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  )MLOA(- ارگان تئوريک-ازنشريه عقاب شمارۀ سوم

 ٢٠١٢ جوالی ٠۵

  

   دروس آموزشی انديشۀ پيشرو عصر ۀسلسل
  ١درس شماره 

  مکتبی برای شناخت و تغيير جھان

  نسوی به فارسی دریترجمه از  فرا

  :ياد داشت مترجم

  

 پ. منبعد ر(فرانسه " راه پرولتری " سازمان انقالبی : منبع ( 

  مقدمۀ نوشته بيشتر رنگ فرانسوی و اروپائی دارد و بعضی تذکرات آن مختص به آنجاھا

 .می باشد

  ،طبقات زحمتکش در ممالک پيشرفتۀ صنعتی عين خصوصيات و جزئيات زندگی فردی

جز ه فرھنگی طبقات زحمتکش در کشورھای عقب نگھداشته شده را ندارند،  بخصوصی و 

 .سان اعمال می گردد استثمار بيرحمانه و اختناق شديدی که بر آنھا يک

  در کشور عقب نگھداشته ای چون افغانستان که طبقۀ کارگرش با ويژگی خاص کارگران

ه امع غربی نامأنوس بکشور ھای غربی نيست، بسياری از نکات مبارزۀ کارگری جو

نظرخواھد رسيد، ولی به عنوان اندوخته ھای نظری، ِاشکالی نخواھد داشت اگر بر آنھا تأمل 

 .صورت گيرد

  يد بی چون و چرای ئمعنی تأبه » پ. ر« اقتباس و استفادۀ معنوی از دروس تھيه شده توسط

  .سياست ھا و عملکرد مبارزاتی آنھا نمی باشد

  ستن و ضربات را تحمل نمودن يا بسيچ برای دگرگونی جامعه؟ کداميک؟فقط به انتظارنش )يک

شايد انگيزه ھا برای اشتراک در اين سلسلۀ دروس برای ھمۀ ما يکی نباشد، ولی حد اقل يک دليل مشترک وجود 

 ھمه حوادث و مظالم غير فعال مانده و که در برابر عوض آنه ارادۀ تغيير يک چيزی در زندگی ما، ب: دارد و آن

  .خودی خود قدمی است به پيشه درک اين نکته ب. را متحمل شويم چيز
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به  دانستن آنچه نمی دانيم ؛ درک آنچه ھنوز: طورمثال. باشد» تغيير خود«ما ، انگيزه صرفاً  ممکن برای بعضی از

که به  آن ست يابد، مگرانسان نمی تواند به تغييرخود د. اين ھاھمه نکو اند، ولی کافی نيستند... درک آن نرسيده ايم

  .انحاء ، جھان ماحول خود را تغيير دھد نحوی از

را  قدم اول دگرگونی شرايطی است که زندگی روزمرۀ شان برای رفقای ديگر، بدون شک جمعی کثير، سؤال در

يرا مردم را می توان دوباره راه انداخت، ز) فابريکه(ست که چگونه مبارزه در کارخانه  او آن سؤال اين. می سازد

  . نبود آن می پردازند ؛ و آن به دليلی که ديگر اعتباری به آن نمی دھند قيمت گزافی از

به  که رفورميست ھا باربار رفورميست ھا دارند ـ با وجودی ی که ازواھي چگونه کارگران می توانند به انتظار

ز دنباله روی آنھا دست بردارند؟ چگونه می کارگران خيانت نموده اند ـ  خاتمه دھند و چگونه ممکن خواھد بود که ا

که تعداد  نقاط مختلف شھربه مبارزه پرداخت، در حالی دست آوردن يک سرپناه آبرومندانه دره شود برای ب

که ما از آنھا استفاده  بر ما انباشته شده اند ، بدون آن بيشماری ازعمارات بدون سکنه بوده و ثروت ھا در دور و

جمع ما ، کمک به تشخيص   اگر يکی از دستآوردھای اين سلسله دروس برای عده ای از رفقاء در؟...برده بتوانيم

کارخوب است ولی با آنھم ... واضحتر تناقضات زندگی روزمرۀ شان جھت پيشبرد کار سازمان ما می تواند باشد

  .ھدف عمدۀ ما نيست

تراست، زيرا که تغيير زندگی ما خود معضله ای مرامی را که ما برای اين مکتب تعيين می کنيم  به مراتب وسيع

" پ . ر. "»داد جھان را تغيير «دباي:  جامعه را تغيير داددزندگی ما، باي برای تغيير واقعی و دوامدار. است بزرگتر

