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یکی از مسائل به ویژه حائز اهمیت که می توان>>د در ش>>رایط پراکن>>دگی جنب>>ش کمونیس>>تی، نق>>ش مهم>>ی در

شکل گیری وحدت ها و غلبه بر پراکندگی ایفا کند، توافق نظری و عملی بر سرمبارزه ای رادیک>>ال ب>>رای

سرنگونی جمهوری اسلمی و برقراری یک حک>>ومت ک>>ارگری درای>>ران اس>>ت. در ظ>>اهر چنی>>ن به نظ>>ر

می رسد که بر سر این مسئله نقط>ه نظ>>ر واح>>دی وج>>ود دارد. کم>>تر س>>ازمان، گ>>روه و ف>>ردی را می ت>>وان

یافت که خود را مارکسیست و کمونیست بداند، اما ضرورت مبارزه برای سرنگونی جمه>>وری اس>>لمی

وبرقراری حکومت کارگری را انکار کن>>د. پ>>س اش>>کال ک>>ار در کجاس>>ت و چ>>را تلش ه>>ای متع>>دد ب>>رای

نزدیکی و وحدت در جنبش کمونیستی به نتیجه نمی رسد؟ یکی از دلئل آن اختلف نظرهای جدی اس>>ت

که در پشت این اتفاق نظرهای ظاهری نهفت>>ه اس>>ت.  در ظ>>اهر، هم>>ه طرف>>دار حک>>ومت کارگری ان>>د، ام>>ا

همین که سئوال شود حکومت کارگری چیس>>ت؟  اختلف>>ات خ>>ود را نش>>ان می ده>>د و ای>>ن اختلف قب>>ل از

هر چیز خود را در برخورد به دولت بورژوایی موجود نش>>ان می ده>>د. آی>>ا طبق>>ه ک>>ارگر می توان>>د ق>>درت

سیاسی را به دست آورد و حکومت کارگری بر پا گردد، بدون این که دولت بورژوایی را به کلی در ه>>م

بشکند؟ تجربه لاقل دو انقلب کارگری کم>>ون پ>>اریس و انقلب ک>>ارگری روس>>یه در عم>>ل نش>>ان داد ک>ه

شرط نخستین استقرار هر حکومت کارگری در هم شکستن ماشین دولتی موج>>ود اس>>ت. م>>ارکس حت>>ا قب>>ل

بدون در هم  شکستن بوروکراسی،

. درهم  شکستن ماشین دولتی، محال است

بدون در هم  شکستن بوروکراسی،

. درهم  شکستن ماشین دولتی، محال است
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 اروپ>>ایی به وی>>ژه انقلب فرانس>>ه ب>ه ای>ن ن>>تیجه۱۸۴۸از کمون پاریس، در یک جمعبن>>دی از انقلب ه>>ای 

رسید که دیگر مثل گذشته دستگاه بوروکراتیک – نظامی، یعنی اس>>اس دول>>ت موج>>ود، از ی>>ک دس>>ت ب>>ه

دست دیگر منتقل نخواهد شد، بلکه در هم شکسته خواهد شد. او همچنین اصلح مهم>>ی را ک>ه در مق>>دمه

 در مانیفست حزب کمونیست لزم دید، این بود که "طبق>>ه ک>>ارگر نمی توان>>د۱۸۷۲مشترک با انگلس در 

ص>>اف و س>>اده ماش>>ین دول>>تی حاض>>ر و آم>>اده را تص>>احب کن>>د و آن را ب>>رای تحق>>ق اه>>داف خ>>ود به ک>>ار

گیرد". تا چه حد در مورد این مسئله توافق وجود دارد؟ 

چنی>>ن به نظ>>ر می رس>>د ک>>ه ب>>ه ج>>ز ی>>ک گرای>>ش بس>>یار حاش>>یه ای ک>>ه ب>>ر ای>>ن ب>>اور اس>>ت برخ>>ی نهاده>>ای

به اص>>>طلح دمکراتی>>>ک دول>>>ت ب>>>ورژوایی را بای>>>د حف>>>ظ ک>>>رد و م>>>دافع مجل>>>س موسس>>>ان ب>>>ورژوایی و

طرح های بی سروته ای از نمونه "دمکراسی مشارکتی" است ک>>ه متک>>ی ب>>ه هی>>چ تجرب>>ه ک>>ارگری نیس>>ت،

اکثریت بسیار بزرگ جریاناتی ک>ه خ>>ود را مارکسیس>>ت و کمونیس>>ت می نامن>>د، ب>>ر ای>ن باورن>>د ک>ه ب>>رای

استقرار حکومت کارگری، ماشین دولتی بورژوایی باید به کل>>ی در ه>>م شکس>ته ش>>ود. ب>>ا ای>ن هم>ه هن>>وز

در میان برخی سازمان ها، در مورد این که در هم شکستن ماشین دولتی به چ>>ه معناس>>ت، ابهام>>اتی وج>>ود

دارد. به رغم ای>>ن ک>>ه تجرب>>ه انقلب ه>>ای ک>>ارگری و نوش>>ته های م>>ارکس، انگل>>س و لنی>>ن ب>>ا وض>>وح تم>>ام

توض>>یح داده ان>>د ک>>ه در اس>>اس، ای>>ن انه>>دام ماش>>ین دول>>تی ب>>ورژوائی، در هم شکس>>تن و ب>>ه دور ریخت>>ن

، ام>>ا در هم شکس>>تن ونیروهای مس>>لح ح>>رفه ای ج>>دا از م>>ردم و بوروکراس>>ی ممت>>از و م>>افوق م>>ردم اس>>ت

انحلل بوروکراس>>ی در نگ>>رش ای>>ن س>>ازمان ها، مس>>کوت می مان>>د. پ>>ذیرفته می ش>>ود ک>>ه نیروه>>ای مس>>لح

رنگارنگ جمهوری اسلمی باید درهم شکسته ش>>وند و منح>>ل گردن>>د، "تس>>لیح عم>>ومی م>>ردم" ج>>ایگزین

آن ه>>ا گ>>ردد، ام>>ا کلم>>ی در م>>ورد در هم شکس>>تن و انحلل بوروکراس>>ی گفت>>ه نمی ش>>ود، ام>>ا ن>>ام آن را

در هم شکستن ماشین دولتی می گذارند.

 در واقعی>>ت، ای>>ن، در هم شکس>>تن ماش>>ین دول>>تی ب>>ورژوایی نیس>>ت، بلک>>ه تقلی>>ل دادن مس>>ئله ب>>ه میلیش>>یای

دوران انقلب های بورژوایی ست. ماشین دول>>تی نمی توان>>د در ه>>م شکس>>ته ش>>ود و طبق>ه ک>>ارگر نمی توان>>د

حکومت کند، مگر آن که بوروکراسی نیز درهم شکسته و ملغا گردد. از این روست که م>>ارکس، انگل>>س

و لنین، در هم شکستن "دستگاه بوروکراتی>>ک – نظ>>امی" را مع>>ادل در هم شکس>>تن ماش>>ین دول>>تی ب>>ه ک>>ار

می بردند و نه فقط در هم شکستن "دستگاه نظامی".



5                                                                                                                 برگرفته از نشریه کار      سازمان فدائیان (اقلیت)

وج>>ود ی>>ک چنی>>ن دی>>دگاه انحراف>>ی در جنب>>ش ک>>ه لغ>>و و انحلل بوروکراس>>ی را از مق>>وله در هم شکس>>تن

ماشین دولتی بورژوایی حذف می کند، نشان می دهد که در جنبش کمونیستی م>>ا، حت>>ا ب>>ر س>>ر مس>>ائلی ک>ه

چنین به نظر می رسد، اتفاق نظر وجود دارد، از جمله ضرورت در هم شکستن ماشین دولتی ب>>ورژوایی،

چه اختلفات جدی وجود دارد و چرا به رغم این که در ظاهر، مواضع شبیه یکدیگر ب>>ه نظ>>ر می رس>>ند،

این همه تلش برای نزدیکی و وحدت بی نتیجه می ماند.

بنابر این ضروریست که با وج>>ود بحث ه>>ای مک>>رری ک>>ه از س>>وی س>>ازمان م>>ا ب>>ر س>>ر درک درس>>ت از

حکومت کارگری و ضرورت در هم شکستن ماشین بوروکراتیک – نظامی، ص>>ورت گرفت>>ه، ای>>ن مس>>ئله

بار دیگر در این نوشته با استناد به نوشته های مارکس مورد بحث قرار گیرد.

همه مارکسیست ها، اثر برجسته مارکس، جنگ داخلی در فرانسه را خوانده ان>>د، م>>ارکس در ای>>ن اث>>ر ک>>ه

ی>>ک جمعبن>>دی ج>>امع از کم>>ون پ>>اریس اس>>ت، دس>>ت آوردهای ی>>ک حک>>ومت ک>>ارگری را ب>>ه رغ>>م عم>>ر

کوتاه اش توضیح می دهد. مارکس مهم ترین دس>>ت آورد کم>>ون پ>>اریس را در هم شکس>>تن دول>>ت ب>>ورژوایی،

انحلل و الغای نیروهای مسلح جدا از مردم و بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم می داند ک>>ه ب>>ه ج>>ای آن

دستگاهی را بنا نهاد که دیگر دولت به معنای اخص کلمه نبود.

اما کمون پاریس، چگونه این کار بزرگ را عملی کرد؟ 

مارکس می نویسد:

"نخس>>تین فرم>>ان کم>>ون در م>>ورد الغ>>اء ارت>>ش دائم>>ی و جانش>>ین ک>>ردن آن ب>>ا م>>ردم مس>>لح ب>>ود". کم>>ون

بدین طریق، یک پایه اصلی ماشین دول>>تی را ب>>ا ای>ن اق>>دام وی>>ران ک>>رد. دس>>تگاهی ک>ه ج>>دا از م>>ردم و ب>>ر

ف>>راز س>>ر آن ه>>ا ق>>رار دارد و وظیف>>ه و رس>>الت اش س>>رکوب ک>>ارگران، در انقی>>اد نگهداش>>تن توده ه>>ای

زحمتکش، حراست از منافع طبقه سرمایه دار و حفظ نظ>>م سرمایه داری س>>ت، در ه>>م شکس>>ته ش>>د. ام>>ا آی>>ا

اقدام کمون پاریس و پرولتاریا در همین حد خلصه شد؟ اصل کمون چه بود که از ق>>درت "الغ>>اء ارت>>ش

دائمی و جانشین کردن آن با مردم مسلح" برخوردار گردید.

ش>>کل گرفت>>ه ب>>ود. بوروکراس>>ی چیس>>ت؟ کم>>ون نه>>ادی ب>>ود ک>>ه ب>>ا در هم شکس>>تن و انحلل بوروکراس>>ی،

دستگاهی پیچیده و تو در تو از سازمان ها و موسساتی ک>>ه ب>>ا ی>>ک ارت>>ش ب>>زرگ از کارمن>>دان و مقام>>ات

غی>>ر انتخ>>ابی مبتن>>ی برسلس>>له مرات>>ب و تقس>>یم ک>>ار تخصص>>ی، تبعی>>ت از م>>افوق انتص>>ابی، حق>>وق و

پاداش های کلن به حسب جایگاه در ای>>ن سلس>>له مرات>>ب، ب>>ا امتی>>ازاتی وی>>ژه و موقعی>>تی ممت>>از، س>>ازمان
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یافته است که کارکردها و وظایف مهم دولت را تنظیم می کند، کشور را مدیریت می نمای>>د، سیاس>>ت های

طبقه ح>>اکم را پی>>ش می ب>>رد، اس>>تثمار را در س>>طح کش>>وری س>>ازمان می ده>>د و از نظ>>م موج>>ود پاس>>داری

جدا از مردم و در بالی سر آن ها ق>>رار گرفت>>ه، هرگ>>ونه ابتک>>ار عم>>ل را از ت>>وده می کند. این دستگاه که

مردم برای حاکم شدن بر سرنوشت خود، سلب می کند. کارگران پاریس>>ی ب>>ا انقلب خ>>ود ای>>ن دس>>تگاه را

درهم شکستند و دستگاه جدیدی به نام کمون برپا کردند.

"کمون از مشاوران شهری که با رای عمومی مردم در نواحی گوناگون شهر برگزیده می ش>>دند، تش>>کیل

می شد. این افراد در هر لحظه ای پاسخگو بودند و مقام شان پس گرفتنی بود. اکثریت این اعض>>ا البت>>ه از

کارگران یا از نمایندگان سرشناس طبقه کارگر بودند. کمون می بایست نه یک اندام پارلم>>انی، بلک>>ه ی>>ک

هیات اجرایی و عمل کننده، یعن>>ی اجرای>>ی و قانونگ>>ذار در عی>>ن ح>>ال باش>>د. نی>>روی انتظ>>امی از عن>>اوین

سیاس>>ی اش مح>>روم گردی>>د و تب>>دیل ب>>ه اب>>زاری در دس>>ت کم>>ون ش>>د، اب>>زاری پاس>>خگو ک>>ه در ه>>ر لحظ>>ه

می توانس>>ت مق>>ام اش را از دس>>ت بده>>د. در م>>ورد تم>>امی کارکن>>ان هم>>ه ش>>اخه های خ>>دمات اداری نی>>ز ب>>ه

همین سان عمل شد. کار عمومی در خدمت دستگاه اداری کاری بود که می بایست ب>>ا م>>زدی مع>>ادل م>>زد

کارگری انجام گیرد. رشوه گیری های مرسوم وم>>داخل معم>>ول مقام>>ات ع>>الی دول>>تی، هم>>راه ب>>ا خ>>ود ای>>ن

گونه مقامات از بین رفتند" (جنگ داخلی در فرانسه – ترجمه باقر پرهام). 

در مورد قضات نیز بر همین منوال، انتخابی، پاسخگو و پس گرفتنی شدند. کمون ابزار معنوی س>>رکوب

را نیز بر انداخت و اقدامات دیگری را نیز به مرحله اجرا درآورد. 

اگر پرولتاریای پاریس بوروکراسی را در هم نشکسته بود، اگر به جای آن، نهادی را قرار نداده بود که

تم>>ام مقام>>ات و کارمن>>دان آن از ب>>ال ت>>ا پ>>ایین انتخ>>ابی و در ه>>ر لحظ>>ه قاب>>ل ع>>زل باش>>ند و در ازای ک>>ار

عمومی در خدمت وظائف اداری، مزدی معادل مزد کارگر پرداخت گردد، و اگر به جدایی قانونگذاری

و اجرا پایان داده نمی شد ،کمون هرگز قادر نمی بود نیروی مسلح جدا از مردم را ملغا و منحل سازد.

بنابر این بسی بی معنا و مسخره است که کسی از در هم شکستن ماشین دولتی سخن بگوی>>د، ام>>ا مس>>ئله اش

فقط در هم شکستن و انحلل ارگان های نظامی دولت باشد و نه بوروکراسی. 

در انقلب کارگری روسیه نیز شوراها همان دولتی را احی>>ا کردن>>د ک>>ه کم>>ون پ>>اریس آن را ایج>>اد نم>>ود.

در اینجا نیز آن چه که در دستور کار پرولتاریای روسیه برای ایجاد یک دول>>ت ن>>وع ن>>وین ق>>رار گرف>>ت،

در هم شکستن دس>>تگاه بوروکراتی>>ک – نظ>>امی ماش>>ین دول>>تی ب>>ود. ای>>ن ک>>ه انقلب سوسیالیس>>تی ک>>ارگران
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روسیه بعدها شکست خورد، از اهمیت اقدام سترگ کارگران روسیه هم چون پاریس برای درهم شکس>>>تن

ماشین دولتی، برای استقرار حکومت کارگری و گذار به سوسیالیسم نمی کاهد. بالعکس نشان می دهد ک>>ه

احیاء بوروکراسی، یکی از عوامل موثر در شکست این انقلب بزرگ قرن بیستم بود.

