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آمريكا قابـل  در نتايج انتخابات مياندوره اي 
نه فقط به اين دليل كه گويا .  پيشبيني بود

دولت اوباما در صحنـه هـاي داخـلـي و           
خارجي شكست خورد؛ نه تنها بدين خاطـر  
كه گويا كليد حل مشكالت آمريكا و جهان 
از اين پس مي رود دوبـاره در دسـتـان            
جمهوري خواهان قرار گيرد؛ كاركـرد ايـن     
نوع تصورات سطحي و تبليغات وارونه ساز، 
خاكپاشي به چشم مردم و پـرده پـوشـي        
روندهاي طبقاتي به مراتب مهمتري اسـت    
كه پشت اين اتفاقات و اين مناسك جريـان  
دارد و مستقيما بر شرايط زندگي و مبـارزه  
 . كارگران و محرومان جامعه تاثير مي گذارد

ويژگي اصلي انتخابات كـنـگـره آمـريـكـا،         
رسميت دادن به يك بـي افـقـي و بـي             
آلــتــرنــاتــيــويــي بــورژوازي در مــيــان        
نئوكنسرواتيوها و دموكراتـهـا را آشـكـار         

در صحنه داخلي، در اولـيـن قـدم      .  ساخت
معلوم شد كه دولت اوباما كه بر شانه هـاي  
خلف خود، بوش و چني و تـمـام بسـاط        

ريگاني سر كـار آمـده در         -كثيف نئوكاني
واقع تا به امروز نه تنها گرهي از معـضـالت   
جامعه آمريكا باز نكرده بلكه بر ادامه بحران 
اقتصادي و نا امني در جامعه آمريكا افزوده 

در صحنه خارجي، امروز كمتر كسـي  .  است
است كه نداند دنيا در سايه هزيمـت خـط     
مشي بورژوازي جهاني و در راس آن آمريكا 
در هاله اي از ابهام، اغتشاش و استـيـصـال    

 2صفحه . ...  بسر مي برد
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ايران امروز، كمترين شباهتي به جامعه آرماني خميني و خلخالي و !  درست ميگويند...  
موسوي و خامنه اي و رفسنجاني و روحاني، نسل اول شخصيت ها و رهبران جنـبـش   

نه در اقتصاد، نه در سياست، نه در شيوه زندگي مردم آن و نه در شكـل  .  اسالمي ندارد
اعمال حاكميت، كمترين شباهتي به جمهوري اسالمي خرداد شصت و حكم جهاد عليه 
كردستان و براه انداختن دست هاي قمه كش مستقيما وصل به باند هاي حكـومـتـي،    

نه اينكه ظرفيت آن را نداشته باشـد، يـا ارده       .  وصدور باندهاي ترور مخالفين، ندارد
بلكه به اين دليل كـه  .  گرايانه تصميم گرفته باشند كه شيوه هاي قديم را بكنار بگذارند

، براي فراهم كردن شرايط و  رسيدن به نقطه اي   “ انقالبي” همه آن روش هاي سنتي يا 
 . ...بود كه امروز رسيده اند
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سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

پس از چـنـد دهـه          .  انقالب به پايان رسيد” 
التهاب ارشاد، ايران بيش از پيش به كشـوري    

 “.بالغ و مدرن تبديل شده است
اين عنوان مطلب گزارشگر مجله اكونونيسـت،   

اليور آگوست، در مورد ايران، يـك نـوامـبـر         
 . *   ، است2014

 
آگوست در گزارش خود با رجوع بـه آمـار و       
ارقام واقعي، با نشان دادن نرخ باالي تحصيـل  
كردگان در ميان طبقات فردوست و تـغـيـيـر     
شاخص هايي چون تركيب سني جمعـيـت و     
توقعات باال و شيوه زندگي مـدرن مـردم، و         
همچنين به نقل از جك استرو، وزير پيشـيـن   