ه ی است که سرنگونی سرمايه داری و پی ريزی سوسياليسم ، برای ساختمان جامعۀ کمونيستی  را بسازمان سياسي

، مکتب ما يک مکتب سياسی است که وظيفۀ آن تربيت رفقاء برای چنان افلھذ. رام تعيين نموده استعنوان م

، زيرا نه ديپلومی برای کمونيسم وجود »شروع کنيم به تربيت رفقاء«: بھترخواھد بود بگوئيم. دورنمائی می باشد

تمام عمر به تربيت و ساختن  ما در. ينيسمرسميت شناحته شده برای مارکسيسم ـ لنه دارد و نه ھم کدام درجۀ علمی ب

تربيت «در اين مکتب . ھدف اين مکتب ساختن ما است. جريان عمل ما را می سازد مبارزه در. خود می پردازيم

  .، به تربيت و ساختن خود نيز می پردازند... با عمل ھم ، درجريان حل تضادھا و انطباق نظر» دھندگان

  

  : رای تغيير جھانبی ھراس در  راه پرولتری ب

اين راست است که ما از روياروئی با وظيفۀ عظيمی . بعضی از شما به اين نتيجه خواھيد رسيد که ما متھورھستيم

که  اين افتخارماست ؛ و برای ھمين است که ماھنوز بسيج ھستيم، در حالی. که در برابرما قراردارد ، ترسی نداريم

مگرغلط فھمی نشود، ما ھر کدام خود را ... ارزه پشت کرده اندتعداد زيادی از رفقای سابق ما به مب

شبيه رستم پھلوان . قھرمان اساطيری يونان باستان که در نيرومندی و دليری و رزمجوئی شھرت داشت(»ھيرکول«

 منتظر ولی ما. ما وانمود نمی کنيم که تمام کار را ما چند تن معدود انجام می دھيم. جا نمی زنيم) اساطيری شاھنامه

  .اول بيدار شوند تا مبارزه را راه اندازند» ديگران«نمی مانيم که 

که انسان بخواھد خانۀ محقری را ويران نمايد تـــا در جای آن عــــمارت نـــوی اعمارکند ، اوالً به ويران  زمانی

. کامل آن داخل محوطه شودکردن قسمتی از ديوار با  ُکلنگ شروع می نمايد تا بعداً بولدوزر بتواند برای تخريب 

امروز خانۀ محقر . را درآن جا نصب نمايد» کرين«متعاقب آن ، ساحه ای را به حد کافی صاف می نمايد تا بتواند 

خودی خود سقوط ه وجه ب ھيچه سرمايه داری درز برداشته است، ولی ويرانی آن ھنوز در ديدرس نيست و ب

زنگ » کرين«.  شد، دفعتاً از کار می افتدروشنکه  يکی دارد و ھمينبولدوزر طبقۀ کارگر نقص تخن. نخواھد کرد
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جديد ھنوز به شکل پرزه ھای جدا جدا وجود » کرين«ديگر به دردی نمی خورد و " حزب کمونست فرانسه"زدۀ 

  !بار نمی آورنده ين واقعيت ھا خوشی باھيچ يکی از... داشته و بسته بندی نشده است

ال ھای خود را از جيب بيرون نموده و منتظربمانيم که خانۀ محقرباالی ما فروغلتد؟ ينصورت چه کنيم؟ دستمادر

که  که خانۀ محقر کامالً فرو ريزد؟ يا اين آنھم با قبول خطر اينکه پارچه ھای آن بر فرق ما اصابت نمايد، بدون آن

تد ؛ ھمانگونه که رفورميست ھا عمل که کمی دور تر بغل ، به اميد اين) شمعک بزنيم (فانه بدھيمزير آن خانۀ محقر 

  !می نمايند؟ ما ابداً آنچنان نخواھيم کرد

گاھی  مبارزۀ طبقاتی ھيچ. ما  ُکلنگ داريم و آن ُکلنگ مارکسيسم ـ لنينيسم است. ما قوت بازو و قدرت تعقل داريم

که دچارشک شده بودند ، ياد  ، اين واقعيت را به آنھائی» پوژو«ناپديد نشده که به گونۀ مثال، کارگران فابريکۀ 

کتابچۀ . شايد فقط ھنوز چند پرزه کمبود باشد. کرين سازمان ، به شکل پرزه ، در باالی الری است. دھانی کردند

کنيم؛ برای پرزه ھائی که موجودی میرا  ما ھمه چيز... آن کمی کھنه شده است) کتالک(رھنمای طرز بسته بندی 