اما از زاویه دیگر نیز باید بر مس>>ئله در هم شکس>>تن بوروکراس>>ی و مق>>ابله ب>>ا آن در ی>>ک انقلب ک>>ارگری

تاکید نمود و آن نوع دولتی ست که با در هم شکستن دولت بورژوایی ش>>کل می گی>>رد. یعن>>ی اگ>>ر دول>>ت ه>م

مثل ه>ر نه>>اد و ارگ>>ان طبق>>اتی دیگ>>ر بای>>د ن>>ابود ش>>ود و بن>>ا ب>ه ض>>رورت ، دول>>تی در ح>>ال زوال و مح>>و

ت>>دریجی باش>>د، س>>پرده ش>>دن ابتک>>ار عم>>ل ب>>ه خ>>ود ت>>وده م>>ردم و ح>>اکمیت ک>>ارگران و زحمتکش>>ان ب>>ر

سرنوشت خود، مستلزم حضور و دخ>>الت گس>>ترده ت>>وده م>>ردم در اداره ام>>ور کش>>ور و رت>>ق و فت>>ق تم>>ام

امور روزمره است. هر چه این دخ>>الت فع>>ال تر، گس>>ترده تر و هم>>ه ج>>انبه تر باش>>د، رون>>د ت>>دریجی م>>رگ

دولت سریع تر خواهد بود. آن چه که می تواند این روند را کند و حت>>ا ابتک>>ار عم>>ل را از توده ه>>ای ک>>ارگر

سلب نماید، بوروکراسی ست. در چنین حالتی، دولت به جای این که زوال یابد و محو شود، خصائل یک

دولت بورژوایی را مجددا کسب می کن>>د و سوسیالیس>>م را از مس>>یر خ>>ود منح>>رف می س>>ازد، ت>>ا ج>>ایی ک>>ه

سرمایه داری نی>>ز مج>>ددا احی>>ا می گ>>ردد. از ای>>ن رو ن>ه فق>>ط بای>>د درک درس>>تی از در ه>>م شکس>>تن ماش>>ین

دولتی و انحلل و الغای ارگان ها و نهاده>>ای نظ>>امی و بوروکراتی>>ک ای>ن دس>>تگاه داش>>ت، بلک>ه خط>>رات

همین بوروکراسی را حتا پس از در هم شکستن دستگاه نظامی و بوروکراتیک، مد نظر قرار داد. 

ام>>ا آن چ>>ه ک>>ه ب>>ه بح>>ث کن>>ونی م>>ا مرب>>وط می ش>>ود، تاکی>>د ب>>ر ای>>ن نکت>>ه اس>>ت ک>>ه در هم شکس>>تن ماش>>ین

بوروکراتیک - نظ>>امی دول>>تی نخس>>تین ش>>رط اس>>تقرار ه>>ر حک>>ومت کارگری س>>ت و ب>>دون در هم شکس>>تن

دس>>تگاه بوروکراتی>>ک، هی>>چ بح>>ثی از در هم شکس>>تن ماش>>ین دول>>تی ب>>ورژوایی نمی ت>>وان داش>>ت. در آن

صورت روشن است که صحبت از "آلترناتیو سوسیالیستی" و انقلب اجتم>>اعی نی>>ز حرف>>ی پ>>وچ از ک>>ار

در خواهد آمد، چ>>را ک>ه ت>>ازه پ>>س از درهم شکس>>تن دس>>تگاه بوروکراتی>>ک – نظ>>امی، ماش>>ین دول>>تی، ای>>ن

اقدامات به قول لنین "فقط وقتی دارای مفهوم و اهمیت خود خواهد بود که با اج>>را و ی>>ا ت>>دارک موجب>>ات

سلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان یعنی با گذار از مالکیت خصوصی س>>رمایه داری ب>>ر وس>>ایل تولی>>د

به مالکیت اجتماعی توام باشد" (دولت و انقلب – لنین).

اگر جز این باش>>د یعن>>ی در هم شکس>>تن و "انه>>دام" ماش>>ین دول>>تی ب>>ورژوایی در انحلل نیروه>>ای مس>>لح و

مسلح کردن مردم خلصه شود و آن چه که ح>>ائز اهمی>>ت ج>>دی ب>>رای اس>>تقرار ی>ک حک>>ومت ک>>ارگری و
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استقرار سوسیالیسم است، یعنی در هم شکس>>تن بوروکراس>>ی ب>ه ط>>اق نس>>یان س>>پرده ش>>ود، در آن ص>>ورت

بعید نیست که مالکیت دولتی بر بخشی از وسایل تولید هم، مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید قلم>>داد ش>>ود

و یا بهتر بگوییم، جا زده شود.

در ایران نیز اگر قرار است که طبقه کارگر جمه>>وری اس>>لمی را س>>رنگون و ب>>ورژوازی را از ق>>درت

ب>>ه زی>>ر بکش>>د، اگ>>ر ق>>رار اس>>ت حک>>ومت ک>>ارگری برق>>رار گ>>ردد و گ>>ذار ب>>ه سوسیالیس>>م و لغ>>و م>>الکیت

خصوصی انجام بگیرد، طبقه کارگر راه دیگری جز این ندارد که با در هم شکستن دستگاه بوروکراتی>>ک

– نظامی ماشین دول>>تی، هم>>ان ن>>وع دول>>تی را احی>>ا و مس>>تقر س>>ازد ک>ه کم>>ون پ>>اریس و انقلب ک>>ارگری

روسیه ایج>>اد نمودن>>د. از همی>ن روس>>ت ک>ه س>>ازمان ف>>دائیان (اقلی>>ت) در برن>>امه خ>>ود ب>ه ص>>راحت اعلم

کرده است:

دولت بورژوایی که دمکراتیک ترین شکل آن جمهوری پارلمانی است که ب>>ر ت>>ارک آن مجل>>س موسس>>ان

ق>>رار گرفت>>ه اس>>ت، اب>>زار س>>تمگری و س>>رکوب طبق>>ه س>>رمایه دار ب>>رای اس>>ارت طبق>>ه ک>>ارگر اس>>ت، ل>>ذا

نمی تواند وسیله رهایی پرولتاریا باشد. طبقه کارگر باید این دستگاه دولتی را در هم ش>>کند و ب>>ه ج>>ای آن

دولت شورایی و حکومت شورایی را مستقر سازد.

در اینج>>>ا اعم>>>ال ح>>>اکمیت مس>>>تقیم و بلواس>>>طه توده ه>>>ا ج>>>ایگزین بوروکراس>>>ی، ارت>>>ش، پلی>>>س و کلی>>>ه

نیروهای مسلح حرفه ای مجزا از مردم، می گردد، سیستم انتصابی مقام>>ات ب>>ه کل>>ی ب>>ر م>>ی افت>>د و کلی>>ه

.مناصب و مقامات دولتی از صدر تا ذیل، انتخابی و در هر لحظه قابل عزل می باشند

:از این رو در حکومت شورائی

ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی، بسیج و کلیه نیروهای مسلح حرفه ای مجزا از مردم منحل خواهند شد و

.تسلیح عمومی توده ای تحت اتوریته شوراها، جایگزین آنها خواهد گردید

تمام دستگاه بوروکراتیک برچیده خواهد شد و اعمال حاکمیت مستقیم توده ها از طریق شوراهایی ک>>ه ب>>ه

.مثابه نهادهای مقننه و مجریه هر دو عمل می کنند، برقرار خواهد شد

سیس>>تم انتص>>ابی مقام>>ات برخواه>>د افت>>اد و کلی>>ه مناص>>ب و مقام>>ات ن>>ه فق>>ط انتخ>>ابی بلک>>ه ه>>ر لحظ>>ه ک>>ه

انتخاب کنندگان، اراده کردند، قابل عزل خواهند بود. تمام مقامات، بدون استثناء، حقوقی براب>>ر اکثریت 

.با متوسط دستمزد یک کارگر ماهر دریافت خواهند کرد

.سیستم قضائی کنونی منحل می گردد و قضات نیز انتخابی و قابل عزل می شوند



9                                                                                                                 برگرفته از نشریه کار      سازمان فدائیان (اقلیت)

در دولت شورائی، دین از دولت و مدارس به طور کامل جدا می گردد.

عالی ترین ارگان دولت شورائی، کنگره سراس>>ری ش>>وراهای نماین>>دگان ک>>ارگران و زحمتکش>>ان ش>>هر و

روستا است.

۱۳۹۳  نیمه اول خرداد۶۷٠برگرفته ازنشریه کار ارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- شماره 
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با توجه به نقش و اهمیتی که سازمان ما برای اس>>تقرار ی>>ک دول>>ت ش>>ورایی در جری>>ان انقلب اجتم>>اعی

کارگری ایران قائل است، نشریه کار در طول سال های گذشته، مقالت متعددی را به توض>>یح و تش>>ریح

ج>>وانب مختل>>ف ای>>ن دول>>ت، ض>>رورت و اهمی>>ت آن، مختص>>ات ، ک>>ارکرد و وظ>>ایف آن اختص>>اص داده

است. ازجمله می توان به مجموعه مق>>الت نش>>ریه ک>>ار تح>>ت عن>>وان "وظ>>ایف ف>>وری انقلب اجتم>>اعی و

حکومت شورایی، یا مجموعه پاسخ به سؤال ها در مورد حک>>ومت ش>>ورایی، اش>>اره ک>>رد. ب>>ا ای>>ن وج>>ود،

احتمال  به علت عدم دسترسی به این نوشته ها یا آشنایی تازه با مواضع سازمان، همواره سؤالت جدیدی

در مورد جوانب مختلف حکومت شورایی به نشریه کار ارسال می شود. ازجمله اخیرا  سؤال شده است: 

-آی>>ا ش>>وراهای م>>وردنظر ش>>ما ش>>وراهای جغرافی>>ایی هس>>تند ی>>ا ح>>رفه ای و ص>>نفی؟ ب>>ه عب>>ارت دیگ>>ر،۱

به طور مثال، در یک شهر، حوزه عمل شوراها بر اساس جغرافیا – محله، منطقه، خیابان – است ی>>ا ب>>ر

اس>>اس مح>>ل ک>>ار، فی المث>>ل ش>>وراهای کارخانه ه>>ای مختل>>ف، ش>>وراهای دانش>>گاه های مختل>>ف، ش>>ورای

کارمندان، شورای معلمان و قس علیهذا؟

-برن>>امه ش>>ما می گوی>>د " حک>>ومت ش>>ورایی ب>>ه ج>>دایی قانون گ>>ذاری و اج>>رای آن پای>>ان خواه>>د داد و۲

شوراها در آن واحد ارگان های مقننه و اجرایی خواهند بود" آی>>ا ای>ن ع>>دم ج>>دایی در س>>طح هم>>ه ش>>وراها

پیرامون حکومت شورائی و حق رأی عمومی 

پاسخ به سؤالت

پیرامون حکومت شورائی و حق رأی عمومی 

پاسخ به سؤالت
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انجام می شود یا فق>>ط "ش>>ورای ع>>الی" ای>>ن اختی>>ار را دارد؟ اگ>>ر فق>>ط در س>>طح ش>>ورای ع>>الی اس>>ت پ>>س

ش>>>وراهای پ>>ایینی فق>>ط چی>>زی در ح>>د انجمن ه>>ا و ش>>>وراهای محل>>ی خواهن>>د ب>>ود ک>>ه در حکومت ه>>ای

سرمایه داری نیز یافت می شود. اگر این اختیار – یعنی ق>>انون گ>>زاری و اج>>را – در ی>>د ق>>درت ش>>وراهای

پایینی است آیا شورای مثل  یک کارخانه ح>>ق تص>>میم گیری و تنظی>>م مق>>ررات و اعم>>ال آن درب>>اره س>>طح

دستمزدها، میزان تولید، فروش، مبادله و غیره را خواهد داشت؟ اگ>>ر ش>>ورای ه>>ر ش>>اخه ص>>نعتی و ه>>ر

حرفه قادر به قانون گزاری و اجرا باشد آیا این به سندیکا لیسم و رقابت برای ب>>ال ب>>ردن من>>افع کارکن>>ان

در آن رشته نمی شود؟ فی المثل شورای کارکنان نفت، گاز، صنایع خودروسازی که ثروت بیشتری تولید

می کنند قاعدتا  از منافع بیشتر به صورت دستمزدهای بالتر برخوردار خواهند بود؟ اگ>>ر ش>>ورای ب>>التر

و ارگان مرکزی دولتی این تصمیم را وتو کند پس این شوراهای پایینی دارای اختی>>ار "ق>>انون گ>>زاری و

اجرای همزمان" نخواهند بود. 

-اختلفات و مشاجرات بین شوراهای گوناگون را چه کسی حل خواهد کرد؟ اگر قرار اس>>ت نه>>ادی ب>>ه۳

صورت شورای عالی به مدت معین ناظر بر کار شوراهای پایین تر باشد و نی>>ز مس>>ائل کلن مملک>>ت را

حل وفصل کند فرق این نهاد با پارلمان و دولتی ک>ه از سیاس>>تمداران ح>>رفه ای تم>>ام وق>>ت تش>>کیل می ش>>ود

چیست؟ آیا برنامه ریزی و سازمان دهی تولید، مب>>ادله، تج>>ارت خ>>ارجی، حمل ونق>>ل و محاس>>بات مرب>>وطه

توسط متخصصان مربوطه و درواقع تکنوکرات های مرکزی انجام خواهد شد ی>>ا ای>>ن مس>>ائل ب>>ه ش>>وراها

واگذار می شود؟ اگر قرار است که ی>>ک جم>>ع متخص>>ص تکن>>و ک>>رات ای>>ن ک>>ار را انج>>ام دهن>>د ای>>ن هم>>ان

دستگاه بوروکراتیک دول>>تی خواه>>د ب>>ود و ل غی>>ر، و اگ>>ر ق>>رار اس>>ت ای>>ن ام>>ور را ش>>وراها انج>>ام دهن>>د

چگونه؟

تحریری>>ه نش>>ریه ک>>ار ض>>روری می دان>>د ک>>ه ض>>من پاس>>خ ب>>ه ای>>ن س>>ؤالت ت>>ا ج>>ایی ک>>ه ای>>ن س>>تون اج>>ازه

می دهد، دیدگاه سازمان در مورد دولت شورایی مختصرا  توضیح داده شود.

سازمان ما به عنوان یک سازمان کمونیست، به درک  مادی تاریخ باور دارد. بر این نظراست که هستی

اجتماعی، آگاهی اجتماعی را تعیین می کند و هر نظم اقتص>>ادی – اجتم>>اعی ک>>ه در ط>>ول تاری>>خ بش>>ریت

پدیدار شده، روبنای سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیک مخت>ص خ>>ود را داش>>ته و ب>>ا ه>>ر تغیی>>ری در س>>اختار
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اقتصادی و شیوه تولید، روبنای سیاسی و ای>>دئولوژیک نی>>ز منطب>>ق ب>>ا نیازه>>ای ش>>یوه تولی>>د جدی>>د، تغیی>>ر

کرده و دگرگون شده است.

هنگامی که شیوه تولید سرمایه داری به ضرورتی تاریخی تبدیل گردید و نظ>>م فئودال>>ی را ک>>ه قرن ه>>ا دوام

آورده بود، نفی کرد و به نظم مستقر جهانی تبدیل گردید، این نظم به روبنایی سیاسی متم>>ایز از روبن>>ای

دوران فئودالیس>>م ش>>کل داد. ب>>ورژوازی در ط>>ی یک رش>>ته انقلب ه>>ا، نهاده>>ای کهن>>ه عص>>ر فئودال>>ی را

برچید و نهادهای سیاسی و حقوقی جدیدی را مستقر ساخت که نیاز شیوه تولید سرمایه داری بود. 

