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 شرط ضروری برای پيروزی

 

خود می گيرد، در شکل ه يکی از خشونت آميز ترين اشکالی که حمالت عمومی بورژوازی عليه طبقۀ کارگر ب

در نتيجه بايد بپرسيم که .  تا توجيه ناپذير را توجيه پذير جلوه دھد  و از اين طريق بر آن استمی يابدايدئولوژيک تبلور 

ر برای روياروئی با چنين تھاجمی چگونه بايد واکنش نشان دھد؟ تشديد مبارزۀ ايدئولوژيک تشديد مبارزۀ طبقۀ کارگ

جز تحميل سنگينی آن روی ه  توجيه اين امر که برای عبور از بحران ب،عالوه بر اين. طبقاتی را منعکس می سازد

» چند حزبی«و نظام » اقتصاد بازار آزاد« پوچ  آلترناتيو ديگری وجود ندارد، بورژوازی بی وقفه نظريۀ،دوش مردم

 اين نظريات بورژوازی دائماً . مطرح می سازد را نه تنھا به عنوان بھترين نظام بلکه نظامی که ھمواره ارجحيت داشته 

چنين نظرياتی برای طبقۀ بورژوا حتی اگر .  مطرح می کند، خالف آن را ثابت کرده باشدرا حتی اگر واقعيت کامالً 

 .  معتبر باقی می ماند،قعيت امور اعتبار آن را مردود ساخته باشدوا

با اين حساب بايد بپرسيم که عليه اين تبليغات بی پايه و اساس چگونه بايد مبارزه کنيم؟ آيا می توانيم مبارزه را به شکل 

و بی اعتباری آن را به مطرح کرده » نظام چند حزبی« و » اقتصاد بازار آزاد«تالقی امور زندگی واقعی و نظريۀ 

ای بی فايده است، زيرا به قلب عنوان پاسخ مناسب برای حل بحران نشان دھيم؟ ما بر اين باور ھستيم که چنين شيوه 

. طبقۀ کارگر بايد برنامۀ خاص خود را داشته باشد.  نفوذ نمی کند،له به شکلی که برای طبقۀ کارگر مطرح می باشدمسأ

در نتيجه فوريتی برای مبارزۀ ايدئولوژيک . خاص خود و سازمان خاص خود را داشته باشدطبقۀ کارگر بايد آگاھی 

 .وجود دارد تا در عين حال تحقق اين برنامه را تضمين نمايد
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ولی اگر طبقۀ کارگر برنامه . گری کردءو البته بايد افشا. نظر می رسده افشای امور اقتصادی و سياسی، کار مفيدی ب

 و اگر مبارزۀ ايدئولوژيک ھدف تحقق بخشيدن به آن را پی گيری نکند، تفاوتی نخواھد داشت که چند ای نداشته باشد،

 بحران است، چنين امری مانع بورژوازی نخواھد شد که به سھم خود تکرار ایبار تکرار کنيم که نظام بورژوائی منش

 ؟پس چه بايد کرد. نکند که نظام آنھا بھترين نظام موجود در جھان است

» نظام چند حزبی«و » اقتصاد بازار آزاد«و در تمام جھان در چنگ » غرب«و چه در » شرق«طبقۀ کارگر چه در 

در زمينۀ سياسی، چند حزبی . در زمينۀ اقتصادی، اقتصاد بازار آزاد کارگران را از ابزار توليد محروم می سازد. است

 جامعه ای که بر اساس نظام سرمايه داری ھبری داشتنعنوان ربه . کارگران را از قدرت سياسی محروم می سازد

از سوی . اداره می شود، بورژوازی به برنامۀ طبقۀ کارگر اجازه نخواھد داد که ھدايت اقتصادی را به عھده بگيرد

 .جز اجرای برنامۀ خود در جامعه را ندارد، زيرا تنھا راه خروج از بحران استه ديگر، طبقۀ کارگر انتخاب ديگری ب

 ھای خودشان را در سطح اجتماعی عملياتی سازند و اھرم ھای قدرت ستراتيژیولی چگونه کارگران می توانند 

