
   سرمايه، دو تيغ هم بن مقراض »جامعه متکثر« ،»ملت واحد«

فکری بهره می گيرد، بورژوازی  فيزيکی، قهراز هر دو زرادخانه در هم کوبيدن جنبش کارگری، برای حاکم  رژيماگر 

خانه زراد ، در استمداد ازدموکراتيک متکثرملت واحد، خواه دلباخته جامعه  سينه چاک تماميت ارضی، خواه اپوزيسيون،

گفتمانی پيش می کشد تا آن  متناسب زمان، .خی شعور ضد سرمايه داری کارگران، هيچ تسامحی نمی کنددوم برای سال

» ملت واحد«طرفداران  در قالب جدال ميان  به ويژه در خارج کشور، آنچه اين روزها. نمايددستمايه کسب و کار را 

متعارض  اً ظاهر های خيمه شب بازی جنجال می شود، گوشه ای از همين» جامعه متکثر دموکراتيک«پرچمداران و 

اولی ها از تماميت ارضی و دموکراسی سکوالر می گويند، است.  توده های کارگر بردن هگمراه کردن و به گمراهبرای 

بودن و » نعة الجمعما«از  بلوا راه می اندازند، اولش، در مورد نيم را تقديس می کنند اين فرمول پايانیدومی ها نيم 

می خوانند، برای  و سرکوب مليت ها سخن می رانند!!، ملت واحد را اسم رمز ديکتاتوری مطلق دومتناقض آن با نيم 

 هپيراست پيشنهاد می دهند!! نام اين بديل پای بند حقوق قوميت ها، ملت ها، ديانت ها، جنسيت ها، ويراسته بديل ،آن

وبند، اما هر دو می ک دعوابر طبل اين طرفين  می گذارند. »جامعه متکثر سکوالر«را  بی تناقض!!و  !!»ارگانيک«

 به شستشویهر دو عين هم طيف در مقابل طبقه کارگر سنگر واحد، صف متحد و زرادخانه تئوريک مشترکی دارند. 

 الً و جامعه موجود، بهرا از جامعه، ک تبيينتحريف آميزترين  شعور کارگران می پردازند، بدترين ومغزی و بمباران 

جامعه روز گويا تمامی واقعيت ها را رمزآميز می کنند تا توده کارگر را متقاعد سازند که  طورخاص تحويل می دهند.

 ، زن، مرد، بزرگ، کوچکبهائی عرب، بلوچ، مسلمان، مسيحی، شيعه،ايران متشکل از مشتی فارس، ترک، کرد، لر، 

ا، هانتها، آئين ها، قوميتاست که از طريق نژاد، رنگ پوست، باورها، دي آدمهائی انبوه اجتماعگويا جامعه اساسا  !!است

 معيشتی، رفاهی، رعب آور هایمحروميت ستمکشی، سرپناهی، بی ها از هم متمايز می گردند!! گويا گرسنگی، مليت

وهای الگغيير ها يا تتعويض رژيمبا ، پديده هائی هستند که جنسيتی، آلودگيهای زيست محيطیوحشيانه تبعيضات درمانی، 

  !ردند!!ريشه کن می گحتی تعديل می شوند!! و  !!تخفيف می يابندحاضر، جامعه نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی، فرهنگی 

ن کنند اي دور می طبقه کارگر شناختاز تيررس شعور و دسترس  ،نه در حرف که عمال، هر دو طيف اپوزيسيونآنچه 

شکل از دو طبقه اساسی تو مسرمايه داری مشتعل  ست که جامعه حاضر، جهنمقهرآگين و اختاپوسی ا واقعيت زمخت،

مسلمان و مسيحی و راست و چپ  بلوچ و عرب ياجامعه ای که به کرد و ترک و فارس و سرمايه دار و کارگر است. 

ه کل جامعه ای کار تشکيل گرديده است. ، از دو طبقه عميقا متضاد و اساسا متخاصم کارگر و سرمايه داست تقسيم نشده

سکنه اش با هر نژاد و زبان و رنگ و عقيده و آئين آحاد يکی از اين دو طبقه ماهيتا متضاد و در حال پيکار هستند. 

ساس ا هيچ خراشی بر ان،بودنش ، بی دينبهائی گرند، کرد، ترک، فارس، بلوچ يا مسلمان، کليمی،همه جا کار انکارگر

وارد نمی سازد، همه بردگان مزدی سرمايه اند، استثمار می گردند، حاصل کار و استثمارشان  آنها عیهستی اجتما

ر سرنوشت کار، سرمايه دار می شود، از کار و محصول کار خويش جدا هستند، از هر گونه حق دخالت د طبقهسرمايه 

بساط ندارند و فروش اين يگانه کاال تنها هيچ آهی در  خويش ساقط می باشند. سوای نيروی کار توليد و زندگی خود

لقمه نانی بر سر  نمی بخشد، هيچهيچ هويتی به آنها فارس يا ترک بودن  ادامه حيات آنها است. طريق امرار معاش و

شی پوش می کاهد ونهای آنان  ها و بی حقوقی می آرد، از فرودستی، ستمکشی، کوه محروميتنسفره خالی فرزندانشان 

  می گردد. نتن عريانشان برای حفاظت 

همين وضعيت را دارد. سرمايه دار همه جا سرمايه دار است. تا جائی که به اين شاخص ها بر می گردد، يز طبقه مقابل ن