اما تاریخ به حسب قوانین ذاتی اش درجایی توقف نمی کند و هی>چ نظ>>م اقتص>>ادی – اجتم>>اعی اب>>دی وج>>ود

نداشته و نخواهد داشت. هنگامی که شیوه تولی>>د س>>رمایه داری اس>>تقرار ی>>افت، ازآنج>>ایی که نظم>>ی بالن>>ده و

مترقی بود، تاریخ بشریت را به جلو، به مرحله عالی تری سوق داد و از همین رو، حامل این نظم، طبقه

سرمایه دار و نیز روبنای سیاسی – ایدئولوژیک سرمایه داری ، نقشی مترقی داش>>تند. ام>>ا از اواخ>>ر ق>>رن

نوزدهم، دورانی که شیوه تولی>>د س>>رمایه داری و نهاده>>ای سیاس>>ی آن نقش>>ی م>>ترقی در تاری>>خ داش>>تند، ب>>ه

پایان رسید و طبقه سرمایه دار نیز به یک طبقه زائد و ارتجاعی تاریخ تبدیل گردید.

س>>رمایه داری، هم>>ان گونه ک>>ه ک>>ارل م>>ارکس ب>>ه وی>>ژه در آث>>ار اقتص>>ادی خ>>ود مفص>>ل توض>>یح داده اس>>ت

نه فقط تمام شرایط مادی ضروری را برای گذار به یک نظ>>م ع>>الی تر جه>>انی فراه>>م ک>>رد، بلک>>ه در بط>>ن

خود تضادهایی را رشد و توس>>عه داد ک>>ه ای>ن نظ>>م را ب>ه بن بس>>ت کش>>اند. نظ>>ام س>>رمایه داری تض>>اد می>>ان

خصلت اجتماعی تولید و تملک خصوصی را ب>ه نقطه ای رس>>اند ک>>ه راه حل>>ی ج>>ز نف>ی تمل>>ک خصوص>>ی

وسایل تولید برای حل این تضاد باقی نگذارد.

عصر جدیدی از تحولت، در تاریخ جهانی آغ>>از گردی>>د و طبق>>ه ک>>ارگر، ب>>ه عن>>وان طبقه ای ک>>ه رس>>الت

انجام این تحول اجتماعی و تاریخی به نظم عالی تر سوسیالیستی را بر عهده دارد، در مح>>ور ای>>ن عص>>ر

قرار گرفت. دوران انقلب های کارگری فرارسید. طبقه کارگر فرانسه، نخس>>تین انقلب ک>>ارگری جه>>ان

 آفری>>د. ب>>ا آغ>>از ق>>رن بیس>>تم،۱۸۷۱را برای ایجاد نظم>>ی سوسیالیس>>تی برپ>>ا ک>>رد و کم>>ون پ>>اریس را در 

موجی از انقلب ها و جنبش های کارگری سراسر اروپ>>ا را فراگرف>>ت. انقلب ه>>ای ک>>ارگری در روس>>یه،

انقلب ک>>ارگری آلم>>ان، مجارس>>تان از ای>>ن نم>>ونه ب>>ود. برجس>>ته ترین ای>>ن انقلب ه>>ا نی>>ز انقلب ک>>ارگری

در روسیه بود.۱۹۱۷سوسیالیستی اکتبر 
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ام>>ا آنچ>>ه ک>>ه در جری>>ان ای>>ن انقلب ه>>ای اجتم>>اعی ب>>ه رغ>>م شکست ش>>ان، رخ داد و ب>>ه بح>>ث م>>ا ارتب>>اط

می یابد، این بود که نخستین اقدام پرولتاریا در پی سرنگونی بورژوازی از اریک>>ه ق>>درت سیاس>>ی، تلش

طبقه بالنده جدید تاریخ،  برای دگرگونی انقلبی روبنای سیاسی به عنوان پیش شرط دگرگ>>ونی اجتم>>اعی

بود. مهم ترین جزء این روبنای سیاسی – ایدئولوژیک که می بایستی دگرگون شود، دولت بورژوایی، ب>>ه

عنوان ارگان سیادت بورژوازی و ابزار سرکوب و ستم بر طبقه کارگر بود.

پیش از آن که انقلب های اجتماعی پرولتری تکلیف را با دولت بورژوایی روشن کنند، کارل مارکس در

، نوش>>ته ب>>ود: "تم>>ام انقلب ه>>ا ب>ه ج>>ای دره>>م۱۸۵۲اثر معروف خود، هجدهم بروم>>ر لوئی بناپ>>ارت، در 

شکستن این ماشین دولتی آن را تکمیل کرده اند." این گفتار بدان معنا بود که انقلب های آینده ای>>ن ماش>>ین

دولتی را درهم خواهد شکست. 

کمون پاریس در عمل بر این تحلی>>ل و دی>>دگاه م>>ارکس مه>>ر تأیی>>د زد. کم>>ون پ>>اریس نخس>>تین و مهم تری>>ن

کاری که انجام داد، در هم شکستن و به دور ریخت>>ن دول>>ت ب>>ورژوایی ب>>ا برچی>>دن بوروکراس>>ی ممت>>از و

م>>افوق م>>ردم ، پلی>>س، ارت>>ش ح>>رفه ای ج>>دا از م>>ردم و ض>>مایم م>>ادی ارگان ه>>ای س>>رکوب، دادگاه ه>>ا و

زن>>دان ها و نی>>ز تس>>ویه حس>>اب ب>>ا م>>داخله کلیس>>ا در دول>>ت ب>>ود. عی>>ن همی>>ن مس>>ئله  در جری>>ان انقلب

سوسیالیس>>تی اکت>>بر در روس>>یه رخ داد. دس>>تگاه دول>>ت ب>>ورژوایی در ای>>ن انقلب ک>>ارگری نی>>ز، س>>رتاپا

درهم شکسته شد.  هر تلش بعدی کارگران جهان نیز ب>>رای س>>رنگونی نظ>>ام س>>رمایه داری، همی>>ن ه>>دف

را تعقیب کرده است. ازاین روست که مارکس و انگلس، پس از کمون پاریس، در مق>>دمه مشترکش>>ان در

، اص>>لحی را ک>>ه در مانیفس>>ت ح>>زب کمونیس>>ت لزم دانس>>تند، ای>>ن جمل>>ه ب>>ود ک>>ه طبق>>ه ک>>ارگر۱۸۷۲

نمی تواند صاف و ساده ماشین  دولتی حاضر و آماده را تصاحب کند و آن را برای تحقق اهداف خود به

کار گیرد.

اما چرا طبقه کارگر در هرکجا که به برپایی انقلب اجتم>>اعی روی  می آورد، ب>>ه ف>>وریت دره>>م شکس>>تن

ماشین دولتی بورژوازی را در دستور کار قرار می دهد؟ آیا فقط از آن روست که می خواهد ب>>ورژوازی

را خلع سلح کند، ابزار س>>رکوبش را از دس>>تش بگی>>رد، ت>>ا ق>>درت خ>>ود را ب>>رای انج>>ام وظ>>ائفش تحکی>>م

کن>>د؟ اس>>اس مس>>ئله در ای>>ن اس>>ت ک>>ه طبق>>ه ک>>ارگر می خواه>>د نظ>>م طبق>>اتی را ب>>رای همیش>>ه بران>>دازد و

ج>>امعه ای ب>>دون طبق>>ات، ب>>دون اس>>تثمار و س>>تم، ج>>امعه ای متش>>کل از انس>>ان های آزاد و براب>>ر را مس>>تقر

س>>ازد. در ی>>ک چنی>>ن ج>>امعه ای، دول>>ت ک>>ه پی>>دایش و بق>>ای آن هم>>راه ب>>ا م>>الکیت خصوص>>ی، طبق>>ات و
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مبارزه طبقاتی بوده و ابزار ستم و س>>رکوب و انقی>>اد طبق>ه تح>>ت س>>تم و اس>>تثمار توس>>ط طبق>>ه ح>>اکم ب>>وده

است، دیگر نمی تواند جایی داش>>ته باش>>د. انقلب اجتم>>اعی پرول>>تری در ذات خ>>ود ن>>افی دول>>ت اس>>ت. ام>>ا

نکته اینجاست که انقلب اجتماعی پرول>>تری ی>ک رون>>د اس>ت و تحق>>ق ه>>دف آن، ی>>ک دوران ت>>اریخی را

می طلبد. طبقات به یک ضربه از میان نمی روند و مبارزه طبقاتی حتی پس از سرنگونی ب>>ورژوازی از

قدرت سیاسی، مدت ها ادامه خواهد یافت. لذا مادام که مبارزه طبقاتی هنوز در بطن جامعه جدی>>د جری>>ان

دارد، مادام که طبقات محو نشده اند و شیوه تولید کمونیستی بر پایه های مادی خ>>ود اس>>تقرار نی>>افته اس>>ت،

دولت نیز نمی تواند ملغا گردد.

بنابراین، از یک س>>و نظ>>م ن>>وین سوسیالیس>>تی مس>>تلزم نف>>ی و ن>>ابودی قطع>>ی دول>>ت اس>>ت و از دیگ>>ر س>>و،

دولت نمی تواند به فوریت ملغا گردد.

البته این یک تناقض است. اما تناقضی که از خود ش>>رایط عین>>ی و رون>>د تح>>ول ت>>اریخی برخاس>>ته اس>>ت.

طبقه ک>>ارگر ام>>ا در جری>>ان انقلب، فق>>ط دول>>ت ب>>ورژوایی را ب>>ا در ه>>م شکس>>تن آن نف>>ی نک>>رد، بلک>>ه ب>>ا

اقدامات ایج>>ابی خ>>ود، راه ح>>ل غلب>>ه ب>>ر ای>>ن تن>>اقض را ارائه داد. وق>>تی که  بوروکراس>>ی ب>>ه عن>>وان م>>انع

حاکمیت مردم بر سرنوش>>ت خ>>ود و نیروه>>ای مس>>لح ح>>رفه ای ب>>ه عن>>وان اب>>زار قه>>ری س>>رکوب و انقی>>اد

طبقات تحت ستم به همراه ضمایم مادی آن ها ، جاروب شدند، اساس و بنیان دولت، درهم کوبی>>ده ش>>ده و

دیگر دولت به معنای اخص و مرسوم کلم>>ه ک>>ه در تم>>ام دوران جوام>>ع طبق>>اتی وج>>ود داش>>ته و در نظ>>ام

سرمایه داری به کمال رسیده است، وجود ن>>دارد. آنچ>>ه  تح>>ت عن>>وان دول>>ت هن>>وز باقی مان>>ده اس>>ت، ش>>به

دول>>ت اس>>ت ک>>ه طبق>>ه ک>>ارگر، آن را ب>>ه نح>>وی س>>ازمان داد  ت>>ا ت>>دریجا  زوال یاب>>د و ک>>امل  ناپدی>>د ش>>ود.

پرولتاریای پاریس، برای سازمان دهی این ارگانی که دیگر دولت به معنای اخص کلمه نب>>ود و وج>>ودش

فقط برای دوره ای معی>>ن ن>>اگزیر اس>>ت، نهاده>>ای جدی>>دی آفری>>د ک>>ه ب>>ا وظ>>ائف و ه>>دف انقلب اجتم>>اعی

انطب>>اق داش>>ته باش>>د.  در ای>>ن دول>>ت زوال یابن>>ده، توده ه>>ای م>>ردم از طری>>ق ارگان ه>>ای ش>>ورایی خ>>ود

مستقیما  اعمال حاکمیت می کنند. برخلف دولت های سرمایه داری حتی درج>>ایی ک>>ه دمکراس>>ی پارلم>>انی

بورژوایی حاکم است، اما تصمیم گیرنده اصلی بوروکراسی انتصابی اس>>ت ، نماین>>دگان انتخ>>ابی پارلم>>ان

فاقد قدرت اند، و انتخاب کنندگان نمی توانند آن ها را عزل کنند، در ی>>ک دول>>ت کارگری،هرگ>>>ونه ارگ>>ان،

مقام و منصب انتصابی ب>>ه کل>>ی از می>>ان می رود. اص>>ل انتخ>>ابی در تم>>ام ارگان ه>>ا و مناص>>ب از ب>>ال ت>>ا
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پایین حاکم است. انتخاب کنندگان در هرلحظه که اراده کنند، می توانن>>د نماین>>ده خ>>ود را ع>>زل و نماین>>دگان

دیگری را انتخاب نمایند.

این اصل، شامل دستگاه قضایی نیز می شود و قض>>ات نی>>ز انتخ>>ابی و قاب>>ل ع>>زل هس>>تند. ای>>ن ارگان ه>>ای

اعم>>ال ح>>اکمیت مس>>تقیم و اص>>ل ح>>اکم ب>>ر انتخاب>>ات، فی نفس>>ه، نف>>ی بوروکراس>>ی اس>>ت. در ای>>ن دول>>ت

ک>>ارگری، دیگ>>ر نماین>>دگان و مقام>>ات، همانن>>د دولت ه>>ای ب>>ورژوایی، از امتی>>ازات وی>>ژه ای برخ>>وردار

نخواهند بود. حقوقی که آن ها در ازای خدمت خود دریافت می کنند، در هم>ان مح>>دوده ای خواه>>د ب>>ود ک>ه

کارگران دری>>افت می کنن>>د. بن>>ابراین راه ب>>ر اف>>راد ج>>اه طلب و س>>ودجو بس>>ته خواه>>د ش>>د. کم>>ون پ>>اریس و

سپس دولت شورایی در روسیه لاقل در مراح>>ل اولیه اش، ای>ن اص>>ل را نی>>ز ب>ه م>>رحله  عم>>ل درآوردن>>د.

ه>>ر آنچ>>ه توده ه>>ای ک>>ارگر و زحمتک>>ش فع>>ال تر و گس>>ترده تر در ای>>ن ارگان ه>>ای اعم>>ال ح>>اکمیت مس>>تقیم

دخالت داشته باشند، امکان پیدایش و رش>>د تم>>ایلت بوروکراتی>>ک مح>>دودتر خواه>>د ش>>د، وظ>>ایف انقلب

اجتماعی سریع تر انجام خواهد گرفت و زوال دولت نیز تسریع خواهد شد.

تجربه انقلب های اجتماعی و دولت های کارگری هم چنین نشان داد ، برخلف دولت های بورژوایی، ک>>ه

ارگان ه>>>>ای قانون گ>>>>ذاری و اجرای>>>>ی از یک>>>>دیگر ج>>>>دا هس>>>>تند و پارلم>>>>ان مرک>>>>ز بحث  و وراج>>>>ی و

تصمیم گیری های جزئی اس>>ت و ک>>ار اجرای>>ی ه>>م ب>>ر عه>>ده بوروکراس>>ی مبتن>>ی ب>>ر سلس>>له مراتب دس>>تگاه

اجرای>>ی و مقام>>ات انتص>>ابی اس>>ت، در دول>>ت پرول>>تری، ق>>وای مقنن>>ه و اجرای>>ی از یک>>دیگر ج>>دا نیس>>تند.

شوراها به عنوان ارگان های اعمال حاکمیت پرولتری باید به عن>>وان مراک>>ز فع>>ال و زن>>ده حی>>ات سیاس>>ی

از قدرت تصمیم گیری برخوردار باشند و خود اجرای تصمیمات را بر عهده  داشته باشند. در اینجا دیگر

نیازی به یک بوروکراسی اجرایی نخواهد بود. 

