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 5/   لغو کار مزدیجنبش 

 2010نوامبر         استجنبشی که در اسارت بی افقی 

 

سال جاری، سال وقوع عظیم ترين اعتصابات کارگری در قاره اروپا بوده است. يونان 

همه جا تلف در تسخیر کارگران قرار داشت. ای متوالی در فواصل زمانی مخبرای روزه

چرخید. مدار بازچرخی سرمايه برای نمی تعطیل و چرخ تولید اضافه ارزش عجالتاً

ها ساعاتی يا حتی روزهائی چند قفل خورده بود. شهرها، دهات، مراکز تولید و کار، راه

حکم فرمان مطاع مالکان و حاکمان سرمايه را  و درياهاها و راه آهن ها، بنادر، خشکی

 کردند. يعنی که کارمی شورشی را اجرا« محارب»کنار زده و عجالتاً حکم طبقه 

گرديد و بازتولید سرمايه دچار سکته بود. سوء تفاهم نشود، نمی شد، سود تولیدنمی

ر يونان به مراد از تسخیر همین اندازه است و هیچ چیز بیشتری منظور نیست. آنچه د

کرات روی داد، در اسپانیا نیز چندين بار، با همان وسعت، همان عظمت و همان 

میزان برد و تأثیر به وقوع پیوست. در اينجا نیز موج اعتصابات سراسری همه کشور را 

ريختند و فرياد اعتراض سر دادند. ها به حالت فلج انداخت. کارگران به خیابان

ها از انسداد مجاری تولید سود سرمايهها ايه داران و دولت آنخوابید و سرمها کارخانه

ال نیز چنین کردند و همزنجیران بلژيکی آن ها، نه به وحشت افتادند. کارگران پرتغ

يک بار که حداقل دو بار، سرتاسر کشور را میدان نمايش نارضائی و اعتراض خويش 

شمار وقوع اين اعتصابات در طول  کارگر در ايتالیا وهای نمودند. ابعاد اعتصاب توده

اين سال هم هیچ دست کمی از ساير جاها نداشت و باالخره طبقه کارگر فرانسه مثل 

ديگر رکورددار وسعت اعتصابات و طوفان اعتراض بود. از رفتن به سراغ های همه دوره

ی کنیم. عجالتًا همین اشارات کافی است. به بررسمی کارگران کشورهای ديگر اجتناب

آنچه روی داده است بپردازيم. قبل از هر چیز هدف مبارزات چه بوده است؟ پاسخ 

ها تأسف بار است. در هیچ يک از اين اعتصابات و فراتر از آن در کل مبارزات و خیزش

پیش به اين سوی، ها طبقه کارگر بین المللی در اين سال يا از سالهای و مقاومت
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به جلو وجود ندارد. در هیچ کجا، هیچ گفتگوئی از هیچ سطح انتظار و خواست و خیز 

 که تولیدهائی هیچ میزان خراش تازه بر کوهساران روز به روز مرتفع تر اضافه ارزش

ای شود در میان نبوده است. کارگران هیچ کجای جهان خواستار هیچ بهبود تازهمی

ابی از افزايش در شرائط معیشتی و امکانات اجتماعی خود نشده اند. در هیچ اعتص

، از آموزش و بهداشت و درمان رايگان يا حتی ارزان تر، مهد دستمزدهای واقعی

کودک بیشتر و کم هزينه تر، روزانه کار کوتاه تر، سن بازنشستگی پائین تر از آنچه تا 

 بر زبان هیچ کارگری جاری نشده است. ها امروز بوده است و مانند اين

اب کنندگان چند میلیونی در غرب و جنوب و مرکز همه آنچه گفتیم پیشکش، اعتص

اروپا يا هر قاره و هر کشور ديگر حتی به دفاع واقعی از حدود و ثغور دستاوردهای 

معیشتی و رفاهی مبارزات گذشته خويش برنخاسته اند. سطح انتظار و مرز مطالبات 

ار و ندار کارگران ممانعت کامل از ورود ماشین سالخی و تعرض سرمايه به حوزه د

حول محور کاهش دامنه ها کنونی خود نبوده است. بالعکس تمامی جنگ و جدال

خورده است. میدان ستیز می خالی امکانات چرخهای تعرضات و سالخی کمتر سفره

بسیار های بلکه جايگزينی اخراجها نه ممانعت مصمم و قاطع از هر میزان بیکارسازی

که بهای واقعی اند خراج بوده است. کارگران نگفتهکثیر با شمار کمتر محکومان به ا

که اين تنزل اند نیروی کار دچار هیچ تنزلی نشود، در بهترين حالت خواستار آن شده

 تعديل شود و تخفیف يابد!! 

ال يا ايتالیا، بلژيک، رد اعتصابات يونان، اسپانیا، پرتغباال نه فقط در موهای مؤلفه

ه با کل جنبش کارگری بین المللی در شرائط حاضر دنیا فرانسه و آلمان که در رابط

مصداق دارد. فشار اين وضع آنچنان سنگین و فراگیر و مزمن است که وجود آن 

هم نه ها حالتی طبیعی احراز کرده است و حتی پرهیجان ترين و دو آتشه ترين چپ

ماعی در حرف و نه بر روی صفحات اينترنت، اما در دنیای پراتیک و هستی اجت

از قانون طبیعت در شیارهای ذهن خويش ای روزمره، تداوم آن را به مثابه گوشه
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ها نیست و اگر میلیونها جاسازی نموده اند. چرا چنین است؟ به طور معمول سؤال آن

ترين ای سال هم ادامه داشته باشد حتی به اندازه يک کورسوی نازک انتقاد به حاشیه

را ها سیاسی و طبقاتی آنهای ن را متأثر و وجدانحرف آدمی مانند لنین، اذها

سازد!! به بیان روشن تر، اينکه جنبش کارگری بین المللی به چنین نمی جريحه دار

سقوط کرده است، اينکه مشعل پیکار کمونیستی و ضد کار مزدی طبقه ای ورطه

ام خود سوزد، اينکه رفرمیسم راست و چپ همه چیز را در کنمی کارگر در هیچ کجا

های کارگر در همه دنیا به حلقههای فرو بلعیده است و اينکه تاريخ مبارزات توده

را « کمونیست» متوالی شکست تبديل شده است خاطر هیچ پرچمدار سرود بر لب 

سازد، مهم دفاع از مکتب، پاسداشت حرمت قديسین، جانفشانی نمی مکدرای هیچ ذره

اهورائی صدر فرقه های ول در ستايش چهرهمطهای برای سکت و سر دادن چکامه

است. وضع فعالً چنین است اما به طور قطع چنین نخواهد ماند. جنبش کارگری يقیناً 

از اين بن بست خارج خواهد شد، شرائط حاضر بیش از تمامی دقايق صد سال اخیر 

کمک به ی از اين تغییر ديد و برای ییر است. بايد خود را جزء اليتجزايآبستن اين تغ

ممکن دست زد. وضعیت کنونی جنبش کارگری های حفاری مسیر آن به تمامی تالش

است که شناسائی آن ها، شرط الزم خروج از بن ای حاصل اثرگذاری عوامل پیچیده

توان به چند بخش تقسیم کرد و هر می سرکش موجود است. اين عوامل راهای بست

 بخش را به طور جداگانه بررسی نمود. 

 داری والت نظام سرمایهتح

امروز چیزی نیست که در نیمه دوم قرن نوزدهم يا حتی نیمه اول قرن داری سرمايه

بیستم بوده است. توضیح واضحات است که منظور نفس رابطه سرمايه، رابطه خريد و 

فروش نیروی کار و تولید اضافه ارزش، سرمايه به مفهوم عام و به مثابه يک شیوه 

انون ارزش، کار مجرد و تواند باشد. گفتگو از اين نیست که قنمی وتولید، نیست 

الزم و اضافی، سرمايه ثابت و متغیر، اضافه ارزش مطلق و نسبی، نرخ  مجسم، کار
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اضافه ارزش، نرخ سود عمومی، گرايش نزولی نرخ سود، بحران اقتصادی و در يک 

هیت خود را تعويض يا کالم آنچه که تار و پود رابطه اجتماعی سرمايه است، ما

دستکاری کرده است!!! نه، چنین چیزی نه قرار است رخ دهد و نه مورد بحث است. 

آنچه به صورت بسیار حیرت بار و هوش ربا تغییر يافته است، چیزهای ديگری است. 

تغییراتی که از یک سوی هستی سرمایه را به لحاظ تناقضات درونی روند کار 

از سوی و  در آستانه احتضار و انفجار قرار داده است و موانع اساسی بازتولید،

طبقه کارگر، مجاری و داری دیگر در غیاب سرکشی موج پیکار ضد سرمایه

الزم برای آوار کردن هر چه سهمگین تر بار همه این تشدید های مکانیسم

در اين  کارگر دنیا با خود به همراه آورده است.های تناقضات را بر زندگی توده

رخ داده است ها ر، به آنچه که در رابطه با سیر کهکشانی ترکیب ارگانیک سرمايهگذ

چند سال پیش از شروع جنگ جهانی  ونگاهی اندازيم. شرکت اتوموبیل سازی ولو

تأسیس شده  SKFبه عنوان يک مؤسسه دختر انحصار عظیم  1927دوم، در سال 

در  وم نیست اما مؤسسان ولواست. شمار دقیق کارگران کارخانه در آن روزها معلو

کل تولید سال اول شرکت معادل حجم تولیدی گزارشات روز خود تأکید دارند که 

. گیردمی ساعت توسط کارگران اين تراست انجام 3است که اينک فقط در طول 

ساعت باالتر بوده است و تعطیالت هفتگی از  10از  وروزانه کار در سال تأسیس ولو

شود که می کرده است. با يک محاسبه ساده سرانگشتی معلومنمی يک روز تجاوز

برابر  1040سال، بیش از  80در طول اين  وبارآوری کار اجتماعی در روند کار ولو

 1930در سال  وشده است. در همین جا اضافه کنیم که دستمزد ساعتی کارگران ولو

طور متوسط، با حدود يک و نیم کرون بوده است. اين دستمزد در شرائط فعلی به 

 توجه به سیستم مالیاتی کشور و پس از احتساب درصدی که از اين بابت کسر

کند. به اين ترتیب، در حالی که سرمايه و سود حاصل نمی کرون تجاوز 70شود، از می

 46برابر باالتر رفته است اما بهای نیروی کارش فقط  1040 واز استثمار هر کارگر ولو



 9/   لغو کار مزدیجنبش 

 200فقط  1927رده است. سرمايه اولیه شرکت در همان سال برابر افزايش پیدا ک

، میزان سرمايه ومؤسسه ولو 2009هزار کرون سوئد بوده است. بر پايه گزارش سال 

میلیون کرون رسیده است،  265میلیارد و  332تحت مالکیت شرکت در اين سال به 

و میزان  میلیون سرمايه گذاری جديد داشته است 220در همین سال حدود  وولو

میلیارد کرون  40سودی که سال پیش از آن نصیب خود ساخته است بسیار بیشتر از 

های سالی است که همه بخش 2009بوده است. اين را نیز از ياد نبريم که سال 

داری سرمايه جهانی در کوبنده ترين و نیرومندترين بحران اقتصادی تاريخ سرمايه

که در سال ای سرمايه کنونی شرکت، با سرمايهخورده است. مقايسه ارزش می غوطه

یک میلیون و پیش ريز کرده است حکايت از افزايشی به میزان تقريبی  1927

دارد و اين در حالی است که شمار کارگران روز اين تراست در هفتصد هزار برابر 

برابر سال تأسیس آن در شهر يته بوری سوئد باالتر  35کشور جهان از حدود  125

هزار برابری را در ترکیب  50افزایش فته است. اين ارقام به نوبه خود يک نر

 دهد. می شرکت نشان ارگانیک سرمایه

سال تمامی اجزاء سرمايه جهانی عین همین  80بحث بر سر اين نیست که در اين 

مانند سوئد ای را طی کرده است اما آنچه در اينجا يا در جامعه وپروسه تغییرات ولو

برای شناخت نسبی فرايندی است که نظام ای ده است، به هر حال نمونهروی دا

گويد که بخش اعظم و می به طور عام پشت سر نهاده است. اين فرايندداری سرمايه

غالب آنچه انسان ها، در طول چند قرن اخیر و از زمان پیدايش، به ويژه از روزگار 

مالً تبديل به سنگ شده است. به کار تا امروز تولید کرده اند، عداری تسلط سرمايه

مرده مبدل گرديده است. ماشین آالت و وسائل تولید و در يک کالم سرمايه شده 

راند و می است. حالت سنگستان يافته است. سنگستانی که بر جهان بشری حکم

د تا خونابه بالندگی و راز بلعمی برده مزدی دنیا را مستمراًهست و نیست میلیاردها 

خود سازد. افزايش چند ده هزار برابری، چند هزار برابری، چند صد برابری و در  بقای
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بدترين حالت چند ده برابری متوسط ترکیب ارگانیک سرمايه در سطح جهانی و 

استمرار بی انقطاع اين افزايش، يعنی اين که کارگران به صورت يک طبقه بايد لحظه 

ه صورت کار پرداخت نشده، به سرمايه و به لحظه بخش هر چه عظیم تر کار خود را ب

از آن را به عنوان دستمزد يا تری سود سرمايه داران مبدل سازند و بخش هر چه نازل

هزينه بازتولید نیروی کار دريافت دارند تا سرمايه قادر به ادامه بازتولید خود باشد. 

رکیب ارگانیک شود. افزايش مستمر و غول آسای تنمی مسأله اما، به همین جا محدود

بايد با فواصل زمانی هر داری ير سرمايهذاتی و گريزناپذهای اينکه بحران سرمايه يعنی

چه کوتاه تر، درجه کوبندگی هر چه سهمگین تر و قدرت تخريب هر چه غیرقابل 

مهارتر، کل ارکان حیات سرمايه را متزلزل سازد. يعنی اينکه ظرفیت درونی سرمايه 

هر چه بیشتر تنزل يابد، يعنی اينکه بحرانی در عمق و ها بحران جهانی برای غلبه بر

میالدی بايد سراسر اين سنگستان را آماج وزش  2008وسعت و عظمت بحران سال 

طغیان اعتراض استثمار شوندگان کند. وضع حاضر همه اين های نیرومندترين طوفان

 راهها دهند، حتی طوفانمی رویها را در بطن خود نهان دارد اما بحرانها احتمال

برای در هم کوبیدن بنای ها دهد جهت گیری طوفاننمی افتند و آنچه که رویمی

بینند که سرمايه همچنان با قدرت اهريمنی بالمنازع خود بر می سرمايه است. همه

راند و برای هر لحظه اين باقی ماندن، هستی بشر عصر را قدم به قدم می جهان حکم

گويد: مشکل فقط اين نیست می سازد. کابوسی کهمی دهشت و مرگبرهوت خون و 

با هیچ بحرانی و با هیچ درجه کوبندگی بحران بدون سرکشی يک داری که سرمايه

رود، نمی جنبش نیرومند سازمان يافته شورائی و ضد کار مزدی طبقه کارگر از میان

رود، به طور مدام  نمی از بینزند که: وقتی می بلکه از اين هم بدتر، بسیار بلند بانگ

ها برای سرشکن کردن هر چه کوبنده تر بار بحرانای و راهکارهای تازهها به مکانیسم

ها اين مکانیسم رويش و رشدهای يابد. زمینهمی بر زندگی طبقه کارگر هم دست

طبیعتاً در اندرون رابطه سرمايه موجود است اما نکته اساسی آن است که سرمايه 



 11/   لغو کار مزدیجنبش 

گردد که می هانی تنها به اين دلیل قادر به تکوين، پرورش و بهره گیری از آنجها

طبقه کارگر از میدان واقعی کارزار دور است. نظام بردگی داری جنبش ضد سرمايه

توانست با دست جنبش لغو کار می هامزدی بسیار زودتر از زمان احراز اين مکانیسم

ن نشد و ما اينک شاهد استفاده سرمايه از اين مزدی طبقه کارگر نابود گردد اما چنی

 هستیم. مهمترين اين کارافزارها از ديد ما عبارتند از:  ها راهکارها و اهرم

 نقش دولت 

بعد، دولت فراتر از ماشین سرکوب، ابزار اعمال ها در نیمه دوم قرن نوزدهم و تا سال

مسائل جاری ای فتق پاره اری و رتق وی، تأمین نظم سیاسی، نهاد قانونگذقهر پلیس

سرمايه چیز ديگری نبود. اين وضع در طول زمان به تدريج تغییر يافته است. دولت 

روز نقش حساس کلیدی، نه فقط در دفاع پلیسی و نظامی از مناسبات سرمايه داری، 

که در روند کار و فرايند ارزش افزائی و بازتولید سرمايه داراست. برای تبیین واقعی و 

موضوع بايد نخست از مجرد بحث دولت اندکی خارج شد و به درونمايه اقتصاد  علمی

کاالئی کالً و فرايند بسط اين درونمايه در ساختار هستی سرمايه باز گشت. اين ذات 

را به صورت روابط میان ها است که روابط انسانای مبادلههای کاال و تولید ارزش

به عنوان موجودات ها در اين شیوه تولید، انسان سازد.می اشیاء و کاالها با هم مجسم

انسانی، با منطق زندگی آزاد انديشوار انسانی، نیازهای واقعی آگاهانه انسانی، 

زندگی اجتماعی مرفه انسانی و توان دخالتگری جمعی بیدار انسانی با هم های مالک

د شده توسط آن تولیای مبادلههای ارزشها گردند. به جای همه ايننمی رو به رو

زنند، متن ديدار را پر از قانون می کنند، شرائط ديدار را رقممی هاست که با هم ديدار

سازند و اين ديدار و  ملزومات و مقررات آن را سکوی می و حکم و معیار و مالک

 سازند. مارکس اين موضوع را چنین توضیح داده است. می هاتعیین سرنوشت انسان

رسد و مراحل گوناگون می تمامی اين حرکت، روندی اجتماعی به نظر هر چند» ..... 

خاص افراد است، با اين همه، بايد در نظر های آن گوئی نتیجه عمل آگاهانه و هدف
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داشت که مجموعه اين روند، روندی عینی و خودانگیخته است. درست است که اين 

ت، اما در کل مستقل از آگاهی متقابل و آگاهانه افراد اسهای روند خود ناشی از کنش

کند. برخوردهای افراد با يکديگر قدرت اجتماعی نمی آن هاست و از آن تبعیت

متقابل افراد پايه ايجاد فرايند های کند که مسلط بر آنهاست. کنشمی ايجادای بیگانه

شود. گردش به عنوان کلیتی از فرايندهای اجتماعی، می هاو نیروئی مستقل از آن

تین شکلی است که در آن نه تنها رابطه اجتماعی مثاًل در پول يا در ارزش مبادله نخس

رسد. مستقل نموده می ای، بلکه تمامی حرکت جامعه، چیزی مستقل از افراد به نظر

شدن رابطه اجتماعی و تظاهر آن به صورت نیروئی طبیعی، تصادف يا هر چیز ديگر، 

جتماعی در آغاز تصوری از خود به عنوان فرد پیامد ضروری اين حقیقت است که فرد ا

 ) گروندريسه جلد اول (  «آزاد ندارد.

