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 ارتجاع اسلمی به رهبری خمینی س��ربرآورد؟ جمه��وری۵۷چرا ازدرون انقل ب 

 با جانفش��انی۵۷اسلمی در ایران چگونه شکل گرفت؟ چرا مردمی که در سال 

و برای آزادی و برابری، رژیم سلطنتی ب��ورژوایی را س��رنگون کردن��د ب��ه

چنین سرنوشت شومی گرفتار آمدند؟ و حال که این چنین است، راه گری��ز از

آن چیست؟ روزگار سیاهی که تاریخ کمتر به چشم دیده اس��ت و روز ب��ه روز

تلخی آن جان آدمی را بیشتر در هم می فشرد.

برای پاسخ به این سوالت یک موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت و آن

رابطه ی انقل ب و دولت است. آیا انقل ب باید ماشین دولتی گذشته را دره��م

شکند یا می توان آن را با تغییراتی در خدمت انقل ب به کار گرفت؟ تاری��خ

از جمله تاریخ معاصر ایران از انقل ب مشروطیت به بعد درس های مهمی برای
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م�����������������������������������������������������������ا دارد.

در ابتدا از این واقعیت شروع کنی�م ک�ه طبقه ی ک�ارگر نق�ش اص�لی را در

سرنگونی رژیم سلطنتی داشت. اعتصابات کارگری از جمل�ه اعتص�ا ب ک�ارگران

نفت باعث فلج شدن رژیم شد. جدا از خواباندن چرخه ی تولید، ک��ارگران در

جریان اعتراضات توده ای و قیام مس�لحانه نی�ز حض�ور م�وثری داش�تند. در

واقع این اعتصابات عمومی سیاسی بودند که زمینه را برای قیام مس��لحانه

فراهم ساختند. خواست های بیان شده در اعتص�ابات نی�ز عم�دتا، خواس�ت های

کارگران و زحمتکشان بود. اما بزرگ تری�ن نقطه ی ض�عف طبقه ی ک�ارگر، س�طح

نازل آگاهی طبقاتی و نداشتن تشکل سیاسی – طبقاتی خود بود که باعث ش��د

تا جنبش تحت هژمونی جریانی سیاسی – م�ذهبی ب�ا م�اهیت ب�ورژوایی ق�رار

گیرد که از ابتدا خواست هایش با خواست های طبقه کارگر و دیگر زحمتکش��ان

جامعه متفاوت بود و تنها ب�رای انح�راف افک�ار عم�ومی و کش�اندن طبقه ی

کارگر بدنبال خود، در پشت شعارهای عوامفریبانه، اه�داف واقع�ی خ�ود را

پنه������������������ان ک������������������رده ب������������������ود.

این که طبقه ی کارگر بدلیل نداشتن تشکل سیاسی مختص به خود نتوانست مههر

 بزند، باعث شد ت�ا به رغ�م س�رنگونی نظ�ام س�لطنتی،۵۷خود را بر انقل ب 

دستگاه دولت، تقریبا دست نخورده باقی بماند. کاری که هیئت حاکمه جدید

صورت داد، بهره گیری از دستگاه دولتی قدیم، ترمیم آن و بکارگیری هم��ان

دستگاه برای سرکو ب و شکست انقل ب بود. تنه�ا س�ران و م�دیران دس�تگاه ها

عوض شدند، حتا در ارتش تعدادی از افسران بلندپایه رژیم سلطنتی هم چ��ون

قره نی و ظهیرنژاد به فرماندهی ارتش رس�یده و جانش�ین فرمان�دهان س�ابق

گشتند. در عین حال دس�تگاه های س�رکو ب جدی�دی مانن�د س�پاه پاس�داران و

کمیته های انقل ب که متناسب با شرایط جدید و شکل مذهبی دول�ت ب�ود، ش�کل

گرفتند تا از طرفی موقعیت سران جدید دستگاه دولتی را تحکیم کنند و از

طرف دیگر شکست انقل ب را قطعی سازند. در یک کلم دستگاه دولتی قبلی ن��ه

تنها بر سر جای خود باقی ماند بلکه در عمل دستگاه سرکو ب و انقیاد ب��ه

ابزارهای جدیدی هم چون سپاه 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

سرکو ب مردم و بازپس گرفتن دستآوردهای انقل ب را در دستور کار خود ق��رار
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داد و هر جا که برای پیشبرد سیاست اش به دستگاه جدیدی نیاز داشت آن را