های توليد شده توسط توده کارگر يا خونمايه حيات اين توده نفرين شده  سهمی از اضافه ارزش گرازواراستثمار می کند، 



سرنوشت کار، توليد، زندگی طبقه کارگر استيال دارد. حتی اگر در اپوزيسيون باشد شريک قدرت مستولی را می بلعد، بر 

 سرمايه داری، در خدمت بقای موجود، ساختار قدرت سياسی، مدنی، حقوقی، پليسی به اين دليل روشن که ،حاکم است

کارگران شکی نيست که نه کل ا است. ه رخروش اضافه ارزشدر شط پ سود وی و تضمين حصه او سرمايه دار بودن

احتمالی!، شدت و سرعت و سختی و مرگباری شرائط کار يا دسترسی » رفاه«از لحاظ بهای نيروی کار، وضع معاش 

حاصل افرادی با سهميه های مثل هم هستند و نه سهم سود صاحبان سرمايه از کهکشان  ،به دارو، درمان، آموزش

رقم ثابتی دارد. مسأله مهم آنست که کل اينها را سرمايه تعيين می کند، حتی جغرافيای  واحد وحجم  کارگران، استثمار

انتخاب می گردد. اگر در تهران بيش از بلوچستان راه، جاده، مترو، بيمارستان، دانشگاه مشخص و ها توسط سرمايه تفاوت

ر ت تر سودآوری نجومیهای انبوه گذاریباعث سرمايه و  در اولی تر افزون تأسيس شده، دليلش پيش ريز سرمايه های

انباشت سرمايه  و حجم طول و عرض که نيستو عرب  !!»بلوچ«و» فارس«قومی  عداوت در اين استان است. سرمايه

تر و چشم انداز سودهای طالئی تر است که سرنوشت همه چيز را رقم  را تقرير می کند، هزينه توليد نازل ها ايالت در

عرب، سفاکانه تر از کارگر  و برده مزدی ترک خويش همزنجير بيش ازکارگر کرد ، اگر پيچيده تراز اين هم می زند. 

نياکان اين دوزخ نشينان که عزت و ذلت بخشی سرمايه زير » عظم رميم«نه  دليلشفارس، آماج اهانت قرار می گيرد، 

حرف اول و آخرش  »مارکس«گفته  است. سخن از جامعه ای است که به موحش تر و سبعانه ترفشار حرص سودجوئی 

» آدميزادی«دارد. دو جزئی که در تشخص » متغير«و » ثابت«سرمايه نه يک جزء که دو جزء را سرمايه می زند، اما 

اگر سرمايه دار سرمايه تشخص يافته است، «و انسانی خود به صورت دو طبقه سرمايه دار و کارگر ظاهر می گردند. 

اد دو طبقه غيرقابل اجماع، ماهيتا متضجلد سوم)  –(کاپيتال  »ص يافته چيزی ديگر نيست.تشخمزدی  سوای کارکارگر 

 ن کهبه اين دليل روش و مجبور به جنگ گريزناپذير طبقاتی که تا سرمايه داری هست جنگ ميان آنها پايان ناپذير است.

ق تر، شا بيشتر، هر چه كارگراست.  کارگرسهمگين تر و افالس در گرو فرسايش سرمايه  هر لایر افزايش انبوه تر

، خود سازدنيرومندتر می  را چه سرمايهو موحش تر از کار خود فاصله می گيرد. هر عميق تر کار می کند، سخت تر

گانه به يغما رفته و بي که محصول کار بيرون می رودمی آفريند نه فقط از دستش . هر چه می شودمفلوک تر و زبون تر 

اتر توليد می کند، حصه وی از فراورده های کار غول آس چه هر او می شود. ضدخداگونه ای پوسی قدرت اختا شده اش

می گردد، هر چه عظيم تر خود را وقف سرمايه می کند، سهمگين تر از هستی خود ساقط می شود.  و توليدش محقرتر

و آن سرمايه دار نيست، سخن از دو  بحث بر سر اين کارگررابطه کارگر و سرمايه يا سرمايه دار دقيقا چنين است. 

سرمايه دارش  30 تلنبار شده های سرمايهها و دارائيجهانی که  است. موجود جهان و جامعه طبقه اجتماعی تشکيل دهنده

ار سرمايه د يکدارائی  ،جهنم سرمايه داری ايرانو در  !!سکنه کارگرش برابری می کند سه ميليارد و نيمدار و ندار با 

 عائلهميليون  26کارگر با  ميليون هشتساالنه  موزشآ درمان، بهداشت، هزينه معاش،) از عسکراوالدی(ورثه اسدهللا 

 قهطبهای آفريده کوهسار سرمايه ها و اضافه ارزش از ،درنده اش» ولی فقيه«. جهنمی که فقط سهم !!تر استافزون آنها

 بيشتر تريليون تومان 2000 ازفريننده اين اضافه ارزش ها تريليون تومان و مزد ساالنه کارگران آ 4275کارگرش 

ميليارد  35بيش از  »تايمز الننش فاين «بنا بر گزارش  خورشيدی 1357شاه ساقط آن در سال فقط . جامعه ای که نيست

 مزد کل برد و از کشور خارج ساخت، در حالی کهکارگر را با خود  تودهدالر سرمايه و اضافه ارزش حاصل استثمار 