و به ويژه در پی آمد داری با انتقال اقتصاد  کاالئی از فاز نخست به شیوه تولید سرمايه

تسلط رابطه سرمايه در کشورها و در سراسر جهان، شاخص اساسی باال پروسه شمول، 

سراسری خود را کامل و کامل تر ساخت و تا دورترين  قدرت، بتوارگی و فراگیری

مرزهای ممکن پیش رفت. سرمايه به مثابه يک رابطه اجتماعی، دنیای تلنباری از 

تولید های اجبارهای پیچیده، تاريک، بت گونه و خارج از مدار دخالت و اراده توده

ز قانون، قبول کننده آن است. اجبار انسان ها، به فروش نیروی کار، جبر اطاعت ا

بیکاری، تحمل گرسنگی، تن دادن به فقر، پذيرش تن فروشی، حکومت شوندگی، 

فرسايش جسمی و فکری، انفصال از روند کار، ساقط شدن از اراده آزاد و مستقل، 

است، داری اجبار به تحمل هر چه که نیاز بازتولید سرمايه و ماندگاری نطام سرمايه

زنجیر قدرت خدائی سرمايه و سلسله اجبار انقیاد و پیوسته های همه و همه حلقه

را در داری خالق سرمايه در مقابل سرمايه است. مکان دولت سرمايههای بردگی انسان

درون اين فرايند بايد جستجو نمود. دولت برای اين نظام نهادی است که کل قدرت 

اس حاکمیت عموم را لبها حیات اجتماعی انسانهای بتواره سرمايه در تمامی عرصه
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نهد!!! و ظرف نمايندگی منافع، می نام« ملت» پوشاند!!! برج اراده عام می شهروندان

زند. دولت بخشی از زنجیره سراسری می کل مردم جارهای انتظارات و خواست

و راهبردهای تحمیل ها جباريت، قهر، شروط و قیود بازتولید سرمايه و تمامی مکانیسم

کارگر در پوشش دروغین ارگان اراده واحد مردم و ساکنان يک ای هآن ها، بر توده

جامعه است. پديده دولت در همان حال کارگاه وارونه نمائی سرمايه و وضعیت 

کارگر در چنبره اين رابطه اجتماعی است. با قرار گرفتن دولت در چنین های توده

نه فقط در حوزه  موقعیتی، اين امکان برايش فراهم است که کارسازترين نقش را

که از قلمرو استقرار نظم سیاسی سرمايه سرکوب پلیسی جنبش کارگری، نه تنها در 

عرصه تالش برای بیشترين تضمین نظم تولیدی سرمايه تر، در ای پايهها همه اين

اجتماعی نیز بازی نمايد. دولت سرمايه اساسًا حائز چنین نقشی است اما بحث ما در 

ای ی اين نقش نیست. تمرکز کالم روی باز کردن و بیان اهمیت ويژهاينجا صرفاً بازگوئ

احراز داری است که اين نقش دولت در شرائط تاريخی روز برای ادامه حیات سرمايه

 کنیم. می کرده است. موضوع را از ورای تشريح مختصر يک نمونه معین باز و کنکاش

نجاه و هفت میلیارد بالغ بر نهصد و پای بودجه 2008دولت سوئد درسال 

( کرون را از تصويب مجلس اين کشور گذراند. از اين رقم حدود 957،000،000،000)

 مستقیم و بیشترهای ( کرون را مالیات810،000،000،000هشتصد و ده میلیارد ) 

داد و مابقی نیز زير می کارگر تشکیلهای پرداخت شده توسط توده غیرمستقیم

شد. در همین می ل از چرخه معیشت کارگران بیرون کشیدهعناوين مختلف، به هر حا

میلیارد کرون  500سال میزان مالیات وصول شده دولتشهرها ) کمون ها( نیز از مرز 

فراتر رفت. به بیان شفاف تر در اين سال دولت سوئد حدود يک تريلیون و پانصد 

کارگر را های تودهکرون از کار پرداخت شده ساالنه  )1،500،000،000،000میلیارد )

خارج و مالط و مصالح بودجه ساالنه خود ساخت. اينکه در اين سال ها از دست آن

ارزش کار پرداخت نشده طبقه کارگر چه میزان بوده است و ارقام اضافه ارزش حاصل 
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کرده است رقم دقیقی نداريم زيرا می استثمار اين طبقه در کدام مدار کهکشانی سیر

آسان نیست. در اين میان فقط دو نکته را به خاطر بسپاريم. اول  محاسبه آن چندان

توان دريافت که نرخ می کم و بیشها آن که از گزارشات چند ماه يک بار شرکت

باالتر است و دوم اين که میزان مالیاتی که  %500به طور معمول از ها اضافه ارزش

بیش اند و دولتشهرها داده کارگران حتی از همین کار پرداخت شده خود تحويل دولت

از مقداری است که برای خودشان و برای امرار معاش و بازتولید نیروی کارشان باقی 

مانده است. اثبات ادعا بسیار ساده است. کل ارقام مالیاتی اين سال را به کل جمعیت 

 4هزار کرون و برای هر خانواده  166حدود ای سوئد تقسیم کنید، به سهم سرانه

هزار کرون خواهید رسید. در حالی که متوسط آنچه به طور واقعی صرف  664 نفری

همه نکات ها هزينه معیشت افراد شده است به طور قطع از اين رقم کمتر است. اين

مهمی هستند اما بحث عجالتاً اين است که دولت چگونه به طور روتین و نهادين کل 

 ند بازتولید سرمايه اجتماعی کشور پیوندارقام اين بودجه را از مجاری مختلف به فراي

 کند. اين مجاری عبارت بودند از:می زند و تزريقمی

( کرون به عنوان 128،000،000،000. بیش از يکصد و بیست و هشت میلیارد )1

قرار گرفت که زير فشار هائی کمک بالعوض و غیر قابل مطالبه در اختیار شرکت

سرمايه داری، قادر به ادامه کار و حصول نرخ  طغیان موج بحران اقتصادی سراسری

( در آستانه  SAABمانند ساب ) ها سودهای دلخواه نبودند. برخی از اين شرکت

بود. در ها تنها مفر ماندگاری آنها ورشکستگی کامل قرار داشتند و دريافت اين کمک

عظیم ای ههمین جا يادآوری کنیم که سرازير شدن سیل اين ارقام به حساب تراست

وی مغزی کارگران ل با دنیائی جنجال پردازی و شستشاقتصادی مذکور مطابق معمو

کارگری در يک مثلث شوم های همراهی شد. سرمايه داران، دولت و اتحاديه

مفريبی همه جا و به همگان القاء کردند که گويا هدف از اين کار جلوگیری از عوا

ه اشتغال چند هزار کارگر است!! واقعیت و تضمین ادامها طغیان بیشتر بیکارسازی
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کردند، يکراست تا می که اين مبالغ کالن را دريافتهائی کاماًل خالف اين بود. شرکت

الت موجود با آخرين دستاوردهای خر آن را به جايگزين سازی ماشین آکرون آ

 تکنولوژی روز، افزايش بیشتر ظرفیت بارآوری کار و در همین راستا کاهش گسترده

دادند. بخشش بعدی دولت به مراکز صنعتی و مالی از محل می نیروی کار اختصاص

نیز با طوفان ها بود. اين بانکها بودجه يک تريلیون و نیم کرونی، سیل کمک به بانک

بزرگ صنعتی های بحران، موجوديت خود و متعاقب آن، حیات بسیاری از شرکت

ها به دهها ديدند. رقم اين کمکمی خطرخود را در معرض های حوزه انباشت سرمايه

 میلیارد کرون بالغ گرديد. 

نظم سیاسی يا اجتماعی سرمايه، دومین حوزه مهم  سرريز  یبرقرارهای . سازمان2

 400اقالم بودجه دولتی بودند. سهم اين نهادها در سال مالی مذکور، مجموعاً سقف 

  .( کرون را خراش داد400،000،000،000میلیارد )

آموزش و درمان و رفاه اجتماعی مجموعًا پانصد میلیارد های . حوزه3

( کرون از کل بودجه را سهم خود ساختند، پیش تر توضیح 500،000،000،000)

کل قدرت بتواره سرمايه را لباس حاکمیت شهروندان و داری داديم که دولت سرمايه

رفاه » پوشاند. لفظ می هاانکل ملزومات ارزش افزائی سرمايه را لباس مصالح عام انس

نیازمند آموزش، ها دقیقًا سیالب همین وارونه پردازی هاست. انسان« اجتماعی

پرورش، تحصیالت عالی، پژوهش، بهداشت، دکتر و دارو و درمان هستند. اما اين 

و انتظارات ماهیتًا ها اساساً مختلف داشته باشد و افقهای تواند سرچشمهمی نیازها

ا دنبال کند. ممکن است فرايند تالش طبیعی، آگاه، بالنده و اجتماعی متضاد ر

برای تعالی نامحدود جسمی و فکری خويش باشد و در همین راستا حداکثر ها انسان

سالمتی، آسايش، مهار همه مخاطرات زندگی، بی نیازی کامل و رهائی از هر نوع 

ند بند خود موجد تنگناهای اسارت و انقیاد را هدف گیرد. بالعکس ممکن است در ب

مرگبار بیشتر، فرسايش بی پايان فیزيکی و روانی و عامل های فراگیر معیشتی، بیماری
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ناممکنی هر شکل بی نیازی و هر مقدار آزادی انسانی باشد. حالت نخست چیزی است 

کارگر است و وضعیت دوم چیزی است که از ذات های که هدف پیکار آگاه توده

برای ها شد. هدف تعلیم و تربیت، پژوهش، بهداشت و درمان انسانجومی سرمايه

سرمايه فقط تربیت نیروی کار به ارزان ترين بهای ممکن و تأمین حداقل سالمتی اين 

این را نیز به خاطر داشته باشیم که نظام نیرو با کمترين هزينه است. 

آماج مبارزه بنا به درونمایه خود از روز ظهور تا لحظه مرگ داری سرمایه

کارگر است. طبقه کارگر در هر کجا و هر زمان متناسب با های طبقاتی توده

را بر این نظام تحمیل هائی آرایش قوای روز خود کوشیده است تا خواست

کند. بر همین اساس سرمایه در برنامه ریزی نظم تولیدی و سیاسی و 

تولید و ارزش اجتماعی اش مجبور است که در حاشیه ملزومات اساسی باز

افزائی خود این یا آن خواست تحمیل شده طبقه کارگر را مطمح نظر قرار 

کارگر قهراً و به حکم مبارزه طبقاتی، های دهد. تحقق این نوع انتظارات توده

خود را بر شروط و الزامات بازتولید سرمایه تحمیل کرده و در درون آن جا 

( کرون بودجه آموزش 77،000،000،000حدود هفتاد و هفت میلیارد )یافته است. 

دولت سوئد مشتمل بر هر دو رويه اين نیازها بود. اين  2008و بهداشت و درمان سال 

رقم برای فراهم سازی امکانات پرورش نیروی کار در سطوح مختلف و تأمین کمترين 

 دولت این ارقام را برای رفع نیازهای سرمایهشد. می منظورها میزان سالمتی آدم

 نمود.می پرداخت و کل بهای آن را از کار پرداخت شده طبقه کارگر کسرمی

سرمايه به شتاب فزاينده علوم، گسترش دامنه تکنیک و صنعت و ايجاد مؤسسات الزم 

محتاج است. بايد دبستان و دبیرستان تأسیس کند، نیروی کار حال و آتی را روانه 

را هر چه بیشتر ها وح مختلف اين آموزشمراکز آموزشی نمايد، دامنه اين مراکز و سط

توسعه دهد، دکتر و بهیار و پرستار بپرورد. بیمارستان و مؤسسات درمانی بر پای دارد. 
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دانشگاه بنا نمايد و مراکز پژوهشی کارآمد به وجود آورد. انجام اين کارها چیزی 

دار يک کشور  نیست که از عهده اين يا آن سرمايه دار منفرد برآيد. کل طبقه سرمايه

شود. طبقه سرمايه دار می است که دست به کار حل و فصل اين نیاز سرمايه اجتماعی

کند می برای اين کار از طريق سازمان مشترک برنامه ريزی و تصمیم گیری خود اقدام

و دولت عالی ترين و سازمان يافته ترين و مجهزترين نهاد قدرت جمعی سرمايه است. 

میزان هزينه آن را تا  ضمن تضمین نیازهای سرمايه اوالً است که اساس کار دولت اين

طبقه کارگر  بر کار پرداخت شدهاين هزينه را  دهد، ثانیا سرحد ممکن کاهش

برنامه ريزی پرورش و آماده سازی نیروی کار يا تأمین سالمتی آن  تحمیل کند، ثالثاً

يا فشار طبقه کارگر آن را به را فقط تا جائی قبول کند که نیاز جبری سرمايه است و 

رابعاً و باالخره به محض مشاهده تنزل نیاز ماندگاری سرمايه تبديل کرده است. 

نرخ سودها، وقوع بحران و کاهش دامنه نیاز سرمایه به نیروی کار، در یک 

چشم به هم زدن صدها دبستان و دبیرستان و دانشگاه و بیمارستان و 

ها را وقف سودآوری بیشتر سرمایهها خارج آندرمانگاه را تعطیل نماید و م

بودجه هفتاد و هفت میلیارد کرونی دولت در سال مذکور همه اين جوانب را  سازد.

 مد نظر داشت. 

( کرونی سال 1،500،000،000،000. از کل بودجه يک تريلیون و پانصد میلیارد )4

رون نیز به کمک ( ک300،000،000،000دولت سوئد بالغ بر سیصد میلیارد ) 2008

اجتماعی اختصاص يافت. اين بخش در زمره استثنائاتی است که طبقه های هزينه

های خود و بر دامنه وقوع قیامداری کارگر چند کشور دنیا به يمن مبارزات ضد سرمايه

چهل و های عظیم تاريخی مانند کمون پاريس، انقالب اکتبر يا جنبش کارگری دهه

بورژوازی اين کشورها تحمیل کرده است. اما فراموش نکنیم که  پنجاه سده نوزدهم، بر

سرمايه حتی همین غرامت اجباری و تحمیل شده طبقه کارگر را نیز در دنیائی از 

اقتصادی و اجتماعی برتافته از منويات ارزش افزائی و سودآوری هر چه های داده
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از دست دولت منحل کرده است و اين کاری است که فقط ها عظیم تر سرمايه

گیرند، می قرارها ساخته است. کسانی که مشمول دريافت اين کمکداری سرمايه

هستند که تمامی عمر خود را برای سرمايه کار کرده اند، وحشیانه ترين هائی انسان

و اکنون توسط سرمايه به کوير فقر و اند میزان استثمار سرمايه را تحمل نموده

میت از دکتر و دارو و درمان و همه چیز پرتاب شده گرسنگی و بی مسکنی و محرو

اند. وجود اين جمعیت عظیم نفرين شده و داغ لعنت خورده، قهراً کانون انفجاری 

است. سرمايه در عظیم داری برای فروپاشی نظم سیاسی، تولیدی و اجتماعی سرمايه

و حمام  ترين بخش دنیا رفع خطر اين کانون انفجار را از طريق ديکتاتوری هار

کند و در هر کجا که قادر به استقرار چنین نوعی از می مستمر چاره انديشیهای خون

گردد. انجام اين مأموريت لزوماً به نهاد می ديکتاتوری نیست مجبور به پرداخت غرامت

شود. به بیان می مشترک نمايندگی و اعمال قدرت طبقاتی کل سرمايه داران ارجاع

ی اين وظیفه نیز بسان همه ساز و کارهای الزم حفظ حاکمیت ديگر ساز و کار ايفا

گردد و دولت است که باز می دولت سرمايهاز ساختار ای داری، جزء پیوسته سرمايه

 کند.   می کارگران کسرکار پرداخت شده هم کل اين رقم را از 

وع سوئد، به مسائلی از نداری سرمايه 2008ديگر بودجه دولتی سال های . بخش5

ها اختصاص داشت. هر کدام اين توسعه اجتماعیپلیس و محیط زيست و دفاع و 

کنند. سرمايه به صورت مدام می از زنجیره حیات نظام بردگی مزدی را تعیینای حلقه

سازد. در می شیمیائی و میکربیهای محیط زندگی بشر را تباه و ماالمال از آلودگی

قهری بازتولید خود و خواه زير فشار جنبش کارگری همین راستا خواه بر پايه نیازهای 

در هیچ کجا ها شود. اين چاره انديشیمی هامجبور به قبول حداقل چاره جوئی

کند. بالعکس فقط بازگشائی مجاری انباشت و نمی را دنبالها بهداشت و سالمت انسان

د بحث، کل گیرد. دولت سوئد در همین سال مورمی سودآوری بیشتر سرمايه را هدف

( 7،800،000،000اين رديف بودجه را که به رقم هفت میلیارد و هشتصد میلیون )
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شد به سرمايه داران زمین دار با هدف سودآوری بیشتر سرمايه هايشان، می کرون بالغ

به خاطر تأمین رايگان هزينه مارک گذاری کاالهای تولیدی ها به صاحبان تراست

رای تضمین مؤثرتر برق مورد نیاز صنايع، به تحقیقات بها خود، به امنیت نیروگاه

علمی گسترده به منظور دستیابی بیشتر به انرژی آبی و خورشیدی و بادی و همه 

در راستای دسترسی وسیع تر و ارزان تر  برق مورد نیاز سرمايه ها، اختصاص ها اين

رزش افزائی سرمايه داد. دولت همه اين کارها را در جهت تقويت هر چه بیشتر فرايند ا

 تحمیل نمود.  کار پرداخت  شده طبقه کارگرانجام داد و کل هزينه آن را بر 

. تداوم هستی سرمايه در گرو نظم رابطه خريد و فروش نیروی کار، امنیت اين رابطه 6

و رفع هر خطری است که به هر شکلی امنیت و ثبات چرخه تولید سود و خودگستری 

های ازد. سرمايه در اين راستا نیازمند سیستم پلیسی و دستگاهسرمايه را به خطر اند

انتظامی پیچیده و پر های اختاپوسی امنیتی، جاسوسی و ضد جاسوسی است. شبکه

بخش قابل توجهی از وظیفه دولت سرمايه است و  ،پیچ و خمی که سازماندهی آن

 کارگر سرشکنهای هآن از طريق دولت بر بهای نیروی کار تودهای تمامی اقالم هزينه

سوئد حدود سی و شش میلیارد داری سرمايه 2008شود. بودجه دولتی سال می

( کرون از حاصل کار و استثمار طبقه کارگر را صرف برپا ماندن 36،000،000،000)

 نمود. می عظیم اختاپوسیهای اين شبکه

داد. می . توسعه اجتماعی بخش مهم ديگری از بودجه سالیانه دولت را تشکیل7

از نوع آب، برق، جاده، ای سرمايه در سطحی بسیار وسیع نیازمند تأسیسات پايه

عظیم آبیاری، راه آهن، مترو، تراموا، خیابان کشی های بزرگراه، پل ها، سدها و شبکه

هر چه مجهزتر ارتباطات، های شهرها، فرودگاه ها، بنادر، مخابرات و سیستم

است. مخارج ايجاد اين مؤسسات در هر جامعه سر به ها ناتمی و مانند ايهای نیروگاه

 کشد و سهم عظیمی از سرمايه اجتماعی هر کشور را به خود اختصاصمی فلک

دهد. يک جزء اساسی رسالت هر دولت اين است که وظیفه ايجاد، توسعه و ترمیم می
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سرشکن  کارگرهای را به دوش گیرد و کل هزينه آن را بر زندگی تودهها همه اين

 سازد. 