خارجه بريتانيا، ميگويد كه سيـمـاي تـهـران       
امروز بيشتر به مادريد و آتن شبيه اسـت تـا       

 ! مومباي يا قاهره
ه بگزارشگر اكونوميست پس از نشان دادن  غل

برتري توييتر بر احكام سانسور ايـنـتـرنـت و       
فيلترينگ، و رواج ميليوني استفاده از شـبـكـه    
اجتماعي اينستاگرام در ميان نسـل جـوان و       
گسترش طرفداران آن از جمله در ميـان نـوه     
هاي كساني چون خميني و علماي عظام قـم،  
همچنين با رجوع به اظهارات مقامات  مـهـم     

و پايان محبوبـيـت    57حكومتي، پايان انقالب 
هر نوع انقالب و انقالبيگري را بخـصـوص در     

آگـوسـت  ايـن را          .  ايران، اعالم كرده اسـت 

پيروزي گلوباليزاسيون بر ايده هـاي    ” محصول 
. ، دانسته اسـت “ آرمانخواهانه و از جمله انقالب

گزارش آگوست، هرچند كه به نتيجه گـيـري     
هاي يك جانبه و تماما مغشوش ميرسـد، امـا     

 . حقايق مهمي را بازگو ميكند
 

، جمهوري اسالمي و سه دهه 57ايران، انقالب 
پشت سر آن، بي ترديد يكي از جذاب تـريـن     
موضوعات تحقيق گزارشگران و جستجـوگـران   

موضوعي كه براي كساني كـه    .  در جهان است
در ايران در متن آن زندگي ميكنند و بـراي      
همه آنهايي كه در تالش بـراي سـرنـگـونـي        
جمهوري اسالمي و رهايي از آن،  چـه در          
داخل و چه در خارج،  دهه ها دست و پنـجـه   
نرم ميكردند، گاها پازلي حل نشـده بـنـظـر         

پازلي كه بخش مهمي از دشـمـنـان      !  ميرسد
جمهوري اسالمي در طيف چپ و راست را در   
بن بست هاي سياسي چون عروج روحاني، يـا  
تماما به سازش با حكومت كشانـد و يـا بـه          

 خزيدن در  دنيا هاي سكتي، 

 ...كنگره آمريكا 

 پايان يك انقالب
 يا 

 پرده برداري از حكومت تهران
 

 ثريا شهابي

 
فرو رفتن بيشتر اقتصاد آمريكا در كام بـحـران   
بزرگ، بي افقي و افت هژموني جـهـانـي آن،      

انتخابات اخير را همراه خـود    “  برنده و بازنده” 
حفظ وحدت بورژوازي آمريكا در رقابـت  .  بلعيد

امپرياليستي با سايـر قـدرتـهـاي         –ناسيونال 
. بزرگ امپرياليست، در هاله اي از ابهام اسـت   

اين آن موقعيت شكننده و ناپايداري است كـه  
مانند هر جاي ديگر دنيا، هر دو جناح احـزاب    
بورژوايي آمريكا را بهم نزديك و آچمـز كـرده     

ديگر حتي اتحاد نـاگـزيـر جـمـهـوري         .  است
خواهان و دموكراتها كاري از پيش نـمـيـبـرد؛     
؛ آمريكا و روياي آمريكايي از چشم همه افتـاده 

معـلـوم   !  ديگر سري به سويش نخواهد چرخيد
شد كه ماهيت طبقاتي اين احـزاب و دولـت       
حاكمشان همچون كميته اجرائي بانكـداران و    
سرمايه داران، دشمن آشكار و آشتي نـاپـذيـر    

، “ تغييـر ” ضرورت .  طبقه كارگر و بشريت است
“ نـويـنـي   ” يا در واقع تدوين و اتخاذ استراتژي 

براي پاسخگوئي به بحران جاري و انطبـاق بـا     
افت موقعيت آمريكا، امروز بيشتر يك شوخـي  