دست گيرند؟ طبقۀ کارگر بايد برای برنامۀ خود مبارزه کند و ھم زمان به افشای انتقادی برنامۀ ه اقتصادی و سياسی را ب

 گذارد بحران به نفع مردم ء خود را به اجراستراتيژکر برنامۀ طبقۀ کارگر بايد نشان دھد که اگ. بورژوازی ادامه دھد

.  گذاشته شود بحران وخيم تر خواھد شدءخاتمه خواھد يافت، در صورتی که ھر اندازه برنامۀ بورژوازی بيشتر به اجرا

اختی و طبقۀ کارگر بايد قاطعانه مبارزۀ ايدئولوژيک را به پيش ببرد و ھمواره پايه و اساس وجوه نظريه پرد

 .ايدئولوژيک را در چشم انداز حفظ کرده و آن را به تعاريف مدرن تکيه دھد

به عنوان نقطۀ آغاز حرکت، طبقۀ کارگر بايد مبارزۀ ايدئولوژيک را به ھدف متقاعد ساختن اقشار جامعه به پيش ببرد و 

 را به عنوان نيروئی معرفی می کند که بورژوازی در بن بست خود.  آلترناتيوی وجود داردبه آن ھا نشان دھد که واقعاً 

از يک سو اصالحات نئوليبرال در پی آن است که انحصارات تمام منابع اجتماعی و ملّی .  مستعد است الحات اصبرای

 . در نتيجه ھدف بورژوازی حذف فراخواست ھای کارگران در مورد جامعه و منابع آن است. را تقويت کند

 عبارت است از ء چنين اصالحاتی ابتداستراتيژیاصول . ت طبقۀ کارگر مطرح می باشداز سوی ديگر برنامۀ اصالحا

باز شناسی فراخواست ھای تمام اعضای جامعه، سپس نظام اجتماعی به شکل بنيادی بايد تحول يابد و قدرت سياسی به 

برنامۀ طبقۀ کارگر به . ط يابنددست مردم واگذار شود تا بتوانند برای ادارۀ زندگی خودشان تصميم گرفته و بر آن تسل

به ھمين علت نيز ھست که مبارزۀ ايدئولوژيک اھميت حياتی می .  تکيه داردستراتيژيکشکل اصولی روی دو اصل 

 و يعنی بی طبقۀ کارگر بايد سطح آگاھی خود را با نفی دعاوی مدافعان منافع خصوصی در انحصارات ارتقاء دھد. يابد

اعتباری ھمان مدافعانی را نشان دھد که مدعی تعدد احزاب سياسی ھستند و نشان دھد که جوھر اصلی اين اصالحات، 

اين مبارزۀ ايدئولوژيک به شکل ھم زمان بايد برای طراحی برنامه . در بررسی اعماق مسائل، ضد کارگری بوده است

 .در روند سياسی به کار بسته شود  و تحقق دموکراسی نو ھای اقتصادیستراتيژیو برای ايجاد تحول در 

کس آن را معرفی نکند و  ، موضوعی که در رابطه با يک برنامۀ خوب مطرح می شود، اين است که اگر ھيچغالباً 

چنين برداشتی از برنامۀ طبقۀ کارگر .  باقی بمانند، ھيچ شانس موفقيتی نخواھد داشتءاعتنابی رسانه ھا نسبت به آن 

حقيقت کلی اين است که طبقۀ کارگر تا وقتی که مبارزۀ ايدئولوژيک را برای . جز يک حقيقت جزئی نيسته چيزی ب

 .تحقق برنامۀ خود تحقق نبخشد ھمچنان در روياروئی با يورش ھای ايدئولوژيک طبقۀ بورژوا شکننده باقی خواھد ماند

جای تسکين بحران آن را تشديد می ه د که اصالحات نئوليبرال بو بايد دليل و برھان ھائی را طرح ريزی کند تا نشان دھ

الحات بر اساس بررسی و پژوھش علمی در زمينۀ علوم انسانی صورت نگرفته  طبقۀ کارگر بايد نشان دھد که اص.کند

 و بايد نشان دھد که تنزل حقوق.  در راستای منافع خصوصی قدرتمندترين انحصارات طرح ريزی شده استو کامالً 