 و آنھا را می ريزيم ؛ کتابچۀ رھنمای بسته بندی کرين را با عصر و زمان توافق کمبود ھستند ، فوالد ذوب نموده

  ...می دھيم

سؤال بر سر اين است که چگونه آن را از آن خود سازيم و . ما تجربۀ وسيعی داريم و آن جنبش کارگری است

ه و در تمام جھان، باعين معضالت ی زيادی اينجا و آنجا، در فرانسارفق: ما تنھا نيستيم.  کارگيريمه را ب چگونه آن

و ناگفته . روھستند و عين وظايفی را که ما برای خود تعيين نموده ايم ، آنھا ھم برای خود تعيين نموده انده رو ب

عکس ، زندگی ديگری، ه ھيچ چيزی را از دست نمی دھيم بلکه ب: که ما نماند که ما قدرت عظيمی داريم و آن اين

  .دست می آوريمه  برا» جھانی برای فتح«

کافی خواھد بود که تضادھائی را که باعث . امروز بورژوازی قدرتمند به نظرمی رسد، ولی واقعيت آنچنان نيست

واين چيزی است که ما در بخش اوضاع بين المللی انجام ( جان ھم افتادن در ميان شان می شود ، از نزديک ديده ب

  . ، قدرت آن از ضعف خود ما و اولتر از ھمه ، از بی خبری ما استو پی برد که در ُکنه مسأله) خواھيم داد

  

  ! آن را شناختدبرای تغيير جھان اوالً باي

ی که ما مود که تکامل جامعۀ سرمايه دارياين را درک ن.  قوانين تکامل تاريخی شيوه ھای توليد را درک نموددباي

مثال اين را درک کنيم که چرا و چگونه سرمايه داری، که طور. درآن زندگی می نمائيم ، به کدام مرحله رسيده است

از نگاه مادی، به بشريت آن امکان پيشرفت را مھيا نمود  تا جامعۀ نوی را اساس گذارد، امروز به مانع عمدۀ 

  .پيشرفت بشريت مبدل گرديده است

مالی آن برتمام کرۀ زمين سر می بريم يعنی درعصری که نظام سرمايه داری و سرمايۀ ه ما درعصرامپرياليزم ب

اين حاکميت تضادھائی را باعث می شود که ما تأثيرات آن را ھرروز احساس می . سلطۀ خود را گسترانيده است

اين ھا تضادھائی اند که ميان طبقۀ بورژوازی و طبقۀ کارگر، ميان کشورھای امپرياليستی و خلق ھا و ملل . نمائيم

  .وجود دارند) ميان کشورھای امپرياليستی و مؤسسات انحصاری آنھا(دربند و در درون خود امپرياليسم 

کاھش مقدار (نظرمی رسد که تناقضات مذکور راه حل می يابند و يا اندک می شوند ه ھرگاه اينجا و آنجا چنان ب

، ما به ) تأديۀ قرضه ھا ، تظاھر به دست کشيدن از مسابقات تسليحاتی و گويا بيرون برآمدن از بحرانات اقتصادی

ھرقدر که تضادھا . اين وضعيت به نفع ما است. روند عکس، آن تضادھا  در کل حاد شده میه اين عقيده ھستيم که ب

عميق می شوند، به ھمان اندازه امپرياليسم از ادارۀ اوضاع عاجز می ماند و ھرقدر که در امر تداوم حاکميت خود 
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و به ھمان اندازه کمونيسم به يک ضرورت عاجل مبدل ... ی شوددچار مشکل می شود،  به ھمان اندازه خطرناکترم

  .می گردد

  

  :مسألـۀ بسيج

، کمونيسم به خودی خود، آنچنانی که »فرا می خواند« که اوضاع به گونه ای بيش از پيش کمونيسم را  اما با آن

و سرکوب، نيازمندی قيام توده در واقع استثمار . خود از درخت پائين می افتد، فرا نمی رسده  خود به ایميوۀ پخت

مگر چه دستاوردی را می توان انتظار داشت؟ تا کی . ھا را که قربانی استثمارو سرکوب اند، باعث می شود

اعتصاب غذائی بدون نتيجه؟ چه تعداد اعتصابات پردامنه و باشکوه به کجراه کشانده شده و مدفون شدند؟ انقالب 

انقالب پرولتری قيام توده ھا است که . ت، بلکه بس بزرگتراز آن استپرولتری فقط يک شورش زحمتکشان نيس

  .قيامی که حتماً بايد سازماندھی شده باشد. تغييرجامعه را ھدف قرارمی دھد

که يک قدرت نظامی  از نگاه نظامی، مبرھن است که ھيچ شورش و ھيچ جنگ داخلی به پيروزی نمی رسد مگر آن