در این پیگیرترین و همه جانبه ترین دمکراسی که توده های وسیع کارگر و زحمتکش، سرنوش>>ت خ>>ود را

در دست گرفته اند و فرمانروای واقعی اند، به جای ارتش و پلی>>س و دیگ>>ر ارگان ه>>ا و نهاده>>ای نظ>>امی و

س>>رکوب  ک>>ه برچی>>ده ش>>ده اند، توده ه>>ای م>>ردم مس>>لح اند و درح>>الی که ک>>ار مول>>د و س>>ودمند خ>>ود را انج>>ام

می دهن>>>د، از انقلب و دس>>>ت آوردهای آن پاس>>>داری می کنن>>>د. در چنی>>>ن نظ>>>امی، ب>>>ه خ>>>دمت نظ>>>ام وظیفه

اجباری نیز پایان داده خواهد شد و دیگر نیازی نیست که جوان>>ان کش>>ور دو س>>ال از به>>ترین ای>>ام زن>>دگی

خود را در گوشه پادگان ها سپری کنند. درهم شکستن دستگاه دول>>تی ب>>ورژوازی درعین ح>>ال ت>>وده م>>ردم

را از تحمل بار سنگین هزینه های هنگفت آن نجات خواهد داد. 
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عالی ترین ارگان حکومت شورایی ، کنگره سرتاسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان است

ک>>ه نماین>>دگان آن، از پ>>ایین ترین س>>طوح ش>>وراها انتخاب ش>>ده و همچ>>ون تم>>ام س>>طوح دیگ>>ر ش>>وراها،

پاسخگو و قابل عزل اند. 

آنچه گفته شد، مختصات کلی دولت پرولتری در ایران خواهد ب>>ود. ام>>ا ای>>ن س>>ؤال مط>>رح اس>>ت ک>>ه  آی>>ا

دول>>ت ش>>ورایی ک>>ه در ای>>ران اس>>تقرار خواه>>د ی>>افت، ب>>ر اس>>اس ش>>وراهای ش>>هروندان، از نم>>ونه کم>>ون

پاریس سازمان خواهد یافت، یا شوراهای طبقاتی خالص از نمونه دولت شورایی کارگران روسیه؟

   نظ>>ام ش>>ورایی ک>>ه س>>ازمان م>>ا م>>دافع آن اس>>ت، ی>>ک نظ>>ام تلفیق>>ی از ش>>وراهای طبق>>اتی- ح>>رفه ای و

شهروندی با تکیه بر تجارب انقلب سوسیالیستی اکتبر در روسیه و کمون پ>>اریس اس>>ت، ت>>ا عم>>وم م>>ردم

ایران بتوانند در انتخاب>>ات ش>>وراها ش>>رکت کنن>>د، نماین>>دگانی را ب>>رای ش>>وراها انتخ>>اب نماین>>د و ی>>ا خ>>ود

انتخاب شوند و در همان حال، تضمینی بر خصلت طبقاتی پررنگ کارگری ش>>وراها باش>>د. ازآنج>>ایی که

 مفصل در ستون پاسخ به سؤالت به ای>>ن موض>>وع پرداخت>>ه۱۳۸۳ قبل  در سال ٤۳۲نشریه کار شماره 

است، این نوشته را عینا  نقل می کنیم:

" س- سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان استقرار یک حکومت ش>>ورایی در ای>>ران اس>>ت. س>>ؤال ای>>ن اس>>ت

ک>>ه ترکی>>ب طبق>>اتی ش>>وراهایی ک>>ه ق>>رار اس>>ت ق>>درت را در دس>>ت بگیرن>>د، چگ>>ونه اس>>ت؟ آی>>ا در ی>>ک

حکومت شورایی حق رأی عمومی نیز وجود دارد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه می شود ح>>>ق رأی

عمومی و شوراها با یکدیگر وجود داشته باشند؟

ج- نخست به ای>>ن مس>>ئله اش>>اره کنیم ک>>ه برن>>امه س>>ازمان م>>ا پاس>>خ ص>>ریح و روش>>نی ب>>ه مس>>ئله ح>>ق رأی

عمومی داده است. سازمان ما خواهان برخ>>ورداری عم>>وم م>>ردم ای>>ران از ح>>ق رأی و انتخ>>اب ک>>ردن و

انتخاب شدن در تمام ارگان ها نهادها در کلیه سطوح است. در آثار متعدد سازمان ازجمله مقالتی ک>>ه ب>>ه

توضیح و تشریح برنامه س>>ازمان اختص>>اص یافته اس>>ت، گفته ش>>ده اس>>ت ک>>ه س>>ازمان م>>ا اص>>ول  خواه>>ان

محروم ساختن حتی بورژوازی در دورانی که طبقه کارگر قدرت راه ب>>ه دس>>ت می گی>>رد، از آزادی ه>>ای

سیاس>>ی و برخ>>ورداری از ح>>ق انتخ>>اب ک>>ردن و انتخ>>اب ش>>دن نیس>>ت. ت>>اکنون نی>>ز هی>>چ مارکسیس>>ت و

سوسیالیستی در جهان پیدا نشده است که بگوید در یک حکومت کارگری و دولت شورایی نمی تواند و یا

نباید حق رأی عمومی وجود داشته باشد. چنین ادعایی تنها از جانب بورژوازی و عوام>>ل رفرمیس>>ت آن
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مطرح می شود که می خواهند کالی بنجل خود را که دمکراسی بورژوایی نام دارد به عن>>وان ع>>الی ترین

شکل دمکراسی به توده مردم قالب کنند. 

اگر به تمام آثار تئوریسین های برجسته سوسیالیسم علمی، مارکس، انگلس و لنی>>ن رج>>وع ش>>ود، در هی>>چ

جا نمی توان چیزی را که دال بر تأیید نظر بورژوازی و عوامل آن باشد یافت.

کمون پاریس به عنوان نخستین حکومت کارگری جهان نیز در عمل نش>>ان داد ک>>ه ک>>امل ترین دمکراس>>ی

و آزادی ه>>ای سیاس>>ی را تنه>>ا در ی>>ک  حک>>ومت ک>>ارگری می ت>>وان داش>>ت. در نخس>>تین انتخاب>>ات کم>>ون،

گروه>>ی از نماین>>دگان سرش>>ناس ب>>ورژوازی نی>>ز ب>>ه عض>>ویت کم>>ون انتخ>>اب ش>>دند. ام>>ا در پ>>ی اق>>دامات

رادیکال کمون به نفع کارگران و توده های زحمتکش، این گروه استعفا دادند و کمون را بایکوت کردن>>>د.

با این وج>>ود، کم>>ون پ>>اریس ح>>تی در دوران>>ی ک>ه ب>>ا لشکرکش>>ی ض>>دانقلبی ب>>ورژوازی و جن>>گ داخل>>ی

روبرو گردید، کسی را از حق رأی مح>>روم نک>>رد و ب>>ه خ>>اطر نرم>>ش بی>>ش از ح>>دش از ج>>انب م>>ارکس

موردانتقاد قرار گرفت. 

در روسیه نیز هنگ>>امی که طبق>>ه ک>>ارگر ق>>درت را ب>>ه دس>>ت گرف>>ت، اساس>>ا  بح>>ثی از مح>>روم ک>>ردن ح>>تی

بورژوازی از آزادی های سیاسی نبود. اما بورژوازی از همان آغ>>از ب>>ه مق>ابله مس>>لحانه ب>>ا طبق>ه ک>>ارگر

برخاست و جنگ داخلی را به طبقه کارگر تحمیل نم>>ود ک>>ه ب>>ا لشکرکش>>ی ق>>درت های امپریالیس>>ت جه>>ان

علیه حکومت کارگری، طغیان ض>>دانقلبی ب>>ورژوازی ب>ه اوج خ>>ود رس>>ید. تح>ت چنی>>ن ش>>رایط وی>>ژه ای

بود که حکومت کارگری، آزادی های سیاسی و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را از بورژوازی سلب

نمود. با این  وجود لنین در پاسخ بورژوازی بین الملل>>ی و عوام>>ل سوس>>یال رفرمیس>>ت آن می گف>>ت، آنچ>>ه

در روس>>یه پیش آم>>ده ناش>>ی از ش>>رایط وی>>ژه اس>>ت و مارکسیس>>ت ها هیچ گ>>اه از آن ی>>ک اص>>ل نمی س>>ازند.

بنابراین روش>>ن اس>>ت ک>>ه ح>>تی مح>>روم ک>>ردن ب>>ورژوازی از آزادی ه>>ای سیاس>>ی و حق>>وق دمکراتی>>ک و

ازجمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن نه جزء اصول سوسیالیسم است و نه لزمه حک>>ومت ک>>ارگری

و دولت شورایی. اکنون ببینیم که با وجود یک نظام سیاسی شورایی در ایران، به رس>>میت ش>>ناخته ش>>دن

آزادی های سیاسی در وسیع ترین و گسترده ترین شکل آن و حق رأی عمومی، چگونه حتی مخالفین طبقه

کارگر می توانند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در شوراها برخوردار باشند. 

برخی تصور می کنند که شوراها تنها در کارخانه ها تشکیل می شوند و ازآنجایی که ای>>ن ش>>وراها خ>>الص،

کارگری اند و بورژوازی و خرده بورژوازی، نه می تواند در اینجا انتخاب کنند و نه انتخ>>اب ش>>وند، پ>>س
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حق رأی عمومی در عمل منتفی شده است. اما چنین چیزی واقعیت ندارد. حتی در روسیه نیز که م>>ورد

اس>>تناد  ای>ن گ>>روه اس>>ت، تنه>>ا ش>>وراهای ک>>ارگری نبودن>>د ک>ه ش>>کل گرفتن>>د، بلک>ه ش>>وراهای س>>ربازان و

دهقانان نیز پدید آمدند که سوای ماهیت طبقاتی شان، لاق>>ل در مراح>>ل اولی>>ه شکل گیری ش>>ان عم>>دتا  تح>>ت

۸٠نف>>وذ و ای>>ده های ب>>ورژوازی و خ>>رده ب>>ورژوازی ق>>رار داش>>تند. در آن ای>>ام، دهقان>>ان روس>>یه ح>>دود 

درصد جمعیت کشور را تشکیل می دادند و کسی آن ها را از حق رأی محروم نکرد. 

در ایران اگر به تجرب>ه انقلب گذش>ته رج>وع ش>ود، هرچن>د ک>ه ش>وراها مجموع>ا  در ش>کل نطفه ای خ>ود

ش>>کل گرفتن>>د، ام>>ا در س>>طوح مختل>>ف پدی>>د آمدن>>د. ش>>وراهای ک>>ارگران، س>>ربازان، دهقان>>ان، ش>>وراهای

محلت. برمبنای این تجربه می توان گفت که سوای شکل گیری شوراها در میان گروه ه>>ای ص>>نفی دیگ>>ر

نظی>>>ر معلم>>ان، پرس>>>تاران ، دانش>>>جویان و دانش>>>گاهیان و غی>>ره، اساس>>ا  ش>>>وراها را می ت>>وان در ش>>کل

شوراهای کارگری و شوراهای شهروندان تص>ور نم>ود. ش>وراهای ک>ارگری ک>ه اساس>ا  در کارخانه ه>ا و

دیگر مراکز تولیدی و خدماتی ش>کل می گیرن>د و ش>وراهای خ>الص ک>ارگری هس>تند . دیگ>ری ش>وراهای

شهروندان که در محلت و برمبنای مح>ل زن>دگی اف>راد ج>امعه ش>کل می گیرن>د و ه>ر ف>رد متعل>ق ب>ه ه>ر

طبق>>ه و قش>>ری می توان>>د ب>>ا انتخ>>اب ش>>هروندان، ب>>ه عض>>ویت آن ه>>ا درآی>>د. بن>>ابراین در اینج>>ا ح>>تی اف>>راد

وابسته ب>ه طبق>ه ب>ورژوا نی>ز می توانن>د ب>ه عض>ویت ش>وراهای ش>هروندان انتخ>اب ش>وند. ب>دیهی س>ت ک>ه

بورژوازی تنها در شهرها حضور ندارد بلکه در روستاها نیز حضور دارد و اساسا  بخش>>ی از دهقان>>ان،

بورژوازی  ده را تشکیل می دهند. 

با در نظر گرفتن این واقعیات روشن است که نه تنها حکومت ش>ورایی هیچ گ>ونه تض>ادی ب>ا پ>ذیرش ح>ق

رأی عمومی ندارد، بلکه بالعکس ازآنجایی که کامل ترین شکل دمکراسی ست که نه تنها بر اصل انتخابی

بودن تمام ارگانها و نهادها و مقام>ات حکوم>تی و در هم>ان ح>ال قاب>ل ع>زل ب>ودن ف>وری منتخ>بین توس>ط

انتخاب کنندگان مبتنی ست، بلکه ازآنجایی که امکان برخورداری توده م>ردم از آزادی ه>ای سیاس>>ی را در

وس>یع ترین، گس>ترده ترین و همه ج>انبه ترین ش>کل فراه>م خواه>د آورد، ح>ق رأی عم>ومی را از ی>ک واژه

صرفا  حقوقی و صوری به یک امر واقعی زندگی سیاسی مردم جامعه تبدیل خواهد نمود. یعنی در عمل

همه شهروندان و نه یک طبقه خاص به نام بورژوا و سرمایه دار، از امکان واقعی برای اس>>تفاده از ح>>ق

خ>>ویش برخ>>وردار می گردن>>د. ب>>ا همی>>ن توض>>یحات بای>>د پاس>>خ ب>>ه بخ>>ش دیگ>>ر س>>ؤال، در م>>ورد ترکی>>ب

طبقاتی شوراها نیز روشن شده باشد. 
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ش>>>وراهایی ک>>ه در مح>>ل ک>>>ار، در کارخانه ه>>>ا و دیگ>>>ر مراک>>>ز ک>>>ارگری ازجمل>>>ه بخش ه>>>ای خ>>>دمات و

کش>>>اورزی تش>>کیل می ش>>وند، ش>>وراهای خ>>الص ک>>ارگری هس>>تند. درح>>الی که ش>>وراهای دهقان>>ان (ن>>ه

کارگران کشاورزی) و نظ>ایر آن اساس>ا  ش>وراهای خ>رده ب>ورژوایی هس>تند. ب>ر همی>ن من>وال هرچن>د ک>ه

شوراهای شهروندان در مناطق کارگر نشین، عمدتا  دارای ترکیب طبق>اتی ک>>ارگری خواه>>د ب>ود، ام>ا در

مجم>>وع ش>>وراهای ش>>هروندان، ش>>وراهای خ>>الص ک>>ارگری نخواهن>>د ب>>ود، چراک>>ه طبق>>ات و اقش>>ار غی>>ر

پرولتر، به وی>ژه خ>رده ب>ورژوازی در آن ه>ا حض>ور خواه>د داش>ت. این ک>ه ش>وراهای ش>هروندان ب>ا ی>ک

ترکی>ب مختل>ط طبق>اتی چ>ه سرنوش>تی خواهن>د  داش>ت و ک>دام جه>ت طبق>اتی را در پی>ش خواهن>د گرف>ت،

هم>>واره در ط>>ول تاری>>خ جنب>>ش ک>>ارگری ت>>ابعی ب>>وده اس>>ت از نق>>ش و م>>وقعیت طبق>>ه ک>>ارگر در جری>>ان

تحولت انقلبی. کمون پاریس درواق>>ع ش>>ورای ش>>هروندان پ>>اریس ب>>ود ک>ه در من>>اطق بیس>>ت گانه پ>>اریس

برگزیده شده بودند و تعداد نمایندگان بورژوازی و خرده ب>>ورژوازی ک>>ه ب>>ه وی>>ژه در من>>اطق مرف>>ه نش>>ین

انتخاب شده بودند نیز در آن کم نبود، مع هذا ازآنجایی که طبقه کارگر از مدت ها پیش از انتخاب>>ات کم>>ون،

نق>>>>ش اص>>>>لی را در تح>>>>ولت سیاس>>>>ی، در دس>>>>ت گرفت>>>>ه ب>>>>ود و در اغل>>>>ب من>>>>اطق نی>>>>ز ک>>>>ارگران و

سوسیالیست ها انتخاب شده بودند، پیش برنده، یک سیاست رادیکال کارگری بود. برعکس ای>>ن مس>>ئله در

 آلمان پیش آمد. ۱۹۱۸جریان انقلب 

ض>>عف جن>>اح رادیک>>ال ک>>ارگری نق>>ش مخ>>رب سوس>>یال دمکرات ه>>ای رفرمیس>>ت آلم>>انی در ش>>وراهای

کارگری، به دنباله روی شوراهای شهروندان از بورژوازی انجامید. درواق>>ع جن>>اح رفرمیس>>ت سوس>>یال

دمکراسی آلمان که متحد بورژوازی آلمان برای از پای درآوردن انقلب کارگری آلم>>ان ب>>ود، ب>>ا تق>>ویت

شوراهای شهروندان که دارای ترکی>>ب طبق>>اتی مختلط>>ی بودن>>د، عمل  ش>>وراهای خ>>الص ک>>ارگری را در

شوراهای شهروندان حل کرد و سیاست سازش طبقاتی خود را پیش برد. 