ایجاد کرده و به خدمت گرفت. به جای مجلس شورای ملی، مجلس شورای اسلمی

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

به شکلی از پارلمانتاریسم اروپایی قرن هیجده به بعد نیز تبدیل نگردید

و دلیل آن نیز روشن است. بورژوازی ایران هیچ گ�اه نقش�ی انقلب�ی مانن�د

بورژوازی فرانسه در قرن هیجده بازی نکرد و این موضوع دقیقا به چگونگی

شکل گیری و رشد بورژوازی و مناسبات سرمایه داری در ای�ران رب�ط دارد ک�ه

 س�ال پی�ش) از طری�ق رف�رم از ب�ال ب�ه۵۰یعنی حدود  (۴۰تازه در دهه ی 

مناس���بات مس���لط در س���اختار اقتص���ادی ای���ران تب���دیل گردی���د.

دولت مصدق یک نمونه ی برجسته از ای�ن موض�وع اس�ت. دول�تی ک�ه نماین�ده

بورژوازی ملی و محافظه کار ایران در آن زمان بود و در حالی که از حمایت

بخش بزرگی از توده ها برخوردار بود، به راحتی با ی�ک نم�ایش خیاب�انی و

کودتای نظامی سرنگون شد. چرا که آن بخش از ب�ورژوازی ای�ران ک�ه مص�دق

نمایندگی آن را برعهده داشت، حت�ا رس�الت و ت�وان انج�ام تغییرات�ی در

ساختار قدرت دولتی موجود را هم ب�رای ب�اقی مان�دن خ�ود نداش�ت. طبق�ه

کارگر نیزکه وظیفه دره�م شکس�تن تم�ام دس�تگاه دول�تی رابرعه�ده دارد،

نتوانست ب�ه ق�درت دس�ت یاب�د ت�ا ای�ن وظیف�ه را ب�ه انج�ام برس�اند.

بنابر این تا این جا این نکته را تاریخ معاصر ایران به ما می آموزد ک��ه

دست نخوردن و به عبارتی دقیق تر درهم نشکستن دستگاه دولتی یکی از دلیل

مهم شکست جنبش های انقلبی در ایران بوده است و این هم�ان دلی�ل مهمی س�ت

، هیئت حاکمه جدید بتواند۵۷که باعث شد تا به رغم قیام دلورانه ی بهمن 

انقل ب را دره������������������������م ش������������������������کند.

طبقه ی کارگر برای آن که بتوان�د در پ�ی انقل ب ب�ه خواس�ت های خ�ود دس�ت

یافته و زنجیرهای اسارت سرمایه را پاره کند، پیش از ه�ر چی�ز بای�د از

همان ابتدا دستگاه دول�تی را در خ�دمت اه�داف خ�ود به ک�ار گی�رد. ام�ا

واقعیت این است که این طبقه نمی تواند همان دستگاه دول�تی ق�دیم را ک�ه

بنیاد آن بر نیروهای مسلح حرفه ای مجزا از م�ردم و بوروکراس�ی ممت�از و

مافوق مردم قرارگرفته و برای سرکو ب و سازماندهی اس�تثمار طبق�ه ک�ارگر
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ساخته شده، در خدمت اه�داف و وظ�ائف خ�ود ب�ه ک�ار گی�رد. بن�ابر ای�ن

همانگونه درس های گرانبه�ای کم�ون پ�اریس و انقل ب سوسیالیس�تی اکت�بر،

آموخته است، تنها راه، در هم شکستن دستگاه دولتی کهنه و ج��ایگزینی آن

با دستگاه دولتی جدیدی است که با وظ�ائف و اه�داف پرولتاری�ا در انقل ب

انطباق داشته باشد. در واقع ساختار دستگاه دولتی جدید باید به گ��ونه ای

باشد که بتواند در خدمت اهداف یک انقل ب کارگری باشد. ای�ن دول�ت جدی�د

نمی تواند ارتش حرفه ای و بوروکراس�ی را ک�ه در خ�دمت نظ�ام س�رمایه داری

بوده و همواره از امتیازات ویژه ای برخوردار بوده اند ب�رای اه�داف خ�ود

به ک����������������������������ار بگی����������������������������رد.