اجتماعی و سياسی ، ولی از ديدگاه اقتصادی ، . ساکر زرخريد بورژوازی قرار گيردسازمانيافته در روياروئی با ع

که به وارستن از آن اقدام  از استثمارنمی توان وارست، مگر آن. له به ھمان اندازه ضروری استأپرداختن به مس

زماندھی شوند؛ به اين  سادھمۀ اينھا ھم باي. صورت تصادفی خاتمه داده نمود و نه ھم به سرکوب دولت می توان ب

معنی که جمع بزرگی ازمردم به ضرورت انجام تغييرات معتقد شوند و آنھا با کسب آنچنان آگاھی سازمانی را 

: يعنی. پا درآوردن نظام حاکم است ، ِگرد آيند اساس گذارند که در آن جوقه جوقه مردمانی که منفعت شان در از

.  طبقۀ زحمتکش خود برای دفاع از حق خود به حرکت افتددأمول ، بايبرای برآورده شدن اين م. استثمارشدگان

برای دفاع از طبقه ای «اکتفأ کند، بلکه بايست به » در خودای طبقه «ديگر نبايد به موجوديت طبقاتی خود به عنوان 

  .مبدل گردد» شمنافع

  

  : »برای منافع خودی«و طبقه » به ذات خود«طبقه ) دو

ه اين طبقه ب). جز نيروی کارخود چيزديگری ندارنده آنھائی که ب(بقۀ پرولتاريا است ط» به ذات خود«طبقه 

کارگران، به عنوان کارگر . صورت عينی وجود دارد، ولو که کارگران از تعلق به اين طبقه آگاھی نداشته باشند

ه ھمه با ھم طبق: ، وجود دارندبراساس جائی که در روابـط توليد احرازمی کنند؛ ولو به موقف خود آگاه باشند يا نه 

. طبقه ايست که برای منافع خود آگاھانه عمل می نمايد» برای منافع خودی«طبقه . را می سازند» به ذات خود «ای

آنھا به سوی . ينصورت کارگران ديگر مجموع عددی افراد و يا صنف ھای پيشه وری متفرق و پراکنده نيستندادر

وجود دارد، » به ذات خود «ه ایامروز، طبقۀ کارگر به عنوان طبق. داف انقالبیاھداف مشترک در حرکت اند، اھ

  .»برای منافع خودی«نه طبقه 

  

  :است» برای منافع خودی«حزب عنصر اساسی طبقه 

زمانی وجود داشته می تواند که از طريق تار و پود نسجی از » برای منافع خودی«طبقۀ کارگربه عنوان طبقه 

در قدم اول سنديکاھا ولی از مؤسسات امداد ، حلقات : دافع منافع آن اند، چوکات بندی شده باشدسازمان ھائی که م

جوانان ، حلقات مبارزه برای آزادی کارگران و کارمندان، کميته ھای گذر، گروھھای فرھنگی و غيره ھم می توان 

  ...نام برد
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  .يست استبا آنھم ، ضروری ترين و کليدی ترين سازمان، ھمانا حزب کمون

حزب، تشکل آگاه ترين و فعال ترين بخش پرولتاريا و ھمچنان عناصری که شامل پرولتاريا نمی شوند، ولی برای 

مبارزان، » پيشقراول«از طريق مباحثه و تبادل منظم نقطه نظرھا، اين . دفاع ازمنافع آنھا مبارزه می کنند، می باشد

  .ی درخدمت منافع تاريخی پرولتاريا، با ھم انطباق می بخشدنظرات و عملکردھای خود را در يک فعاليت جمع

اين حزب رسيدن به . درست ھمين حزب است که برنامۀ دگرگونی اجتماعی را تدارک ديده و در خود حمل می کند

  .اطالق می شود» حزب کمونيست«به ھمين دليل است که به آن . کمونيسم را ھدف نھائی قرارمی دھد

که با دقيق شدن برتجربيات مبارزات و انقالبات گذشته ، دروسی را برای امروز بيرون درست ھمين حزب است 

ھمانگونه که : ھمين حزب است که مسير روند انقالب را تعيين می کند؛ زيرا بازھم تکرارمی کنيم که . می کشد

را   شرايط راه افتادن آنصورت وقفه ئی،ه ھمان اندازه سرمايه داری به خود بوقوع نمی پيوندد، به انقالب خود ب

به وقفه ھا، تشديد تضادھای جامعۀ سرمايه داری و ضرورت بورژوازی برای ھر روز بيشتر از . مساعد می سازد