يعنی به مراتب نازل تر از يک  ،ميليارد تومان 3کمتر از  ، سرمايه ها،ساالنه طبقه کارگر آفريننده اين اضافه ارزش ها

  دارائيهای بانکی را می گوئيم) ( بوده است. شاه ساقط خارج شده توسطرقم  ،دهم

روميت محباتالق گرسنگی، بی سرپناهی،  درکارگرش  تودهاز چنين جامعه ای سخن می گوئيم. جامعه ای که دهها ميليون 

هوای قابل تنفس غوطه می خورد و طبقه سرمايه دارش در کنار کوهساران  خوراک، پوشاک، دارو، درمان، آموزش،از 



 طالئی های حوزه خارج از سرگردانيليون تومان سرمايه تر 6000 ،سر به فلک کشيده سرمايه های پيش ريز شده اش

که سطحی کنکرت از توسعه اقتصادی، سياسی، مدنی، جامعه ای دارد.  اما شريک استثمار چند ده ميليون کارگر انباشت

تمکشی، ار، سريشه کل استثم به عنوان يک رابطه اجتماعی است، حقوقی، فرهنگی، فکری، ايدئولوژيک، اخالقی سرمايه

 جودوتبعيضات جنايتکارانه جنسيتی، آلودگيهای مرگ آور زيست محيطی و سيه روزيهای ديگر توده های کارگرش در 

قدار ميليمتر کاهش آپارتايد جنسيتی، هر، هر مذره حقوق انسانیطبقه کارگرش برای هر جرعه آزادی، هر سرمايه است. 

ارد سوای آنکه به جنگ سرمايه رود و طبقه چاره ای ند سرپناه،هر وجب ، غذاهر لقمه  ،زندگیآلودگی محيط  تقليل

نفس کشيدن اعتراضی هر  عليهاز هيچ درندگی، سرکوب و حمام خون سودهايش  ايه ها،سرمايه دارش برای دفاع از سرم

  . کند کارگران دريغ نمی

 زايت و دلمه های خون، دو طيف اپوزيسيون آکنده از بربر و حال در قعر اين دوزخ تفتيده سخن از چنين جهنمی است

گوی را با ال سرمايه روز دينیرژيم می خواهند که  ، معترض و شورشیدوزخ نشين ،کارگر نفرين شدهتوده ميليون  60

طبل  ربست که يکی اختالفشان آن، وحدت دارند تا اينجا سازند!! سکوالر و دموکراتيک سرمايه داری جايگزين حکومتی

اختالف ديگرشان اين است که يکی عريان، ساز می کند!!  »متکثرجامعه «آهنگ  و ديگری !!کوبدمی  »ملت واحد«

 نانهکار را شرمگي اينديگری  لوک بنديهای بورژوازی جهانی است،ب سر، دخيل بند دربارها، دولت ها، از ناخن پا تا موی

جايگزينی رژيمی با رژيم جدال طيف، شفاف است. به هر دو  کارگران آگاه ايرانپاسخ انجام می دهد.  و فريب آميز

 از تجسم رقابت ها و تسويه حساب های سودجويانه درون طبقاتی اليه ها و احزاب بورژوازی است، هيچ گرهی ،ديگر

نند رژيمها آن می ک، باز نمی کندفقر و فالکت طبقه کارگر  ها و گرسنگی، محروميت ،کوه مصيبت ها و شدت استثمار

می خواهد، آنچه زير نام دموکراسی، حقوق بشر، رفاه، آزاديهای سياسی، جامعه مدنی، در اين يا آن نقطه  که سرمايه

و چشم ها را خيره کرده است، صرفا بازتاب عقب نشينی گريزناپذير و قهری بورژوازی در مقابل به دست آمده  ،جهان

روج پرولتاريا از سنگر کارزار ضد سرمايه داری آگاهانه با پيش شرط خهائی  عقب نشينیاما کارگر،  ودهپيکار ت موج

سرمايه داری در هيچ کجای جهان بضاعت اين منطوی گرديده است.  عقب نشينی ها تاريخانوع عصر اين  بوده است،

پسگردها را ندارد و درست بر همين مبنی است که در رفيع ترين قله های رفاه، دموکراسی، مدنيت و حقوق شکل 

ينجا ا هم فاشيسم می زايد، تکليف جهنم سرمايه داری ايران به اندازه کافی روشن است. در فقط فاشيسم و باز !!بشرش

 خونحمام  ،پزشک احمدی ،برازجاندژ  ،حشمتيه ،قصر ،فلک االفالک، رضاخان ،نخست، سوم حوتسرمايه از روز 

يست بن شکنجه گاهها، کشتارها، مخوف تري برپائیزيرسياهچالها زائيد، با هر وجب توسعه اش، نماد  هایغيبی، گورستان

طرف تر سنگ تمام  اوين ها وکيل آبادها، عادل آبادها، شد. کمی اين ها،آدم زنده سوزاندنها،  ، ساواکهاو هشتم مرداد

ظام نجا سرمايه آن نمود که تاريخ جبر بقای  در اين و به پنج قاره عالم صادر کرد.زاد اسالمی  فاشيسم درندهگذاشت، 

آن نداشت. اين راز مهمی است. رازی که فقط با شعور باليده مارکسی ضد  جزساخته بود و چاره ای  سرمايه داری