به فساد حاصل از قدرت نیروهای مسلح و مدیران دستگاه دولتی از ک��ابینه

گرفته تا مجلس و قوه قضاییه و از مقام�ات ب�ال ت�ا کارمن�دان دون پ�ایه

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 دولتی که

قرار است از “خلع ید کنندگان خلع ید کند”. علت این فساد نیز که تمامی

دستگاه دولت را فرا گرفته روشن است. بورژوازی از عده قلیلی تشکیل شده

است از همین رو احتیاج دارد ت�ا ب�رای حف�ظ حک�ومت خ�ود اف�رادی را در

دستگاه های سرکو ب و بوروکراسی خود (و در ایران دستگاه های مذهبی را نیز

باید اضافه کرد) به کار گیرد. این افراد نیز وظیفه دارند تا متناسب با

جایگاهی که در آن قرار گرفته اند امورات ای�ن دس�تگاه را چرخان�ده و در

حفظ آن بکوشند. این افراد هم چنین به نوبه ی خود می کوشند تا از جایگاهی

که در آن قرار گرفته اند بهره ی مادی ببرند. در ایران نمونه های بی شماری

از آن وج���������������������������������������������������ود دارد.

این معضل البته تنها به دولتی نظیر جمهوری اسلمی با خصلت اس��تبدادی و

مذهبی ، منحصر نمی شود. در پیشرفته ترین کش�ورهای س�رمایه داری نی�ز روال

به همین گونه است، هر چند که به شدت و آشکاری کش�ورهایی مانن�د ای�ران

نیست. در این کشورها نیز معمول مقامات دول�تی – ض�من آن ک�ه از م�وقعیت

ممتاز و حقوق و مزایای فوق العاده ای برخوردارند – پهلی است برای گرفت��ن

پست های مدیریتی بال در شرکت های ب�زرگ س�رمایه داری ب�ا حق�وق و مزای�ای

به مراتب بیش�تر. بس�یاری از سیاس�ت مداران دول�تی پ�س از کن�اره گیری از

مناصب دولتی به مقامات بالیی در این شرکت ها دست می یابند و از روابط و
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شناختی که از دستگاه دولتی دارند، برای منافع شرکتی که به م��دیریت آن

دست یافته اند، بهره می گیرند (البته عکس آن نیز وجود دارد و از مدیریت

شرکت های بزرگ به مقامات 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 ای�ن کش�ورها سیاس�تمداران در جری�ان انتخاب�ات پارلم�انی وع�ده های

بسیاری می دهند اما هنگامی ک�ه ب�ر س�ر ک�ار می آین�د، هی�چ ک�دام از آن

وعده ها که قرار بود به بهتر شدن وضعیت اک�ثریت ج�امعه خت�م ش�ود عمل�ی

نمی شود. نمونه ی بارز آن یونان است. “سیریزا” به عن�وان نماین�ده جن�اح

چپ بورژوازی، ب�ا وع�ده های بس�یار ب�رای پای�ان دادن ب�ه ف�اجعه ای ک�ه

سرمایه داری در یونان آفریده است، بر سر ک�ار آم�د، ام�ا در عم�ل هم�ان

راهی را رفت که پیش از آن جناح راست بورژوازی رفته بود. دولتی که رای

مردم یونان در “نه” گفتن به طرح ریاضت اقتصادی اتح�ادیه اروپ�ا را ب�ه

هیچ انگاشت و با این کار حتا نهرم های دمکراسی ب�ورژوایی را نی�ز زیرپ�ا

گذاشت تا در نهایت رفراندوم به یک تراژدی تلخ برای مردم یونان تب��دیل

ش���������������������������������������������������������������ود.