. میلیاردها کرون از بودجه دولتی نیز به مؤسساتی اختصاص داده شد که تنها 8

های کارگر، مهندسی افکار بر اساس طراحیهای کارشان شستشوی مغزی توده

های اهو انتظار طبقه کارگر در عمق کارگ سرمايه و قالب بندی فکر و ذهن و اراده

 است. داری ريخته گری سرمايه

تسلیحاتی، شرکت در های در مورد هزينه زندان ها، بیدادگاه ها، ارتش، زرادخانه .9

نیاز به گفتگوی چندانی نیست. ارقام ها نظامی بین المللی و نوع اينهای پیمان

داد. می نیز بخش مهمی از بودجه ساالنه دولت سرمايه را تشکیلها نجومی اين هزينه

جدائی ناپذير ساختار دولت سرمايه است و دولت جزء ها سازماندهی همه اين حوزه

 کارگر پرداختهای را از حاصل کار و استثمار تودهها اين توحشهای است که هزينه

 کند. می

به مبلغ ای سوئد بود. بودجهداری آنچه گفتیم در مورد بودجه ساالنه دولت سرمايه

س با سال پیش بر اساس تقريبی يک هزار و پانصد میلیارد کرون که هر سال در قیا

يابد. فقط بخش می نیاز سرمايه و در پاسخ به اين نیازها، به صورت حیرت آسا افزايش

ويژه دولتشهرها، در فاصله میان های سراسری آن بدون احتساب درآمدها و هزينه

میلیارد به  397بیش از دو برابر افزايش يافته است و از رقم  2008تا  1990های سال

محلی های گاه که با هزينهود کرده است. ارقام اين بودجه هریارد کرون صعمیل 957

 18دولتشهرها در همین سال جمع شود، حتی از کل تولید ناخالص داخلی سوئد در 

( فراتر رفته است. تشريح بیشتر موضوع، نیاز بحث ما 1990سال پیش از آن، )سال 

دولت را در فرايند بازتولید  نیست. هدف توضیحات تنها يک چیز است. اينکه نقش

سرمايه اجتماعی يک کشور به صورت بسیار ساده تصوير کرده باشیم. بودجه دولتی 

ساالنه سوئد فقط يک مثال است. مثالی فراگیر که در مورد همه کشورهای موجود 
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صرفاً در طول و عرض و حجم تولید ها جهان به تمام و کمال مصداق دارد. تفاوت

ساالنه دولتی در چرخه بازتولید های کشورها، جايگاه نسبی بودجهناخالص داخلی 

های سرمايه اجتماعی هر کشور و چگونگی اختصاص اقالم مختلف بودجه به حوزه

متنوع نیازهای ارزش افزائی سرمايه است. ما به اين مثال کنکرت پرداختیم تا مکان 

ه يک اهرم بسیار تعیین دولت را به طور خاص از جنبه معین اقتصادی آن، به مثاب

کننده و حیاتی در روند کار سرمايه، در پويه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی و مستقل 

کدام های و برنامهها باشد، تسلط سیاستداری از اينکه دولت کدام جامعه سرمايه

بخش بورژوازی را نمايندگی کند يا شکل اعمال حاکمیتش ديکتاتوری هار، 

ديگر باشد، کم و بیش روشن سازيم. دولت به اين اعتبار، ديگر  دموکراسی و هر شکل

اری، حصول مالیات يا ادهای اعمال قهر و سرکوب، قانونگذبه هیچ وجه در مشتی نه

شود، فقط وظیفه قلع و قمع و سالخی پلیسی يا نظامی نمی عوايد گمرکی خالصه

های ین اهرمبلکه به عنوان یکی از کاراترجنبش کارگری را به دوش ندارد 

بر زندگی طبقه داری سرمایه برای سرشکن ساختن کل بار بحران سرمایه

کند و به این اعتبار نقش یک مکانیسم مؤثر را در بیرون می کارگر عمل

اين مسأله را باز هم کمی  نماید.می کشیدن سرمایه از منجالب بحران بازی

بودجه دولت سوئد و البته به  که درهائی بیشتر توضیح دهیم. اقالم کهکشانی هزينه

عنوان مثال گزارش کرديم مسلماً همگی يکجا و يکراست به حساب سرمايه داران 

های واريز نشده است، درصد قابل توجهی هم صرف پرداخت دستمزدها در حوزه

شده ها مختلف آموزش، درمان، مهد کودک ها، نگهداری از سالمندان و مانند اين

هزينه مسکن يا  غرامت ايام بیکاری و بیماری، کمک هزينه است. ارقامی به کمک 

اجتماعی، بهبود وسائل حمل و نقل و موارد مشابه اختصاص يافته است. تمرکز اساسی 

بحث ما اتفاقًا نه بر روی اقالمی است که به طور مستقیم به حساب سرمايه داران و 

است. داری دولت سرمايهرفته است، بلکه بر روی کل نقش بودجه پردازی ها سرمايه
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دولت در اينجا به نمايندگی از سرمايه اجتماعی به محاسبه، کنترل و تصمیم گیری 

پردازد و انطباق حتی المقدور بهای معیشت، بهای می هاپیرامون کل دخل و خرج

نیروی کار، بهای امکانات رفاهی و اجتماعی، بهای آموزش و بهداشت و درمان نیروی 

رل جنبش کارگری، بهای رفع خطر انفجار کارگران بیکار و عاصی و کار، بهای کنت

بهای همه مسائل حیاتی ديگر نظام سرمايه داری، بر سودآوری حداکثر سرمايه 

گیرد. دولت در اين راستا، بر متن برنامه ريزی ايفای اين نقش می اجتماعی را بر عهده

ره آماده است تا کل چرخه و به يمن سازماندهی و تسلط و قدرتی که داراست هموا

اين محاسبات را به زيان طبقه کارگر و به بهای خانه خرابی، سالخی، قتل عام تمامی 

دار و ندار توده بردگان مزدی، به نفع سرمايه و برای بیرون کشیدن الشه متعفن 

 سرمايه از باتالق بحران بر هم ريزد و تغییر دهد.    

سازمان يافته دولت در های قتصادی او، دخالتو طرفداران نظريه ا« کینز»زمانی 

پولی و مالی، اشتغال نیروی کار، ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی، کنترل های سیاست

 تورم، نرخ بهره و نوع اين مسائل را چاره کار سرمايه برای اجتناب از تحمل بحران جار

داری عی بحران سرمايهواقهای بر تالش برای استتار ريشهها زدند!! بنیاد تئوری آنمی

داری سد حقیقی تولید سرمايه» کردند که می اين حقیقت را انکارها استوار بود. آن

دخالت دولت در هر شکل و هر میزان، به هیچ وجه، هیچ « همانا خود سرمايه است... 

تواند نمی آورد ونمی تغییری در اساس بحران پذيری غیرقابل اجتناب سرمايه پديد

سرکش بروز بحران در آن به اندازه کافی های رد. تا سرمايه وجود دارد زمینهپديد آو

دهد نه تغییر ماهیت بحران پذيری سرمايه يا روند می کند. آنچه دولت انجاممی غوغا

طبیعی وقوع آن است بلکه چیز ديگری است. دولت در سطحی بسیار پیچیده، مؤثر و 

را به زيان ها يان کار الزم، حجم اضافه ارزشتعیین کننده مقدار کار اضافی را به ز

کارگر و های بهای واقعی نیروی کار، سود سرمايه داران را به زيان معیشت و رفاه توده

را به بهای گرسنگی و فقر و بیکاری و خانه خرابی هر چه گسترده ها نرخ سود سرمايه
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برخوردار است که در غیاب  تواند و از اين کارائیمی برد. دولتمی تر طبقه کارگر باال

را بر زندگی طبقه داری تمامی بار بحران سرمايهداری يک جنبش نیرومند ضد سرمايه

 کارگر خراب کند.   

دولت از اين امکان برخوردار است که نقش يک سیستم دفاعی و پااليش را برای 

با توسعه  سرمايه بازی کند، با مشاهده سرکشی عفونت سرمايه با همه قوا به مقابله

ماند باز می آلودگی بر خیزد و در زمانی که زير فشار شدت عفونت از چاره جوئی باز

نايستد و با ساز و کارهای گسترده خود، برای بیرون کشیدن سرمايه هم از پای 

اجتماعی از ورطه بحران به هر تالشی دست يازد. دولت سرمايه در نیمه دوم قرن 

نبود و درست به همین ای قادر به انجام چنین وظیفه بعد،ها نوزدهم، حتی تا سال

دلیل نیازی به بررسی اين نقش در اين سطح توسط مارکس وجود نداشت. همه 

اشکال تالش سرمايه برای پااليش خود و خروج از بحران، به هر حال از طريق سرمايه 

اينجا پوشد و دولت نیز در می تشخص يافته يعنی سرمايه دار است که جامه عمل

بدون اينکه مالک حقوقی سرمايه باشد، يا مستقل از اينکه چنین شکلی از مالکیت را 

دهد. از اين لحاظ، استناد به عدم می دارا باشد يا نباشد، دقیقًا کار سرمايه دار را انجام

اشاره مارکس در مورد نقش دولت در رابطه با چالش بحران، برای انکار اين نقش در 

ماند که ادعا کنیم مارکس می دنیای سرمايه داری، درست به اينموقعیت کنونی 

خروج سرمايه از بحران قائل های اساساً نقشی برای صاحب سرمايه در کاربرد اهرم

ها نبوده است. سرمايه دار قرار نیست موجودی جدا از سرمايه تلقی گردد. اين اهرم

تواند می کهداری د، سرمايهشومی همگی و همواره توسط سرمايه دار به کار گرفته

باشد. تمامی بحث اينجا است که دولت داری مالک خصوصی سرمايه يا دولت سرمايه

دوران مارکس دولت تا اين سطح پیچیده و اختاپوسی و گسترش يافته امروزی نبوده 

است و ظرفیت ايفای چنین نقشی، حتی بخش بسیار کمتری از اين نقش را هم 

ثال دولت سوئد برای روشن شدن مسأله کمک باشد و در همین نداشته است. شايد م
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راستا بد نیست به اين توضیح نکات ديگری هم اضافه کنیم. نکته نخست اينکه اگر 

بودجه ساالنه دولت سوئد را با بودجه دولت امريکا يا بسیاری از کشورهای ديگر قیاس 

بت میان بودجه هر دولت و کنیم، اگر اين قیاس را با رعايت همه جوانب، از جمله نس

کل سرمايه اجتماعی يا نسبت آن به کل تولید ناخالص ساالنه هر کشور در نظر 

گیريم، آنگاه خواهیم ديد که در بسیاری کشورها، نقش دولت در هموارسازی راه تداوم 

انباشت و سودآوری سرمايه يا خروج سرمايه اجتماعی از بحران، حتی از نقش دولت 

ننده تر و مهم تر است. نکته بعدی اينکه آنچه در ال به الی مثال باال سوئد تعیین ک

آورديم به هیچ وجه تمامی دائره تأثیرگذاری دولت در گشايش تنگناهای پروسه 

سازد. در همین سال نمی را روشنها يا چالش بحرانها بازتولید و سودآوری سرمايه

النه و کمک بسیار سرنوشت سازی ، دولت سوئد در کنار اقالم نجومی بودجه سا2008

که از اين طريق به صاحبان سرمايه کرده است، با يک رقم بدهکاری هوش ربای 

اين بدهکاری يک تريلیون و ارد کرونی هم دست به گريبان بوده است. میلی 1120

هائی ( کرونی از جمله کارسازترين اهرم1،120،000،000،000صد و بیست میلیارد )

مختلف سرمايه های ای کمک به سودآوری هر چه بیشتر بخشاست که دولت بر

گیرد. دولت سوئد از ورای اين می به کارداری اجتماعی و مقابله با بحران سرمايه

و مؤسسات مالی ها بدهکاری اوالً بیش از يک تريلیون سرمايه آزاد و راکد را از بانک

ه است. ثانیا معادل اين خارج کرده است و به سرمايه محبوس و سودآور مبدل ساخت

رقم، خود را بدهکار مراکز مالی و بانکی نموده است، ثالثًا کل اين بدهکاری و ارقام 

طبقه کارگر سرشکن نموده است. های نجومی بهره آن را يکراست بر زندگی توده

دولت سوئد در طول بیست سال اخیر با اعمال و اجرای همین سیاست ها، حداقل در 

يه جتماعی اين کشور را از ژرفای دو بحران بسیار سرکش، کوبنده و دو نوبت سرما

ويرانگر بیرون آورده است. در هر دو مورد و به طور مشخص بحران شروع دهه نود 

، دولت با آسودگی خیال و فراغ بال و نهايت تسلط هست و 2008قرن پیش و بحران 
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رمايه اجتماعی سوئد را نیست رفاهی طبقه کارگر را اسیر طوفان ساخت و در عوض س

 از چاه ويل بحران خارج کرد. 

متفاوت، از های به شیوهداری بزرگ سرمايههای کارنامه دولت سوئد در چالش بحران

های ساالنه، بدهکاریهای اقتصادی، تنظیم بودجههای جمله انواع سیاست گذاری

سرشکن های وان اهرمبه عنها دولتی، کسری بودجه ها، اوراق قرضه و استفاده از اين

در سراسر ها کارگر، کارنامه همه دولتهای کردن بار بحران بر بهای نیروی کار توده

اقتصادی که همه جا و در نقطه، نقطه های همه جا گسترده رياضتهای دنیاست. طرح

در پیش روی طبقه کارگر پهن است و قتل عام موحشی که از اين داری جهان سرمايه

برنامه ها حداقل معیشتی طبقه کارگر بین المللی است توسط دولت طريق دامنگیر

که اين ای گردد. قدرت زلزلهمی علیه کارگران اعمالها شود و به دست دولتمی ريزی

و با ها کارگر به نفع سودآوری بیشتر سرمايههای در شیرازه زندگی تودهها نوع طرح

اوج قرار دارد. يک نگاه بسیار ساده به کند، در نقطه می ايجادها هدف چالش بحران

ارقام ماوراء نجومی بهت انگیزی که دولت اوباما در طول يک سال و نیم اخیر از بهای 

عظیم صنعتی و مالی های نیروی کار کارگران امريکا و دنیا کسر کرده است و به غول

و نقش دولت از اين سناريوی عظیم جنايت سرمايه ای امريکا اهداء نموده است، گوشه

سازد. در انتهای اين بخش بحث الزم است به يک می را برای ما مجسمداری سرمايه

نکته ديگر هم اشاره کنیم. اين سؤال مطرح خواهد شد که اگر دولت و بودجه دولتی 

برای حیات سرمايه چنین نقشی دارد پس چرا سرمايه داران در سراسر دنیا، شب و 

ها ساالنه دولتهای ش دولت و کمتر شدن بودجهروز از ضرورت محدود شدن نق

در هیچ کجای داری کنند؟!! پاسخ اين سؤال روشن است. هیچ سرمايهمی صحبت

جهان خواهان هیچ میزان محدوديت نقش دولت در آنچه گفتیم و در ايفای وظائفی 

تواند باشد. درست به همین دلیل هیچ سالی نیست که نمی که تشريح کرديم نیست و

هیوالئی تر و باز هم هیوالئی تر نشود و ها باال، نقش دولتهای ر کنار همه جنجالد
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 نجومی تر و سهمگین تر نگردد. آنچه سرمايه دارانها ارقام بودجه ساالنه آن

کنند. نه کاهش نقش دولت ها، نه می خواهند و به هر شکل ممکن آن را فريادمی

ی و اجتماعی و نه تقلیل بودجه ها، که محدود شدن دخالت دولت در مسائل اقتصاد

مستقیم و های فقط يک چیز است. ما ديديم که کل بودجه دولت در شکل مالیات

ديگر اساساً و عمدتاً و گاه های غیرمستقیم يا انواع مختلف عوارض و همه سرچشمه

ولت گردد. اين را نیز ديديم که دمی کارگر تأمینهای تماماً از کار پرداخت شده توده

همه اين ارقام غول آسا را در مجاری مختلف به چرخه بازتولید سرمايه اجتماعی 

گیرد. در می به کارها نمايد و در راستای افزايش بیش از پیش سود سرمايهمی کمک

ال به الی اين توضیحات نکته ديگری هم بود. اينکه دولت خواه به خاطر ملزومات 

خواه زير فشار جنبش کارگری درصد اندکی از قهری چرخه ارزش افزائی سرمايه و 

اجتماعی های کل اين بودجه را هم به هزينه آموزش و درمان و شايد برخی بیمه

ساکنان جامعه اختصاص دهد. سهم اخیر معموالً کمترين و نازل ترين بخش بودجه 

ط دولتی است و در مورد سوئد ديديم که از کل يک تريلیون و پانصد میلیارد کرون فق

و جنگ ها گردد. محتوای تمامی هیاهوها، جار و جنجالمی میلیارد کرون بالغ 77به 

اين است که همین بخش نازل ها و ستیزهای سرمايه داران در مورد بودجه دولت

مربوط به بهداشت و درمان و برخی اشکال بیمه اجتماعی نیز هر چه بیشتر و عظیم 

 ابد.اختصاص يها تر به افزايش سود سرمايه

 بازار بورس 

گردد. می باز 1460تاريخ پیدايش بورس اوراق بهادار به قرن پانزدهم و سال 

ترين بورس در قرن هفدهم در شهر آمستردام هلند تشکیل شد و بورس لندن رسمی

نخستین بورس معتبر دنیا بود که در شروع قرن نوزدهم آغاز به کار کرد. برای اينکه 

اول قرن مذکور روشن باشد کافی است های ار بورس در دههحجم و دامنه فعالیت باز

بدانیم که کل اوراق بهادار منتشر شده بورس لندن در سال نخست تأسیس، فقط 
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پوند بوده است. اين ارقام حاکی است که کل  50سهم و ارزش هر سهم تنها  4000

هزار پوند  20ز در آن دوره، اداری سرمايه اولیه بزرگترين بورس معتبر دنیای سرمايه

کرده است. اين رقم را به خاطر بسپاريم و به شرائط روز نگاه کنیم. در حال نمی تجاوز

عظیم چند ملیتی در بازار بورس مرز های حاضر فقط ارزش سهام شماری از شرکت

تريلیون دالر را پشت سر نهاده است. حجم سرمايه در گردش دنیا از چند صد  50

رفته است و میزان کمک دولت انگلیس تنها در طول يک روز برای تريلیون دالر باالتر 

به بازار مالی اين کشور سر به هفتاد میلیارد و  2008مقابله با بحران اقتصادی سال 

 700حجم کمک دولت بوش به مؤسسات مالی امريکا باز هم در طول يک روز سر به 

به ويژه با ابعاد گسترده کنونی آن زد. برای اينکه اهمیت بازار بورس را می میلیارد دالر