وجودآورده و بحران عمومی ه تمام اين ھا در بسا کشورھا، شرايط بن بست را ب... خود بيگانه ساختن طبقۀ کارگر

عوامل متذکره موقعيت ھائی را خلق می نمايد که می توان به آن شرايط پيش : زند را به سويۀ جھانی دامن می

برای آنچنان دمگر باي. نجامد بيشرايط متذکره می تواند به پختگی رسيده و به يک انقالب پرولتری. ازانقالب نام نھاد

  .وجود داشته باشد اولتر از ھمه يک حزب واقعاً کمونيست ديش از انقالب آمادگی داشت و بايموقعيت پ

  

  !دست نمی آيد، مگر در جريان مبارزاته آگاھی ب

 دست به عملی زد؟ ازآنجائی که دپس چه بايد کرد؟ ما چه نقشی داريم؟ اين مکتب به چه دردی می خورد؟ آيا باي

رمايه داری ابند، آيا ساده ترنخواھد بود که منتظرشويم تا تضادھا به نقطۀ انفجار خود رسيده و س يتضادھا شدت می

برای  « ایخود از ھم بپاشد؟ ظھورسياسی طبقۀ کارگر و تشکل آن به عنوان يک طبقۀ خود آگاه يعنی طبقهه خود ب

صورت طبيعی ه خودی نيست؟ ھمزمان با درگيری آن با بورژوازی؟ مگرتشکيل حزب به مگرخود ب» خود

 انتظارداشت که در تداوم مبارزات بيش از درجريان به پختگی رسيدن شرايط انقالبی ممکن نمی گردد؟ می توان

پيش وسيع و دشوارشونده، شعور  سياسی طبقۀ کارگر تدريجاً تا آن حدی رشد نمايد که ضرورت انقالب و مبارزه 

  خود در دستور روز قرار گيرد؟ه برای کمونيسم خود ب

 کارگران در روابط استثماری ھرگاه تحرکی در ميان نباشد، مبارزۀ. متأسفانه، ھمه چيز به اين سادگی نيست

، افاده ايست که ھمواره به گوش می رسد، حتی » ھمواره کارفرمايان و کارگران وجود داشته اند«. محبوس می ماند

خود سياسی شود، ولی درآنصورت به چيزی ه مبارزۀ کارگری می تواند خود ب. در اوج قاطع ترين اعتصابات

) مبارزۀ سياسی برای رفورم ھا در داخل نظام بورژوازی(» ريديونيونيسمت« تنزيل خواھد نمود که درتاريخ به 

 مبارزۀ سياسی برای رفورم ھا است که شرايط مادی تريديونيونيسم. مسمی بوده است؛ نوعی سنديکاليسم سياسی

ی اين مبارزۀ سياسی آنی برای بھبود شرايط زندگ. طبقۀ کارگر را در داخل چوکات بورژوازی بھبود می بخشد

  . استثمار شدگان درداخل چوکات نظام سرمايه داری به تشکل احزاب رفورميست می انجامد

از اين گونه احزاب ، يک قشر بوروکرات بيرون می آيد که به کارمندان سياسی بورژوازی می پيوندد ؛ و اين 

حزب کارگر : نمونه ھای آن. (درعين حالی که وانمود می نمايد که گويا برای منافع کارگران بذل مساعی می نمايد

  )ـ مترجم ...انگلستان ، ِ حزب کمونست فرانسه و
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ضد ه به عنوان واکنش در برابر طبقۀ کارگر، عملکرد چنين احزاب به آن نقطه ای می رسد که به مبارزه ب

آنھا محدودساختن ھر حرکت کارگری را . اعتصاباتی که جامعه را مورد سؤال قرارمی دھند، برمی خيزند

کارگران را مغشوش می ) سياسی و طبقاتی(آنھا شعور. مراعات از قوانين سرمايه داری، ھدف قرارمی دھنددر

  !دست نمی آيده خود در جريان درگيری ھای کارگرـ کارفرما به آگاھی طبقاتی خود ب. سازند

  

  :آگاھی سياسی از  بيرون روابط کارگر ـ کارفرما فرا می رسد

مارکس يک بورژوا (ی اوالً محصول تفکر روشنفکران خارج از طبقۀ کارگربوده است از نگاه تاريخی، اين آگاھ

درميان آنھا بود که طرح . سرمايه داری و فلسفۀ انقالبی شکل گرفت در جمع آنھا بود که تئوری انتقاد از و). بود

  .سوسياليسم تکامل يافت

مگرتکرارمی نمائيم که شعور سياسی خارج از امروز، حتمی نيست که روشنائی از بيرون بر پرولتاريا بتابد، 