محتوا و كاركرد چنين انتخابات .  بنظر مي رسد
ميان دوره اي در آمريكا اين اسـت كـه كـل        
طبقه حاكم عالوه بر ابزارهاي موجـود قـدرت     
دولتي و مغزشوئي ميديايي و مذهبي به كمك 
ابزار توهم كه با سوار شدن بر امواج نـفـرت و     
نارضايتي مردم از سياستهاي احزاب دموكـرات  
و جمهوري خواه به دست آورده اند،  هر دوره   
كارگران و محروماني را كه به دنباله روي خود 

اما موقعيت .  كشانده اند، سر جاي خود بنشانند
عيني بورژوازي آمريكا و احزاب و نماينـدگـان   
آن در راس دولت، ابهام و اغتشاش در مقابله با 
بحران، كابوس ورشكستگي هاي زنجيـره اي،    
بيكاري انبوه حاصل از بحران مالي و بـحـران     
صنايع اتومبيل سازي كه ستون فقرات اقتصـاد  
آمريكا هستند، و باالخره ناتواني شان در پاسخ 
دادن به توقعات كارگران و مردم، اثرات توهـم  
به  اين احزاب را به ميزان زيادي در سـطـح       

اين فاكتورها تشديـد  .  جامعه خنثي كرده است
مبارزه طبقاتي در آمريكا و جهان را اجـتـنـاب    

در سطح اجتماعي و طبـقـاتـي،    .  ناپذير ميكند
طبقه كارگر با تعرض همه جانـبـه بـورژوازي      

تمام تجربه تاريخي حـكـم   .  روبه رو شده است
بـايـد   !  “ تعرض بهترين دفاع اسـت ” ميكند كه 

صفوف طبقه كارگر را بـراي ايـن تـعـرض             
 . سروسامان داد

در سطح سياسي، طبقه كارگر بايد در هر جاي 
جهان به هـر درجـه كـه نـيـروي آگـاه و                 
سازمانيافته آن اجازه دهد دسـت بـه قـدرت        
ببرد، دولت بورژوائي را پائين بكشد و تـعـرض   
انقالبي خود را بيوقفه تا تعرض به بنـيـادهـاي    
سرمايه داري، خلع يد اقتصادي از بورژوازي و   

بعالوه در ايـن  .  برقراري سوسياليسم ادامه دهد
دوره طبقه كارگر و نيروي عـظـيـم بشـريـت        
آزاديخواه با دستيابي به درك روشن از معـنـي   
جهاني شكست قلدري نظامي آمريـكـا، بـايـد       
سازمان دادن يك جنبش جهاني قـدرتـمـنـد     
عليه هر نوع دخالتگري امپرياليـسـتـي را در        
دستور خود بگذارد و با نيروي مـتـحـد خـود       
پرچم برون رفت انسانيت از زير تيغ جنـگ و    
دور باطل سناريو سياه و بربريـت حـاصـل از        
كشمكش قدرتهاي امپرياليستي و جريانات ريز 

 .و درشت ارتجاع سياسي معاصر را برافرازد
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با مشغله هايي نامربوط به جامعه و تـحـوالت     
بخشي تحـت  .  سياسي، محكوم و محبوس كرد

عنوان واقع گرا، به زير عباي روحاني خزيد و   
بخشي به جا مانده در تحوالت بعد از دوخرداد 
و جنبش سبز، در دنياي توهم كودكـانـه هـر      
روز مشغول جنگ با يك  آسياب بـادي، در      

 . حاشيه، امروز را به فردا ميرساند
اما اين  شرايط،  از هـمـه مـهـمـتـر، يـك              
اپوزيسيون نظام را كه در تحوالت سـيـاسـي      
نقش تعيين كننده  دارد، يعني طبقه كـارگـر،   