در کمک به خودگستری و بازتولید سرمايه جهانی، مقابله با گرايش نزولی نرخ سود، 

وقوع بحران و سرانجام بیرون کشیدن الشه سرمايه اجتماعی کشورها يا کل سرمايه 

ها و نقش آنها جهانی از منجالب بحران روشن سازيم بايد نخست شیوه کار شرکت

اين است که سرمايه خود را ها تحقق اين اهداف را بررسی کنیم. منوال کار شرکتدر 

کنند و سپس اين سهام را از طريق بازار می به سهام مختلف، با ارزش معین، تقسیم

میلیون دالر  510رسانند. به طور مثال اگر سرمايه اولیه شرکت می بورس، به فروش

 هزار سهم تقسیم 200سرمايه را به ده میلیون و کل اين  ،باشد مالک يا مالکان اصلی

هزار  200کنند و اين ده میلیون و می دالر تعیین 50نمايند. ارزش هر سهم را می

دهند. حال فرض کنیم که اين شرکت سود می سهم را در اختیار بازار بورس قرار

سازد و به  ( دالر را نصیب خود102،000،000به میزان يکصد و دو میلیون )ای ساالنه

درصدی دست يابد. در چنین وضعی سود  20اين ترتیب به يک نرخ سود ساالنه 

دالر خواهد شد، اما سرمايه داران هیچگاه و در هیچ  10ساالنه هر سهم بالغ بر 

دهند. آنان نمی شرائطی اين سود را به نسبت سهام در اختیار سهامداران شرکت قرار

درصدی منظور دارند و  10هر سهم يک نرخ سود در بهترين حالت ممکن است برای 



     است یافق یب اسارت در که یجنبش  /  28

دالر در نظر گیرند. اين رقم البته تا حدود زيادی اغراق  5در نتیجه بابت هر يک سهم 

آمیز است زيرا میزان واقعی به طور معمول کمتر است، با همه اين ها، به منظور 

ببینیم که دامنه دهیم. می را مبنای برآورد قرارها سهولت بررسی عجالتاً همین داده

انجامد. با می به چه نتايجیها شود و ادامه برنامه ريزیمی کار شرکت به کجا منتهی

توجه به ارقام باال، هر سهم از کل ده میلیون و دويست هزار سهم مؤسسه، برای احراز 

دالر )بهای هر سهم( دو برابر آن يعنی  50درصدی شرکت بايد به جای  20نرخ سود 

که در ای پردازد و اگر اين رابطه را به سراسر شرکت تعمیم دهیم سرمايهدالر ب 100

میلیون دالر خواهد شد. روشن  1020میلیون دالر  510آن گرد خواهد آمد به جای 

میلیون دالر را نصیب خود ساخته  102به میزان ای تر بگوئیم، شرکت سود ساالنه

میلیون دالر است. بر اين  51گیرد فقط می است اما سودی که به کل سهام تعلق

میلیون دالری شرکت را  102اساس اگر سهامداران بخواهند به طور واقعی کل سود 

میلیون دالر سهام خريده باشند. اين  1020میلیون که  510تصاحب کنند بايد نه 

يابند، درست معادل می بدان معنا است که سرمايه داران مؤسس شرکت امکان

ديگر را هم به کنترل خود در آورند. تا های سرمايهاند يز کردهکه پیش رای سرمايه

اينجا به اين نتیجه رسیده ايم که سرمايه داران مورد نظر ما با کارکرد تا کنونی خود 

و حال در نظر بیاوريد اند میلیون دالر را در اختیار گرفته 1020به میزان ای سرمايه

درصدی سابق را محقق سازند. در چنین  20که آنان با اين سرمايه همان نرخ سود 

میلیون دالر  51دالر به هر سهم باز هم فقط  5حتی با فرض پرداخت ها حالتی آن

 204کنند، در حالی که کل سود شرکت اين بار به رقم می سود سهام پرداخت

 میلیون دالر سر زده است. اگر همه اين محاسبات را با دقت دنبال کرده باشیم اکنون

م. مالکان اصلی يا سرمايه داران توانیم نتیجه کار را روشن با چشم خود ببینیمی

میلیون دالری سودی  510صاحب و مؤسس و مختار شرکت با پیش ريز يک سرمايه 

آنان بالغ بر های میلیون دالر کسب کرده اند. نرخ سود ساالنه سرمايه 153به میزان 
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ط يک مثال است. در وضعیت کنونی درصد است. به خاطر بسپاريم که اين فق 30

دامنه آنچه بازار بورس برای کمک به نرخ سود سرمايه جهانی داری دنیای سرمايه

به اندازه کافی ها دهد بسیار فراتر و عظیم تر از آن است که با اين مثالمی انجام

 روشن گردد.   

رمايه، ادغام در لحظه، لحظه خود تاريخ تمرکز هر چه بیشتر سداری تاريخ سرمايه

عظیم تر و باز هم های منفرد در هم و تشکیل انحصارات و شرکتهای فزاينده سرمايه

منفرد، اعم از صنعتی يا تجاری زير فشار های عظیم تر است. در طول زمان سرمايه

رقابت و با هدف دستیابی به تکنولوژی مدرن تر، بارآوری کار باالتر و کالً شرائط 

به صورت غول ها بزرگ سهامی ادغام شده اند. اين شرکتهای کتتولیدی برتر در شر

تأسیس « شرکت دختر» عنوان جديدی را يا به های و شرکتاند آسا رشد کرده

و يا به شکل حاضر و آماده و با پیشینه کار طوالنی و کوتاه در زير چتر کنترل اند کرده

يه بین المللی در همین راستا و برنامه ريزی و اعمال قدرت خود در آورده اند. سرما

و مؤسسات غول آسای صنعتی و مالی ها شاهد پیدايش تراست ها، کارتل ها، کنسرن

بوده است. اين فرايند در همان شروع خود به ظهور سرمايه مالی و سپس سیادت و 

تسلط آن بر پويه بازتولید سرمايه جهانی انجامیده است. نکته اساسی اينجاست که 

ر در مورد رابطه میان سرمايه داران اصلی و مؤسس يک شرکت سهامی آنچه باالت

گفتیم در کل اين روند نیز مصداق دارد و بازار بورس خواه در سطح سرمايه اجتماعی 

هر کشور و خواه در وسعت جهانی سالح بسیار کارا و میدان واقعی تحقق اين روند 

وه پیکر صنعتی يا مالی بین کهای و کنسرنها است. شمار کثیر تراست ها، کارتل

عظیم الجثه های پیش ريز در شرکتهای المللی هر کدام اقیانوس عظیمی از سرمايه

کنند. می و قدرت خود کنترلها يا متوسط را در چنگال سیاستگذاری ها، برنامه ريزی

قانون نرخ سود عمومی سرمايه با همه اعتبار و نفوذ و درست همان گونه که مارکس 

 در حوزه بازتولید و سامان پذيری سرمايه جهانی جامه عملکرده است،  تشريح
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هر جزء سرمايه پیش ريز در هر قلمرو، مستقل از « قانون» پوشد، بر اساس اين می

اينکه کدام نرخ اضافه ارزش را از طريق استثمار کارگران حوزه انباشت خود احراز کند 

دارا باشد به هر حال به نسبت کل و مستقل از اينکه کدام ترکیب ارگانیک را 

تولید شده را به خود های ثابت و متغیر خود سهمی از کل اضافه ارزشهای بخش

دهد. اين قانون با تمامی قوت پابرجاست اما پیچ و خم کارکرد آن در زير می اختصاص

مختلف های که پیش تر در مورد بخش گیردمی زار بورس همان شکلی راسیطره با

 پیش ريز شده درون يک شرکت شرح داديم. سرمايه 

را از طريق اوراق سهام ها سرمايهای بازار بورس سلسله جبال آسمان سا و افسانه

به زير کنترل خود در آورده است. هر کدام از اين ها و تراستها شرکت ها، کارتل

يز کرده اند، که پیش رای چندين برابر و گاه چند ده برابر سرمايهها و کارتلها کنسرن

تابعه را به صورت سرمايه در های ارزش حاصل از فروش سهام خود يا سهام شرکت

کنترل خود دارند. کل اين سرمايه که در واقع عظیم ترين بخش سرمايه جهانی است 

يا به صورت سرمايه مولد و به طور بالواسطه در حوزه استثمار نیروی کار طبقه کارگر 

است و يا به شکل سرمايه غیرمولد و به حالت غیرمستقیم در  بین المللی انباشت شده

خدمت توسعه و تعمیق هر چه بیشتر استثمار کارگران و باالبردن میزان اضافه 

شود. درصد بسیار قابل توجهی از حجم کل اين سرمايه بهای می به کار گرفتهها ارزش

بهترين حالت ممکن  سهامی است که توسط افراد عادی خريداری شده است. اينان در

است بخش بسیار ناچیزی از سودی را که در چهارچوب قوانین تشکیل و تحقق نرخ 

شود، دريافت دارند. بعالوه در پیچ و خم می سود عمومی نصیب هر بخش سرمايه

يا حتی در خارج از اين ها نوسانات تنزل نرخ سودها، به ويژه در آستانه وقوع بحران

م، زياد يا حتی کل پس اندازهای خويش و ارزش تمامی شرائط ممکن است بخش ک

سهامی را که با اين پس اندازها، خريده اند، از دست بدهند. عکس قضیه در مورد 

 صدقها و تراستها سهامداران اصلی هر شرکت و صاحبان و سهامداران ذينفوذ کارتل
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، يا هر چه شودمی اندک، بیشتر ذوبهای کند. هر چه سهم سود صاحبان سهاممی

پیمايد، کوه سودها و نرخ می نمايد و روند افتمی ارزش اصلی اين سهام بیشتر تنزل

رود. بازار می شود، بیشتر به اوجمی هاو تراستها سودی که نصیب شمار کثیر شرکت

را در زمینه چالش گرايش نزولی نرخ سود يا ها بورس يکی از حساس ترين نقش

ش مسلط تر سرمايه جهانی از چاه بحران و برای سرشکن هر خروج سرمايه به ويژه بخ

کند. برای اينکه می کارگر دنیا بازیهای بر شانه زندگی تودهها چه مهیب تر بار بحران

برد تأثیر اين کار را حدس بزنیم کافی است فقط به آنچه که در گزارشات روز 

د نگاه کنیم. بهای دهمی مهم يا حتی کوچک و بسیار کوچک دنیا رویهای بورس

به ويژه در شرائط وخیم اقتصادی از ساعت هشت صبح تا ها اوراق غالب اين بورس

کند. در نظر بیاوريم که در پیچ و خم می چهار بعد از ظهر، صدها میلیون دالر نوسان

سهامدار کوچک که صرفاً با هدف حداقل بهبود در وضع ها اين نوسانات میلیون

بهای نیروی کارشان را به خريد سهام اختصاص داده اند، کل  معیشتی خود بخشی از

يکراست بر سرمايه و سود ها دهند و بهای سهام آنمی دار و ندار خويش را از دست

شود. اين را نیز به خاطر داشته باشیم که سرمايه در سطح می سرمايه داران افزوده

سی افکار و در راستای انحالل از دنیا با توسل به مهندهائی جهانی، به ويژه در بخش

هر چه سراسری تر هستی انسانی سکنه زمین در ملزومات ارزش افزائی سرمايه، 

فرهنگ خريد سهام و آويختن بیش و بیشتر هر تغییر معیشتی افراد به دار سودآوری 

مسلط ساخته است. پیش تر ها را بر هست و نیست فکری انسانها نجومی تر سرمايه

اخیر سرمايه جهانی های ار بورس در وسعت کار کنونی اش پديده دههگفتیم که باز

است و از همین روی نقش آن به عنوان اهرم خنثی سازی گرايش نزولی نرخ سود در 

با اينهمه، چگونگی ايفای اين يابد. می اين دوره است که اهمیت خاص خود را باز

بوده است و تبیین وی از  نقش در همان اشکال اولیه اش کامالً مورد توجه مارکس
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دهد می سرمايه مجازی و بررسی او از تأثیر اين سرمايه بر نرخ سود شرکت ها، نشان

 تا به کجاست.  داری که میزان اين اهمیت در شرائط کنونی دنیای سرمايه

 فاز انفجاری جهانی شدن سرمایه 

ه وسیع تر سرمايه بر دستیابی هر چداری بنیاد صدور سرمايه و توسعه جهانی سرمايه

به نیروی کار ارزان کشورها، مقابله با آثار و عوارض سیر صعودی اجباری و اجتناب 

ناپذير ترکیب فنی و ارگانیک سرمايه، کاهش هزينه تشکیل بخش ثابت سرمايه و 

چه نرخ سود عمومی سرمايه بوده است. هرمؤثر در باال بردن های ساير مکانیسم

و انحصارات غول پیکر بین ها چه شمار تراستشده است، هرکزتر سرمايه جهانی متمر

باالتر ها و کارتلها المللی افزايش يافته است. هر چه ترکیب ارگانیک سرمايه کنسرن

رفته است، هر چه دامنه تأثیر عوامل تشديد کننده گرايش نزولی نرخ سود وسیع تر و 

کمتر و ها صله وقوع بحرانبیشتر شده است و باالخره هر چه فاها قدرت تأثیر آن

های افزايش يافته است، نیاز سرمايه به حوزهها میزان کوبندگی و فرسايندگی آن

صدور و دستیابی به نیروی کار ارزان و ارزان تر هم بیشتر گرديده است. ضرب المثل 

اين تصور محال ای برای لحظه« تصور محال، محال نیست» گويند می شايعی است که

ش چشم خود بیاوريم که کل سرمايه جهانی به لحاظ ترکیب فنی و ارگانیک را در پی

جنرال موتورز « فتمايکروسا» چند تراست نیرومند از نوع های در موقعیت سرمايه

باشد!!. از شدت محال ها امريکا، بنز آلمان، ولو سوئد، میتسو بیشی ژاپن و نوع اين

ين گذاريم که ترکیب ارگانیک کل بودن تصور خود اندکی بکاهیم و فرض را بر ا

سرمايه جهانی در سطح ترکیب ارگانیک سرمايه اجتماعی کشوری مانند سوئد باشد!! 

در اين صورت چه روی خواهد داد؟ پاسخ بسیار روشن است. سرمايه زير فشار تنزل 

سقوط خواهد کرد ها پرشتاب و کوبنده نرخ سود، نه فقط در اعماق مهلک ترين بحران

نیز بسیار ها انداز پااليش و خروج آن از بحران حتی برای محدودترين دوره که چشم

تیره و تار خواهد بود. اين درونمايه سرمايه است که با تمامی توان ممکن برای افزايش 
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کند. اين کار، قدرت می بارآوری کار اجتماعی و باالبردن ترکیب فنی خود تالش

ت آن را در اثرگذاری بر فرايند تشکیل نرخ سود برد، موقعیمی رقابت سرمايه را باال

بخشد و ظرفیت آن را برای تصاحب سهم هر چه بیشتری از می عمومی استحکام

ها سازد. اينمی تولید شده در يک کشور يا در سطح جهانی بیشترهای اضافه ارزش

د مدرن حقايق رابطه تولید اضافه ارزش است اما افزايش بارآوری کار اجتماعی و کاربر

برد و شرائط بالفعل می در همان حال ترکیب ارگانیک سرمايه را باالها ترين تکنولوژی

کند. درست از همین روی به شرطی اهرم می شدن گرايش نزولی نرخ سود را تشديد

بیشتر خواهد بود که اين اضافه ارزش انبوه تر به هر های اساسی کسب اضافه ارزش

ديگری از انباشت های کارگر مورد استثمار حوزههای ودهحال در جای ديگر و توسط ت

اضافه ارزش به صورت سود و نرخ اضافه ارزش داری تولید شده باشد. در تولید سرمايه

گردد. اين شیوه تولید با اين کار، سرچشمه واقعی اضافه می در هیأت نرخ سود  ظاهر

راند و سرمايه را بر جای آن می ارزش يعنی نیروی کار مزدی را از برابر انظار عقب

هائی هر قلمرو در جريان رقابت با هم بر پايه مجموع مؤلفههای کند. سرمايهمی جعل

سازند و می نیست، يک نرخ سود عمومی را حاکمها که در اينجا نیازی به تشريح آن

هر سرمايه سهم معینی از سود کل، يعنی کل اضافه ارزش تولید شده در اين قلمرو را 

سازد. اين قانون سرمايه است و برای کل سرمايه جهانی مصداق دارد. می نصیب خود

اگر جز اين بود تالش بی وقفه سرمايه داران برای متحول ساختن مدام روند کار 

سرمايه، بکارگیری کلیه دستاوردهای علمی بشر در چرخه تولید و بازتولید سرمايه و 

شد. اضافه می ترين سطوح ممکن، بسیار بی معناافزايش بارآوری کار اجتماعی در باال

تاريخ تقالی بی داری شود اما تاريخ سرمايهمی ارزش صرفاً از جزء متغیر سرمايه ناشی

انقطاع و سراسیمه سرمايه داران برای تولید حداکثر کاال با حداقل نیروی کار است. در 

ع ابهام در کارکرد همان اينجا ظاهرًا تناقضی نهفته است، اما چنین نیست. کلید رف

تولید شده توسط کل های قانونی قرار دارد که به آن اشاره کرديم. کل اضافه ارزش
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میان اند کارگران جهان مستقل از اينکه در کجا و توسط کدام کارگران تولید شده

 گردد. می کل سرمايه جهانی تقسیمهای همه اجزاء و بخش

روهای مختلف تولید هنگام فروش کاالها ارزش با وجود اينکه سرمايه داران قلم» 

اضافه ارزش يا سود تولید ها کنند، ولی آنمی سرمايه به کار رفته در تولید را بازيافت

کنند، نمی شده در هنگام تولید اين کاالها در قلمرو خاص تولیدی خود را بازيافت

ضافه ارزش يا سود بلکه به نسبت سرمايه شان از کل سرمايه جامعه، فقط آن مقدار ا

آورند که به وسیله کل سرمايه جامعه در می از اضافه ارزش يا سود کل را به دست

همه قلمروهای تولیدی در يک زمان معین تولید گشته است و به طور يکسان نصیب 

شود. سرمايه داران از نظر کسب سود مانند می هر واحدی از اين سرمايه کل

م هستند که در آن مقادير سود به طور مساوی به سهامداران يک شرکت سهامی عا

گردد و تنها اختالف سرمايه داران مختلف در مقدار کمی می واحد تقسیم 100هر 

است که هر کدام در سرمايه کل ريخته و يا به عبارت ديگر نسبت سهیم ای سرمايه

تال کاپی«  ) بودن در کل شرکت و يا باالخره تعداد سهام هر يک مالک عمل است

 جلد سوم(

شالوده واقعی گلوبالیزاسیون در اينجا قرار دارد. در تاريخ صد و بیست سال اخیر 

ها زيادی برای تحريف اين حقیقت سرهم بندی شده است که هر کدام آنهای تئوری

فرساينده و مضمحل کننده را در پیش پای جنبش کارگری جهانی قرار ای بی راهه

موضوع بحث اين نوشته ها کرده است. بررسی اين تئوریداده و بر اين جنبش تحمیل 

نیست. اين کار به اندازه کافی در جاهای ديگر صورت گرفته است. آنچه مورد تأکید 

قاره  3است اين است که تمامی آنچه در طول اين دو قرن توسط سرمايه جهانی در 

همه آنچه که نام و  آسیا، افريقا و امريکای التین يا هر جای ديگر صورت گرفته است و

نشان استعمار و امپريالیسم و گلوبالیزاسیون را بر چهره خود حک کرده است، همه و 

همه استثمار حداکثر نیروی کار کل طبقه کارگر بین المللی و افزايش نرخ سود 
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کرده است. در شرائط حاضر می مسلط تر سرمايه بین المللی را دنبالهای بخش