 معلومات دبرای به پيش راندن کشتی بر امواج اوقيانوس ، باي. دست می آيده رابطۀ موجود ميان کارگر و کارفرما ب

دست آوردن آن معلومات، يک عکس دقيق که توسط ه و برای ب. راجع به اوضاع جوی در دست داشت

 بر مسائل با تعمق دباي. ملکرد اجتماعی ھم چنين استدرع. ھترخواھد بودقمرمصنوعی برداشته شده باشد، ب

ما به درک تسلسل شيوه ھای توليد، به تجزيه و تحليل اساسات اقتصادی جامعه، به تجزيه و تحليل شرايط . نديشيميب

  .تمام طبقات و روابط ميان آنھا، و ھم به درک خطوط ُکلی طرح سوسياليستی نيازمنديم

  

  :ری عمومی انقالب مارکسيسم ـ لنينيسم استتئو) سه

ما ھمه از خود تجربۀ نظر وعمل داريم ، چه آن تجربيات خوب چه بد و . دست می آيده آگاھی با تلفيق نظر با عمل ب

چگونه تعجب می توان کرد که در يک جامعه ای که يک طبقه برآن حاکم است، اين . چه درست و يا نادرست باشند

طرز فکر، جھانبينی يک جانبه و ...) مکتب ، تلويزيون ، مطبوعات ، فرھنگ و(مکانات دست داشته طبقه با تمام ا

ايدئولوژی بورژوا را برمردم تحميل نمايد؟ مکتب ما فــقــــط يک مکتب آموزش و فراگيری : ايدئولوژی خود

ضد افکار ه ه تئوری پرولتری، بمبارزه برای دستيابی ب: ما می خواھيم که مکتب ما يک مکتب مبارزه باشد. نيست

سمتدھی پراتيک، در جملۀ ديگر چيزھا، نقش سازمان . نقش مکتب ، سمتدھی مستقيم پراتيک ما نيست. بورژوازی

وظيفۀ مشخص مدرسۀ سازمانی، فراھم نمودن مبانی تئوری مارکسيسم ـ لنينيسم می باشد که به ما اجازه . است

  . ا سمت دھيم، و از طرف ديگر، عليه افکار نادرست به مبارزه برخيزيمطرف، عمل خود ر خواھد داد تا از يک

مارکسيسم ـ . مارکسيسم ـ لنينيسم تئوری عمومی انقالب است. معنی می دھد» شناخت برای دگرگونی«مکتب 

زی عکس، يک تئوری باز و زنده است که ھريک می تواند چيه ب... لنينيسم يک تئوری به اتمام رسيده و بسته نيست

آنچه . مارکسيسم ـ لنينيسم اولتر ازھمه، تئوری عمل است. را غنا بخشد به آن بيفزايد و با تجربيات و انديشۀ خود آن

را غنا  اين شناختی را که اين مکتب ميسر می سازد، ما مطمئنيم که شما آن.  درعمل مفيد واقع شوددآموخته شده، باي

  .بخشيده و به نوبۀ خود پخش می نمائيد

  

  :ألــۀ سازمانمس

تغيير . مسلم است که مطرح شدن مدرسۀ سازمانی بر ارادۀ ما جھت ايجاد يک سازمان پرولتری استوار بوده است

مدرسۀ سازمانی وسيله . شود ، درعين حال و در قدم اول، از ساختن يک حزب آغاز می»برای منافع خودی«طبقه 
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جامعه ای که ما خواھان . ری کامل در زندگی سازمانیست برای دستيابی به اساسات تئوريک برای سھمگي اای

  . اعمار آن ھستيم، جامعه ای نيست که کارگران مسلکی در يک سو و آمران در سوی ديگر قرار داشته باشند

  

*****  

  ضميمۀ شماره يک

  )اولين شکل تقسيم کار(روابط مردان و زنان 

اين تقسيم وظايف ممکن با پيدايش ). تقسيم طبيعی کار( استتقسيم وظايف ميان مردان و زنان اولين شکل تقسيم کار 

زنان به دليل باردارشدن . اولين شکل زندگی اجتماعی انسجام يافته مصادف باشد، يعنی مصادف با اجتماع بدوی

 اطالق می نمائيم، از» کاِر خانه«ظف به کارھائی بودند که ما امروز به آن وواتر و در نتيجه محدوديت تحرک، ممت

  .ظف به تدارک و تکافوی قوت و اليموت بودومرد م. ت و پز، دوخت لباس و غيرهتربيۀ کودکان، پخ: قبيل