در ایران هم سرنوشت شوراهای شهروندان وابسته ب>ه نقش>>ی س>>ت ک>ه طبق>ه ک>>ارگر و ش>>وراهای خ>الص

ک>>ارگری ب>>ر عه>>ده خواهن>>د گرف>>ت. ب>>دون نق>>ش فع>>ال و ره>>بری کنن>>ده طبق>>ه ک>>ارگر و ش>>وراهای خ>>الص

ک>>>>ارگری، ش>>>>وراهای ش>>>>هروندان در به>>>>ترین ح>>>>الت، ب>>>>ه چی>>>>زی نظی>>>>ر ش>>>>وراهای ش>>>>هرداری های

دمکراس>>>ی های پارلم>>>انی و در ب>>>دترین ح>>>الت ب>>>ه ارگان ه>>>ای س>>>رکوب از نم>>>ونه ”کمیته ه>>>ای انقلب“

جمهوری اس>>لمی تب>>دیل خواه>>د ش>>د. ام>>ا چن>>انچه طبق>>ه ک>>ارگر در جری>>ان تح>>ولت انقلب>>ی بتوان>>د نقش>>ی
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هژمونیک به دست آورد و ش>>وراهای خ>>الص ک>>ارگری ب>>ه اه>>رم اص>>لی پی>>ش ب>>رد سیاس>>ت های ک>>ارگری

تبدیل شوند، شوراهای شهروندان نیز قادرند نقشی انقلبی و رادیکال بر عهده گیرند." 

با این توضیح باید پاسخ به سؤالی که در این مورد شده است، روشن باشد.

در مورد نک>>ات دیگ>>ری ک>ه در س>>ؤالت مطرح ش>>ده اس>>ت، بای>>د گف>>ت ک>>ه تص>>میم گیری و اج>>را در م>>ورد

نمایندگان نیست. تم>>ام س>>طوح ش>>وراهای شوراها عمومیت دارد و تنها مختص کنگره سرتاسری شوراها

در حیطه وظائف و اختیارات خود، از قدرت تصمیم گیری و اجرا برخوردارند. اما نمی توانن>>د مص>>وبات

شوراهای سطح ب>>التر را نق>>ض کنن>>د. ب>ه ای>ن دلی>>ل ک>ه اول - نماین>>دگان ش>>وراهای س>>طوح ب>>التر، ش>>هر،

منطقه، سرتاسری، رشته های تولید و خدمات، منتخب خود کارگران، توده ه>>ای وس>>یع م>>ردم از پایه ان>>د و

به آن ها این اجازه داده شده است که در سطوح بالتر تصمیم بگیرند. از این قدرت نیز برخوردار بوده اند

که اگر نمایندگان خلف نظر آن ها عمل کنند، آن ها را فوری عزل کنند. لذا موظف به اجرای تص>>میمات

ارگان های بالتر خود هستند. ثانیا - مسائل مهم مورد تصمیم گیری ش>>وراهای س>>طوح ب>>التر، از قب>>ل، در

شوراهای س>>طوح پ>>ایین تر و ح>>تی در س>>طح توده ه>>ای وس>>یع م>>ردم، ب>>ه بح>>ث و تص>>میم گیری گذاشته ش>>ده

است و تصمیم ارگان بالتر درواقع تصمیم ش>>وراهای س>>طوح پ>>ایین تر اس>>ت. مثل  ب>>رای این ک>>ه مش>>خص

شود که در سال آینده به چه میزان از هر محصولی نیاز است و واح>دهای تولی>>دی چق>در می توانن>>د تولی>د

کنن>د، قب>ل از ه>ر تص>میم گیری ارگان ه>ای ع>الی حک>ومت ش>ورایی، در کارخانه ه>ا و رش>ته های تولی>د ب>ه

بحث و تصمیم گیری توده های کارگر، شوراها یا کمیته های کارخانه گذاشته می شود و بر این مبنا تصمیم

نهایی اتخاذ خواهد شد. یا در مورد دستمزد ک>ه در س>ؤال مطرح ش>ده اس>ت، ت>ا ج>ایی ک>ه در آغ>از انقلب

اجتماعی هنوز می توان از دستمزد صحبت کرد، پس از بحث و تصمیم گیری واحدهای پ>>ایه ای ک>>ارگران

در نقط>>ه تولی>>د و رش>>ته های تولی>>د اس>>ت ک>ه س>>رانجام، نماین>>دگان ک>>ارگران در ع>>الی تری ارگ>>ان خ>>ود در

مورد دستمزد و سطوح مختلف آن تصمیم می گیرند. هنگ>امی که ای>ن تص>میم را نماین>دگان خ>ود ک>ارگران

اتخاذ کردند، عموم کارگران باید از آن تبعیت کنند. بنابراین، کارگران این ی>ا آن کارخ>انه ی>ا رش>ته تولی>د

نمی توانن>>د به تنه>>ایی و به دلخ>>واه خ>>ود، س>>طح دس>>تمزد  را ب>>ه حس>>ب، فرض>>ا  مه>>ارت، تخص>>ص و غی>>ره،

خودش>>ان تعیی>>ن و ب>>ه مرحل>>ه اج>>را بگذارن>>د. اص>>ل ح>>اکم ب>>ر ش>>وراها و حک>>ومت ش>>ورایی سانترالیس>>م

دمکراتیک است.
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در مورد این سؤال هم  که اختلفات میان ش>وراها چگ>ونه ح>ل خواه>د ش>د و بس>یاری از مس>ائل دیگ>ر ک>ه

در جریان عمل پیش خواهد آمد، پاسخ آن را حکومت شورایی هنگامی که استقرار یافت، خواه>>د داد. ام>>ا

این که گفته شده اگر لزم ش>د ک>ه ش>وراهای س>طح ب>التر در م>ورد ح>ل ای>ن اختلف>ات تص>میم بگی>رد، چ>ه

تف>اوتی می>ان ارگان ه>ای دمکراس>ی ش>ورایی ب>ا پارلمانتاریس>>م ب>>ورژوایی  خواه>د ب>ود، س>ؤالی تعجب آور

است. چون تفاوت میان این دو نهاد طبقاتی همان گونه که تاکنون توضیح داده شد، بس>>یار ب>زرگ و کیف>ی

است. نمایندگان شوراها، منتخب مستقیم خود مردم از پایین ترین سطوح اند. نمایندگان، قاب>>ل ع>>زل توس>>ط

انتخاب کنندگان هستند. این نمایندگان از هیچ امتیاز ویژه ای برخوردار نیستند. شما کجا می توانید در ی>>ک

دولت پارلمانی این مختصات را پیدا کنید.  اما از این نکات بگذریم و به ادامه بحث قبلی بازگردیم.

 سازمان ما با توجه به تجارب جنبش کارگری و به ویژه شکست انقلب کارگری روس>یه، ب>ر چن>د نکت>ه

مهم  در مورد دولت شورایی در ایران تأکید دارد و بر این عقیده است که قدرت سیاس>ی ، بای>د در دس>ت

شوراها باشد و نه احزاب. در دولت شورایی ایران این شوراها هستند که باید حکومت کنند و ن>ه ی>ک ی>>ا

چند حزب. هیچ حزبی نباید قدرت تصمیم گیرنده در مورد شوراها و حکومت ش>>ورایی باش>>د، ول>>و این ک>ه

این حزب نماینده واقعی کارگران و منافع آن ها باشد. دلیل این مسئله نیز در دیگر آثار س>>ازمان ازجمل>>ه

" انقلب اجتماعی و حزب انقلب اجتماعی" توضیح داده شده است. این اما ب>دان معن>ا نیس>ت ک>ه اح>زاب

نمی توانن>>د در ش>>وراها فع>>الیت کنن>>د و اعض>>ای آن ه>>ا ب>>ه عض>>ویت ش>>وراها انتخ>>اب ش>>وند. ای>>ن مس>>ئله ای

متف>اوت اس>ت ب>ا این ک>ه ح>زب ج>ای طبق>ه را در ش>>وراها بگی>>رد و حک>>ومت حزب>ی را ب>ه ج>ای حک>ومت

شورایی حاکم سازد. 

نکته دیگر این است که از دیدگاه سازمان ما، ره>بری در تم>ام س>طوح حک>ومت ش>ورایی جمع>ی اس>ت و

رهبری فردی در هیچ سطحی از شوراها نباید وجود داشته باشد. 

علوه ب>>ر ای>>ن، ب>>ه منظ>>ور مق>>ابله ج>>دی تر ب>>ا رش>>د تم>>ایلت بوروکراتی>>ک و تش>>ویق حض>>ور و م>>داخله

همه ج>>انبه تر توده ه>>ای وس>>یع ک>>ارگر در سرنوش>>ت خ>>ود و آم>>وختن رس>>م اداره ام>>ور کش>>ور، ض>>روری

اس>ت، دوره ه>ای نماین>دگی در ش>وراها ت>ا ج>ای ممک>ن کوت>اه تر ش>ود و مثل  دوره نماین>دگی در ش>وراهای

پایه ای محل کار وزندگی، یک سال و سطوح بالتر دو س>ال تعیی>ن گ>ردد و مح>>دودیتی ب>ر انتخ>اب مج>دد

اعض>>ای ش>>>وراها گذاش>>ته ش>>>ود. و س>>>رانجام این ک>>ه ازآنج>>>ایی که دمکراس>>>ی ش>>>ورایی ع>>الی ترین ش>>کل

دمکراسی است، عموم مردم باید از وسیع ترین، گسترده ترین و جامع ترین آزادی های سیاس>ی برخ>>وردار
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باشند و حقوق دمکراتیک مردم کامل  رعایت گردد. لذا باید آزادی عقی>ده و بی>ان بی قی>>د و ش>رط  برق>>رار

باش>د و توده ه>ای م>ردم آزاد و مج>از باش>ند ب>دون کس>ب اج>ازه از ارگ>ان ه>ا و مقام>ات حک>ومت ش>ورایی

تشکل های سیاس>ی، ص>نفی و دمکراتی>ک ایج>اد کنن>د و اعتص>اب، تجمع>ات و تظ>اهرات خ>ود را س>ازمان

دهند.

      

خلص>>ه کلم، آنچ>>ه گفت>>ه ش>>د، مختص>>ات دول>>تی اس>>ت ک>>ه انقلب اجتم>>اعی ای>>ران، ایج>>اد خواه>>د ک>>رد و

سازمان ما مدافع آن است.

س>>>ازمان ف>>>دائیان (اقلی>>>ت) راه ح>>>ل ف>>>وری تم>>>ام بحران ه>>>ا، تض>>>ادها و معض>>>لت بی ش>>>ماری ک>>>ه نظ>>>م

سرمایه داری حاکم بر ایران برای توده های کارگر و زحمتکش به بار آورده است، یک انقلب اجتم>>اعی

کارگری و استقرار دول>ت ش>ورایی می دان>د. بن>ابراین در براب>ر جریان>ات اپوزیس>یون ب>ورژوایی و خ>رده

بورژوایی که جمهوری پارلمانی و عالی ترین نهاد آن، مجلس مؤسسان را ب>دیل جمه>>وری اس>لمی ق>رار

داده اند، سازمان ما، بدیل دولت شورایی و عالی ترین نهاد آن را، کنگ>ره سرتاس>ری ش>وراهای نماین>دگان

کارگران و زحمتکشان شهر و روستا قرار داده است. بر طبق نظر س>ازمان م>ا، دول>ت ب>>ورژوایی ح>اکم

بر ایران باید در انقلب کارگری ایران به کلی درهم شکسته و نابود ش>ود. آنچ>ه ب>ه ج>ای آن ق>رار خواه>د

گرف>>ت ی>>ک دول>>ت ش>>ورایی اس>>ت. ش>>ورایی ب>>ودن ای>ن دول>>ت، ص>>رفا  از ای>ن واقعی>>ت ناش>>ی نمی ش>>ود ک>>ه

دوران نهاده>>ای ب>>ورژوایی ب>>ه لح>>اظ ت>>اریخی سپری ش>>ده و انقلب ه>>ای ک>>ارگری در جه>>ان، نهاده>>ا و

ارگان های جدید و مخت>ص طبق>ه ک>ارگر را آفریده ان>د، بلک>ه ش>وراها در ای>ران س>نت مس>تحکمی در می>ان

طبقه کارگر دارند.

، درح>>>الی که جریان>>>ات ب>>>ورژوایی ش>>>عار مجل>>>س مؤسس>>>ان را مط>>>رح۱۳۵۷در جری>>>ان انقلب س>>>ال 

می کردند و سرانجام  هم از مجلس خبرگان سر درآورد، کارگران در سطحی گسترده ش>>وراهای خ>>ود را

در کارخانه ها ایجاد کردند. علوه ب>>ر ک>>ارگران، س>>ربازان، دهقان>>ان و برخ>>ی گروه ه>>ای اجتم>>اعی دیگ>>ر

نیز شوراهای مختص خود را تشکیل دادن>>د. از همی>>ن روس>>ت ک>>ه ام>>روزه ش>>وراها در می>>ان ک>>ارگران و

زحمتکش>>>ان ای>>>ران، از محب>>>وبیت ب>>>الیی برخ>>>وردار اس>>>ت و تقریب>>>ا  عم>>>وم س>>>ازمان هایی ک>>>ه خ>>>ود را

کمونیس>>ت و م>>دافع من>>افع ک>>ارگران می دانن>>د، ب>>دیل دول>>ت ش>>ورایی را پذیرفته ان>>د. هرچن>>د ک>>ه درک و

برداشت های متف>>اوتی از آن وج>>ود دارد. ام>>ا می ت>>وان مع>>دود س>>ازمان هایی را ب>>ا گرایش ه>>ای رفرمیس>>تی
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یافت که می کوشند معجونی از تلفیق نهاده>>ای ب>>ورژوایی و پرول>>تری ارائه دهن>>د. این>>ان مجل>س مؤسس>>ان

نمایندگان قرار می دهند.ی بورژوایی را در برابر دولت شورایی و کنگره شوراها

تردی>>دی نیس>>ت ک>>ه مجل>>س مؤسس>>ان ب>>ه عن>>وان ع>>الی ترین نه>>اد دمکراس>>ی پارلم>>انی، در دوران>>ی ک>>ه

بورژوازی و نظام س>>رمایه داری نق>>ش م>>ترقی و بالن>>ده داش>>تند، نه>>ادی م>>ترقی ب>>ود. ام>>ا اکن>>ون در دوران

زوال س>>رمایه داری، در دوران>>ی ک>>ه ب>>ورژوازی ب>>ه ی>>ک طبق>>ه ض>>دانقلبی تبدیل ش>>ده و دوران نهاده>>ای

سیاس>>ی ب>>ورژوازی سپری ش>>ده ، همانن>>د دیگ>>ر ارگان ه>>ا و نهاده>>ای ب>>>ورژوایی ب>>ه پدی>>ده ای ارتج>>اعی

تبدیل ش>>ده اس>>ت. ط>>رح ش>>عار مجل>>س مؤسس>>ان ب>>ه عن>>وان ب>>دیلی در براب>>ر ش>>وراها و کنگ>>ره ش>>وراهای

نماین>>دگان، خ>>واه توس>>ط ب>>ورژوازی ب>ه می>>ان کش>>یده ش>>ود، ی>>ا جریان>>ات سوس>>یال – رفرمیس>>ت ب>ه معن>>ای

دعوت کارگران به قتلگاه بورژوازی و تلش برای سرکوب انقلب کارگری است.