چند میلیاردی توده فروشنده نیروی کار مواجه هستیم.  جهان، ما با يک جمعیت

است که در دور افتاده ترين روستاهای کره زمین هم ها دههداری شیوه تولید سرمايه

 به تولید مسلط تبديل شده است و اضافه ارزشی که در سطح بین المللی تولید

ک برداشت شود محصول مستقیم استثمار همه اين چند میلیارد کارگر است. يمی

در بخش اعظم ها بسیار تحريف آمیز و گمراه کننده اين است که گويا اين اضافه ارزش

گردند که از آخرين دستاوردهای صنعت می و غالب خود فقط در مراکزی تولید

گیرند و به عالی ترين سطح می را به کارها کنند، پیشرفته ترين تکنولوژیمی استفاده

ت يافته اند. از منظر اين برداشت، نیروی کار فاقد بارآوری بارآوری کار اجتماعی دس

های انباشت مجهز نشده به تکنیکهای کار اجتماعی باال و شاغل در کشورها يا حوزه

اضافه ای مدرن و ماوراء مدرن، سهم ملموسی در تولید ارقام هوش ربا و افسانه

در اذهان  سرمايه گان فکریاست که نمايندای ساالنه ندارند!! اين انگارههای ارزش

نمايند. آنچه در پس اين انگاره جای دارد، اين است که سرچشمه اضافه می کشت

ارزش نه سرمايه متغیر بلکه سرمايه ثابت و نه نیروی کار مزدی که مشتی تکنیک، 

با ای ماشین آالت و به هر حال سرمايه است!!! توهم پردازی بورژوازی ظاهر آراسته

تواند عوامفريب باشد. رويه می به کمک همین آرايش ظاهری است کهخود دارد و 

گیرد، اين است که هر چه تکنولوژی پیشرفته می بیرونی ماجرا که در برابر انظار قرار

تر و ماشین آالت صنعتی مورد استفاده مراکز کار و تولید مدرن تر باشد، کاالهای 

های و اضافه ارزشها انبوه تر حامل ارزش شود و اين کاالهایمی تولیدتری بسیار انبوه

بر ها هستند. وارونه بافی گمراه کننده استدالل! انداختن ضخیم ترين پردهتری انبوه

ها است که در رابطه با فرايند تولید، تحقق و توزيع اضافه ارزشهائی روی مؤلفه

توسط حداقل نیروی  دخالت دارند. مقدم بر هر چیز تولید انبوه يا بسیار انبوه تر کاال

کار در حوزه ارزش افزائی بخشی از سرمايه جهانی مطلقًا معنايش اين نیست که پس 
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سرچشمه تولید سود در بخش ثابت سرمايه قرار دارد!!! بالعکس مؤلفه مذکور فقط اين 

 گويد که نیروی کار بارآورتر و خالق تر و دارای ظرفیت تولیدی افزون ترمی را

بیشتری را نصیب صاحبان سرمايه سازد. نکته مهم بعدی های ارزشتواند اضافه می

شود، اما در می اين که ارزش و اضافه ارزش فقط در حلقه تولید کاالها ست که تولید

رسد. واضح تر می گردد و به دست صاحبان سرمايهمی فرايند گردش است که متحقق

ها ر اجتماعاً الزم متبلور در آنبگوئیم، آنچه تولید شده است بايد به فروش رسد تا کا

به صورت پول يا اوراق بهادار يا هر چیز ديگر به سرمايه دار مالک کاالها باز گردد. اين 

و کاالهای حامل ها و اضافه ارزشها بدان معنی است که اگر جهانی ماالمال از ارزش

در به ادامه سامان در اختیار سرمايه دار يا گروهی از صاحبان سرمايه باشد اما قاها آن

فقط ها و اضافه ارزشها پذيری خود نشود و به فروش نرسد، همه اين کاالها، ارزش

اسباب دردسر و وبال گردن مالکان آن خواهد بود. حال با در نظر داشتن اين موضوع 

به سراغ دنیای کاالهائی برويم که در حوزه بازتولید بخش مسلط سرمايه جهانی و به 

گردد. اين می و پیچیده ترين ترکیب فنی سرمايه تولیدها ن تکنولوژیکمک عالی تري

کاالها بايد چرخه دورپیمائی خود را طی کند و عظیم ترين بخش آن، کاالهائی است 

تواند اين فرايند را پشت سر بگذارد. به بیان ساده می که فقط به صورت سرمايه ثابت

ديگر تولید و کار شود و های ايه ثابت حوزهتر، آنچه در اينجا تولید شده است بايد سرم

بايد از طريق انباشت در ساير نقاط دنیا، توده وسیع طبقه کارگر کشورها را مورد 

شديدترين و هارترين میزان استثمار قرار دهد. نگاهی کنجکاو از منظر نقد اقتصاد 

مختلف های سیاسی مارکس به آنچه زير نام تجارت جهانی و داد و ستد میان بخش

دهد که عظیم ترين بخش می وجود دارد، به طور شفاف نشانداری دنیای سرمايه

مبادالت تجاری جهان صدور سرمايه است. در اينجا بحث اصاًل بر سر شکل آشنای 

صدور سرمايه از يک بخش دنیا به بخشی ديگر نیست. گفتگو از دنیای داد و ستدی 

گیرد. بخش غالب اين کاالها می نجاماست که زير نام واردات و صادرات کاال ا
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ساخته و  و در شکل ماشین آالت، مواد خام، وسائل يدکی، قطعات نیماند سرمايه

 ديگر، بزرگترين بخش اجزاء سرمايه ثابت کشور وارد کننده را تشکیلهای وردهفرآ

و ها دهند. کوه رفیع کاالهای تولید شده در حوزه انباشت عظیم ترين کنسرنمی

به باالترين دستاوردهای تکنیک و دانش بشری با عبور از اين مجاری، پیش ريز  مجهز

چند میلیاردی اين کشورها و قلمروها های اخیر، استثمار ددمنشانه تودههای در حوزه

و  بهره گیری از نیروی کار ارزان و شبه رايگان اين چند میلیارد کارگر است که اوالً 

مهم تر و   کند و ثانیامی اندرونی خود را طیهای زشپروسه متحقق ساختن اضافه ار

تولید شده توسط اين جمعیت چند های از آن، درصد قابل توجهی از اضافه ارزش

میلیاردی بردگان مزدی را در گستره نفوذ قوانین نهادی نرخ سود عمومی سرمايه، 

لقاء اين و اها دهد. خط کشیدن بر روی همه اينمی سیالب وار به سوی خود سمت

 خرافه که تکنولوژی، ماشین آالت و ابزار تولید مدرن تر سودهای انبوه تر تولید

کند! فقط نوعی شیادی است که سرمايه داران، سیاستمداران و نمايندگان فکری می

های کنند. سرمايهمی برای شستشوی مغزی بیش و بیشتر کارگران سازها آن

کیب ارگانیک بسیار باالی خود در غیاب چنان با توجه به ترها و کارتلها تراست

فرايندی محکوم به تحمل مستمر نازل ترين نرخ سودها و فروخفتن مدام در کوبنده 

باشند. نمی هستند و از هیچ ظرفیت الزم برای بازتولید خود برخوردارها ترين بحران

ه صورت سرمايه و بها کند صدور تولیدات آنمی را موفق به ادامه بازتولیدها آنچه آن

است که توسط کل هائی مشارکت گسترده در تصاحب سیل پرخروش اضافه ارزش

 گردد. می طبقه کارگر بین المللی تولید

سومین نکته در دائره اين مبحث، صدور مستقیم سرمايه با حفظ ساختار حقوقی 

حوزه با ترکیب فنی و ارگانیک بسیار باال به کشورهای های مالکیت از سوی حوزه

است. ها نیروی کار شبه رايگان و استثمار ماوراء مرزهای جنايت نیروی کار اين حوزه

شیفت  3ساعته و گاه  8ساعت، دو شیفت متوالی  8دختر خردسال چینی به جای 
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شود و بهای نیروی کارش تا آن حد محقر و می استثمارها توسط اين سرمايه

غول پیکر سوئد های دهد. سرمايهنمی و رانامحسوس است که کفاف نان خالی روزانه ا

زير کنترل اتحاديه کارگری برخی از اين های و آلمان و امريکا، از جمله سرمايه

با بهای ساعتی  ساله را 6جوامع،  در فیلیپین و اندونزی و سنگاپور نیروی کار کودکان 

 ته کارساعت در هف 70ها کارگر سنگاپوری برای اين سرمايهخرند. می سنت 30

زن ها کند. دستمزد کارگر ويتنامی از نصف يک دالر در روز کمتر است. میلیونمی

را تا صبح ها پیه سوز شبهای نمور خويش و در زير شعله چراغهای بنگالی در آلونک

کنند و همین کار را در بخش اعظم روز می يل( مونتاژابرای نورديا تلفن همراه ) موب

کودک خردسال ساحل عاج و غنا از بام تا شام در مزارع ها لیوندهند. میمی هم انجام

کشت و داشت و برداشت کاکائو، در مرگبارترين شرائط، با دستمزدی که برای هیچ 

گردند و هر روز اجساد مرده می استثمارها دهد توسط همین سرمايهنمی چیز کفاف

شود. می ائو بیرون کشیدهشماری از آنان بدون هیچ دغدغه خیال از زير خروارها کاک

حديث جنايت سرمايه در چگونگی استثمار زنان، کودکان و کل نیروی کار ماوراء 

ارزان و بی بهای چند میلیارد برده مزدی دنیا با هیچ قلمی قابل نگارش و با هیچ 

زبانی قابل توصیف نیست. برای اينکه ابعاد استثمار دهشتبار اين چند میلیارد کارگر 

تولیدی آنان های وچک و زن و مرد توسط سرمايه جهانی و کوه اضافه ارزشبزرگ و ک

حجم  2006کنیم که فقط در سال می تا حدودی روشن باشد فقط به اين نکته بسنده

که زير نام سرمايه خارجی و صادر شده در ممالک مختلف دنیا انباشت شده ای سرمايه

است. اين رقم فقط در قیاس با دو سال  تريلیون دالر امريکا عبور کرده 9است از مرز 

درصدی برخوردار بوده است. حجم  300از يک رشد  2004پیش از آن يعنی سال 

، در همان روزهائی 2009ايران در سال داری در جهنم سرمايهها اين سرمايه گذاری

که هیاهوی تحريم اقتصادی ايران از سوی شورای امنیت سازمان ملل و امريکا و 

شد. می میلیارد و چند صد میلیون دالر 300کرد بالغ بر می گوش فلک را کر اقمارش،
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خالصه کنیم. صدور سرمايه به صور مختلف و توسعه جهانی شدن  اين قسمت را

از قرن نوزدهم تا امروز يک اهرم مهم بقای اين نظام بوده است. هر چه داری سرمايه

ارگانیک سرمايه باالتر رفته است،  سرمايه متمرکزتر شده است، هر چه ترکیب فنی و

هر چه خطر بالفعل شدن گرايش نزولی نرخ سود بیشتر گلوی سرمايه را فشار داده 

سهمگین تر شده ها کوتاه تر و ضربات کوبنده آنها است، هر چه فاصله وقوع بحران

است، سرمايه بر شتاب خود برای صدور به اقصی نقاط جهان افزوده است. در میان 

لی که به ماندگاری سرمايه کمک کرده است توسعه دامنه انباشت به سراسر عوام

جهان و استثمار هر چه هارتر، خونین تر و درنده تر چند میلیارد برده مزدی ارزان نیز 

 برخوردار است. ها از اساسی ترين جايگاه

 جدائی مالکیت از مدیریت 

کند و همین می را رمزآلودا هسرمايه همه چیز، همه حقايق زندگی اجتماعی انسان

سازد. می رمزآلودی را پرده ساتری بر فاجعه استثمارگری و ماهیت انسان ستیز خود

از جنگل رازآمیزی سرمايه نیست. دلیل آن ای نفس جدائی مالکیت از مديريت، شاخه

باشد. کل گفتگو نمی بسیار واضح است. بحث اساساً بر سر سرمايه دار و مالک سرمايه

 چرخد. آنچه فاجعه است نفس وجود شخصی نیست کهمی محور سرمايه حول

تواند سرمايه دار باشد. اساس فاجعه در موجوديت سرمايه است که باالخره نوعی می

صاحب هم برای خود دست و پا خواهد کرد. صاحبی که ممکن است شخص، گروه، 

باشد. داری دولت سرمايهها شرکت، کارتل، تراست يا وسیع تر و نیرومندتر از همه اين

به اين ترتیب بايد تأکید کرد که حرف بر سر مقوله خاص جدائی مالکیت و مديريت 

به عنوان يک اهرم جادوگری و رمزآمیزی نیست. مجرد وقوع اين رويداد هیچ افسونی 

سازد. مسأله اساسی تا جائی که به اين موضوع نمی کند و کسی را افسوننمی به پا

شود اين است که سرمايه تاريخاً هر گام که به جلو برداشته است یم خاص مربوط

اولیه خود را کم و بیش و البته متناسب با وضعیت روز کنار زده است و های چوبدستی
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و عصاهای زير بغل بی نیازتر شده است، به همان ها هر اندازه که از اين چوبدستی

تماعی بیشتر عینیت بخشیده است و اندازه سرشت خود را در رازآمیزی پديدارهای اج

به ای نیرومندتر تار و پود روابط  اجتماعی را در خود منحل ساخته است. برای لحظه

اروپای قرن نوزدهم باز گرديم. در انگلیس، غول صنعتی دنیای آن روز و به نحو اولی 

شار در همه جوامع ديگر اروپای غربی، توده وسیع کارگران هر کارگاه در حالی که ف

ديگر استثمار سبعانه سرمايه را بر تن های ساعته و فرسايندگی 12کشنده روزانه کار 

کنند، به طور لحظه، به لحظه سايه اختاپوسی مالک کارگاه را هم می خود حمل

کشند. می نفرت آمیز و اهانت بار او را نیز در گوش خويش دردهای تحمل و عربده

ديدند که با چه نوع وحوش می با چشمان بازها کارگران حتی عقب مانده ترين آن

به نام سرمايه دار مواجه هستند. سرمايه دار توسط ناآگاه ای جانی خونخوار و درنده

شد. کینه و نفرت و خصومت می ترين کارگران هم به نفرت بارترين نوع زالوها تشبیه

درايت و بصیرت  کارگر اگرهای کرد. تودهمی نسبت به صاحبان سرمايه در اوج سیر

شناختند. اگر می کافی برای شناخت طبقاتی سرمايه نداشتند اما سرمايه دار را خوب

قادر به آناتومی مارکسی سرمايه نبودند اما سرمايه تشخص يافته را بسیار خوب 

کردند. اگر وجودشان از نفرت نسبت به سرمايه ماالمال نبود اما نسبت می کالبدشکافی

ماند. تاريخ اين دوره همه جا شاهد می همیشه آتشفشانی مشتعل رابه سرمايه دار، 

وقوع طغیان کارگران اين کارگاه و آن کارگاه علیه صاحبان سرمايه و در مواردی حتی 

کشتن صاحب سرمايه است. اين امر مسلماً خاص اروپای آن روز نبوده است. همه 

کار داشته اند.  ین وضعی سر وبا چنداری جوامع در دوره انکشاف شیوه تولید سرمايه

ی مانند زالو و يابو برای مالک کارگاه و کالً سرمايه دار يا ضرب به کار بردن صفات

انعکاس تصوير بسیار « جان کندن خر و خوردن يابو» معروفی از قبیل های المثل

کارگر نسبت به های از نگاه بسیار خصومت بار و ابراز خشم و قهر تودهای عامیانه

در نقاط مختلف جهان است. به اين ترتیب ها منان طبقاتی خويش در اين دورهدش
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است که مبارزات کارگران بیشتر از آنکه سینه سرمايه را  اين يک ويژگی اين دوره

 گرفته است. می نشان رود علیه سرمايه داران سنگر

هامی سهای در همديگر و پیدايش شرکتها با سیر تمرکز سرمايه، ادغام سرمايه

صنعتی و تجاری، مالکان سرمايه به تدريج سايه نفرت بار خود را در پشت حجابی به 

نام مديريت پنهان کردند. مالکیت از مديريت تفکیک شد. ديوانساالری صنعتی جای 

حضور، نظارت و دخالت مستقیم مالکان سرمايه را گرفت. روند ادغام بیشتر سرمايه 

کوه پیکر بین المللی، تسلط گسترده و يکه تاز سرمايه و انحصارات ها ها، ظهور تراست

بالمنازع بازار بورس در دنیای داری مالی بر فرايند بازتولید سرمايه جهانی و میدان

سرمايه، موضوع را باز هم پیچیده تر و پیچیده تر ساخت. کار به جائی رسید که 

دانند که برای کدام ینم اساساًها اکثريت کارگران و گاهی اوقات اکثريت غالب آن

شوند و افرادی می کنند، توسط کدام گروه مالکان سرمايه استثمارمی سرمايه دار کار

کنند چه کس يا می را به کوهساران عظیم سرمايه تبديلها که حاصل استثمار آن

کسانی هستند. وقوع اين تحوالت در همین محدوده، همان گونه که باالتر تأکید شد 

رسد. نتیجه ماجرا نمی اصی در قدرت گمراهه پردازی سرمايه به نظرسیر صعودی خ

چه بسا دريدن بیشتر پرده اسرار نیز هست. سرمايه موجوديت اختاپوسی خود را 

عريان تر به جلو صحنه آورده است. ديگر ماهیت انسان ستیز رابطه تولید اضافه ارزش 

شود و از اين طريق شناخت نمی به حساب ذات بد و خبث طینت سرمايه دار گذاشته

سرمايه سهل تر و  کار افشاء آن تا حدودی آسان تر شده است. اين استنتاج به عنوان 

ديگر اين چند ضلعی را هم بايد ديد. های از رخداد، کاماًل درست است اما رويهای رويه

ا با تفکیک مالکیت از مديريت، رابطه سرمايه يک حجاب ساده نازک را از دست داد ام

زمخت تر فرو برد. اين بار نام و نشان هائی همزمان خود را در تاريکی زار مخوف پرده

ثروت » سهام تمامی سهامداران را بر پیشانی خود حک کرد!! اعالم داشت که 

شهروندان است!! خود را صنعت ملی خواند!! و لباس تجارت داخلی « اجتماعی 
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مود. دارائی دولت و دولتشهرها شد و پوشید!! عرضحال تولید ناخالص ملی تنظیم ن

معضالت ها صدها پوشش آهنین ديگر بر تن کرد. سرمايه به کمک همه اين رازآمیزی

خود را معضل کل جامعه و جهان جار زد!! مشکل اقتصادی جهانیان نامید!! تمامی 

القاء کرد!! اين رويدادها در غیاب ها مصائب آفريده خود را مصائب مخلوق سیاست

ش نیرومندی که مستمراً کالبدشکافی ضد کار مزدی سرمايه را هستی آگاه جنب

کارگران کند، دست سرمايه را برای عوامفريبی گسترده تر باز کرد، توان آن را برای 

کارگر افزايش داد و در مجموع میدان را برای های از تودههائی خلع سالح بخش

 رد. عوامفريبی رفرمیسم در جنبش کارگری مساعدتر ک

 ارتش غول پیکر ذخیره کار

ويژه، عامل تولید و ای سرمايه در هر دوره و در هر شرائط خاص تاريخی به گونه

توسعه ارتش ذخیره کار بوده است. در فاز نخست انکشاف در هر نقطه دنیا با خلع يد 

به نیروی کار قابل فروش و توسعه انفجاری ها از دهقانان و مولدين خرد، تبديل آن

ن فرايند به طور معمول ارتش بسیار عظیمی از بیکاران را در نقطه نقطه جهان پديد اي

به صورت مستمر ترکیب فنی خود را  ه در همان حال و بر متن اين روندآورد. سرماي

باال برد، متمرکز شد و متمرکزتر گرديد. حداقل نیروی کار را برای حداکثر تولید به 

استمرار و توسعه مدام ارتش ذخیره کار را های هم پايهکار گرفت و در اين راستا باز 

يک اهرم ها استوار و استوارتر ساخت. وجود ارتش بیکاران و تشديد رقابت میان آن

اساسی سرمايه برای کاهش سطح دستمزدهاست. در شرائط روز جهان حدود يک 

روش میلیارد برده مزدی بیکار در سراسر جهان در جستجوی يافتن جائی برای ف

نیروی کار خويش است. اين لشکر میلیاردين در درون دنیای فشرده و به هم آمیخته 

زير فشار فقر و گرسنگی و نداشتن سقف و تن پوش به هر نوع کاری با داری سرمايه

داری دهد. چنین وضعی در هیچ برهه تاريخ سرمايهمی هر میزان دستمزدی رضايت

ده است و همین فاکتور شايد يکی از کاراترين دامنگیر طبقه کارگر بین المللی نبو
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دهد. اهمیت فاجعه در می کارگر جهان تشکیلهای سرمايه را علیه تودههای سالح

های سطحی است که حتی شماری از دوستداران پرولتاريا و سوسیالیسم و آموزش

يش پرولتاريا سوای زنجیرها»که: اند مارکس اين سخن او را مورد ترديد قرار داده

کارگر کارش » گويند امروز چنین نیست. می اينان« چیزی برای از دست دادن ندارد

و اين پاشنه آشیل موحشی است که با حمل آن به جای اينکه در « دهدمی را از دست

کند. اين حرف درست می فکر گسستن زنجیر باشد زنجیر را بر پا و شانه خود سفت

تعرض کند خطر از دست دادن کار را بیشتر به نیست. کارگر هر چه کمتر به سرمايه 

توان حتی امکان فروش نیروی نمی خرد، با سفت کردن زنجیر بردگی مزدیمی جان

قرار بر اين نبوده و ها کار را هم حفظ کرد، از اين که بگذريم و اساسی تر از همه اين

توم و مقدر نیست که پرولتاريا استیالی بختک سرمايه بر سینه خود را تا آنجا مح

پندارد که فروش نیروی کار را تنها تقدير و يگانه راه زنده ماندن خود به حساب آرد. 