در واقع بیش از یک قرن است که بورژوازی دیگر رس�التی در تکام�ل ج�امعه

نداشته و به یک مانع در برابر پیشرفت آن تبدیل شده و بحران های اقتصادی

نظام سرمایه داری از جمله نمودهای این انحط�اط اس�ت. ب�ه م�وازات همی�ن

امر، ساختارهای سیاسی دولت های س�رمایه داری نی�ز ب�ه م�انعی در راس�تای

تکامل جامعه تبدیل شدند، چرا که اساسا وظیفه ی دولت های سرمایه داری حفظ

همان مناسباتی ست که دوره ی تاریخی آن بسر آمده اس�ت، از جمل�ه دولت ه�ای

پارلمانی اروپایی که در ابتدای پیدایش نقشی پیشرو و انقلب�ی نس�بت ب�ه

ساختار سیاسی پیش از خود (فئودالی) داشتند. در واق�ع ای�ن ن�تیجه ی ی�ک

رابطه ی منطقی و ضروری بین ش�کل و م�اهیت ی�ک پدی�ده اس�ت، نمی ش�ود ک�ه

بورژوازی به مانعی در تکامل تاریخ تبدیل ش�ود ام�ا س�اختار سیاس�ی ک�ه

همراه با بورژوازی و براساس ض�روریات آن ج�امعه متول�د ش�دند، هم چن�ان

نقشی مترقی ایفا کنند و این را تنها با نگاهی به سیاست حاکم بر 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

به شکل اصلی دولت های بورژوایی تبدیل می شوند. پارلمانتاریسم به عن��وان
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شکلی از ساختار دولتی همان طور که در بال بیان شد در دوره ی آغازین خود

ش��کلی م��ترقی در براب��ر س��اختار ق��درت در جوام��ع فئودال��ی ب��ود. ای��ن

پارلمان ها اگر چه در ابتدای شکل گیری خود محدودیت های بسیاری در رابط��ه

با انتخا ب شوندگان و انتخا ب کنندگان داشتند، برای مثال ت�ا م�دت ها ح�ق

رای همگانی – از جمله ح�ق رای ک�ارگران و زن�ان – در ای�ن کش�ورها ب�ه

رسمیت شناخته نشده بود، اما مهم ترین نکته این ب�ود ک�ه در آن مقط�ع از

تاریخ شکل مناسبی از دولت برای بورژوازی نوپا بودن�د. ام�ا ب�ا تکام�ل

جامعه و در حالی ک�ه ب�ورژوازی از طبقه ای انقلب�ی ب�ه طبقه ای ارتج�اعی

تبدیل  گردید، این شکل از ساختار دولتی نیز به همان نسبت به یک نی��روی

بازدارنده تبدیل شد و محدودیت هایش برای جامعه ای نو آشکارتر گردیدن��د.

آن چه که امروز در جهان ش�اهدیم محص�ول همی�ن ارتج�اع سیاس�ی اس�ت. ب�ه

میزانی که مناسبات سرمایه داری ارتجاعی تر شده و ب�ه موان�ع و بحران ه�ای

عمیق تری فرو می رود، از نظر سیاسی نیز به همان میزان ارتجاعی تر ش��ده و

دس���تگاه دول���تی در خ���دمت هم���ان سیاس���ت های ارتج���اعی درمی آین���د.

همین دولت های به اصطلح دمکراتیک اروپ�ایی و آمریک�ا هس�تند ک�ه ام�روز

فجایع بزرگی از جمله جنگ های خاورمی�انه و اوکرای�ن را ب�ه م�ردم جه�ان

تحمیل کرده اند. جنگ طلبی دولت های اروپ�ایی و آمریک�ا، واقعی�ت غیرقاب�ل

انکاری است که م�اهیت سیس�تم پارلم�انی را ب�ه وض�وح در براب�ر دی�دگان

جهانی����������������ان ق����������������رار می ده����������������د.

در آن سو اما مردمی قرار دارند که تنها پ�س از چه�ار س�ال ح�ق انتخ�ا ب

مجدد دارند و آن ها نیز چون مسخ شدگان در پی نمایش انتخاباتی و تبلیغات

سرس�ام آوری ک�ه ب�ا پول ه�ایی هنگف�ت ص�ورت می گی�رد، اغل�ب ب�ه ره�بران

اپوزیسیونی رای می دهند ک�ه پ�س از انتخ�ا ب ش�دن هم�ان راه گذش�تگان را

می رون������������������������������������������������������������د.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک نمونه دیگر اس�ت. ب�رای ش�رکت در ای�ن

انتخابات باید صدها میلیون دلر پول خرج کرد و طبیعی ست که این پول ها را

نه تنها کارگران که هیچ فرد مس�تقلی ج�دا از اح�زا ب رس�می طبق�ه ح�اکم

س�����رمایه داری یعن�����ی دمک�����رات و جمهوری خ�����واه ندارن�����د.