چرا؟ به این علت که گذشته از ارتج>>اعی ب>>ودن نه>>ادی ب>>ورژوایی در عص>>ر انقلب ه>>ای ک>>ارگری، اس>>اس

مکانیسم نظام انتخاباتی بورژوازی و نهادهای بورژوایی، همواره به شکلی است ک>>ه اج>>ازه نده>>د، طبق>>ه

کارگر به عنوان ی>>ک طبق>>ه، طبق>>ه دش>>من س>>رمایه دار، در انتخاب>>ات ش>>رکت کن>>د. ل>>ذا ک>>ارگران، همچ>>ون

اقشار و طبقات دیگر، فقط می توانند به عنوان آحاد و عناصر و اتم های پراکنده، ته>>ی از تعین>>ات طبق>>اتی

خود، به عنوان شهروند بی هویت، در انتخابات شرکت کنند و ب>>ه ی>>ک ف>>رد ب>>ه عن>>وان نماین>>ده پارلم>>ان ی>>ا

رئیس جمهوری رأی دهند. این شهروندان هی>>چ ش>>ناخت و آگ>>اهی از داوطلب>>ان نماین>>دگی ندارن>>د و عموم>>ا 

حتی نام آن ه>>ا را قبل  نش>>نیده اند. مع>>رف ای>>ن داوطلب>>ان، معم>>ول  اح>>زاب ب>>ورژوایی ب>>ا امکان>>ات ف>>راوان،

روزنامه ها، رادیو، تلویزیون ها و دیگر وسایل تبلیغی است ک>ه در انحص>>ار ب>>ورژوازی ق>>رار دارن>>د. در

چنین نظامی، کسی که انتخاب می شود، درواقع منتخب هیچ کسی نیست، چ>>ون اتم ه>>ای پراکن>>ده بی ه>>ویت

و گمن>>ام ب>>ه او رأی داده ان>>د. ازاین رو ب>>ه کس>>ی پاس>>خ گو نیس>>ت و کن>>ترلی از س>>وی انتخاب کنن>>دگان ب>>ر او

 س>>ال بع>>د۵ ی>>ا ۴اعمال نمی شود. این انتخاب کنندگان از قدرت عزل او نیز برخوردار نیستند. می ماند ت>>ا 

که دوباره ماجرا در یک روز تکرار شود و از مردم دعوت به عمل آی>>د ک>ه چن>>د لحظ>ه وق>>ت بگذارن>>د و

نماینده دیگری را انتخاب کنند. 

حال مجسم کنید که در ایران انقلبی یا به هر حال یک تحول سیاسی جدی رخ داده است. این نی>>ز روش>>ن

است که بدون حضور و مداخله طبقه کارگر، نه انقلب ممکن است و نه تحول سیاسی جدی ک>>ه بخواه>>د

لاق>>ل ف>>وری ترین مطالب>>ات م>>ردم ای>>ران را محق>>ق س>>ازد.   ک>>ارگران ک>>ه س>>نت ش>>ورایی در می>>ان آن ه>>ا
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ریشه دار است و درنتیجه ناگزیر تحول اشکال مبارزاتی شان، در سطحی بس>>یار گس>>ترده تر و ک>>امل تر از

 ش>>وراهای خ>>ود را تش>>کیل می دهن>>د. اقش>>ار و گروه ه>>ای اجتم>>اعی دیگ>>ری ازجمل>>ه معلم>>ان،۵۷س>>ال 

پرستاران، گروه هایی از دهقانان نیز قطعا  این ش>وراها را ایج>اد می کنن>د. ش>عار و سیاس>ت س>ازمان م>ا و

دیگر سازمان های طرفدار انقلب اجتماعی و استقرار حکومت ش>ورایی روش>ن اس>ت. م>ا خ>واهیم گف>ت:

ک>>ارگران و زحمتکش>>ان! توده ه>>ای م>>ردم ای>>ران! نماین>>دگان خ>>ود را در ش>>وراها انتخ>>اب کنی>>د و کنگ>>ره

ش>>>وراهای نماین>>>دگان را ب>>>رای تعیی>>>ن نظ>>>ام آین>>ده کش>>>ور تش>>>کیل دهی>>>د. ای>>ن امک>>ان ب>>>رای ک>>>ارگران و

زحمتکشان و تمام شوراها وجود دارد که به فوریت مجمع عمومی تشکیل دهند، بر سر آنچه قرار اس>>ت

در کنگره شوراها مطرح و تصمیم گیری شود، جمعی بحث و تصمیم گیری می کنند. با ش>ناخت دقیق>ی ک>ه

از یکدیگر دارند، نماینده خود را برمی گزینند و به کنگره ای می فرستند که باید سرنوشت آتی آن ها و کل

کش>>ور را تعیی>>ن کن>>د. ای>>ن ح>>ق را نی>>ز ب>>رای خ>>ود محف>>وظ می دارن>>د ک>>ه اگ>>ر نماین>>ده آن ه>>ا از خواس>>ت و

تصمیم انتخاب کنندگان عدول نمود، آن را فورا  معزول و دیگری را ب>ه ج>ای وی ب>ه کنگ>ره بفرس>تند. در

اینجا نمایندگانی ک>ه در کنگ>ره حض>ور دارن>د، نماین>ده طبق>ات و اقش>ار جامعه ان>د و ن>ه عناص>ر و اتم ه>ای

بی هویت. این نظام انتخاباتی تأمین کننده منافع طبقه کارگر و توده های زحمتکش به عنوان اکثریت بسیار

بزرگ مردم ایران است.

پوش>>یده نیس>>ت وق>>تی که ک>>ارگران از طری>>ق تش>>کل های خ>>ود ب>>ه عن>>وان ی>>ک طبق>>ه در انتخاب>>ات ش>>وراها

ش>رکت می کنن>د، ب>ه هم>راه  متح>دان زحمتک>ش خ>ود، اک>ثریت ب>زرگ کنگ>ره ش>>وراهای نماین>دگان را ب>ه

 شد که خواست ها و منافع ده ها میلی>ونی م>ردمدست خواهند آورد، که درنتیجه آن تصمیماتی اتخاذ خواهد

ایران را تأمین خواهد کرد و راه پیشرفت و تعالی را بر جامعه ایران خواهد گشود. 

اما در طرف مقابل، بورژوازی و اقشاری از خرده بورژوازی که نفعشان در استقرار نظمی بورژوایی

و ادام>>ه اس>>ارت طبق>>ه ک>>ارگر اس>>ت، ش>>عار برپ>>ایی مجل>>س مؤسس>>ان را س>>ر خواهن>>د داد. نظ>>ام انتخاب>>اتی

مجلس مؤسسان هم دقیقا  هم>ان چی>زی اس>ت ک>ه پی>ش از ای>ن در م>ورد نهاده>ای انتخاب>اتی دمکراس>ی های

ب>>ورژوایی ب>ه آن اش>اره ش>د.  طرف>داران مجل>س مؤسس>ان از م>ردم ای>ران می خواهن>د ک>ه در ی>ک روز و

ساعت موعود به پای صندوق رأی بیایند و به نماینده خود برای حضور در مجل>>س مؤسس>>ان رأی دهن>>د.

این داوطلبان نمایندگی را که مردم عموما  آن ها را نمی شناسند، چه کسی معرفی می کند؟ احتم>>ال  اح>>زاب

و سازمان ها و یا گروه های بی چهره ای که بورژوازی پشت ص>حنه آن هاس>ت. مردم>ی ک>ه ای>ن داوطلب>ان
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را نمی شناسند، به کدام یک باید رأی دهند؟ تمام قدرت مالی و تبلیغ>اتی ب>>ورژوازی داخل>ی ب>ا تم>ام وس>ایل

ارتباط جمعی آن ه>ا ب>ه هم>راه متح>دان بین الملل>ی آن ه>ا و امث>ال رادی>و – تلویزیون ه>ای بی  بی س>ی، ص>دای

آمریکا و ده ها و صدها رادیو، تلویزیون ماهواره ای و نیز شبکه های اجتماعی به کار گرفته می شوند، ت>>ا

به مردم بگویند به چه کسی رأی دهید. وقتی هم که رأی داده شد، دیگر دس>ت کس>ی ب>ه نماین>دگان مجل>س

مؤسس>>ان نخواه>>د رس>>ید، و اگ>>ر اوض>>اع خیل>>ی خ>>وب و ب>>ه اص>>طلح دمکراتی>>ک پی>>ش ب>>رود و مجل>>س

مؤسسان ارتجاعی به چیزی شبیه مجلس خبرگان نینجامد، در بهترین حالت، ب>ا وع>ده نظ>ام پارلم>انی ک>ه

معمول  در کشورهایی از نمونه ایران بر روی کاغذ باقی می ماند، نظم سرمایه داری را حفظ خواهد کرد

و بورژوازی را دوباره در رأس قدرت قرار خواهد داد. این نیز در ای>ران تج>ربه ای یک ص>د س>اله اس>ت

که از درون یک چنین مجلسی، حتی یک رژی>م دمکراس>ی ب>ورژوایی نی>ز زایی>ده نخواه>د ش>د. این ک>ه در

ایران ج>ز لحظ>اتی زودگ>ذر در جری>ان انقلب ه>ا ی>ا در دوره ه>ای خل ق>درت، هرگ>ز م>ردم ای>ران، روی

آزادی را ندیده اند و همواره رژیم ه>ای دیکت>اتوری عری>ان ح>اکم بوده ان>د، البت>ه دلی>ل اقتص>ادی و طبق>اتی

دارد ک>>ه ج>>ای بح>>ث آن در ای>>ن نوش>>ته نیس>>ت. ام>>ا ای>>ن واقعی>>تی تجربه ش>>ده و قطع>>ی اس>>ت ک>>ه  ت>>ا وق>>تی،

ب>>ورژوازی ب>ه غ>ایت ارتج>>اعی و ض>>دانقلبی ب>>ر ای>ران ح>>اکم باش>>د و ق>>درت سیاس>>ی را در دس>>ت داش>ته

باشد، رژیم دیکتاتوری و اختناق پابرجا خواهد بود.

بن>>ابراین، ن>>تیجه مجل>>س مؤسس>>ان ب>>رای ک>>ارگران و زحمتکش>>ان و عم>>وم توده ه>>ای م>>ردم آزادیخ>>واه،

برقراری مجدد رژیم سرکوب، کشتار و اختناق خواهد بود. اپوزیسیون بورژوایی و خرده بورژوایی که

زیر شعار مجلس مؤسسان، وعده آزادی و دمکراسی را می دهند، در واقعیت چیزی جز این نمی خواهن>>د

که طبقه کارگر مبارزه و فداکاری کند، حتی رژیم جمهوری اسلمی را سرنگون کند، اما در فکر کسب

قدرت سیاسی، درهم  شکس>>تن ماش>>ین دول>>تی و ایج>>اد دول>>ت ش>>ورایی و حک>>ومت از طری>>ق ش>>ورا نباش>>د،

بلکه وظیفه ی پس از سرنگونی را به بخش دیگری از بورژوازی واگذار نماید. دقیق>>ا  عی>>ن وض>>عیتی ک>>ه

با سرنگونی رژیم شاه پیش آمد.  

پس روشن است ک>>ه چ>>را ش>>عار و ب>>دیل مجل>>س مؤسس>>ان ب>ه وی>>ژه در کش>>وری از نم>>ونه ای>ران ک>>ه طبق>ه

سرمایه دار خصلتی بی نهایت ارتجاعی داشته و دارد، از جانب هر کس که مط>>رح ش>>ود، علی>>ه ک>>ارگر و

در خدمت اسارت و انقیاد آن ها خواهد بود.
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منافع کارگران و زحمتکشان از هر جهت، کسب قدرت سیاسی و استقرار یک حکومت شورایی خواه>>د

بود. از این طریق است که آن ها بر سرنوشت خود حاکم می شوند و طبقه کارگر قادر می شود به وظائف

اساسی تر خود برای دگرگونی کلیت نظام سرمایه داری و استقرار، نظم سوسیالیستی اقدام کند. 

 

 ۱۳۹۵ نیمه دوم تیر ماه ۷۲۱برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- شماره 
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 ارتج>>اع اس>>لمی ب>>ه ره>>بری خمین>>ی س>>ربرآورد؟ جمه>>وری اس>>لمی در ای>>ران۵۷چ>>را ازدرون انقلب 

 با جانفش>>انی و ب>>رای آزادی و براب>>ری، رژی>>م س>>لطنتی۵۷چگونه شکل گرفت؟ چرا مردمی که در سال 

بورژوایی را سرنگون کردند به چنین سرنوش>>ت ش>>ومی گرفت>>ار آمدن>>د؟ و ح>>ال ک>>ه ای>>ن چنی>>ن اس>>ت، راه

گریز از آن چیست؟ روزگار س>>یاهی ک>>ه تاری>>خ کم>>تر ب>>ه چش>>م دی>>ده اس>>ت و روز ب>ه روز تلخ>>ی آن ج>>ان

آدمی را بیشتر در هم می فشرد.

ب>>رای پاس>>خ ب>>ه ای>>ن س>>والت ی>>ک موض>>وع از اهمی>>ت وی>>ژه ای برخ>>وردار اس>>ت و آن رابطه ی انقلب و

دولت است. آیا انقلب باید ماشین دولتی گذشته را دره>>م ش>>کند ی>>ا می ت>>وان آن را ب>>ا تغییرات>>ی در خ>>دمت

انقلب به کار گرفت؟ تاریخ از جمله تاریخ معاصر ایران از انقلب مشروطیت به بعد درس ه>>ای مهم>>ی

ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رای م>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا دارد.

در ابتدا از این واقعیت شروع کنیم که طبقه ی کارگر نقش اصلی را در سرنگونی رژیم س>>لطنتی داش>>ت.

اعتص>>ابات ک>>ارگری از جمل>>ه اعتص>>اب ک>>ارگران نف>>ت ب>>اعث فل>>ج ش>>دن رژی>>م ش>>د. ج>>دا از خوابان>>دن

چرخه ی تولید، کارگران در جریان اعتراضات توده ای و قی>>ام مس>>لحانه نی>>ز حض>>ور م>>وثری داش>>تند. در

واقع این اعتصابات عمومی سیاسی بودند که زمین>>ه را ب>>رای قی>>ام مس>>لحانه فراه>>م س>>اختند. خواس>>ت های

بی>>ان ش>>ده در اعتص>>ابات نی>>ز عم>>دتا، خواس>>ت های ک>>ارگران و زحمتکش>>ان ب>>ود. ام>>ا بزرگ تری>>ن نقطه ی

حکومت شورایی کارگری 

یا دیکتاتوری بورژوایی راه سومی وجود ندارد!