در زمره بديهی ترين بديهیات هستند اما اهمیت اشتغال در زندگی چند ها همه اين

همه ها میلیارد کارگر روز دنیا موضوعی نیست که بتوان آن را ناديده گرفت. اگر آن

نیز بداهت دارد که بیکاری عاملی برای اجبار کارگر به قبول دنیای  بديهی هستند اين

جنايات سرمايه است و وحشت از دست دادن کار نقش زيادی در عقب نشینی کارگر 

 کند.  می از مبارزه طبقاتی ايفاء

 تغییر در ترکیب نیروهای متشکله طبقه کارگر

نباشت سرمايه از جمله در رشد انفجاری بارآوری کار اجتماعی در همه قلمروهای ا

قلمرو صنعت، کاهش بسیار چشمگیر شمار کارگران اين بخش را به دنبال داشته 

است. گزارش کارخانه اتوموبیل سازی اسکانیا در سوئد حاکی است که تا همین چند 

ساعته يک دستگاه  8کارگر اين تراست در طول يک روزانه کار  3سال پیش هر 

کرده اند. اين رقم يکی، دو سال بعد می ای عرضه به بازار آمادهکامیون باری تولید و بر

کامیون به وسیله هر  16کامیون در هر روز توسط يک کارگر و در حال حاضر  8به 
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کارگر افزايش يافته است. تغییرات مذکور متضمن اين معنی است که به طور مثال 

یاز بوده است، در لحظه ساعت کار ن 24سال پیش برای تولید هر کامیون به  10اگر 

اتوموبیل سازی های ساعت بیشتر احتیاج نیست. اسکانیا در میان تراست 2حاضر به 

کنیم می جهان رتبه باالئی دارد اما مسلمًا در صدر جدول نیست. با اين وجود مشاهده

برابر گرديده  12که افزايش بارآوری کار در آنجا فقط در طول چند سال، حداقل 

يل يا بسیاری کاالهای ديگر گاه به امانند تولید موبهائی فزايش در رشتهاست. اين ا

صدها برابر بالغ شده است. محصول مستقیم وقوع چنین سیر صعودی در بارآوری کار 

اجتماعی، کاهش بسیار چشمگیر شمار کارگران در حوزه صنعت است. رويدادی که 

تجاری، ارتباطات و های زهخاص اين بخش نبوده و همه قلمروهای غیرتولیدی، حو

گیرد. می نام گرفته است!! را هم در بر« خدمات»داری آنچه در ادبیات نظام سرمايه

ها حجم کاری که در چند سال پیش در درون يک بنگاه فروش مواد غذائی توسط ده

مدرن و آموزش های گرفت، در شرائط روز با به کارگیری تکنیکمی کارگر صورت

گیرد. از اين مهم تر در طول دو دهه می قط توسط چند کارگر صورتفای خاص حرفه

مانند پست، مؤسسات بانکی، هائی اخیر ما شاهد برچیده شدن بسیار گسترده شبکه

ها مشابه و جايگزينی آنهای چاپ و نشر کتاب و بخشهای مراکز فروش کاالها، بنگاه

روی کار بوده ايم. بر اساس متمرکز و پیچیده با حداقل ممکن نیهای توسط سیستم

فقط در امريکا ساالنه يک و نیم تا دو « وال استريت ژورنال» گزارش چند سال پیش 

در همین امريکا تنها در  1982تا  1981شود. در فاصله سال می میلیون شغل حذف

بر ها بخش صنعت يک میلیون و هشتصد هزار شغل از میان رفت. مهمتر از همه اين

ی که فدراسیون فلزکاران بین المللی تهیه و منتشر ساخته است ظرف پايه برآورد

نیروی کار روز دنیا برای تولید کل مايحتاج ساالنه  %2دهه آينده شايد  3همین 

مستقل از درجه صحت و ها ساکنان کره زمین کفاف دهد. هدف از اشاره به اين داده

ها یب فنی و ارگانیک سرمايهسقم آن ها، تأکید مجدد بر وقوع تحوالت عظیم در ترک
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نیست. اين مولفه و عوارض آن را قباًل در بسیاری جاها و از جمله در همین نوشته 

حاضر بحث کرده ايم. منظور اصلی در اين جا انگشت نهادن بر گوشه ديگری از سیر 

است. بارآوری نیروی کار در همه قلمروهای داری رخدادهای جاری درون نظام سرمايه

 جمعیتی توازناما در اين میان کفه تولید به صورت حیرت آور باال رفته است کار و 

ترکیب نیروی کار در برخی جاها به سود بخش غیرمولد نیروی کار و به زيان بخش 

در بخش اعظم جهان نیروی کار شاغل در حوزه  مولد آن افزايش پیدا کرده است.

در غالب  .تنزل نموده است %2درصد و گاه حتی پائین تر از  5کشاورزی به زير 

جوامع شمار کارگران بخش صنعت به مراتب از بخش موسوم به خدمات کمتر شده 

است و اين نسبت در برخی کشورها از نصف هم پائین تر رفته است. اين تغییرات يک 

دهد. در حالی که فقط کار مولد است که اضافه می سؤال اساسی را پیش روی ما قرار

کند و با علم به درستی اين حکم که کل اضافه ارزش ساالنه جهان یم ارزش تولید

شود، رابطه میان کاهش کار مولد به نفع کار می توسط بخش مولد طبقه کارگر تولید

تولیدی ساالنه های غیرمولد در يک سو و افزايش بسیار غول آسای حجم اضافه ارزش

ن توضیح داد؟  سؤال بعدی که در توامی را چگونهداری در شرائط روز دنیای سرمايه

آيد و به دلیل اهمیت ويژه آن مهمترين پرسش مورد می همین راستا به جلو صحنه

بر روی آرايش قوای ها گفتگوی اين بخش نوشته است، اين است که اين جا به جائی

کارگر در مقابل سرمايه يا بالعکس، چه تأثیری بر جای نهاده است يا های طبقاتی توده

اهد نهاد؟ در جستجوی پاسخ هر دو سؤال قبل از هر چیز بايد نکته مهم ديگری را خو

 هر چند کوتاه کنکاش کرد. 

شود. کار غیرمولد منشأ می اضافه ارزش قطعاً توسط کار مولد يا کارگر مولد تولید

باشد. يک فروشنده، يک کارگر انبار، يک کارگر شبکه بانکی، نمی تولید اضافه ارزش

 چی و کارگران برخی قلمروهای ديگر به طور واقعی اضافه ارزشی تولیديک پست

شود، اما می طبقه کارگر با سرمايه مبادلههای کنند. نیروی کار اين بخش از تودهنمی
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نمايد. نمی گردد و الجرم اضافه ارزشی هم ايجادنمی در تولید کاالهای جديد مصرف

اين نیست. نکته مهم اين است که کار هم ها تا اينجا حرفی نیست اما همه حرف

کند اما نمی غیرمولد در عین حال که به عنوان کار غیرمولد هیچ اضافه ارزشی تولید

شرط حیاتی و الزم عینیت پروسه تولید و چرخه سامان پذيری سرمايه است. 

شود بايد مدار دورپیمائی خود را طی کند تا تداوم انباشت می کاالهائی که تولید

و ادامه حیات سرمايه تضمین گردد. نقطه عزيمت نگاه مارکسی در تحلیل  محقق

سرمايه و شیوه تولید سرمايه داری، سرمايه به مفهوم عام آن و نه اين يا آن شکل 

کند. در می مشخص سرمايه است. سرمايه به اين اعتبار اشکال و صور متفاوتی احراز

گیرد، لباس سرمايه می دش قرارشود، در زنجیره تجارت و گرمی صنعت پیش ريز

گردد، در می دهد، وسائط حمل و نقلمی پوشد. بازار بورس را تشکیلمی بانکی

بزرگ و کوچک ای زنجیرههای شود، فروشگاهمی ساختن مدرسه و بیمارستان انباشت

سازد. سرمايه در همه می ارتباطات را عرصه انباشت خودهای کند و يا شبکهمی ايجاد

نقش مکمل فرايند بازتولید و ها االت سرمايه است و در هر کدام از اين حالتاين ح

نمايد. نیروی کاری که توسط می سامان پذيری سرمايه به معنای عام آن را ايفاء

کند اما اين نمی شود به طور مستقیم اضافه ارزشی تولیدمی سرمايه تجاری استثمار

ضافه ارزش تولید شده و روند ارزش افزائی نیرو به همان اندازه مورد نیاز تحقق ا

سرمايه است که نیروی کار مولد برای تولید اين اضافه ارزش مورد احتیاج سرمايه 

است. سودی که نصیب سرمايه تجاری، سرمايه بانکی، سرمايه دار صاحب زمین و 

 شود توسط کارگران حوزه فروش و تجارتمی هامستغالت، سرمايه ربائی و مانند اين

بخشی از کل اضافه ارزش تولید شده توسط ها تولید نشده است. اين سرمايهها و بانک

بايد اند سازند اما آنچه که کارگران مولد تولید کرده می کارگران مولد را نصیب خود

و امکان انباشت ها پروسه سامان پذيری خود را پشت سر نهد تا تحقق اضافه ارزش

 باال انجامهای و اين کاری است که کارگران بخش مجدد و بازتولید ممکن گردد
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دهند. اين حکم در مورد کل بخش غیرمولد نیروی کار يا بخش غیرمولد طبقه می

شود. کار غیرمولد نه نمی کند. مسأله اما به همین جا ختممی کارگر بین المللی صدق

ست، بلکه به فقط شرط محتوم فرايند تحقق اضافه ارزش تولید شده توسط کار مولد ا

کند ذينقش و مؤثر می نوبه خود در افزايش میزان اضافه ارزشی که کارگر مولد تولید

به ای در نظربیاوريد که سرمايه دار معینی در تدارک پیش ريز سرمايه شود.می واقع

میزان يکصد میلیون دالر باشد. اگر او به فرض محال بخواهد اين سرمايه را در تمامی 

پیش   ذيری از تولید تا فروش کاالها تا انبارداری و حمل و نقل و غیرهچرخه سامان پ

نخواهد داشت جز اينکه بخشی را در برای تأسیس کارخانه به کار ای ريز کند، چاره

گیرد. مقاديری را برای بازاريابی اختصاص دهد، قسمتی را در احداث انبار مصرف کند، 

د. در چنین وضعی سوای اينکه  سرمايه وی سهمی را برای ايجاد فروشگاه در نظر گیر

مدام دچار انقطاع پروسه سامان پذيری خواهد شد، او فقط بخشی از کل سرمايه را در 

کند بسیار می شمار کارگرانی که در اين بخش استثمار کند ومی حوزه تولید پیش ريز

وقتی سرمايه  کمتر از وقتی خواهد بود که کل سرمايه را در اين حوزه انباشت نمايد.

کند، چند برابر می دار مورد بحث، در کل سرمايه اش را فقط در حوزه تولید انباشت

 نمايد، چند برابر آن حالت، نیروی کار مولد استثمارمی حالت پیشین، کاال تولید

 تولید  و باالخره با اين نیروی کار چند برابر حالت نخست اضافه ارزش  نمايدمی

ديگر از هائی شود که بخشمی کارها هم به اين دلیل ممکن تمامی اين .گرددمی

ديگر و مثالً در همان حوزه تجاری پیش ريز های سرمايه به معنای عام آن در حوزه

که غیرمولد هستند اما هائی و دست به کار استثمار نیروی کار هستند. سرمايهاند شده

و از همین گذر در اند تاه تر نمودهاوالً زمان گردش و واگرد سرمايه صنعتی را بسیار کو

اين حوزه تأثیر بارز داشته اند، ثانیًا نیروی کار وسیعی را های افزايش اضافه ارزش

کند اما به نمی اضافه ارزشی تولیدها کنند، نیروی کار مورد استثمار آنمی استثمار

ر مؤثر بوده طور غیرمستقیم در باال بردن میزان اضافه ارزش بخش مولد سرمايه بسیا
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اند. مارکس اين موضوع را به طور خاص در مورد نقش سرمايه تجاری و نیروی کار 

  دهد.می مورد استثمار اين سرمايه چنین توضیح

تواند به می گردد،می سرمايه تجاری تا آنجا که باعث کوتاه تر شدن زمان گردشی»

سرمايه دار صنعتی  طور غیرمستقیم به افزايش اضافه ارزش تولید شده به وسیله

را ها کمک نمايد. از آنجا که به گسترش بازار کمک نموده  و تقسیم کار بین سرمايه

کار تری که در مقیاس وسیع دهدمی سازد، يعنی سرمايه را در موقعیتی قرارمی میسر

بخشد. از می عملکرد سرمايه تجاری بارآوری و انباشت سرمايه صنعتی را ارتقاءکند. 

سازد نسبت اضافه ارزش به می سرمايه تجاری زمان گردشی را کوتاه تر آنجا که

دهد، زيرا بخش کوچکی از می سرمايه پیش ريخته شده يعنی نرخ سود را افزايش

نمايد، بنا بر اين می سرمايه را به عنوان سرمايه پولی، به  قلمرو گردشی محدود

دهد.  ) سرمايه، می رود افزايشیم بخشی از سرمايه را که مستقیماً در تولید به کار

 جلد سوم(

سازد که چگونه کارگران غیرمولد در همان می مارکس در ادامه همین بحث مشخص

برای سرمايه غیرمولدی که ها کنند اما کار آننمی حال که خود اضافه ارزش تولید

رداخت همان طور که کار پ» گويد: می کند سرچشمه سود است. اومی آنان را استثمار

نشده کارگر برای سرمايه مولد مستقیماً خالق اضافه ارزش است، کار پرداخت نشده 

 کارگران مزدبگیر تجاری سهمی در اين اضافه ارزش برای سرمايه تجاری کسب

 همان جا( «  ) نمايدمی

اخیر های در طول دهه به بحث خود باز گرديم.ها حال با توجه به کل اين مؤلفه

مولد در ترکیب عام طبقه کارگر جهانی به صورت فاحش دچار تنزل نسبت کارگران 

شده است و از اين روی وسعت سرچشمه تولید اضافه ارزش محدودتر گرديده است 

در حال تولید توسط کارگران مولد به  ارزش اضافی نسبیاما همزمان اوال مقدار 

د طبقه کارگر در قیاس صورت بسیار انفجاری باال رفته است، ثانیًا توسعه بخش غیرمول
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نبوده است که نقش متعارف ها با بخش مولد نه فقط عاملی در کاهش اضافه ارزش

ايفاء کرده است، ثالثاً و باالخره اينکه همین ها خود را در افزايش اين اضافه ارزش

بخش غیرمولد نیز همسان بخش مولد به صورت مدام با ظرفیت، کارائی و بارآوری 

در پروسه بازتولید سرمايه اجتماعی و بین المللی شرکت کرده است. اجتماعی بیشتر 

و هم در عین حال اهمیت موضوع بیشتر روشن ها برای اينکه درستی اين برداشت

شود، کافی است فقط به گزارشات ساالنه منابع رسمی اتحاديه اروپا در اين رابطه 

شکله تولید ناخالص متهای توجه کنیم. بر اساس يک سند منتشره، از کل ارزش

آن از بخش کشاورزی ناشی  %2فقط  ،2003در سال  EUداخلی کشورهای عضو 

های ديگر از بخش %71در بخش صنعت تولید شده است و مابقی  %27شده است. 

سرچشمه گرفته است. اين آمار از همه لحاظ گمراه « خدمات» مختلف موسوم به 

تهیه شده داری عارف اقتصاددانان سرمايهمتهای کننده و بر مبنای معیارها و مالک

زند در می يوروها که مسلمًا سر به تريلیون EUتولید ناخالص داخلی  %71است. 