سرمايه داری قابل فهم است. مشکل چپ خارج از سنگر پيکار طبقاتی توده کارگر نيز دقيقا در همين جا قرار دارد، در 

ضر به پرداخت هزينه ای برای خريداری و دفن جنبش نه قادر و نه حادر اينجا سرمايه  ،راز اينناتوانی تشخيص 

های سبعانه می زند. از آغاز چنين ت به سرکوب قهرآميز، با حمام خونکارگری است. به جای قبول چنين هزينه ای، دس

عقب نشينی  همه جا هر ميليمتر، در دوره ای که عصر انحطاط انفجارآميز تاريخی سرمايه داری کرده است و حال در 

ها جبران می کند، فکر تحميل رفاه و حقوق مدنی و آزادی سياسی  سال قبلش را با طوفان تهاجمات و بازپس گيریصد 

اگر خالف مصالح اپوزيسون ها آميز است.  بسيار سفاهت در چهارچوب پای بندی به بقای بردگی مزدی ،بر سرمايه

ود کرده اند، سرمايه خ اين واقعيت را لمس خويش ونبا گوشت، پوست، خاست که دريابند اما کارگران بسياری در دنيا 



که برای حصول بهای ماوراء ارزان نيروی کار، تفهيم نموده است  همه خون به حمام با داغ، درفش، شالق، بمباران،

 مجبورند عليه سرمايه بجنگند. شکل حقوق نازل انسانی مثله شده ترينبرای کمترين ميزان آموزش، دارو، درمان، برای 

. بدون اين صف آرائی و سرمايه داری شوند ضد ،هآگا ،سراسری شورائیکارزار اگر می خواهند زنده مانند بايد آماده 

ا هگرسنگی، تن دادن و تحمل جاويدان همه محروميت ها، گورها، رياضت کشيدن، رتنبيتوته در کا ،آرايش قوا، تنها راه

مشتاقان رمانتيسيست جامعه  يا» ملت واحد«آگاه با هر دو طيف اپوزيسيون، با عشاق سينه چاک  سخن کارگران است.

 .هندنو می کوشند هر چه کامل تر پشت سر پشت سر نهاده  تا حدی رادوران افتادن در تله دموکراسی آنست که  !!متکثر

ری اسالمی جزء اليتجزا و غيرقابل جنگ برای سرنگونی جمهو .نمی دانندعالج هيچ دردی را صرف تغيير رژيم 

تا اينجا  .ندنمی بيناز پروسه پيکار طبقاتی ضد سرمايه داری قابل تفکيک را است اما اين جنگ  آنان تعطيل کارزار طبقه

آذين بندی شده به دموکراسی، سکوالريسم، دولت پيراسته  دو طيف طرفداران تماميت ارضیاز پيام کارگران آگاه به هر 

کارگران  گفته شد، اما اين »!!سوسياليستی«طريقت اجتماعی و متمايل به  دموکراتيک متکثرجامعه سينه چاکان  يا ناز دي

  به هر کدام اين طيف ها، جدا، جدا هم تذکرات و هشدارهائی دارند.

  »ملت واحد«طيف طرفدار  به : اول

با  اسالمی رژيمميرحسين گويان مدعی عبور از  ،شدگان رژيم شاهنشاهی سرمايهوسيع است و همه نبش قبر طيفی که

حرف کارگران آگاه با کل اين  محافل ديگر را در بر می گيرد. يا پاره ای سرمايه داری ی ازپاسدار عزم جزم برای

 ت و پایدسبر سرمايه  زنجير آهنينافسانه فريب و »!! ملت واحد« از سکوالر گرفته تا دينی آنست که ،جماعت متشتت

» ملت، دولت«قفل اسطوره  ،!!باشند وحدتش ندارند که خواستار تماميت ارضی يا ن وطنیکارگرا است. ماجنبش 

» هنمي« رمايهصاحبان سآنچه . وبه آشغالدونی تاريخ انداخته اند جنبش خود کندهاز شعورکه بورژوازی را ديری است 

و متقاعد دادن دو طبقه سرمايه دار و کارگر، فريب ای انکار شرارت آميز تضاد مشتعل ميان اسم رمزی بر ،می نامند

ع مناف ،سرشت بورژوازی است که بسان هر طبقه مسلط و مستولیاين  است. نمودن دومی به قبول بردگی مزدی اولی

می نامد!! دولتش را دولت سرمايه را چرخ زندگی کارگران  و خواند!!، چرخه توليد سودمی ها خود را منافع کل انسان

مالک های ضامن بقای ند، قانون، مدنيت، حقوق، فرهنگ وکمی استثمارشوندگان و فرودستان القاء  از جمله ،همگان

زند!! بورژوازی از آغاز می استثمارگری و حکمرانی طبقه اش را شيرازه نظم هستی و پاسدار رهائی بشريت جار 

همه جا، در نقطه، نقطه دنيا به تمام زبان ها  ست.اين فريبکاری ديده ا را ظرف »ملت« سياه و افسانهچنين نموده است 

حاکم و طبقه استثمارشونده ساقط از هستی، جدا از کار  گرعربده سر داده است که کارگر و سرمايه دار، طبقه استثمار

دی واحهستند!! منافع » ملت«به نام »!! اعضای يک پيکر واحد«و محصول کار، منفصل از سرنوشت کار و توليدش 

وم ش دستاويزملت !! اجدادی گام بردارند »ميهن«دارند!! سرنوشت مشترکی دارند!! بايد دوش به دوش هم برای آبادانی 

ی يک«گويا  ويا کارگر و سرمايه دار نيروهائی قابل اجماع و متحد المنافع می باشند!!اين دروغ است که گ آذين شده

 به نفع آنان است که دست در دست هم »!!را برطرف می کنند نياز همديگرکارش را می فروشد!! ديگری می خرد!! 