در ایران که اساس�ا آزادی ه�ای سیاس�ی و انتخاب�ات در هم�ان مح�دوده های

بورژوائی وجود ندارد، حتا برای خودی های رژیم، اوضاع از ای�ن ه�م ب�دتر
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است. در ایران برای شرکت در انتخابات ن�ه تنه�ا بای�د پول ه�ای هنگف�تی

هزینه کرد بل که برای ش�رکت در انتخاب�ات بای�د از فیل�تر چن�دین نه�اد

دولتی نیز گذر کرد. باید نه تنها به نظام جمه�وری اس�لمی ک�ه حت�ا ب�ه

اطاعت بی قید و شرط از خامنه ای دیکت�اتور ح�اکم “ال�تزام عمل�ی” داش�ت.

برای همین است که نه تنها کس�ی ک�ه مخ�الف جمه�وری اس�لمی اس�ت امک�ان

انتخا ب شدن را پیدا نمی کند بلکه بسیاری از طرفداران قسم خورده ی حکومت

نیز از آن جا که در برخی از دی�دگاه های سیاس�ی ب�ا خ�امنه ای، دیکت�اتور

ح��اکم زاوی��ه دارن��د از کاندی��د ش��دن در انتخاب��ات مح��روم هس��تند.

اما پاسخ به این سوال مهم باقی می ماند که اگر قرار است دستگاه دول��تی

قدیم درهم شکسته شود، چه دولتی را باید جایگزین کرد و ویژگی های آن چه

خواهد بود؟ چگونه 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، جوا ب این سوال را نیز به ما داده است. دولتی می توان�د ب�ه عم�ر

دولت های سرمایه داری پایان دهد که دیگر دولتی ب�ه معن�ای اخ�ص و مرس�وم

کلمه نباشد و این دولت تنها می تواند دولتی از ن�وع کم�ون پ�اریس و ی�ا

دولت شورایی پس از انقل ب 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 حکومت شورایی، مقامات 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

پارلمانتاریستی، مقامات دول�تی در حک�ومت ش�ورایی هم�ان طور ک�ه منتخ�ب

انتخا ب کنندگان هستند، هر لحظ�ه توس�ط هم�ان انتخا ب کنن�دگان قاب�ل ع�زل

هستند. حکومت شورایی، 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

بیمارستان ها و با رای مستقیم انتخا ب کنندگان انتخ�ا ب می ش�وند و کنگ�ره

سراسری شوراها، عالی ترین ارگان حکومت شورایی است. ب�دین ترتی�ب نظ�ارت

بر دولت از پایین شکل می گیرد و این امکان را به انتخا ب کنندگان می دهد

که هر گاه انتخا ب شوندگان برخلف خواست آن ها عمل کردند از قدرت خلع ید

کن���������������������������������������������������������������د.

9



حکومت شورایی کارگری یا دیکتاتوری بورژوایی راه سومی وجود ندارد 

 سازمان فدائیان(اقلیت)

در حکومت شورایی دیگر نیروهای مسلح حرفه ای که جدا از توده ی مردم باشد

و علیه آنها اقدام کند، وجود نخواهد داشت. ای�ن توده ه�ای مس�لح و زی�ر

نظر شوراها هستند که از نظم نوین پاسداری خواهن�د ک�رد. ارت�ش ح�رفه ای

جای خود را به توده های مسلح خواهد داد و همان طور که باز تجار ب تاریخی

در کشورهایی هم چون ویتن�ام نش�ان داد، ای�ن ارت�ش ت�وده ای می توان�د در

برابر بزرگترین و قدرتمن�دترین ارتش ه�ای متج�اوز امپریالیس�تی مق�اومت

ک�����������������رده و پی�����������������روز ش�����������������ود.