که توليد اجتماعی متنوع  شد و تا زمانی که قوت واليموت از طريق شکار و چيدن ميوه جات تأمين می تا زمانی

 خانواده ساختار. آن قدرتمند بود بوده و زن درميان نيامده بود، ھستۀ خانواده شکل حاکم اجتماع ه بادله بمنشده و 

نداشت، شجرۀ خانواده را سلسلۀ زنان تعيين  استقرار که در آن جفت زن و شوھر» جمع«بسيار وسيع داشت و در

  .بود» نظام مادرساالری«مربوط به مادرشان باقی می ماندند که آن نظام، » جمع«اطفال در : می کرد

ار آورد و ه مل جامعه، پيشرفت ھای تخنيکی، تقسيم مغلق کار در بيرون از خانواده را باما در مرحلۀ معينی از تکا

ليت گله داری و رمه داری را عھده دار شدند و يا ابزاری از آھن ساخته و وکه مسؤ نقش اجتماعی مردان، زمانی

 توليد تدريجاً به نيروی تعيين مالکيت خصوصی اين وسايل. به تبادل توليدات پرداختند، بيش از پيش اھميت پيدا کرد

فلھذا . »کارھای زن در داخل خانه در مقايسه با کارھای توليدی مرد، ديگربه حساب نمی آمد«: کننده مبدل می گشت

 نمی مادری باقی می ماندند،» جمع«خود وی برمی گشت و بدين ترتيب به فرزندانش که در » جمع«ميراث پدر به 

: له گذار به پدرساالری را مشخص کردأ به نفع پدر قطع گرديد و اين مسی وراثته ئنبدينوسيله سلسلۀ عنع. رسيد

  . »برانداختن حق مادری بزرگترين شکست تاريخی جنس مؤنث است«

ميان آمدن پدرساالری، زوج به مفھوم زن و شوھر استقرار يافت که در آن، زن به ملکيت مرد مبدل شده و ه با ب

زن مطيع و ذليل ساخته شده « .  جانشين خانوادۀ سابق که دارای پيوندھای سست بود، شدبدين ترتيب، اين خانواده

  ».به موقف بردۀ خواھشات نفسانی مــــرد و وسيلۀ عادی توليد نسل سقوط کرد

  

  :روابط در بين خانواده

  :در داخل خانواده، زن چندين نوع ستم را متحمل می شود

جمله  ظف به رسيدگی به امورخانه منومستقيماً متحمل شده و می خانواده را او توليد نسل و بقأ: ـ ستم اقتصادی

شوھر، وی را قادرمی سازد که وسايل الزم برای فعاليت ھايش در » اجتماعی«درمجموع ، کار. فرزندان می باشد

 توليدات قابل که وی آن را به... تکه باب، ظروف و اسباب، خوراکه باب و غيره: داخل خانواده را خريداری نمايد

  .استھالک مبدل می سازد

روابط جنسی، نفوذ و حاکميت باالی (ھر گونه قدرت تصميم گيری در عرصۀ زندگی خصوصی : ـ ستم سياسی

  .و يا امور اجتماعی، ازدست زن خارج ساخته شد) اطفال، دخل و خرچ
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 پيوند با دين و مذھب، اکثراً آن.  يافتوسيلۀ ايدئولوژی اطاعت و ارادت تحکيمه روابط متذکره ب: ـ ستم ايدئولوژيک

ظف است تا آنھمه را وعالوه برآن، زن م. زن پيش می رود کردن فرو دستی و مادونی تئوريزهرا تقويت نموده تا 

يقيناً که تفاوت ھای بزرگی از يک فرد تا فرد ديگر، و از يک زوج تا زوج ديگر وجود . به اطفال خود انتقال دھد

» شيوۀ توليد خانگی«ه، چه مردان و چه زنان، از اين نوع روابط اجتماعی که می توان آنھا را دارد، اما ما ھم

  .ناميد، متأثرھستيم

  

  :ستم بر زنان در خدمت شيوۀ توليدی حاکم

درھر دورۀ تاريخی، شيوۀ . وسيلۀ تکامل اجتماعی تداوم می يابده توليد، با انواع و اقسام مختلف ب» نيمه«اين شيوۀ 

بدينصورت، به . را دو باره شکل داده و جزء نظام حاکم خود ساخته است ی حاکم، خانواده را تعديل نموده آنتوليد

خصوص فئوداليسم، خانواده ھای بزرگ داشت که متشکل از چندين جفت زن و شوھر بوده و در زيرنفوذ سابقه 