حکومت شورایی کارگری 

یا دیکتاتوری بورژوایی راه سومی وجود ندارد!
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ضعف طبقه ی کارگر، سطح نازل آگاهی طبقاتی و نداشتن تش>>کل سیاس>>ی – طبق>>اتی خ>>ود ب>>ود ک>>ه ب>اعث

ش>>د ت>>ا جنب>>ش تح>>ت هژم>>ونی جری>>انی سیاس>>ی – م>>ذهبی ب>>ا م>>اهیت ب>>ورژوایی ق>>رار گی>>رد ک>>ه از ابت>>دا

خواست هایش با خواست های طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ج>امعه متف>>اوت ب>>ود و تنه>>ا ب>>رای انح>>راف

افکار عمومی و کشاندن طبقه ی کارگر بدنبال خود، در پشت شعارهای عوامفریبانه، اهداف واقعی خ>>ود

را پنه>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ان ک>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رده ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ود.

ه>>ر خ>>ود را ب>>ر انقلب  ۵۷این که طبقه ی کارگر بدلیل نداشتن تشکل سیاسی مختص ب>>ه خ>>ود نتوانس>>ت مه

بزند، باعث شد تا به رغم سرنگونی نظام سلطنتی، دستگاه دولت، تقریبا دست نخورده باقی بمان>>د. ک>>اری

ک>>ه هیئت ح>>اکمه جدی>>د ص>>ورت داد، بهره گی>>ری از دس>>تگاه دول>>تی ق>>دیم، ترمی>>م آن و بک>>ارگیری هم>>ان

دستگاه برای سرکوب و شکست انقلب بود. تنها سران و مدیران دستگاه ها عوض شدند، حت>>ا در ارت>>ش

تع>>دادی از افس>>ران بلن>>دپایه رژی>>م س>>لطنتی هم چ>>ون قره ن>>ی و ظهیرن>>ژاد ب>>ه فرمان>>دهی ارت>>ش رس>>یده و

جانش>>ین فرمان>>دهان س>>ابق گش>>تند. در عی>>ن ح>>ال دس>>تگاه های س>>رکوب جدی>>دی مانن>>د س>>پاه پاس>>داران و

کمیته ه>>ای انقلب ک>>ه متناس>>ب ب>>ا ش>>رایط جدی>>د و ش>>کل م>>ذهبی دول>>ت ب>>ود، ش>>کل گرفتن>>د ت>>ا از طرف>>ی

موقعیت سران جدید دستگاه دولتی را تحکیم کنند و از طرف دیگر شکس>>ت انقلب را قطع>>ی س>>ازند. در

یک کلم دستگاه دولتی قبلی نه تنها بر سر جای خود باقی ماند بلکه در عمل دستگاه سرکوب و انقیاد به

ابزاره>>>>ای جدی>>>>دی ه>>>>م چ>>>>ون س>>>پاه پاس>>>>داران و دس>>>>تگاه ها و ارگان ه>>>>ای م>>>>ذهبی جدی>>>>د مس>>>لح ش>>>>د.

همین دستگاه دولتی با ارگان ها و ابزارهای جدیدش بود که از فردای قیام سرکوب مردم و ب>>ازپس گرفتن

دستآوردهای انقلب را در دستور کار خود ق>>رار داد و ه>>ر ج>>ا ک>>ه ب>>رای پیش>>برد سیاس>>ت اش ب>>ه دس>>تگاه

جدیدی نیاز داشت آن را ایجاد کرده و ب>>ه خ>>دمت گرف>>ت. ب>>ه ج>>ای مجل>>س ش>>ورای مل>>ی، مجل>>س ش>>ورای

اس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لمی آم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>د و ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ه ج>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ای ش>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اه، ولی فقی>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ه.

تمامی تاریخ معاصر ایران نیز بر همین تجربه تاکید دارد. هیچ جنبشی در ایران نه تنها به تغییر اساسی

در ساختار قدرت دولتی منتهی نشد که حتا ب>>ه ش>>کلی از پارلمانتاریس>>م اروپ>>ایی ق>>رن هیج>>ده ب>>ه بع>>د نی>>ز

تب>>دیل نگردی>>د و دلی>>ل آن نی>>ز روش>>ن اس>>ت. ب>>ورژوازی ای>>ران هیچ گ>>اه نقش>>ی انقلب>>ی مانن>>د ب>>ورژوازی

فرانسه در قرن هیجده ب>>ازی نک>>رد و ای>ن موض>>وع دقیق>>ا ب>ه چگ>>ونگی ش>>کل گیری و رش>>د ب>>ورژوازی و

 س>>ال پی>>ش) از طری>>ق۵٠یعن>>ی ح>>دود  (۴٠مناسبات سرمایه داری در ایران ربط دارد که تازه در دهه ی 

رف>>>>>>>>>رم از ب>>>>>>>>>ال ب>>>>>>>>ه مناس>>>>>>>>>بات مس>>>>>>>>لط در س>>>>>>>>>اختار اقتص>>>>>>>>>ادی ای>>>>>>>>>ران تب>>>>>>>>دیل گردی>>>>>>>>>د.
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دول>>>ت مص>>>دق ی>>>ک نم>>>ونه ی برجس>>>ته از ای>>>ن موض>>>وع اس>>>ت. دول>>>تی ک>>>ه نماین>>>ده ب>>>ورژوازی مل>>>ی و

محافظه کار ایران در آن زمان بود و در حالی که از حمایت بخش بزرگ>>ی از توده ه>>ا برخ>>وردار ب>>ود، ب>>ه

راحتی با یک نمایش خیابانی و کودتای نظامی سرنگون شد. چرا ک>>ه آن بخ>>ش از ب>>ورژوازی ای>>ران ک>>ه

مص>>دق نماین>>دگی آن را برعه>>ده داش>>ت، حت>>ا رس>>الت و ت>>وان انج>>ام تغییرات>>ی در س>>اختار ق>>درت دول>>تی

موجود را هم برای باقی ماندن خود نداشت. طبقه کارگر نیزکه وظیفه درهم شکستن تمام دس>>تگاه دول>>تی

رابرعه>>>>>>ده دارد، نتوانس>>>>>>ت ب>>>>>>ه ق>>>>>>درت دس>>>>>>ت یاب>>>>>>د ت>>>>>>ا ای>>>>>>ن وظیف>>>>>>ه را ب>>>>>>ه انج>>>>>>ام برس>>>>>>اند.

بنابر این ت>>ا این ج>>ا ای>>ن نکت>>ه را تاری>>خ معاص>>ر ای>>ران ب>>ه م>>ا می آم>>وزد ک>>ه دس>>ت نخ>>وردن و ب>>ه عب>>ارتی

دقیق تر درهم نشکستن دستگاه دولتی یکی از دلیل مهم شکست جنبش های انقلبی در ایران بوده است و

، هیئت ح>>اکمه جدی>>د بتوان>>د۵۷این همان دلیل مهمی ست ک>ه ب>>اعث ش>>د ت>>ا ب>ه رغ>>م قی>>ام دلورانه ی بهم>ن 

انقلب را دره>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>م ش>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>کند.

طبقه ی کارگر برای آن ک>ه بتوان>>د در پ>>ی انقلب ب>ه خواس>>ت های خ>>ود دس>>ت ی>>افته و زنجیره>>ای اس>>ارت

سرمایه را پاره کند، پیش از هر چیز باید از همان ابتدا دس>>تگاه دول>>تی را در خ>>دمت اه>>داف خ>>ود به ک>>ار

گیرد. اما واقعیت این است که این طبقه نمی تواند هم>ان دس>>تگاه دول>>تی ق>>دیم را ک>ه بنی>>اد آن ب>>ر نیروه>>ای

مس>>لح ح>>رفه ای مج>>زا از م>>ردم و بوروکراس>>ی ممت>>از و م>>افوق م>>ردم قرارگرفت>>ه و ب>>رای س>>رکوب و

سازماندهی استثمار طبقه کارگر ساخته شده، در خدمت اه>>داف و وظ>>ائف خ>>ود ب>ه ک>>ار گی>>رد. بن>>ابر ای>ن

همانگونه درس های گرانبهای کمون پاریس و انقلب سوسیالیستی اکتبر، آموخته است، تنها راه، در هم

شکس>>تن دس>>تگاه دول>>تی کهن>>ه و ج>>ایگزینی آن ب>>ا دس>>تگاه دول>>تی جدی>>دی اس>>ت ک>>ه ب>>ا وظ>>ائف و اه>>داف

پرولتاریا در انقلب انطب>>اق داش>>ته باش>>د. در واق>>ع س>>اختار دس>>تگاه دول>>تی جدی>>د بای>>د به گ>>ونه ای باش>>د ک>>ه

بتوان>>>د در خ>>>دمت اه>>>داف ی>>>ک انقلب ک>>>ارگری باش>>>د. ای>>>ن دول>>>ت جدی>>>د نمی توان>>>د ارت>>>ش ح>>>رفه ای و

بوروکراسی را که در خدمت نظام سرمایه داری بوده و همواره از امتیازات وی>>ژه ای برخ>>وردار بوده ان>>د

ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رای اه>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>داف خ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ود به ک>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ار بگی>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رد.

به فساد حاصل از قدرت نیروهای مسلح و مدیران دستگاه دولتی از کابینه گرفته تا مجلس و قوه قضاییه

و از مقامات بال تا کارمندان دون پایه نگاه کنید. به راحتی می توان فهمید که هرگز این دستگاه، سیستم و

افراد را نمی توان در خدمت آزادی و سوسیالیسم به کار گرفت. یعنی در دول>>تی ک>>ه ق>>رار اس>>ت از “خل>>ع

ی>>د کنن>>دگان خل>>ع ی>>د کن>>د”. عل>>ت ای>>ن فس>>اد نی>>ز ک>>ه تم>>امی دس>>تگاه دول>>ت را ف>>را گرفت>>ه روش>>ن اس>>ت.
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بورژوازی از عده قلیلی تشکیل شده است از همین رو احتیاج دارد تا ب>>رای حف>>ظ حک>>ومت خ>>ود اف>>رادی

را در دستگاه های سرکوب و بوروکراسی خود (و در ایران دستگاه های مذهبی را نیز باید اض>>افه ک>>رد)

به کار گیرد. ای>ن اف>>راد نی>>ز وظیف>>ه دارن>>د ت>>ا متناس>>ب ب>>ا جایگ>>اهی ک>ه در آن ق>>رار گرفته ان>>د ام>>ورات ای>ن

دستگاه را چرخانده و در حفظ آن بکوشند. این افراد هم چنین به نوبه ی خود می کوشند تا از جایگاهی ک>>ه

در آن ق>>>>رار گرفته ان>>>>د به>>>>ره ی م>>>>ادی ببرن>>>>د. در ای>>>>ران نمونه ه>>>>ای بی ش>>>>ماری از آن وج>>>>ود دارد.

این معضل البته تنها به دولتی نظیر جمهوری اسلمی با خصلت استبدادی و مذهبی ، منحصر نمی ش>>ود.

در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری نیز روال به همین گونه است، هر چند که ب>>ه ش>>دت و آش>>کاری

کش>>ورهایی مانن>>د ای>>ران نیس>>ت. در ای>ن کش>>ورها نی>>ز معم>>ول مقام>>ات دول>>تی – ض>>من آن ک>>ه از م>>وقعیت

ممتاز و حقوق و مزایای فوق العاده ای برخوردارند – پهلی است ب>>رای گرفت>>ن پس>>ت های م>>دیریتی ب>>ال در

شرکت های بزرگ سرمایه داری ب>>ا حق>>وق و مزای>>ای به مرات>>ب بیش>>تر. بس>>یاری از سیاس>>ت مداران دول>>تی

پس از کناره گیری از مناص>>ب دول>>تی ب>>ه مقام>>ات ب>>الیی در ای>>ن ش>>رکت ها دس>>ت می یابن>>د و از رواب>>ط و

شناختی که از دستگاه دولتی دارند، برای منافع شرکتی که به مدیریت آن دس>>ت یافته ان>>د، به>>ره می گیرن>>د

(البته عکس آن نیز وجود دارد و از مدیریت شرکت های بزرگ به مقام>>ات دول>>تی رس>>یده و من>>افع هم>>ان

س>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رمایه داران را این ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ار در دول>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ت پی>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ش می برن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>د).

در این کشورها سیاستمداران در جریان انتخابات پارلمانی وعده های بسیاری می دهند اما هنگامی که ب>>ر

سر کار می آیند، هیچ کدام از آن وعده ها که ق>>رار ب>>ود ب>>ه به>>تر ش>>دن وض>>عیت اک>>ثریت ج>>امعه خت>>م ش>>ود

عمل>>ی نمی ش>>ود. نم>>ونه ی ب>>ارز آن یون>>ان اس>ت. “س>>یریزا” ب>ه عن>وان نماین>>ده جن>>اح چ>>پ ب>>ورژوازی، ب>ا

وعده های بسیار برای پایان دادن به فاجعه ای که سرمایه داری در یونان آفریده است، بر سر کار آمد، اما

در عمل همان راه>>ی را رف>>ت ک>>ه پی>ش از آن جن>>اح راس>>ت ب>>ورژوازی رفت>>ه ب>>ود. دول>>تی ک>ه رای م>>ردم

یون>>ان در “ن>ه” گفت>>ن ب>>ه ط>>رح ریاض>>ت اقتص>>ادی اتح>>ادیه اروپ>>ا را ب>ه هی>>چ انگاش>>ت و ب>>ا ای>>ن ک>>ار حت>>ا

نهرم های دمکراسی بورژوایی را نیز زیرپا گذاشت تا در نهایت رفراندوم به یک تراژدی تلخ برای مردم

یون>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ان تب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دیل ش>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ود.

در واقع بیش از یک قرن است که بورژوازی دیگر رسالتی در تکامل جامعه نداش>>ته و ب>>ه ی>>ک م>>انع در

برابر پیشرفت آن تب>>دیل ش>>ده و بحران ه>>ای اقتص>>ادی نظ>>ام س>>رمایه داری از جمل>>ه نموده>>ای ای>>ن انحط>>اط

اس>>ت. ب>>ه م>>وازات همی>>ن ام>>ر، س>>اختارهای سیاس>>ی دولت ه>>ای س>>رمایه داری نی>>ز ب>>ه م>>انعی در راس>>تای
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تکامل جامعه تبدیل شدند، چرا ک>>ه اساس>>ا وظیفه ی دولت ه>>ای س>>رمایه داری حف>>ظ هم>>ان مناسباتی س>>ت ک>>ه

دوره ی ت>>اریخی آن بس>>ر آم>>ده اس>>ت، از جمل>>ه دولت ه>>ای پارلم>>انی اروپ>>ایی ک>>ه در ابت>>دای پی>>دایش نقش>>ی

پیش>>رو و انقلب>>ی نس>>بت ب>>ه س>>اختار سیاس>>ی پی>>ش از خ>>ود (فئودال>>ی) داش>>تند. در واق>>ع ای>>ن ن>>تیجه ی ی>>ک

رابطه ی منطقی و ضروری بین شکل و ماهیت یک پدی>>ده اس>>ت، نمی ش>>ود ک>>ه ب>>ورژوازی ب>>ه م>>انعی در

تکامل تاریخ تبدیل شود ام>>ا س>>اختار سیاس>>ی ک>>ه هم>>راه ب>>ا ب>>ورژوازی و براس>>اس ض>>روریات آن ج>>امعه

متولد شدند، هم چنان نقشی مترقی ایفا کنند و این را تنها با نگاهی به سیاست ح>>اکم ب>>ر جه>>ان معاص>>ر ب>>ه

خ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>وبی می ت>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>وان دری>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>افت.