کاھش سرمايه گذاری در آموزش و پرورش و منحصر ساختن منابع و . طبقۀ کارگر برای اقتصاد خسارت بار است
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امکانات موجود به منافع خصوصی در آموزش و پرورش روی درآمدھا فشار سنگينی وارد خواھد ساخت و ھمين روند 

ه ھای اجتماعی در زمينۀ بيمه ھای درمانی در مورد بھداشت و امور درمانی نيز وجود دارد که از طريق قطع بودج

و در صورتی . واقعيت اين است که فشار روی برنامه ھای اجتماعی به نتايج يکسانی می انجامد. صورت گرفته است

که طبقۀ کار منفعل باقی بماند، اصالحات نئوليبرال خدمات آموزشی و بھداشتی و برنامه ھای اجتماعی ديگر را برای 

 .دترين بخش جامعه منحرف خواھد کردمنافع ثروتمن

طبقۀ کارگر بايد جامعه را متقاعد سازد که فراخواست ھای ھمگانی را بپذيرند و اقتصاد را بر اين اصل پايه گذاری 

طبقۀ کارگر بايد با عرضۀ داليل روشن نشان دھد که چنين امری برای رشد و آزاد سازی نيروھای مولد ضرورت . کنند

عه نمی تواند اجازه دھد که روند تخريب توده ھای عظيم نيروھای مولد نابود شوند، با نتايج ويرانگر از جام. حياتی دارد

د توضيح دھند که نتايج ويرانگر کارگران باي). اجتناب ناپذير در نظام سرمايه داری(ی و دائمی ئسوی بحران ھای دوره 

تماعی و معنوی به جنگ و اغتشاشات اجتماعی می ران ھای اقتصادی و برنامه ھای خصوصی در زمينه ھای اجبح

 .انجامد

طبقۀ کارگر بايد به روشنی توضيح دھد که جامعه سرانجام بايد به ضرورت تحول بنيادی در اقتصاد پی ببرد، به ويژه 

يک بايد مبارزۀ ايدئولوژ. در رابطه با محتوای مناسبات بين اشخاصی که ثروت بين آنھا تمرکز يافته و بخش فقير جامعه

 مدعی قھرمانان اصالحات نئوليبرال را ھدف بگيرد و بايد از ھر گونه اشتباھی اجتناب کند زيرا اين برنامه ھا ظاھراً 

 . طبقۀ کارگر را واپس زده و به انفعال می کشاندحل مسائل ھستند ولی عمالً 

بيکاران سرمايه ھای عمومی را به صندوق طبقۀ کارگر بايد عليه ھر گونه تبليغات دولتی که به بھانۀ ايجاد کار برای 

 . تنھا به افزايش منافع سرمايه داران می انجامدیحلی ھاشرکت ھای خصوصی اختصاص می دھد، در واقع چنين راه 

يکی از دامھائی که برای طبقۀ کارگران می چينند، اين پرسش است که پول ضروری برای اين اصالحات بنيادی و 

فتد و د، تا قدرت سياسی به دست مردم بيخواست ھای تمام اعضای جامعه از کجا تأمين می شوبرای پاسخ گوئی به فرا

برای امور خودشان تصميم بگيرند؟ پاسخ به چنين پرسشی خالف تمام تصورات خيلی ساده و روشن است، ھيچ منبع 

رت ديگر طبقۀ کارگر از به عبا. منبع ثروت ايجاد ارزش اضافی است. جز کار روی طبيعت وجود ندارده ثروتی ب

طبقۀ کارگر بايد به روشنی اعالم کند که ھر .  سلب مالکيت کند،آنھائی که با ارزش اضافی ثروت اندوزی کرده اند

فردی که تنھا به نفع خودش و بی آن که به سعادت جمعی جامعه يا طبقۀ کارگر توجھی نشان دھد در اقتصاد شرکت 

 .داشته باشد، شايستۀ احترام نيست

. طور خالصه، ھدف کمونيست ھا رساندن طبقۀ کارگر به کسب اھرم ھای اجتماعی برای ھدايت جامعه می باشده ب

 .يکی از شيوه ھای دائمی برای رسيدن به چنين ھدفی مبارزۀ ايدئولوژيک است

 :لينک متن اصلی 
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