عقب نشيني از   !  را هم به عقب نشيني كشاند
جدال بر سر تصرف قدرت سياسي، و سـنـگـر    
گرفتن در جدالهايي بر سر بهبود شرايط كار و 
زندگي؛ سنگري كه ميتواند سكوي محكـمـي   
براي تعرض بعدي و كارساز تر، بـراي قـدرت     

 .  سياسي باشد
ايران امروز، كمترين شباهتي !  درست ميگويند

به جامعه آرماني خميني و خلخالي و موسـوي  
و خامنه اي و رفسنجاني و روحاني، نسل اول   
. شخصيت ها و رهبران جنبش اسالمي نـدارد   

نه در اقتصاد، نه در سياست، نـه در شـيـوه        
زندگي مردم آن و نـه در شـكـل اعـمـال              
حاكميت، كمترين شباهتي بـه جـمـهـوري         
اسالمي خرداد شصت و حكم جـهـاد عـلـيـه        
كردستان و براه انداختن دست هاي قمه كش 
مستقيما وصل به باند هاي حكومتي، وصـدور  

نه اينكه ظرفيت .  باندهاي ترور مخالفين، ندارد
آن را نداشته باشد، يا ارده گرايانـه تصـمـيـم       
گرفته باشند كه شيوه هاي قديم را بـكـنـار        

بلكه به اين دليل كه همه آن روش     .  بگذارند
، براي فـراهـم كـردن      “ انقالبي” هاي سنتي يا 

شرايط و  رسيدن به نقطه اي بود كـه امـروز     
 .رسيده اند

عالوه بر روش زندگي غير اسالمي مـردم كـه     
عمدتا همزاد جمهوري اسالمي ايـران اسـت،     
فراهم شدن شرايط برقراري مناسبات غرب بـا  
جمهوري اسالمي، و به ميدان آمدن شـخـص   
ولي فقيه بعنوان طـرف حسـاب اوبـامـا در           
مذاكرات با غرب، و باالخره كنار رفتن پـرچـم   
مرگ بر آمريكا و آغاز مذاكرات بـا غـرب، از       

پيكره پرده پوشي شده اي كه زيـر خـرواري       
پروپاگاند جنگي، سياسي و ايدئولوژيك متقابل 

 .  پنهان شده بود، پرده برداري كرد
عروج پديده اي بنام دولت اعتدال روحـانـي،     
. مراسم و تشريفات اين پـرده بـرداري اسـت       

ظهور امام زاده روحاني، نوك كوه يخ واقعيتي 
است كه گزارشگر اكونوميست، عليرغم نتيجـه  

برخـالف  .  گيري دلبخواهي، آن را بازگو ميكند
پـيـروزي   ” نظر آگوست اين نـه مـحـصـول           

گلوباليزاسيون بر ايده هاي آرمانخواهانه و از     
آشتي دو مـتـحـد    ” ، كه حاصل “ جمله انقالب

در جهان گلوباليزه شده اي است كـه  “  تاريخي

از مجاهدين افغان تا القاعده و طالبان و داعش 
و اسالم سياسي جمهـوري اسـالمـي ايـران،         

 . جنبش هاي متحد آن است
معلوم شد دشمني غرب و ايران، بـنـيـاديـن      

تاكتيكي است، تاكتيكي براي پاسخ به !  نيست
مقتضيات روز ايران انقالب كرده؛ تاكتيكي كه 

اين .  مي بايست به سرعت كنار گذاشته ميشد
سرعت اما به داليل داخلي و خارجي، خـطـر     
سرنگوني از يك طرف و نياز غرب به تراشيدن 
يك محور شر پس از پايان جنگ سرد و يازده 
سپتامبر از طرف ديگر، بيش از سه دهـه بـه     

 . درازا كشيد

نياز رژيم تازه پا گرفته بعد از انقالب به يـك    
جنگ سراسري كه بتواند توسط آن، بـه زور      
ايدئولوژي مذهبي و ناسيوناليستي و سركـوب،  
جامعه انقالب كرده ايران را تحت تسلط خـود  
درآورد، تنها فازي از سيري بود كه بـه امـروز     