 با صلح و صفا، بدون خصومت و کدورت برای سربلندی مام وطن کمر همت بندند و پيمان اخوت پاس دارند!! نهند!!

لت ااست که يکی به دليل کارگر بودن از هر گونه دخ آن گردد رمزآميز می د،می شو و تيرباران آنچه در اين ميان دفن

و ديگری بر هست و نيست اولی حکم می راند، يکی گورخواب،  استدر تعيين سرنوشت کار، توليد و زندگی خود ساقط 

و ديگری حاصل  استو محکوم به مرگ ناشی از نداری و فقر، بيماری، بی داروئی، بی آبی  ، مقهورگرسنه، مفلوک

، افيونی مهلک و ميهن و ملت مفاهيم پوشالیود می سازد. کار اولی را کوهسار سرمايه، قدرت و برج آهنين حاکميت خ



به  راندن کارگران واقعيت ها، مصرفشان پرده اندازی بر بنيادی ترين و زمخت ترينيگانه هستند که  سمومی مرگ آور

   ت.اس و بيرون راندن کارگران از سنگر جنگ ضد سرمايه داری طيل مبارزه طبقاتیعت ،بورژوازیکعبه قدرت طواف 

   ،متکثر جامعهبرپائی  مشتاقانو  گرائیمناديان کثرت  با :دوم

زمان هجوم گمراهه ها و انباشت سرگردانيها،  اما، جايش اينجا نيست که بحثی، استالزم طوالنی  بحثیدر رابطه با اينان، 

انقالب اکتبر اگر برای جنبش کارگری جهانی » هم به قدر تشنگی بايد چشيد –آب دريا را اگر نتوان کشيد «است. 

و سرآغاز زنجيره طويل شکست های  ، موجد افقی وارونه، بازگشای برهوتی فرساينده»پيروزی«ممهور به شکستی 

ی دوپارگی نوعاخت. اند خوفناکی، ميليتاريستی به ورطه دوپارگی ايدئولوژيک را هم بين المللیاما بورژوازی  بعدی بود،

آوار ر کارگ های تودهبر زندگی که البته هزينه کل رقابت ها، جنگ افروزيها و ويرانسازيهايش هم  فريب آلود پرآشوب

اين دوپارگی با باليدن دو الگوی متمايز حکومتی سرمايه داری همراه و همساز گرديد،  شروع .آوار استهمچنان  شد و

 بيرقانی را نيز در منجالب عفونی مولود خود موفون ساخت. بورژوازی اردوگاهی دو الگوئی که جنبش کارگری جه

ر اين اردو را لشک اردوی قدرت خود کرد.را با اين نام فريفت و  دنياطبقه کارگر نيمی از  کمونيسم افراخت، دروغين

اردوگاهی و پاسدار بدترين حوزه های شدت استثمار، ستمگری، فقرآفرينی و فالکت زائی  درنده های دولت اراستقر

ال ، انترناسيونز زخم کاری کمون پاريس، انقالب ژوئنهم که از ديربا »بازار آزاد« دلبندبورژوازی . کرد سرمايه داری

زمين زير پايش را شش و آسمان باالی »!! «کمونيسم«آوازه پيروزی انقالب اکتبر و اينک  داشت وتن براول کارگری 

اتحاديه های کارگری، قبول هزينه دفن  کردنتنها راه را راضی  ،پيشتر از  کرده بود بسيار دهشتناک» سرش را هشت

طول  متمادی دهه های ،ديد. اين دوره» جامعه رفاه«زير پرچم دموکراسی و جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

قطب رقيب به لحاظ  مقابل فروماندگی و ضعف افزون تر بخش اردوگاهی سرمايه داری در کشيد، هر چه گذشت شاهد

اين، اما يگانه معضل اين بلوک بندی نبود،  مالکيت، قدرت، حاکميت و سود سرمايه جهانی گرديد. در ميزان سهم بری

تی يا ح لقات گسسته کارگریآکادميک دارای تعاز همان روز نخست و حتی پيش از تولدش موج نقد و اعتراض محافل 

ر ب علی العمومکه بار طبقاتی کارگری  ئی بدونمتفکران بخش چپ همان بورژوازی اردوگاهی را برانگيخت. نقدها

اد و ز به رغم دبلوک غربی سرمايه داری نيلنگر انداختند.  !!دموکراتيک »سرمايه ستيزی«دموکراسی طلبی و  ساحل

چه گذشت با هر  ضد بردگی مزدی کارگران،کارزار در تعطيل  و فتوحات چشمگيرديه ها با اتحا ستد پيروزمندانه

ود درون خ» یحقوق بشر«محافل  انتقاد موج همزمان طبقه کارگر وسازشکارانه ولو  وسيع تر و مشتعل تر،اعتصاب 

ازی  خورد و خوراک را عميق تر به مسموم س لایر، لایر سود و هر دور بازتوليدشجهانی ه يه سرمامواجه گرديد. هر چ

ن خيزتر راهر چه بح های ضد آپارتايد جنسيتی ايستاد،بعانه تر در برابر خواستقفل کرد، هر چه سبشر و مايحتاج حياتی 

ناممکن تر بشر در سيطره بقای خود را  دورنمای زنده ماندن، هر چه ويرانگرتر شد شد و بحرانهايش طوفانی تر،

يا قهرآگين  »قهرگريز« فراطبقاتی ين های گسترده تر و جنبش های کثيرتر اصالح طلبانهبا کمپهم ساخت، به همان اندازه 

 ،ن گير، زميبر سرش آوار کرده بود سرمايه هر دو قطبجنبش کارگری زير بار آنچه رو به رو گرديد. زمان گذشت. 