در دولت شورایی قوه مجریه و مقننه از ه�م ج�دا نیس�تند. قانونگ�ذاری و

اجرا از هم جدا نیستند و بدین ترتیب همه ی امور تحت کنترل شوراها ق��رار

می گیرد، تا تصمیمات خود را با کمترین وقت، هزینه و نمایش های معمول در

پارلمان های بورژوایی اجرایی کند. قاضی و دستگاه قض�ایی فاس�د دولت ه�ای

سرمایه داری نیز به عنوان ابزار سرکو ب استثمارگران دره�م شکس�ته خواه�د

ش����د. قض����ات انتخ����ابی و قاب����ل ع����زل خواهن����د ب����ود.

یکی از ویژگی های مهم دولت ش�ورایی ارزان ب�ودن ای�ن دول�ت اس�ت. دول�ت

شورایی با برچی�دن نی�روی مس�لح ح�رفه ای ،بوروکراس�ی و مش�اغلی ک�ه در

دولت های بورژوایی هزینه های زی�ادی را ب�ه ک�ارگران و زحمتکش�ان تحمی�ل

می کند، مردم را از شر هزینه های کلن دستگاه انگل دولتی خلص خواهد کرد.

این هزینه ه�ا ص�رف بهب�ود ش�رایط زن�دگی 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 نامح�دود بی�ان و اندیش�ه اس�ت.

حکومت شورایی بقا، تداوم و پیش�برد س�اختمان سوسیالیس�م را در آگ�اه تر

شدن هر چه بیشتر کارگران و زحمتکشان می داند و از این رو این آزادی به

نفع حکومت شورایی و کارگران و زحمتکشان خواهد بود. حکومت شورایی ج��دا

از اقدامات اقتصادی خود در راستای گام برداشتن به اقتصاد سوسیالیس��تی

و گذر از مناسبات سرمایه داری، به س�رعت انج�ام اق�داماتی رف�اهی را در

دستور کار خود قرار می دهد تا ه�م مش�کلت معیش�تی ک�ارگران و زحمتکش�ان

برطرف شود و هم کارگران و زحمتکشان را قادر س�ازد در ام�ور سیاس�ی ب�ا

آگ�����������اهی بیش�����������تر م�����������داخله کنن�����������د.

یکی دیگر از اقدامات مهم دولت شورایی جدائی کام�ل دی�ن از دول�ت اس�ت.

دین به امری خصوصی تبدیل می شود.تمام امتیازاتی ک�ه ب�ه ی�ک م�ذهب خ�اص
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داده شده است، ملغا می گردد. مذهب رسمی لغو شده و هر ک�س آزاد اس�ت ک�ه

دین داشته باشد و یا نداشته باشد. حک�ومت ش�ورایی ب�ا ای�ن اق�دام، در

کنار مصادره ی اموالی که ارگان های مذهبی در طول دوران حکومت اسلمی ب��ه

دست آورده اند، بزرگ ترین ضربه را به جریانی سیاسی – مذهبی 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 هم شکسته و نظم نوینی را حاکم می کند، ی�ا ادام�ه اس�تبداد و ب�ی

حقوقی و بقای دستگاه دولتی گذشته که نتیجه ای ج�ز ت�داوم مص�ائب کن�ونی

نخواه����������������������������د داش����������������������������ت.

دولت شورایی آن شکل سرانجام پیدا شده ای است ک�ه ب�ا ت�وجه ب�ه س�اختار

متفاوت خود نسبت به دولت های بورژوایی چ�ه پارلم�انی و چ�ه اس�تبدادی و

مذهبی، این امکان را فراه�م می کن�د ت�ا زمین�ه ب�رای گ�ذار از ج�امعه ی

سرمایه داری به سوسیالیستی فراهم ش�ود. ج�امعه ای ک�ه دیگ�ر از اس�تثمار

انسان توسط انسان خبری نیست و آزادی هیچ قید و ش�رط و ام�ایی ن�دارد و

به قول مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست جامعه ای که “تکامل آزادان��ه

هر فرد، شرط تکامل آزادانه همگان باشد”.

701برگرفته از نشریه کار شماره 
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http://  www.fadaian-minority.org/

info@fadaian-minority.org/ 
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