، )سال انقالب کبيرفرانسه ـ مترجم(١٧٨٩ميان آمده بعد ازه مزرعۀ کوچک فردی ب. سر می بردنده دارترين آنھا ب

که  ولی تاجائی. آن خانوادۀ بزرگ فئودالی را به خانواده ھای کوچکتر، متشکل ازجفت زن و شوھر، تجزيه کرد

ھمراه با اطفال » زن و شوھر«امروز به سرمايه داری مربوط می شود، سرمايه داری خانواده را به جفت 

ما درحال حاضرشاھد گسست و ُخرد و ريز شدن : اند که اين پروسه ادامه داردناگفته نم. صغيرتقليل داده است

افزايش ميزان طالق، خانواده ھای بيش از پيش متشکل از فرزندان مختلف مشروع و نامشروع، ( خانواده ھستيم 

درداخل قوس آنچه { ) زنان و مردان» مجردی«؛ و ھمچنان توسعۀ سريع زندگی ) اندر(و مادر) اندر(زادۀ چند پدر

درمورد ترکيب خانواده آورده شده است ، تعبيردقيق افادۀ متن فرانسوی است که فقط مربوط به جامعۀ غربی 

  . }را توضيح نمودم ـ مترجم امروزمی شود و من با شناخت از اين جوامع و فھم موضوع آن

 فردگرائی ، اطاعت خانواده ھای انديويدوآليسم يا(در نظام سرمايه داری، عالوه بر پخش ارزش ھای اساسی آن 

: ، موجوديت خانواده يک منفعت اقتصادی ھم دارد)کارگران از مقامات، ذھنيت سود جوئی خانواده ھای بورژوا

  .خانوادۀ بورژوا تراکم سرمايه از طريق استثمارغيرمستقيم زنانی را که در خانه باقی می مانند، مساعد می سازد

م دادن کار خانه، در واقع با مصرف اندک، نيروی کارمردان را دوباره توليد می زنان مذکور، با رايگان انجا

کودکستانھا، کانتين ھا، مراکز شستن (نمايند؛ چيزی که درغيرآن، بايست توسط انواع و اقسام خدمات اجتماعی

  .شد انجام می) البسه، مراکز پاک کاری وغيره

باشند، بازھم به اين معنی نيست که از معاش خور منزل کارنموده با وجود اين، حتی زمانی که زنان در بيرون از 

که پايۀ خود را در ) مرد و زن ـ مترجم(نبوِد تجھيزات عامه، تقسيم وظايف به اساس جنس . کاِر خانه نجات يافته اند

در منزل توسط : زنان را به انجام دو روز کار درعين روز وادار می سازد، بدين معنی که... ايدئولوژی حاکم دارد

مردان خانواده زيرستم قراردارند؛ در کار بيرون از منزل ، کارفرمايان بر آنھا ستم روا می دارند و درنتيجه دو 

  .در کار بيرون و در داخل منزل: نوع استثمار را از جانب سرمايه داری متحمل می شوند

  

  رھائی چسان ممکن است؟

نده از گذشته نيست، بلکه يک شيوۀ استثمار و ستم کامالً زنده و تأمين شده پس ستم پدرساالری صرفاً بقايای به جا ما

برای نابودی آن، مبارزۀ سازمان يافته ای با يک . اين شيوۀ استثمار و ستم به خودی خود ناپديد نمی گردد. است

راه ه  بدنان، را بايطرح تغيير آگاھانه، چه در رابطه با مناسبات در بين اجتماع و چه در روابط ميان مردان و ز
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آنچنان مبارزه بايد توسط زنان طبقۀ کارگر و خلق به پيش برده شود، زيرا آنھا اند که نفع بيشتر در منقلب . انداخت

  .کردن روابط شخصی ميان زن و شوھر دارند

باز توليد که شيوۀ توليد سرمايه داری که ستم بر زنان را  وردی نخواھد داشت، مگر ايناآنچنان يک مبارزه دست

عکس، مبارزه عليه سرمايه داری نمی تواند بدون سھمگيری زناِن ه ب. کرده و تداوم می بخشد، از پا درآورده شود

  .نمی توان به مصاف  سرمايه داری با نصف قوا رفت.  به پيش برده شود... خلق

  

  !رھائی زنان بدون سوسياليسم ممکن نيست

  !سوسياليسم بدون رھائی زنان ممکن نيست

  پايان درس اول

  

جون / جوزا) MLOA( از  شمارۀ سوم عقاب ارگان تئوريک سازمان مارکسيست ــ لنينيست افعانستان

١٣٩١/٢٠١٢ 

  

 

 

 