اما نرد قدرت می باخت بورژوازی همه جا مستقل و جبهه جنگ ضد سرمايه داری بود. آرائی فاقد هر ميزان صف 

ظرفيت چرخيدن و ماندگاری را از دست می داد، رخدادی که بر  ،سرمايه داری هر لحظه سهمگين تر از لحظه پيش

اندام سياستگذاران، متفکران، برنامه ريزان نظام زلزله انداخت، عده ای را وادار به چاره گری کرد، مجبور به جستجوی 

، راند یاپوزيسيون ساالربه خيلی ها را  نمود. توده کارگر و انهدام نظامطغيان خطر  مقابله با برایراه اصالحات 

رد به ميدان آوبا پيشينه غربی، شرقی، را  انبوهی از نظريه پردازانها را به پند و اندرز فريدمن ها وا داشت، کروگمن 



معماری  ،از مناسبات بردگی مزدیقبول  قابل تصويریارائه  نقد مارکسی سرمايه داری، مشترک آنها تخطئهويژگی که 

 »توسططبقه م«ی به نام ، خلق وجود غول پيکردو طبقه اساسینفی يا کمرنگ سازی تضاد ، تکنيکی –جامعه اطالعاتی 

شتافت. ابعاد بحران خيزی سرمايه عظيم تر  و نوع اينها بود. زمان پيش نفی مبارزه طبقاتی ،با نقش بازی امام زمانی

هم بقای هر لحظه نظام  سرمايه داری از هم پاشيد، قطب غربیبه اغماء رفت. اردوگاه  ب پذيرتر سرمايهشد. بخش آسي

اردوگاه و مرگ دادها گره خوردند. رخرا در گرو اعمال سبعيت موحش تر عليه هست و نيست ساکنان کارگر دنيا ديد. 

شده  بی اردوگاه و جماعت اردوگاهی، ادامه دهندگان نقد دموکراتيک اردوگاه، انفجارآميزی انحطاط سرمايه داری کال

در بورژوازی  ليبرال های دموکراسی جویناپوزيسيو وسرمايه داری وگران دل نگران انفجار جستج را در يک سو،

در  هک نيروهائی» موسی و فرعون کردند آشتی – چون که اين رنگ از ميان برداشتی«را به هم پيوند زد. سوی ديگر 

م دند اينک به سوی هشده بودو شقه  ، به رغم تعلقات اجتماعی، طبقاتی واحدوقوع انقالب اکتبر دهه های نخست پس از

، جبهه ملی و حزب توده، اسکندری و مصدق ،کريس هانی و ماندالن، س -يات  –و سون باز می گشتند، مائوتسه دون 

  ،می کردند ها با هم آشتی اروکمونيست و سوسياليست هاليبرال گاهی، مائوئيستی، اردو خلقی و چپها ناسيوناليستليبرال 

ت دس ، ميزگردهاها آکادمی ها،انستيتودر  .بساط افتراق جمع می کردند چند نسل اين طرف تر دو شقه شدگان،اخالف 

تهاجمی رياضتی سرمايه داری های نسخه مقابله با سياست طبقه کارگر سرگردان برای نسل جوان می دادند و دست هم به

 ان ويرايش و پيرايش سرمايه داری اما فاقد هر ميزان بنمايه ضد بردگی مزدیجنبش های اعتراضی خواه، !!ندمی پيچيد

 تسوسيال دموکرادموکرات و  ليبرال، هائی که در آن. جنبش می کردندتوده وسيع عاصی  نثار زندگی و چراغ راه نجات

 باسلسرکردگان مکتب فرانکفورت پيشين  می ساختند.الحق نيروی واحد، همصدا اردوگاه شده  بی اناردوگاهي با سابق

 شکيلت انجمن فراماسيونریمی پوشيدند و در کنار مصلحان چاره گر قطب غربی سرمايه سوسياليست های بازار پسين 

ا رشستشوی مغزی  سردرگم، نسل سنگر گم کرده،چشمگيری از کارگران دنيا، باالخص نيروئی که بخش  .می دادند

، در سياتل، جنوا، گوتمبرگ، در پشت اين يا آن کامپيوتر، کمپين ضد گلوباليزاسيون، ضد صف می کردپشت سر خود 

 آلترناتيو. کمپين هائی که هر کدام می کرد و وارد بازار می نمودبسته بندی هسته ای، ضد جنگ، ايستادگان شب، 

زوما نسخه نويسان کمپين ها ل از ياد نبريم که بودند. قاتی ضد سرمايه داری طبقه کارگردر مقابل مبارزه طب پرجاذبه ای

