی، متضاد با جامع

 توانش ۀازدر اين سيستم ھر کس به اند. صفت می باشد بر اساس منافع اکثريت مردم به نظم در آمده و سامان يافته است

مند می گردد؛ و در چھار چوب ھمين سيستم سوسياليستی است   کارش از ثروت اجتماعی بھرهۀکار می کند و به اندار

اين واقعيت در عين حال اولين معيار اساسی است . که ثروت اجتماعی به طور عادالنه بين آحاد جامعه تقسيم می شود

  .اری متمايز می سازد سوسياليستی را از سيستم سرمايه دۀکه جامع

 سوسياليستی می باشد، اين را قانونمندی ھای حاکم بر ۀ اجتماعی است که قادر به ايجاد جامعۀ کارگر آن طبقۀتنھا طبق

 روسيه ۀ کارگر در شرايط جامعۀطبق. ن نظم ظالمانه بارھا ثابت نموده استيه ايخ مبارزه عليه داری و تارينظام سرما

ات اقتصادی خود با روشنفکران کمونيست، اين سرچشمه ھای آگاھی ارتباط بر قرار کرده، در توانست در جريان مبارز

 کارگر متشکل شده و امکان رھبری مبارزه جھت سرنگونی سيستم سرمايه داری و برقراری سوسياليسم را ۀحزب طبق

گسيخته ای بر جامعه حاکم است که به  امپرياليسم قرار دارد و ديکتاتوری عنان ۀدر شرايط ايران که تحت سلط. پيدا کند

 ۀ مبارزۀ مبارزات قانونی و مسالمت آميز را نمی دھد، کارگران ما تنھا در پروسۀ کارگر امکان تشکل در پروسۀطبق

آن ھا با شکست دشمنان .  مبارزات توده ھا را خواھند يافتۀمسلحانه قادر به متشکل شدن خود شده و امکان رھبری ھم

ی خواھند توانست بر ويرانه ھای سيستم ظالمانه و مملو از جنگ و ئ جريان رھبری يک جنگ توده طبقاتی خود در

خ ي سوسياليستی رسالتی است که تارۀبرپائی جامع.  سوسياليستی مطلوب خود را بنا نھندۀخونريزی سرمايه داری، جامع

 .رخواھند آمد آن بۀدر مقابل کارگران قرار داده و کارگران مبارز ايران نيز از عھد

  خلق ايرانئیماھنامه کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدا: به نقل از

  ١٣٩۴ ]سنبله[ ، شھريور ماه٢٠ ۀشمار

 