های تولید نشده است بلکه در بخش« خدمات» عظیم ترين بخش خود در حوزه 

 تولیدی و توسط نیروی کار مولد تولید گرديده است. اما چرا ما به اين گزارش استناد

زند. می کنیم؟ صرفًا به اين دلیل است که نفس اين ارقام يک واقعیت مهم را بانگیم

با توجه به نقش « خدمات»کارگر شاغل در بخش موسوم به های اينکه نیروی کار توده

خود در فرايند بازتولید سرمايه اجتماعی کشورها تا چه حد در باال بردن میزان اضافه 

صنعت و کشاورزی تأثیر داشته است. اين نیز های شارزش نیروی کار مولد در بخ

شوند می نام برده« خدمات» که زير عنوان هائی گفتنی است که در میان حوزه

کنند و می بسیار زياد و وسیعی وجود دارند که نیروی کار مولد را استثمارهای بخش

 را تصاحبحاصل استثمار اين کارگران های در همین راستا حجم کالن اضافه ارزش

خصوصی يا مراکز مشابه در اين های نمايند. شبکه وسیعی از مدارس و بیمارستانمی

 زمره قرار دارند. 
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محصول کل اين تحوالت و جا به جائی بسیار روشن است. سرمايه در جريان وقوع اين 

 رويدادها و تغییرات فشار استثمار نیروی کار را تا آخرين مدارها باال برده است. زمان

واگرد سرمايه را به گونه حیرت باری کوتاه کرده است. شتاب و سرعت کار را سرسام 

آور باال برده و میزان فرسايش و استهالک کارگران را بیش از حد هولناک ساخته 

تصاعدی دچار افزايش کرده ای را به گونهها است. از همین راه ها، نرخ اضافه ارزش

کند و کل نیروی کار می را تولیدها اضافه ارزش است، با حداقل نیروی کار حداکثر

طبقه کارگر جهانی اعم از مولد و غیرمولد را در باالترين میزان ممکن مورد استثمار 

دهد. سرمايه به يمن همه اين رخدادها در همان حال که تناقضات ذاتی و می قرار

است اما در غیاب کانون اندرونی بحران پذيری خود را بسیار احتراق آمیزتر ساخته 

ای جنبش نیرومند ضد کار مزدی طبقه کارگر جهانی توان خود برای غلبه بر پاره

 را هم  افزايش داده است. ها مشکالت و تنگناها و حتی چالش بحران

 پراکندگی اجباری نیروی کار

اجتماع هزاران کارگر در زير يک سقف مشترک، تاريخًا عاملی بسیار کارا و اثرگذار در 

کارگر، اهرمی نیرومند های و اعتراضات تودهها شتعال بیشتر و بیشتر خرمن نارضائیا

در مبارزه متحد جمعی آنان و باالخره فاکتوری تعیین کننده در هموارسازی راه 

و مظالم سرمايه بوده است. گردآئی ها علیه استثمار و بی حقوقیها سازمانیابی آن

در جاهای مختلف ها پراکندگی هر چه بیشتر آن کارگران در زير يک سقف يا بالعکس

و مراکز کار و استثمار متفرق هیچ تغییری در اساس همدردی، همرنجی و همپیوندی 

در هر حال افراد ها آورد. آننمی سراسری طبقاتی آنان به عنوان آحاد يک طبقه پديد

جامعه معاصر ای هبرای رهائی خود بايد خود را از همه عرصه»... هستند که ای طبقه

رها کنند و برای اين کار از قبل، همه اين قلمروها را آزاد سازند، خواستار انحالل 

هستند که زوال انسانیت است و از اين روی برای رهائی خود بايد انسانیت را ای جامعه

نقد فلسفه حقوق هگل( کارگران مستقل از اينکه در کجا، چگونه، « ) احیاء کند... 
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واحد، ای سرمايه دار و کدام بخش سرمايه جهانی استثمار شوند مبارزه توسط کدام

رسالتی واحد و اهدافی کامالً واحد در پیش روی جنبش آن هاست. نکته اساسی اين 

است که پیشبرد اين مبارزه، ايفای اين نقش، حصول هر گام موفقیت و تحقق اهداف 

چه سراسری تر اوعلیه سرمايه  اين طبقه نیازمند اعمال قدرت متحد و متشکل و هر

است. اين تشکل، اتحاد، همپیوندی و اعمال قدرت سازمان يافته و آگاه و افق دار نیز 

هر چه بیشتر فراگیر، آمیخته و ها به نوبه خود نیازمند آن است که مبارزه روز آن

همبستر باشد. هر چه کارگران بیشتری در يک واحد کار و تولید گرد آيند مسیر 

ش مشترک و سازمانیابی متحد يا ارتقاء آگاهی بیش و بیشتر و در يک کالم صف جنب

آرائی آگاه و افق دار ضد کار مزدی آنان هموارتر خواهد بود. تحوالت جاری 

ئی در ابعاد الزم را تا حدود اين گردآهای چند دهه اخیر زمینه به ويژه درداری سرمايه

کارگر دنیا های توده %30ه است. حدود زيادی تضعیف، تخريب و دچار معضل ساخت

سه قاره داری بیکار و فاقد هر نوع محل کار معین هستند. در غالب جوامع سرمايه

آسیا، آفريقا و امريکای التین، عظیم ترين بخش طبقه کارگر در مراکز و مؤسساتی 

 شوند که در زمره واحدهای کوچک و متوسط با شمار کارگران نه چندانمی استثمار

شوند. در بسیاری از اين ممالک خیل کثیر فروشندگان نیروی کار به می زياد محسوب

کارهائی اشتغال دارند که فاقد ظرفیت الزم برای همجوشی و درهمرفتگی متحد 

پیش به اين سوی اين ها از دههداری طبقاتی برای مبارزه مشترک است. نظام سرمايه

ر وسعت و شدت آن افزوده است. غلبه بر اين وضع را هر چه بیشتر دامن زده است و ب

چندان دشوار نیست، زيرا اساس کار جنبش ای وضعیت برای رفرمیسم راست اتحاديه

طبقه کارگر داری وحدت ضد سرمايههای بر انفجار و درهم کوبیدن شالودهای اتحاديه

ی، مختلف صنفهای استوار است. در آنجا تکه پاره کردن جنبش کارگری به حوزه

آويختن سازمانیابی اين جنبش به دار قانون سرمايه و ارجاع هر نفس کشیدن کارگران 

را تا حدود به توافق دولت سرمايه داری، راه متشکل کردن کارگران در اين راستا 
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طبقه کارگر موضوع کاماًل داری در مورد جنبش ضد سرمايهکند. می زيادی تسهیل

در زير ها حاد طبقه کارگر و عدم تجمع آنبالعکس است. در اينجا پراکندگی آ

 است. ها واحد سدی مهم بر سر راه تالش برای سازمانیابی آنهای سقف

 جهانی سرمایههای و قطب بندیها قطب

عظیم بین المللی های و ايجاد اتحاديهها سرمايه جهانی از طريق توسل به قطب بندی

کارگر دنیا و سرکوب و های بی مرز تودهموقعیت خود را برای استثمار وحشیانه بسیار 

زمینگیر ساختن هر چه بیشتر جنبش کارگری جهانی بسیار بیش از پیش تحکیم 

و  اکرده است. انعقاد قرارداد تجارت آزاد ممالک امريکای شمالی مرکب از امريکا، کاناد

، از يک سوی تمامی موانع و 1991( در سال Nafta« )نفتا» مکزيک موسوم به 

 در اين سه کشور را از میان برها سر راه نقل و انتقال و انباشت سرمايههای وديتمحد

داشت، از سوی ديگر دست کل سرمايه را برای تشديد هر چه بی مهارتر استثمار می

 برده مزدی ارزان بهای مکزيکی باز و بازترها کارگر به ويژه میلیونهای توده

ای یروی کار در سه کشور را به طور بی سابقهرقابت میان ن ،ساخت. اين پروتکلمی

داد و موقعیت کارگران در می کرد، بهای نیروی کار را به طور فاحش تنزلمی تشديد

عظیم صنعتی و های نمود. نفتا به تراستمی مقابل سرمايه داران را عمیقاً دچار تزلزل

هر کجا که چشم سرمايه  کارگر را تاهای داد که نرخ استثمار تودهمی مالی قاره امکان

قادر به رؤيت است باال برند و در اين گذر با هیچ رادع و مانعی مواجه نباشند. ابعاد 

تأثیر تشکیل اتحاديه اروپا در تحکیم موقعیت سرمايه و تضعیف هر چه بیشتر موقعیت 

ار اقتصادی نوع نفتا به طور قطع صدها بهای کارگران اين قاره، در قیاس با آثار پیمان

به طور واقعی اتحاد طبقه سرمايه دار اروپا در مقابل طبقه کارگر اين  EUبیشتر است. 

و مؤسسات غول پیکر مالی و صنعتی ها قاره است. در اينجا دست اندازی تراست

انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، سوئدی و هلندی يا نروژی به خوان يغمای نیروی کار 

الی و اسپانیائی و مجاری، پرتغاستونی، رومانیائی،  ارزان کارگر لهستانی، لتونی، چک،
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جاهای ديگر فقط بخشی از سناريوی تهاجم موحش سرمايه به زندگی کارگران قاره 

است. برای ديدن ابعاد ديگر اهمیت نقش اين قطب بندی در تشديد فشار استثمار 

اقتصادی کارگران کافی است فقط به آنچه که در اين چند سال در رابطه با بحران 

يا طغیان بحران در يونان، اسپانیا، ايتالیا، لتونی و اخیراً ايرلند روی داده  2008سال 

برای بیرون کشیدن  EUکه از سوی ای است کمی توجه کنیم. مجموع سرمايه

رقمی حدود يک تريلیون ز ورطه بحران اختصاص داده شد به سرمايه اجتماعی يونان ا

ال پرتغها!!! را به اسپانیا، « کمک» نوع همین به اصطالح  EUدالر امريکا بالغ گرديد. 

که همین امروز برای چالش بحران ايرلند منظور ای و لتونی انجام داده است. سرمايه

میلیارد دالر برآورد شده است. اگر فقط همین ارقام را کنار ها داشته است بیش از ده

ها خواهیم رسید. همه اينهم قرار دهیم به چیزی حدود چندين تريلیون دالر 

و مؤسسات مالی عظیم اروپائی است که در جريان مصوبات ها آزاد بانکهای سرمايه

در قبال ها گردد. دولتمی عمالً به سرمايه محبوس و سودآور تبديل EUسران 

ها!!! يکی پس از ديگری تحمیل لیستی طوالنی از بربرمنشانه « کمک» دريافت اين 

کارگر را متعهد گرديده اند. های هست و نیست معیشتی تودهترين تعرضات به 

افزايش سن بازنشستگی و مجبور ساختن کارگران به تولید اضافه ارزش تا آخرين 

دقايق حیات، قتل عام امکانات محدود دارو و درمان و آموزش و بهداشت و بیمه 

خی تعطیالت ساالنه، عظیم، افزايش روزانه کار، سالهای بیکاری يا بیماری، بیکارسازی

ها باال بردن قیمت مايحتاج اولیه معیشتی، کاهش دستمزدها و توقف کامل افزايش آن

و بسیاری اقدامات ديگر که همه و همه خونبارترين اشکال تعرض سرمايه علیه زندگی 

کارگر را به نمايش نهاده است. در همین جا قابل يادآوری است که آنچه های توده

ن راستا آماج قتل عام قرار داده است و طبقه کارگر را از دسترسی به آن سرمايه در اي

محروم ساخته است، همگی امکاناتی هستند که از محل کار پرداخت شده کارگران 

تهیه شده اند. بیمارستان و مدرسه و دانشگاه و مؤسسات مشابه مراکزی نیستند که 
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و کار پرداخت نشده طبقه کارگر حتی از محل مالیات سرمايه داران يا اضافه ارزش 

مستقیم و غیرمستقیمی که های از محل مالیاتها ايجاد شده باشند، هزينه همه اين

 وصولها از کارگران و در واقع از بهای نیروی کار يا از کار پرداخت شده آنها دولت

آنچه  با سالخی اين امکانات عمالًها کند، تأمین گرديده است. به بیان ديگر دولتمی

به نفع افزايش سود اند را که کارگران با بهای نازل نیروی کار خود به وجود آورده

گردد، اين قطب می بر EUکند. تا جائی که به می خارجها از دسترس آنها سرمايه

و طبقه سرمايه دار با برنامه ريزی اين داری سرمايههای عظیم سرمايه و اتحاد دولت

دين تريلیون سرمايه را از موقعیت رکود خارج کرده و از طرح ها، از يک سوی چن

کارگر قاره را با هدف تأمین و تضمین سود دلخواه ها سوی ديگر فشار استثمار میلیون

 تا سرحد انفجار باال برده است. ها سرمايه

و نفتا و نوع  EUدر شرائط روز به داری اقتصادی دنیای سرمايههای و پیمانها اتحاديه

نقش نهادی ها شود. پیداست که همه اين قراردادها يا قطب بندینمی محدودها اين

مانند اتحاديه اروپا ندارند، اما هر کدام با توجه به مکان و موقعیت خود کمکی به 

از مشکالت سرمايه جهانی هستند. اين نیز روشن است که هیچ هائی گشايش گوشه

رزش افزائی سرمايه قابل حصول نیست مگر گره گشائی از دنیای معضالت بازتولید و ا

قرار ها کارگر آماج وسیع ترين حمام خونها اينکه در ازای تحقق آن، زندگی میلیون

 گیرد. 

 ماجرا کجاست؟ « چشم اسفندیار»

بوده است که سرمايه و ای برندههای عواملی که تا اينجا توضیح داديم همگی برگ

ل اخیر يا به چنگ آورده است و يا قدرت برد در طول يک صد ساداری نظام سرمايه

را در عرصه کارزار طبقاتی علیه ها را به نفع خود افزايش داده است و همه آنها آن

ديگری را نیز بتوان بر اين های کارگر دنیا به کار گرفته است. شايد مؤلفههای توده

يک جنبش نیرومند  ها، در غیاب سرکشیرسد که هر کدام اينمی عوامل افزود. به نظر
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ايفاء کرده است، برای درک داری ضد کار مزدی نقشی به سزا برای ماندن سرمايه

اندکی با دقت   2008کافی است فقط به ابعاد بحران سال ها اهمیت نقش اين مؤلفه

و همه رؤسای بزرگترين داری خیره شويم. تمامی اقتصاددانان و متفکران سرمايه

 30اف داشتند که اين بحران به مراتب از بحران شروع دهه مؤسسات مالی جهان اعتر

قرن پیش کوبنده تر و قدرت ويرانگری آن بسیار بیشتر بود. بحران نخست را 

نهايتاً با آتش کشیدن کل جهان در يک جنگ ده ساله و خاکستر داری سرمايه

قرار  ساختن بخش عظیمی از بشريت و همه دستاوردهای تا آن روز بشر آماج مقابله

يکراست به  را آنها بحران دوم چنین نشد و سرمايه جهانی به مدد همین اهرم داد.

از   و شیرازه حیات چند میلیارد کارگر سکنه کره زمین فرو راند وها عمق آلونک

توان به سادگی از کنار آن نمی اين واقعیتی است که نبايد و .توفش فرو انداخت

 گذشت. 

ت که آيا به راستی وجود اين عوامل، سازو کارهای مشابه يا سؤال اساسی اما اين اس

بوده است که اين نظام را داری سرراست تر بگوئیم ظرفیت اندرونی شیوه تولید سرمايه

رسد که هیچ انسان برخوردار از حداقل می بر سر پای نگه داشته است؟ به نظر

پرسش تن ندهد.  شناخت مادی تاريخ، به هیچ سطح از پاسخ مثبت در قبال اين

اما ماندگاری و اند جواب سؤال به طور مطلق منفی است. اين عوامل تأثیر داشته

به هیچ وجه و هیچ میزانی تابعی از اين عوامل نیست. برای داری سرنگونی سرمايه

روشن شدن موضوع مثالی بیاورم. حیوان عظیم الجثه درنده و نیرومندی مانند شیر از 

رت پرش و سرعت کم نظیر خود برای شکار حداکثر بهره برداری چنگال و دندان و قد

هیچ سدی بر سر ها نمايد. اما هیچ کدام از اين نقاط قوت و کارافزارها و سالحمی را

تا هست به بهترين « سلطان حیوانات» باشند. نمی راه مرگ پذيری و میرائی شیر

 خود را حفظها مک آنجويد و به کمی سودها از اين آالت و حربه ورشکل مقد

کارای تعرضی يا وسائل کارآمد تدافعی قادر به های کند، اما هیچ يک از اين سالحمی
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باشد. نمی داغ و مرگبار شکارچیان مصمم زبردستهای حراست او از خطر گلوله

بر روی پای خود ايستاده است نه به اين دلیل که ظرفیت ماندگاری داری سرمايه

ه اين خاطر که دولت، بازار بورس، گلوبالیزاسیون، جدائی مالکیت و داشته است و نه ب

مديريت يا انفجار جمعیت ارتش ذخیره کار، کل عوامل خنثی سازی گرايش نزولی 

چنین ظرفیتی به آن تفويض کرده است!! پاسخ اين سؤال که ها نرخ سود و نوع اين

نیمه مرداد، هم بسیار تابناک  تا کنون باقی مانده است از آفتاب روزداری چرا سرمايه

از میان نرفته است زيرا طبقه کارگر بین المللی توان الزم برای داری تر است. سرمايه

نابودی آن را در جنبش طبقاتی خود بازآفرين نکرده و سازمان نداده است. در اين باره 

اده ايم، ما در چند سال اخیر از طريق انتشار مقاالت متعدد، به طور مشروح توضیح د

در همین جا هم، بسیار مختصر توضیح خواهیم داد، اما قبل از آن بايد نکته ديگری را 

هیچ تأثیری داری روشن ساخت. اگر عوامل باال در اساس ماندگاری و نابودی سرمايه

شده ايم!! آيا اين بدان معنی نیست که ما ها ندارند پس چرا  دست به کار توضیح آن

و عوامل سیاه کنیم و آخر سر ها اره اهمیت شماری از دادهصفحات طوالنی در ب

هیچ اهمیتی ها خواننده را سنگ روی يخ نمائیم و بسیار زمخت بگوئیم که اين

ندارند؟!! اين پرسش هر چند که نابجاست اما ممکن است پیش آيد و پاسخ اين است 

ه بی توجهی به که چنین نیست. تشريح اين نکات نه فقط بیشترين اهمیت را دارد ک

بی مباالتی سیاسی در مبارزه طبقاتی است. درونمايه بسیار زيانبار و نشان ها آن

در غیاب يک جنبش نیرومند افق دار ضد کار داری صحبت اين است که سرمايه

مزدی و به هر میزانی که از خطر تعرض چنین جنبشی دور باشد، به همان میزان 

در طول داری شود. سرمايهمی کامات تدافعی خودافزايش استح دست به کار تسلیح و

اين مدت با اغتنام فرصت از موقعیت فرسوده جنبش کارگری اين کارها را انجام داده 

است و برای حصول اين استحکامات تالش کرده است. با اين توضیح به سراغ ادامه 

 مطلب برويم. 
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فوق و نه در ظرفیت نهادين  را نه در عواملداری گفتیم که عامل اساسی بقای سرمايه

اين نظام که فقط در وضعیت جنبش کارگری جهانی بايد کنکاش کرد. نظام بردگی 

و ساز و کارهائی که تشريح شد سود برده است تا بار ها مزدی از همه مکانیسم

و هزينه ماندگاری خود را بر زندگی کارگران تحمیل کند. اما در کنار همه ها بحران

تناقضات اندرونی سرمايه ها و بازپردازیها قاً در متن تمامی اين بازسازیو دقیها اين

لحظه به لحظه در ابعاد حیرت زا سرکش تر، حادتر و انفجاری تر گرديده است. به اين 

سخن درست مارکس بايد توجه دقیق داشت. سرمايه به رغم همه  ساخت و سازهائی 

خود سد حقیقی » نهد به هر حال می رکه مستمراً در درون پويه بازتولیدش پشت س

آنچه به صورت کارافزار برای سودآوری انبوه تر يا ماندگاری طوالنی « تولید خود است

شود، کل تناقض ذاتی سرمايه را به همراه دارد و کارافزاری در می تر به کار گرفته

 جهت تشديد اين نتاقض نیز هست.  