شركت فعال در تـداوم جـنـگ      .  رسيده  است
كور هشت ساله با عراق، نسل كشي در خشـن  
ترين شكل در جهان معاصر، همه و همه براي 

بـود  “   با ثباتـي ” و “  امن” فراهم كردن شرايط 
كه امروز گزارشگر اكونوميسـت و مـقـامـات         

 . حكومتي ايران از آن اسم مي برند
معلوم شد كه نه ايـران مـرگ آمـريـكـا را              
ميخواهد و نه آمريكا سرنگـونـي جـمـهـوري        
اسالمي ايران را؛ اقتصاد ايران به غـرب زنـده     
است و امروز غرب به بـورژوازي ايـران، ايـن        
متحد استراتژيك براي حفاظت از منافع غرب 
در خاورميانه از كنترل خارج شده، بـيـش از     

 !  پيش نياز دارد
معلوم بود كه غرب با دستي جمهوري اسالمي 
ايران را ميزند، با دست ديگر زير بغـل آن را      

اسالم و اسالميت، از خشن .  محكم نگاه ميدارد
ترين شكل حاكيمت آن در زمان خميـنـي و     

تريـن شـكـل      “  نرم” خلخالي و الجوردي ، تا 
امروز آن، تنها و تنها يك وسيله بـود و يـك       

مناسب ترين وسيله اي كه مـي    .  وسيله است
شد با آن به جنگ انقالبي رفت كه در ادامـه    
خود ميرفت كه حاكميت بورژوازي را تماما به 
زير بكشد و انقالب سوسياليسـتـي ايـران را        

همان سياستي كه در افغانسـتـان   .  متولد كند
ابزاري بنام مجاهدين افغان و فرزندش القاعده 
را در  مقابل شوروي ساخـت، در ايـران در         
مقابل خطر يك انقالب چپ و كمونـيـسـتـي،     

 .  جمهوري اسالمي ايران را به ميدان فرستاد
آنچه كه گزارشكر اكونوميست آن را برباد رفته 
و پايان يافته ميداند، شكاف و فاصله با غـرب    
است، كه نه به خاطر خصـلـت جـمـهـوري          
اسالمي ايران، كه به خاطر فاكتورهاي متعـدد  
. داخلي و خارجي دهه ها سر آن باز مانده بود

چيزي كه همراه آقاي آگوسـت، طـيـفـي از         
مسئولين حكومتي ايران هم بنام پايان انقالب 

 . و انقالبيگري، آن را پايان يافته ميدانند

وید د  ھان  ان   !کار

چيزي كه شكست خورده است، آن روبنا، 
آن زائده ها و اسالميت جمهوري اسالمي 

يكي از آرمانهاي بورژوايي، يكي از . است
آرمانهاي ضدانقالب بورژوا امپرياليستي در 

، ارزش مصرف خود را از دست  57انقالب 
مساجد خالي و . “شكست خورد”داد و 

اسالم تشريفاتي امروز، حكم مرگ 
 .  اسالميت جمهوري اسالمي است

 
كه براي به “ آرماني اسالمي”آن جامعه 

به   57شكست كشاندن و سركوب انقالب 
ميدان آمده بود، موفق شد آن انقالب را به 

الزم بود . شكست بكشاند و سركوب كند
كه پس از پايان ماموريت، به آغوش 

خانواده خود در جهان سرمايه داري غرب، 
ابزار كهنه ديروز، امروز كار ساز .  باز گردد

 . نيست



ت    ٣٩حک  ٤ 
حقيقتي كه كمونيست ها همان روز هاي بـه    
قدرت رسيدن جمهوري اسالمي جوان، از آن   

و آن اين واقعيت است كه .  پرده برداري كردند
روبناي ايدئولوژي اسالمي و همه جناياتي كـه  