ها ترژوازی بودن، نيازمند اين مالکينماينده فکری بو صاحب کارخانه، معدن، بانک، کشت و صنعت يا تجارتخانه نبودند،

ا، هليل ها، راهبردها، راه حل پردازيبه تحنيست. می توان درس خوانده طبقه کارگر بود اما با سلول، سلول هستی خود 

توده  به، صريح يا ضمنی، رازآميز يا بی پرده يا در آنها فسيل بود. اين جماعت هم آويزانسرمايه و سرمايه داران 

سرمايه داران پاسدار انصاف، درست است که  .!!سرمايه داری منزلگاه آخر تاريخ است :که القاء می کرد کارگر دنيا

بعضا کفايت و لياقت برنامه ريزی چرخه توليد يا نظم اقتصادی، مدنی، سياسی، فرهنگی  حقوق آدميزاد نيستند، عدالت و

همين است  ها و اعتراضات است اماندارند، اين هم قابل قبول است که سرمايه داری محل انباشت بحرانسرمايه داری را 

. اميدوار بود ،يست، بايد تحمل کرد، جنگيد، اصالح نمودسرمايه داری اهل رفتن ن» آش و کشک خاله است«که هست .

تخاصم ميان بايد مواظب باشيم اسيرعود مبارزه طبقاتی، . هم ديدرا  »طبقه متوسط « یرهائی آفرين وقدرت اعجاز 

 کسانی که تا ديروز هر کمونيست آگاه و راديکال منتقد. !!نشويم» تماميت خواهی«و احياء  بورژوازی -پرولتاريا 

وزی نظام س اينک همصدا با منتقدان ليبرال آپارتايد جنسيتی و محيط زيست ،سرمايه داری اردوگاهی را تکفير می کردند

ن جماعت کالم ايمی ترسانند!! ترجيع بند » تماميت خواهی کمونيستی« سرمايه داری تمامی کارگران دنيا را از بازتجديد 

می جوشد. جامعه ای که الگوئی از جهنم سوزان بردگی مزدی  ز همين جاهمين نکات است و جامعه متکثر دموکراتيک ا

د شناخت بنياعلی الظاهر متکثرطرفداران جامعه کارگر است.  های مبارزه طبقاتی توده ناندو برپائی آن در گرو تعطيل م



اين پايه استوار می کنند که جامعه انباشت تضادها است، هر گروهی، حزبی، منافع خاصی دارد  و آناتومی خود را بر

هر جامعه يا حتی هر تشکل است. بنا بر اين در درون  متضادکه با منافع و چشمداشت افراد، احزاب، جمعيت های ديگر 

وسط ها تتعارض هستند و سرنوشت آنهم در  ش منافع و تضاد سر و کار داريم. منافعی که باو فرقه ما با دو عامل سرک

استفاده  دبايقدرت اما از است.  پيشرفت ، آفرينندگی،منشأ شکوفائی تضادبه نام قدرت تعيين می گردد.  یسومعنصر

شکل خاص دولتی اش درقدرت الگوی واحدی ندارد،  رد.به بار می آ، در غير اين صورت فروپاشی و تباهی نمودبهينه 

همه اشکال اتوريته، نماد قدرت هستند و باعث وادار ساختن افراد به کاری می گردند که خود به طور  ،خالصه نمی شود

 ی، سنت ها، تابوهای دينی، ملموازين انضباطیقيد و بندهای اخالقی،  نيستند يا شايد نباشند.دلخواه، راضی به انجامش 

 را پيش آشفته مباحثکثرت گرايان انبوهی از را دارند. ها سهم عطيمی از قدرت  ها، کارتل قدرتند، تراستهم ابزار 

»!! دولت – ملت«رشد بدفرجام  ی،ديکتاتور و سهمگين ، فشار ديرينه»!!توسعه نيافتگی اقتصادی، سياسی«می کشند، 

، »مشکل قوميت هابقای « ،»تسلط باورهای دينیادامه «، »الينحل ماندن مسائل ملی«، »عدم انکشاف جامعه مدنی«

عوج م و سيمان بنائی سنگها را می کنند تا کل اين را هم ضميمه مفروضات خودساخته پيشين» جدال اديان«استمرار 

    فريب کنند. ساز کردن سمفونیبرای 

معماران جامعه متکثر به تمامی ترفندهای باال دست می يازند تا چه کنند؟ پاسخ روشن است، واقعيت سرمايه داری را 

ه را عاين جامشتی دو طبقه اساسی آغيرقابل  ارگران دور کنند، تضاد ماهوی، سرکش، طغيان آميز،از دسترش شعور ک

ينی جامعه را از معنای زمقوقی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی فراطبقاتی پوشانند. لباس اختالف منافع متعارف ح

نگی، اخالقی، اجتماعی، نظامی، پليسی، تهی آن به مثابه سطح معينی از انکشاف اقتصادی، مدنی، حقوقی، فکری، فره

ولت، د غيرقابل تفکيک ميان بنمايه شکل توليد يا رابطه کار و سرمايه با ماهيت رابطه اندرونی، انداموار و گردانند،

همه فراساختارهای مدنی، سياسی، فرهنگی، فکری حاکم را قيچی کنند، سبعيت و بربريت سرکش اين نهادها را از 