با عروج بورژوازی و انقلبات بورژوائی، دولت های متکی ب>>ه پارلم>>ان نی>>ز ب>ه ش>>کل اص>>لی دولت ه>>ای

بورژوایی تبدیل می شوند. پارلمانتاریسم به عنوان شکلی از ساختار دولتی همان طور که در بال بیان شد

در دوره ی آغازین خود شکلی مترقی در برابر ساختار قدرت در جوامع فئودالی بود. این پارلمان ها اگر

چه در ابتدای شکل گیری خود محدودیت های بس>>یاری در رابط>>ه ب>>ا انتخ>>اب ش>>وندگان و انتخ>>اب کنن>>دگان

داشتند، برای مثال تا مدت ها حق رای همگانی – از جمله حق رای کارگران و زنان – در ای>>ن کش>>ورها

به رسمیت شناخته نشده بود، اما مهم ترین نکته این بود که در آن مقطع از تاریخ شکل مناس>>بی از دول>>ت

ب>>رای ب>>ورژوازی نوپ>>ا بودن>>د. ام>>ا ب>>ا تکام>>ل ج>>امعه و در ح>>الی ک>>ه ب>>ورژوازی از طبقه ای انقلب>>ی ب>>ه

طبقه ای ارتجاعی تبدیل  گردید، این شکل از ساختار دولتی نیز به همان نس>>بت ب>>ه ی>ک نی>>روی بازدارن>>ده

تب>>دیل ش>>د و مح>>دودیت هایش ب>>رای ج>>امعه ای ن>>و آش>>کارتر گردیدن>>د. آن چ>>ه ک>>ه ام>>روز در جه>>ان ش>>اهدیم

محصول همین ارتجاع سیاسی است. به میزانی که مناسبات سرمایه داری ارتجاعی تر شده و ب>>ه موان>>ع و

بحران های عمیق تری فرو می رود، از نظر سیاسی نیز به همان میزان ارتجاعی تر شده و دستگاه دول>>تی

در خ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دمت هم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ان سیاس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ت های ارتج>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعی درمی آین>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>د.

همی>>ن دولت ه>>ای ب>>ه اص>>طلح دمکراتی>>ک اروپ>>ایی و آمریک>>ا هس>>تند ک>>ه ام>>روز فج>>ایع بزرگ>>ی از جمل>>ه

جنگ ه>>ای خاورمی>>انه و اوکرای>>ن را ب>>ه م>>ردم جه>>ان تحمی>>ل کرده ان>>د. جنگ طل>>بی دولت ه>>ای اروپ>>ایی و

آمریکا، واقعیت غیرقابل انکاری است که ماهیت سیستم پارلمانی را به وضوح در برابر دیدگان جهانیان

ق>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رار می ده>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>د.

در آن سو اما مردمی قرار دارند که تنها پ>>س از چه>>ار س>>ال ح>>ق انتخ>>اب مج>>دد دارن>>د و آن ه>>ا نی>>ز چ>>ون

مسخ شدگان در پی نم>>ایش انتخاب>>اتی و تبلیغ>>ات سرس>>ام آوری ک>>ه ب>>ا پول ه>>ایی هنگف>>ت ص>>ورت می گی>>رد،
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اغل>>ب ب>>ه ره>>بران اپوزیس>>یونی رای می دهن>>د ک>>ه پ>>س از انتخ>>اب ش>>دن هم>>ان راه گذش>>تگان را می رون>>د.

انتخاب>>ات ریاس>>ت جمهوری آمریک>>ا ی>>ک نم>>ونه دیگ>>ر اس>>ت. ب>>رای ش>>رکت در ای>>ن انتخاب>>ات بای>>د ص>>دها

میلیون دلر پول خرج کرد و طبیعی ست که این پول ها را نه تنه>>ا ک>>ارگران ک>ه هی>>چ ف>>رد مس>>تقلی ج>>دا از

اح>>>>>>>>زاب رس>>>>>>>>می طبق>>>>>>>ه ح>>>>>>>>اکم س>>>>>>>>رمایه داری یعن>>>>>>>>ی دمک>>>>>>>>رات و جمهوری خ>>>>>>>>واه ندارن>>>>>>>>د.

در ای>>ران ک>>ه اساس>>ا آزادی ه>>ای سیاس>>ی و انتخاب>>ات در هم>>ان مح>>دوده های ب>>ورژوائی وج>>ود ن>>دارد، حت>>ا

برای خودی های رژیم، اوضاع از این هم ب>>دتر اس>>ت. در ای>>ران ب>>رای ش>>رکت در انتخاب>>ات ن>>ه تنه>>ا بای>>د

پول های هنگفتی هزینه ک>>رد بل ک>>ه ب>>رای ش>>رکت در انتخاب>>ات بای>>د از فیل>>تر چن>>دین نه>>اد دول>>تی نی>>ز گ>>ذر

کرد. باید نه تنها به نظام جمهوری اسلمی که حتا به اطاعت بی قید و ش>>رط از خ>>امنه ای دیکت>>اتور ح>>اکم

“ال>>تزام عمل>>ی” داش>>ت. ب>>رای همی>>ن اس>>ت ک>>ه ن>ه تنه>>ا کس>>ی ک>>ه مخ>>الف جمه>>وری اس>>لمی اس>>ت امک>>ان

انتخاب شدن را پیدا نمی کند بلکه بسیاری از طرفداران قسم خورده ی حکومت نیز از آن جا که در برخی

از دیدگاه های سیاسی با خامنه ای، دیکتاتور حاکم زاویه دارند از کاندید شدن در انتخابات محروم هستند.

اما پاسخ به این سوال مهم باقی می ماند که اگ>>ر ق>>رار اس>>ت دس>>تگاه دول>>تی ق>>دیم دره>>م شکس>>ته ش>>ود، چ>>ه

دول>>تی را بای>>د ج>>ایگزین ک>>رد و ویژگی ه>>ای آن چ>>ه خواه>>د ب>>ود؟ چگ>>ونه دول>>تی می توان>>د راه را ب>>رای

اس>>>>>>>>>>>>>تقرار سوسیالیس>>>>>>>>>>>>>م و ن>>>>>>>>>>>>>ابودی اس>>>>>>>>>>>>>تثمار انس>>>>>>>>>>>>>ان از انس>>>>>>>>>>>>>ان ب>>>>>>>>>>>>>از نمای>>>>>>>>>>>>>د؟

تاریخ، جواب این سوال را نیز ب>ه م>>ا داده اس>ت. دول>>تی می توان>>د ب>ه عم>>ر دولت ه>>ای س>>رمایه داری پای>>ان

دهد که دیگر دولتی به معنای اخص و مرسوم کلمه نباشد و این دولت تنها می تواند دولتی از ن>>وع کم>>ون

پاریس و یا دولت شورایی پس از انقلب کبیر اکتبر باشد. همان طور که سازمان ما نی>>ز در برن>>امه خ>>ود

از دول>>>ت ش>>>ورایی ب>>>ه عن>>>وان دول>>>ت ج>>>ایگزین دولت ه>>>ای س>>>رمایه داری در ای>>>ران ن>>>ام ب>>>رده اس>>>ت.

در حک>>>ومت ش>>>ورایی، مقام>>>ات دول>>>تی از امتی>>>ازات وی>>>ژه ای ک>>>ه در دولت ه>>>ای س>>>رمایه داری از آن

برخوردارن>>د مح>>روم می ش>>وند. حق>>وق آن ه>>ا نبای>>د از دس>>تمزد متوس>>ط ی>>ک ک>>ارگر م>>اهر بیش>>تر باش>>د.

ب>>>رخلف دولت ه>>>ای پارلمانتاریس>>>تی، مقام>>>ات دول>>>تی در حک>>>ومت ش>>>ورایی هم>>>ان طور ک>>>ه منتخ>>>ب

انتخاب کنن>>دگان هس>>تند، ه>>ر لحظ>>ه توس>>ط هم>>ان انتخاب کنن>>دگان قاب>>ل ع>>زل هس>>تند. حک>>ومت ش>>ورایی،

حکومتی س>>>>ت برپ>>>>ایه ی ح>>>>ق رای همگ>>>>انی. نماین>>>>دگان ش>>>>وراها در کارخ>>>>انه، در محلت، ش>>>>هرها و

روس>>تاها، در م>>دارس، در بیمارس>>تان ها و ب>>ا رای مس>>تقیم انتخ>>اب کنن>>دگان انتخ>>اب می ش>>وند و کنگ>>ره

سراس>>ری ش>>وراها، ع>>الی ترین ارگ>>ان حک>>ومت ش>>ورایی اس>>ت. ب>>دین ترتی>>ب نظ>>ارت ب>>ر دول>>ت از پ>>ایین
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شکل می گیرد و این امکان را به انتخاب کنندگان می دهد که هر گاه انتخ>>اب ش>>وندگان ب>>رخلف خواس>>ت

آن ه>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا عم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ل کردن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>د از ق>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>درت خل>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ع ی>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>د کن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>د.

در حکومت شورایی دیگر نیروهای مسلح حرفه ای که جدا از توده ی م>>ردم باش>>د و علی>>ه آنه>>ا اق>>دام کن>>د،

وجود نخواهد داشت. این توده های مسلح و زیر نظ>>ر ش>>وراها هس>>تند ک>>ه از نظ>>م ن>>وین پاس>>داری خواهن>>د

کرد. ارتش حرفه ای جای خود را به توده های مسلح خواهد داد و هم>>ان طور ک>ه ب>>از تج>>ارب ت>>اریخی در

کش>>ورهایی هم چ>>ون ویتن>>ام نش>>ان داد، ای>>ن ارت>>ش ت>>وده ای می توان>>د در براب>>ر بزرگ>>ترین و قدرتمن>>دترین

ارتش ه>>>>>>>>>>>>>>>>ای متج>>>>>>>>>>>>>>>>اوز امپریالیس>>>>>>>>>>>>>>>>تی مق>>>>>>>>>>>>>>>>اومت ک>>>>>>>>>>>>>>>>رده و پی>>>>>>>>>>>>>>>>روز ش>>>>>>>>>>>>>>>>ود.

در دول>>ت ش>>ورایی ق>>وه مجری>>ه و مقنن>>ه از ه>>م ج>>دا نیس>>تند. قانونگ>>ذاری و اج>>را از ه>>م ج>>دا نیس>>تند و

بدین ترتیب همه ی امور تحت کنترل شوراها قرار می گیرد، تا تصمیمات خود را با کمترین وقت، هزین>>ه

و نمایش های معمول در پارلمان ه>>ای ب>>ورژوایی اجرای>>ی کن>>د. قاض>>ی و دس>>تگاه قض>>ایی فاس>>د دولت ه>>ای

سرمایه داری نیز به عنوان ابزار سرکوب استثمارگران درهم شکسته خواهد شد. قضات انتخ>>ابی و قاب>>ل

ع>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>زل خواهن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>د ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ود.

یکی از ویژگی های مهم دولت شورایی ارزان بودن این دول>>ت اس>>ت. دول>>ت ش>>ورایی ب>>ا برچی>>دن نی>>روی

مسلح حرفه ای ،بوروکراسی و مشاغلی که در دولت های بورژوایی هزینه های زی>>ادی را ب>>ه ک>>ارگران و

زحمتکشان تحمیل می کند، مردم را از شر هزینه های کلن دستگاه انگل دولتی خلص خواهد ک>>رد. ای>>ن

هزینه ها صرف بهبود شرایط زندگی ک>>ارگران و زحمتکش>>ان، خ>>دمات اجتم>>اعی ، رف>>اهی و فرهنگ>>ی و

پیش>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رفت کش>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ور خواه>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>د ش>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>د.

این حکومت طرفدار آزادی بی قید و شرط و نامحدود بیان و اندیشه است. حکومت شورایی بقا، ت>>>داوم و

پیشبرد ساختمان سوسیالیسم را در آگاه تر ش>>دن ه>>ر چ>>ه بیش>>تر ک>>ارگران و زحمتکش>>ان می دان>>د و از ای>>ن

رو این آزادی به نفع حکومت شورایی و کارگران و زحمتکش>>ان خواه>>د ب>>ود. حک>>ومت ش>>ورایی ج>>دا از

اقدامات اقتصادی خود در راستای گام برداشتن به اقتصاد سوسیالیستی و گذر از مناسبات سرمایه داری،

به سرعت انجام اقداماتی رفاهی را در دستور کار خود قرار می دهد تا هم مشکلت معیشتی کارگران و

زحمتکشان برطرف شود و هم کارگران و زحمتکشان را ق>>ادر س>>ازد در ام>>ور سیاس>>ی ب>>ا آگ>>اهی بیش>>تر

م>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>داخله کنن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>د.

یکی دیگر از اق>>دامات مه>>م دول>>ت ش>>ورایی ج>>دائی کام>>ل دی>>ن از دول>>ت اس>>ت. دی>>ن ب>ه ام>>ری خصوص>>ی
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تبدیل می شود.تمام امتیازاتی که به یک مذهب خ>>اص داده ش>>ده اس>>ت، ملغ>>ا می گ>>ردد. م>>ذهب رس>>می لغ>>و

شده و هر کس آزاد است که دین داشته باشد و ی>>ا نداش>>ته باش>>د. حک>>ومت ش>>ورایی ب>>ا ای>>ن اق>>دام، در کن>>ار

مصادره ی اموالی که ارگان های مذهبی در طول دوران حکومت اسلمی به دست آورده اند، بزرگ ترین

ض>>ربه را ب>>ه جری>>انی سیاس>>ی – م>>ذهبی وارد می کن>>د ک>>ه عام>>ل تم>>امی فج>>ایع دهه ه>>ای اخی>>ر بوده ان>>د.

راه دیگری وجود ندارد. یا حکومت شورایی، حکومتی که دستگاه دولتی حاکم را در ه>>م شکس>>ته و نظ>>م

نوینی را حاکم می کند، یا ادامه استبداد و بی حقوقی و بقای دستگاه دولتی گذش>>ته ک>>ه ن>>تیجه ای ج>>ز ت>>داوم

مص>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ائب کن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ونی نخواه>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>د داش>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ت.

دولت شورایی آن شکل سرانجام پیدا شده ای است که با توجه به ساختار متفاوت خود نسبت به دولت های

بورژوایی چه پارلمانی و چ>ه اس>>تبدادی و م>>ذهبی، ای>>ن امک>ان را فراه>>م می کن>>د ت>>ا زمین>>ه ب>>رای گ>>ذار از

انس>>ان توس>>ط انس>>انجامعه ی سرمایه داری ب>>ه سوسیالیس>>تی فراه>>م ش>>ود. ج>>امعه ای ک>>ه دیگ>>ر از اس>>تثمار 

به قول مارکس و انگل>>س در مانیفس>>ت کمونیس>>تخبری نیست و آزادی هیچ قید و شرط و امایی ندارد و 

جامعه ای که “تکامل آزادانه هر فرد، شرط تکامل آزادانه همگان باشد”.

۱۳۹4  نیمه دوم شهریور  701برگرفته ازنشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) - شماره 
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Http://www.fadaian-minority.org/
info@fadaian-minority.org/

تهیه و تنظیم: هواداران سازمان فدائیان(اقلیت)

http://www.fadaian-minority.org/