روي    57به خاطر آن در سركوب انقالبـيـون     
داد، فتح كربال و خون شهدا و تاسوعا و عاشورا 

فـرمـان    و امر به معروف و نهي از منـكـر و       
تنها و تنها وسيله اي براي انـجـام     ... حجاب و 

همان كاري است كه شاه قادر به انـجـام آن       
جـمـهـوري    .  نشد و آن سركوب انقـالب بـود    

و  57اسالمي ايران براي پايان دادن به انقالب 
فراهم كردن شرايط بازگشت ايران به سوخـت  
و ساز بازار جهاني سرمايه در غرب، بـعـنـوان      
مناسب ترين آلترناتيو رژيم پهلوي، از طـرف      

 . غرب پذيرفته شد
براي تحميل رهبري خميني به مـردم ايـران،     

ميديا و نوافكن و تبلـيـغـات    !  پول خرج كردند
توافق كردند كه قـدرت دسـت     .  سازمان دادند

بدست شود و بخشا از باالي سر مردم دسـت    
توافقي كه با قيام مردم و مسـلـح     .  بدست شد

مقابله بـا  .  شدن مردم، از مسير خود خارج شد
مردم قيام كرده و مسلح شده ، كه از پادگانهـا  
تا زندانها و تا محل هاي كار را به تصـرف در      

اين بخش .  آورده بودند، براي چند دهه كار برد
كه در تاريخ نگاري آقاي آگوست  57از انقالب 

و مقامات جمهوري اسـالمـي غـائـب اسـت،          
موجب شد كه آشتي جمهوري اسالمي ايـران    
با ولي نعمت خود، بورژوازي غرب، سه دهه به 

كنترل و سركوب انقالب را شايد .  تعويق بيافتد
مي شد به سرعت به سرانجـام رسـانـد، امـا         

سركوب مردم قيام كرده و مسلـح شـده، بـا        
شوراهاي مردمي و كارگري كه اعمال قـدرت    
ميكردند، سه دهه و با براه انداختن حمام هاي 

 .   خون، طول كشيد
چيزي كه شكست خورده است، آن روبنا، آن   
. زائده ها و اسالميت جمهوري اسالمـي اسـت    

يكي از آرمانهاي بورژوايي، يكي از آرمـانـهـاي    
، 57ضدانقالب بورژوا امپرياليستي در انقـالب    

شكسـت  ” ارزش مصرف خود را از دست داد و 
مساجد خالي و اسالم تشريفاتي امروز، .  “ خورد

 .  حكم مرگ اسالميت جمهوري اسالمي است
كـه بـراي بـه        “  آرماني اسـالمـي  ” آن جامعه 

بـه        57شكست كشاندن و سركوب انقالب   
ميدان آمده بود، موفق شد آن انقـالب را بـه       

الزم بـود كـه     .  شكست بكشاند و سركوب كند
پس از پايان ماموريت، به آغوش خانواده خـود  

ابـزار  .   در جهان سرمايه داري غرب، باز گـردد 
 . كهنه ديروز، امروز كار ساز نيست

وجود ولي فقيه و امر به معروف و حـجـاب و     
زائـده هـايـي      ...  سانسور اينترنت و قصاص و   

است كه مانع نواختن سوت پايان كامـل ايـن     
بعالوه ابزار كهنه ديروز كه بـراي  .  پروسه است

مهار كردن طبقه كارگر و محرومين سـاخـتـه    
زوائـد  .  شده بود، امروز دست و پا گيـر اسـت    

قانوني  پوپوليستي مستضف پناهانه، در قانـون  
كار و قانون اساسي، كه براي مـهـار مـردم و         
طبقه كارگر انقالب كرده و شورا درست  كرده 
وجود داشت، همه و همه بايد بدور انـداخـتـه    
شود تا  جمهوري اسالمي بتواند بطور كامل در 
مناسبات مشترك با بورژوازي غرب، از نـظـر       