ت، ذات حاصل بی لياقتی، شقاواين جنايت ها و توحش ها را  سازند،قعی آنها که سرمايه است منفصل سرچشمه وا

فاشيستی دولتمردان خوانند!!، بارآورد قهری اين و آن ايدئولوژی نامند!! مهر توسعه سياسی نامکفی و رشد ناقص مدنيت 

تکثرگرايان عده ای از کنند.  جنجال همه دردها  کوبند و سرانجام دموکراسی را به عنوان معجزه عظيم خلقت و عالج

الی می آويزند، در حهم  ها و شعبده بازیبرای فرار از فشار تناقضات فاحش پندارهای خود به بسياری از فريبکاری ها 

ارگر ک جدا کردنعامل  يگانهسيه روزيها،  فقر و فالکت و تمامی بانینقش سرمايه داری، اين تنها  که با کالم، کالم خود

 شعور از دسترسرا  عيين سرنوشت توليد، کار، زندگیاز کار، حاصل کار و ساقط کردن وی از هرنوع دخالت در ت

 از يک سوی .تظاهر می کنندداری هم سرمايه  انتقاد از به ،ميان، با غالظ و شداد ، يک سطر دردنمی کندور کارگران 

 ردازیو باژگونه پ شکل سانسور بدترينبه خود، از سوی ديگر د!! نندازپرآوازه ترين کمپين ها را عليه سانسور راه می ا

ائی نام کثرت گرد. آنچه زير نی خارج سازرا از سنگر جنگ راديکال طبقاتتوده های کارگر  تا زننددست می  ها واقعيت

 دن و متالشیکه خرد کردن، در هم کوبي سرمايه آويزی است يکغوغا می شود، برخالف ظاهرش، لشکرکشی ايدئولوژ

برای رهائی از استثمار،  يعنی توده کارگر دنيا ، همسنگری، همرزمی کثيرترين سکنهنمودن بيش از پيش پايه های اتحاد

وق آحاد، حق مجعول کثرت گرايان زير بيرق حق تعيين سرنوشت کار، زندگی را هدف گرفته است. ، ساقط بودن ازستم

عمال فقط طبقه کارگر را شقه، شقه می کنند تا هر شقه  ، فرقه های دينی و عقيدتی،گروهها، مليت ها، قوميت ها، احزاب

پياده نظام مفلوک تسويه حساب های درون طبقه سرمايه دار، به نفع اين و آن بخش  را به وحدت با بورژوازی بفرستند و

دنيا به حکم هستی اجتماعی و شيرازه کار، معاش، رفاه، حقوق، آزادی خود،  توده های کارگر  از سرمايه داران سازند.

در هيچ زمينه ای با هم ندارند. هيچ بخش آنها دارای هيچ منافع جداگانه از بخش های ديگر نيست،  تضاد و جدالیهيچ 



ا، هگرسنگی ها، بی سرپناهيستمکشی ها،  بدبختی ها،هست، اگر طول و عرض  اگر شدت استثمار آنها متفاوت است که

بطی هيچ ر فقطا متفاوت است که بدون شک، هست. نه هبی آبی و بی داروئی يا ساير محروميت های آن بی بهداشتی ها،

بعيت گويای اعمال س ،هيچ کجای دنيا نيست، که اوال منافع متمايز آنها ندارد، نه تنها مايه خيری برای هيچ کارگری دربه 

ران گو بربريت هولناکتر سرمايه بر بخشهائی بيش از بخش های ديگر است، ثانيا، تابعی از شکست و پيروزی های کار

تشتت و تزلزل در همبستگی انترناسيوناليستی ضد سرمايه داری طبقه کارگر  ثالثا بانی افتراق، ،است عليه سرمايه داری

شده است. اين تفاوت ها توسط نظام بردگی مزدی بر کارگران تحميل شده است، هزينه آن بر زندگی توده کارگر جهانی 

ز وجود آنها برای انباشتن زرادخانه ناسيوناليستی عليه انترناسيوناليسم دنيا سرشکن و سنگين گرديده است. سرمايه ا

. کارگران برای بازيابی، قوام و استحکام قالع قدرت خود در مقابل سرمايه داری بايد و می جويدکارگری بهره جسته 

، به يک قدرت سراسری شورائی م ريزند. آنها نيازمند يکی شدن در مقابل سرمايه، ارتقاء خودها را بر هبنياد اين تفاوت 

هر سخن از کاهش ضد سرمايه داری و پيکار برای برپائی جامعه و جهانی، بدون کار مزدی، دولت، طبقات هستند. 

فشار استثمار، کاهش ستمکشی و محروميت های اين طبقه در هر نقطه دنيا، هر اشاره به رهائی فرجامين اين اکثريت 

اه رسرمايه داری سوای فريب هيچ چيز ديگر نيست.  هستیر مبارزه متحدشان عليه بنياد غالب سکنه دنيا بدون تأکيد ب

همرزمی هر چه آهنين تر اين جمعيت چندين ميلياردی عليه سرمايه داری می گذرد.  رهائی بشريت عصر از همبستگی،

ه فاش و ک نمی کندودن اين جنگ نه فقطه هيچ کمکی به پيکار اين طبقه و مشتعل نم جامعه متکثرجار و جنجال برپائی 

   است.  اين جنگو شکست بورژوازی برای سرکوب  عريان در خدمت

   پايدارناصر 

   1401اسفند 
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