 . اقتصادي و سياسي وار سوخت و ساز شود
اگر براي جمهوري اسالمي ايران و بـورژوازي    
غرب، از آمريكا تا اروپا، سيماي امروز تـهـران،   

ايران را بـه    57سوت پايان كار دستور انقالب 
براي كـارگـر صـنـتـعـي         .  صدا در آورده است

تحصل كرده و شهري و مدرن ايران امـا ايـن     
براي طبقه كارگر معتـرض،  .  تازه آغاز كار است

كارگر انقالب كرده اي كه هنوز مـزه اعـمـال      
قدرت در شوراهاي كارگري اش را در انـقـالب   

در دهان دارد، زدن از اين زوائـد، كـاري        57
 . ساده نيست

آن انقالب شكست خورد و آن آرمـانـخـواهـي     
بورژوايي، گنديده و متعفن اسالمي، بخصـوص  
پس از ميدان داري القاعده و داعش، و پس از   
ايفاي نقش تاريخي خود، به پـايـان رسـيـده       

اما براي كارگر صنتعي،  بـه شـهـادت        .  است
همان آمار در ابعاد ميليوني  تحصيل كـرده و    
مدرن و امروزي و غير مذهبي، اين تازه آغـاز    

 . كار است
انقالب بعدي در ايران، بي تـرديـد انـقـالب         

از .  ديگري، با بازيگران ديگري خـواهـد بـود       
ميدان بدر رفتن آرمانهـاي مصـرف شـده و          
متعفن بورژوايي، ميدان را براي آرمانـخـواهـي    

آنچه كـه  .  عميقا انساني طبقه كارگر باز ميكند
امروز در سنگر هاي دفاعي ميتوان بدست آورد 
و پيشروي هايي كه در سنگر هـاي دفـاعـي        
ميتوان كرد، بي ترديد سكوي محكمي بـراي    
انقالب آتي، كارگري و كمـونـيـسـتـي ايـران         

سرعت رويداهـاي جـهـان و        .  خواهد ساخت
خاورميانه ميتواند آن روز را بسيار نزديك تـر    

 .  كند از آنچه كه تصور ميشود
—————————— 

 لينگ گزارش اكونوميست*    
http://www.economist.com/news/
special-report/21628597-after-

decades-messianic-fervour-iran-
becoming-more-mature-and-

modern-country 

 
استثمار و تبعيض و بي حقوقي در ابعادي اينچنين عظيم، و در اشكالي اينچنين عيان، بدون تسليم و 
رضايت توده وسيع خود استثمار شوندگان و بدون موجه قلمداد شدن اين مناسبات در اذهان خود 

توجيه كردن اين وضعيت، ابدي و ازلي و طبيعي قلمداد كردن آن و . قربانيانش سر پا باقي نميماند
ترساندن و برحذر داشتن فرودستان جامعه از شورش عليه اين مناسبات، وظيفه روبناي فكري و 

زرادخانه فرهنگي و اخالقي بورژوازي عليه آزادي و رهايي . فرهنگي و اخالقي در اين جامعه است
بخشي از اين ابزارها از اعصار كهن به ارث رسيده اند، اما مطابق نياز . انسان عظيم و خيره كننده است

 . جامعه بورژوايي نوسازي و بازسازي شده اند
اديان و مذاهب رنگارنگ، عواطف و تعصبات اخالقي جاهالنه، قوم پرستي، نژادپرستي، مردساالري، 
همه و همه حربه هاي فكري و فرهنگي طبقات حاكمه در طول تاريخ براي خفه كردن و سربزير 

همه اينها در اشكال نوين و ظرفيتهاي تازه، در عصر ما در . نگاهداشتن توده كاركن جامعه بوده اند
خدمت مصون داشتن مالكيت و حاكميت بورژوايي از تهديد آگاهي و تعقل و نقد طبقه كارگر و مردم 

 . ...تحت استثمار قرار دارند
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