ود سرمايه است. ماجرا از اين قرار است که داری همانا خسد حقیقی تولید سرمايه» 

سرمايه و خودبارورسازی آن به مثابه نقطه آغاز و انجام، به منزله انگیزه و انجام تولید 

شود. در اينجا تولید فقط تولید برای سرمايه است و عکس آن نیست. يعنی می تلقی

ايجاد روند پیوسته  نیستند که صرفًا به منظورای وسائل تولید عبارت از افزار ساده

گسترده تر زندگی در خدمت جامعه تولید کنندگان باشند. حفظ و بارورسازی ارزش 

سرمايه که بر پايه سلب مالکیت و مستمند سازی توده بزرگ تولید کنندگان قرار  –

تواند در درون مرزهای معینی حرکت نمايد. بنا بر اين موانع مزبور می دارد فقط

تولیدی که سرمايه ناگزير بايد برای انجام منظور خود به کار برد ای هپیوسته با اسلوب

مزبور در جهت افزايش حد و مرز تولید به های گیرند. زيرا اسلوبمی در تضاد قرار

سوی تولید به مقصود باالصاله در جهت گسترش قید و شرط نیروهای بارآوری 

رط نیروهای بارآوری شوند. وسیله گسترش بی قید و شمی اجتماعی کار رانده

اجتماعی کار با هدف محدودی که عبارت از بارورسازی سرمايه موجود است دائماً 
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داری وسیله تاريخی رشد نیروهای شود. بنا بر اين اگر شیوه تولید سرمايهمی درگیر

بارآور مادی و ايجاد بازار جهانی متناسب با آن است در عین حال حامل تناقض دائمی 

کاپیتال جلد « ) یفه تاريخی و مناسبات اجتماعی خويش نیز هست.میان اين وظ

 سوم(

گذشته های در حال حاضر از همه دورهداری زند که سرمايهمی همه شواهد بانگ

آسیب پذيرتر و نابودشدنی تر است. متوسط ترکیب ارگانیک سرمايه هیچ گاه در 

ع موجود به رغم تشديد کرده است. سرمايه اجتماعی همه جوامنمی چنین مداری سیر

ثانیه به ثانیه استثمار کارگران به صورت مدام با پیچیده ترين موانع بر سر راه بازتولید 

خود دست به گريبان است. نرخ سودها در کنار سیر صعودی حیرت بار نرخ اضافه 

خود را از دست ای حالت دورهها پیمايد. بحرانمی به طور مستمر روند افتها ارزش

خورند. افزايش می و بدون هیچ وقفه در چرخه بازتولید سرمايه جهانی چرخاند داده

سرتاسر ها کاماًل انفجاری شدت استثمار نیروی کار و موج انفجاری تر بیکارسازی

دنیای موجود را برهوت گرسنگی و فقر و تن فروشی و اعتیاد و بی بهداشتی و مرگ و 

رمايه سخت در گرداب است و سفینه ساخته است. کشتی حیات سها میر انسان

بانانش از بام تا شام برای نجات هر دقیقه آن از غرقاب به هزاران توحش و حمام خون 

و کاشتن باد و درو کردن طوفان مشغولند. همین امروز به گاه افتتاح اجالس سران 

کشور در پايتخت کره جنوبی، رئیس جمهور برزيل، اين صدرنشین پیشینه دار  20

خطاب به تمامی داری و نماينده دورانديش نظام سرمايهای ش اتحاديهجنب

دير بجنبیم سنگی بر روی ای اگر لحظه» همقطارانش بسیار صريح بانگ برآورد که: 

راند که نظام می او اين کالم را در شرائطی بر زبان« سنگ باقی نخواهد ماند

 ،الشه خود از مرداب بحراندر طول دو سال تمام برای بیرون کشیدن داری سرمايه

معیشت چند میلیارد نفوس کارگری دنیا را با تمام سالخی و جالدی قربانی کرده 

 است. 
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سرمايه جهانی از سر قدرت نیست که بر جای مانده است. هر لحظه بقای اين نظام 

و فرتوت جنبش کارگری جهانی است. در طول صرفاً مديون وضعیت فرسوده، وخیم 

سرمايه توان دفاعی و تعرضی خود را کاراتر ساخته است جنبش  سده اخیر اگر

کارگری بالعکس گام به گام عقب نشسته است و سنگرهای بسیار زيادی را تسلیم 

کرده است. اين جنبش در اواسط قرن نوزدهم هر چند مستعجل اما بسیار خوش 

ود را بسیار آن روز را در شرائطی قرار داد که مرگ خداری درخشید و نظام سرمايه

عاجل ديد. يک ويژگی مهم کارزار کارگران در آن ايام جهتگیری سرراست ضد 

و پیش کشیدن افق امیدبخش الغاء کار مزدی بود. بحث بر سر اين داری سرمايه

کردند، نکته اساسی آن می کارگر در چنین مداری سیرهای نیست که همه آحاد توده

دورنمای اری روز خود در وسیع ترين سطح، است که طبقه کارگر اروپا در جنبش ج

را پیش روی خود  و استقرار سوسیالیسم لغو کار مزدیداری سرنگونی سرمایه

 ساخت، دست همبستگی و اتحاد به هممی داشت. در همین راستا انترناسیونال بر پای

نمود، می کرد، آهنگ انقالب ضد کار مزدیمی شد، اعمال قدرتمی داد، متشکلمی

داد. می داد و اين کار را انجاممی پائی کمون پاريس را دستور کار روز خود قراربر

جنبش کارگری بدون يک افق روشن رهائی، بدون اعتماد به رهاينده بودن اين افق، 

راه اين افق، بدون پیوند دادن مبارزه های بدون باور توان خويش برای عبور از سنگالخ

ن دورنما عمالً به جنبشی ضعیف، محدود، قانع، آسیب روزش با ملزومات رسیدن به اي

 ديگر تبديلهای پذير، در معرض دنباله روی و ايفای نقش پباده نظام برای جنبش

شود. طبقه کارگر در هر کجای جهان بدون جهتگیری مشخص ضد کار مزدی و می

با سرمايه  غلطد. مجرد مبارزهای میبدون داشتن افق الغاء کار مزدوری به چنین ورطه

و تنزل دائره انتظار اين مبارزه به بهای داری داران و علیه سرمايه يا دولت سرمايه

دهد، نمی بازتولید نیروی کار يا حداقل امکانات معیشتی و رفاهی اين جنبش را رشد

سازد، به آگاهی و شناخت و بصیرت طبقاتی ضد نمی کند، آماده اعمال قدرتنمی توانا
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گرداند. دلیل اين امر روشن نمی برد و آماده تغییر عینیت موجودمین کار مزدی ره

است. زيرا که سرمايه بیکار ننشسته است، با هر نفس کشیدن خود مانع يا موانع 

کند و هست و نیست جنبش آنان می جديدی بر سر راه مبارزه طبقاتی کارگران ايجاد

و سنديکالیسم را گورستان سازد. سنديکاسازی می را در محاسبات سود خود منحل

های کند، بازار داغ رقابت و جدال میان بخشمی هاآنداری اعتراض ضد سرمايه

کند، افت و خیز منحنی سودش می هامختلف بورژوازی را میدان هنرنمائی جنگی آن

گرداند، ملزومات بیشترين سودافزائی خود را صالح می هارا مالک سنجش معاش آن

دهد. واقعیاتی که تاريخ صد می زند و دنیائی کارهای ديگر انجاممی زندگی آنان جار

نیست.  مسأله به ها و نیازی به شرح آناند سال اخیر را به اندازه کافی ماالمال ساخته

و احراز افق الغاء کار مزدی چیزی داری شود. سمت گیری ضد سرمايهنمی اينجا ختم

ی، شخصیت آفرينی، سنديکاپردازی و پردازبا حزب بافی، سکت سازی، شعارنیست که 

تحقق يابد. اين کار در گرو تمرکز پیکار بر تعرض مدام به شريان حیات ها مانند اين

سرمايه، به رابطه تولید اضافه ارزش و به تمامی فراساختارهای سیاسی، مدنی، 

 حقوقی، فرهنگی، اخالقی، ادبی، هنری و اجتماعی اين رابطه است. جنبش کارگری

و به سوی افق داری برای اينکه نه در شعار بلکه عمالً و به طور پراکسیس، ضد سرمايه

لغو کار مزدی پیش تازد بايد در بطن و متن انفعاالت روزمره خود بدون انقطاع قدرت 

طبقاتی تعرض خود علیه سرمايه را باال برد. اين کار در گرو شناخت هر چه ژرف تر 

خريد و فروش نیروی کار و عینیت حی و حاضر سرمايه کارگر از رابطه های توده

داری، آگاهی به ابعاد استثمار خود توسط سرمايه، درک ارتباط انداموار و هارمونیک 

میان رابطه تولید اضافه ارزش و ساختار سیاسی و دولتی و مدنی و حقوقی اين رابطه، 

مره، رفاه همگانی، آگاهی عمیق به مفصلبندی واقعی پیکار برای بهبود معیشت روز

سیاسی، حقوق اجتماعی يا علیه هر نوع تبعیضات جنسی، قومی، نژادی، های آزادی

هر شکل جنگ افروزی، هر میزان آلودگی محیط زيست و باالخره آرايش تمامی اين 
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داری قلمروهای پیکار به عنوان سنگرهای پیوسته جنگ طبقاتی علیه اساس سرمايه

 است. 

ل قرن بیستم، در اين راستا پیش نتاخت، راه اين پیکار را گم جنبش کارگری در طو

کرد، سنگرهای آن را تسلیم نمود، سالح آن را زمین نهاد و راهکارهايش را دور 

انداخت. اين کار با عروج سوسیال دموکراسی آغاز گرديد. اولین پتک اين رويکرد، کور 

ا هدف گرفت. همه جا اين نغمه کردن افق الغاء کار مزدی از میدان ديد طبقه کارگر ر

از ظرفیت الزم برای راسیونالیزه شدن و اصالح و انسانی داری شوم ساز شد که سرمايه

افتاد، می شدن برخوردار است!!! با جا انداختن اين حکم همه احکام بعدی جا

پارلمانتاريسم جای تعرض مستقیم علیه شريان حیات سرمايه را اشغال کرد. دستیابی 

ثريت پارلمانی بر جای سرنگونی طلبی ضد کار مزدی نشست، حزب سازی جای به اک

کرد. سنديکاسازی و جنبش را پرداری سری شورائی ضد سرمايهسازمانیابی سرا

 کل بساط جنبش لغو کار مزدی را جاروب نمود. ای اتحاديه

يک سؤال در اينجا اين است که رويکردی از جنبش کارگری چنین کرد، چرا 

وسیع طبقه کارگر تسلیم شدند و تن دادند. پرسش مهمی است، اما در های توده

توانست رخ ندهد اما رخ داد. زمینه می تاريخ هیچ چیز مقدر نیست. اين حادثه قطعاً

گويند که وقوع نمی مطلقاًها توان توضیح داد اما اين زمینهمی عینی رخداد را حتماً

توانست می توانست اتفاق افتد ومی گويند کهیم اين رويداد سیاه حتمی بود. بالعکس

اصالً به وقوع نپیوندد. پیداست که توسعه جهانی شدن سرمايه داری، سرازيری سیل 

متمرکز و های حاصل کار بردگان مزدی به انبار سود سرمايههای اضافه ارزش

در ها فیفانحصارات غول پیکر اروپائی و توان طبقه سرمايه دار اروپا برای کمترين تخ

کرد اما موج تأثیر می فشار کشنده استثمار کارگران اين قاره به تحقق اين روند کمک

توانست با موج مخالف پیکارجوئی ضد کار مزدی طبقه کارگر دفع گردد. می اين عامل

اين کار صورت نگرفت زيرا جنبش کارگری از چنین تدارکی برخوردار نبود. فقدان اين 
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توانست چنین نباشد. يک نکته روشن می ضعف اين جنبش بود و تدارک نه تقدير که

يافت تا  جنبش ضد کار مزدی اين رفرمیستی درون طبقه کارگر فرصت  است. رويکرد

 طبقه را عقب راند. 

روسیه و های سنگ بنای رفرمیسم سوسیال دموکراسی، توسط سوسیال دموکرات

وم افق لغو کار مزدی را از پیش بعدها بلشويسم معماری گرديد. سران بین الملل د

روی کارگران خط زده بودند اما اين کار را با جار و جنجال و علم و کتل راديکالیسم و 

 به اين و آن گفته مارکس انجامها انقالبی گری يا گره زدن هر بند اين جنجال

 زدند. انقالب رامی صريح و عريان رفرمیسم خود را جارها دادند. بالعکس آننمی

 کردند و بر روی دست هر کارگر کمونیست و انقالبی آب پاکمی آشکارا نفی

يکی يکی، از دل ها ريختند. بلشويسم اين معادله را عوض کرد. در اينجا حرفمی

بیرون آمد اما محتوای انفجار چه در روزهای ذوب و چه به ها پرخروش ترين آتشفشان

دولتی نبود. آويختن جنبش کارگری ری داويژه زمان انجماد هیچ چیز سوای سرمايه

به جای شکل آسیائی آن، دادن آدرس آگاهی داری به دار انکشاف نوع اروپائی سرمايه

کمونیستی به سراچه مغز دانشوران طبقات باال و صدور برگ افتخار تعلق به اين 

طبقات برای انسانی مانند مارکس، کوبیدن مهر ترديونیونیسم بر جنبش خودپوی 

ای تی کارگران و ارجاع سوسیالیستی شدن آن به معجزه گری انقالبیون حرفهطبقا

صاحب رسالت، سپردن سرنوشت جنبش کارگری به حزب نخبگان و شايستگان باالی 

با افشاء رژيم سیاسی و داری کارگر، جايگزينی فراگیر مبارزه ضد سرمايههای سر توده

وزش و پراتیک روز بلشويسم برای سرنگونی طلبی دموکراتیک و مانند اين ها، آم

تا وقوع انقالب فوريه و سپس اکتبر  1902های جنبش کارگری روسیه در فاصله سال

دروازه ها و تئوریها بود. طبقه کارگر روس قرار شد که با پراتیک کردن همین حرف

رهائی جاويد از نظام بردگی مزدی را باز گشايد و الگوی رهائی بشر گردد!! بلشويسم 

به جلو راند. در اينجا ها جنبش کارگری روسیه را در پیچ و خم اين راهبردها و راه حل
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نشد و حاصل کار استقرار داری نیز رويکرد ضد کار مزدی قادر به صف آرائی و میدان

نفری حزب را جايگزين هر نوع دخالتگری آزاد و آگاه و خالق  6دولتی بود که بوروی 

ر کار برنامه ريزی نظم کار و تولید و سرنوشت اجتماعی و شورائی کل طبقه کارگر د

ساخت. دولتی که با همین اوصاف خود را مظهر قدرت سیاسی کل طبقه می خود

کرد. انقالب حاصل اين جنبش، کنترل و اداره اقتصاد توسط وزارت می کارگر قلمداد

الی توصیف صنايع را عین سوسیالیسم دانست. يکتارئیسی در مراکز کار را بسیار ع

کرد، حکم به زوال شوراهای کارگری داد، سیستم تايلور را ستايش نمود. احیاء اقتصاد 

کارگر های )نپ( و بازسازی شرائط برای هولناک ترين شکل استثمار تودهداری سرمايه

 15را يک دورخیز سترگ معماری عظیم تر سوسیالیسم اعالم کرد. طبقه کارگری که 

ره کامچاتکا در اقیانوس آرام تا قلب اروپای مرکزی را بر سر سال تمام از شبه جزي

گوش به فرمان حزب، راهی ارض ها حکومت تزار خراب کرده بود و در همه اين سال

توانست نمی موعود سوسیالیسم بود، ناگهان خود را در درون موقعیتی مشاهده کرد که

 هیچ بارقه پیروزی در وجود خود احساس کند. 

دولتی، اهتزاز پرچم کمونیسم بر داری قالب اکتبر، استقرار اردوگاه سرمايهبا شکست ان

بلندای آن، برپائی کمینترن، تشکیل احزاب اردوگاهی در شرق و غرب و همه جای 

دنیا، جنبش کارگری کشورها در آستانه بقای اردوگاه و انکشاف کاپیتالیستی نسخه 

و اردوگاه به صورت فاجعه آمیزی  از بورژوازی اين ممالکهائی پیچی مشترک بخش

که داری قربانی شد. افق الغاء کار مزدی و جنبش سازمان يافته شورائی ضد سرمايه

سوسیال دموکراسی و بلشويسم به اندازه های پیش تر در گرد و خاک میدان داری

کافی از حوزه ديد طبقه کارگر بین المللی خارج و از ريل مبارزات جاری روز فاصله 

ته بود اينک باز هم کمرنگ تر و فاصله دارتر شد. همه چیز اين جنبش در بلوای گرف

دموکراسی »، «مستقل ملیداری سرمايه» ضدامپريالیسم خلقی و فريادهای سرکش 

بورژوازی های و ساير افق آفرينی« ديکتاتوری انقالبی کارگران، زحمتکشان» ، «خلق
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کردهای ديگر بورژوازی گور و گم گرديد. و رويها اردوگاهی يا دورنماپردازی جنبش

جنبش کارگری جهانی در طول قرن بیستم دچار اين سرنوشت شد. سرمايه آن کرد 

که ديديم و طیف وسیع رفرمیسم راست و چپ از سوسیال دموکراسی تا بلشويسم و 

ناسیونالیسم چپ کشورها با جنبش کارگری اين کردند که شاهد بوديم. رفرمیسم 

دهد. وضعیت حاضر مبارزه می با هر چه در توان دارد به همین راه ادامه چپ هنوز هم

زند که می کارگر حاصل همه اين رويدادهاست. همه چیز فريادهای طبقاتی توده

کشد از فاصله گیری جنبش خود با ريل مبارزه ضد کار مزدی می طبقه کارگر هر چه

کشد می ه اين دلیل که هر چهو گسست از افق شفاف لغو کار مزدوری است. درست ب

است. آخرين کالم اين نوشته اين است که هر لحظه درنگ در داری از وجود سرمايه

در توسعه و ای تدارک سازمان يافته شورائی ضد کار مزدی جنبشی که داريم لحظه

است. سرمايه هیچ لحظه درنگ ما را بدون بهره گیری داری تشديد سبعیت سرمايه

دهد. هر لحظه تعلل ما در صف آرائی متحد و متشکل و نمی از دستکامل علیه ما 

شورائی ضد کار مزدی خواه در شکل آويختن به رفرمیسم سنديکائی، حزب آفرينی 

باالی سر خود، سکت ساالری، سرنگونی طلبی فراطبقاتی يا هر شکل ديگر فقط 

خود را با برنامه  شود تا تعرض هارتر و درنده ترمی فرصتی است که به سرمايه داده

با کارافزارهای هر چه مدرن تر و ی هر چه سنجیده تر و نیرومندتر، ريزی و سازمانده

مجهزتر علیه ما اعمال نمايد. راهی نیست، مجبوريم که مبارزه کنیم و تاريخ ما تاريخ 

مبارزه طبقاتی است اما همه بحث بر سر اين است که به طور واقعی، ضد کار مزدی و 

 مای روشن الغاء کار مزدی مبارزه کنیم. با دورن

دهد. ما می ديگری را نیز مورد تأکید قرارهای نکات مورد بحث اين نوشته واقعیت

و تحمیل موحش داری نشان داديم که نقش دولت موجود چگونه به ماندگاری سرمايه

ين کارگر کمک کرده است. معنای اهای ترين اشکال تشديد استثمار سرمايه بر توده

سخن آن است که مبارزه علیه دولت سرمايه بدون اينکه اين مبارزه جزء الينفکی از 
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باشد، دموکراسی طلبی داری جنگ سراسری طبقه کارگر علیه اساس سرمايه

رفرمیستی و فراطبقاتی است. در اينجا از مکان بازار جهانی بورس، توسعه انفجاری 

جديد سرمايه در جهان. استفاده سرمايه  هایگلوبالیزاسیون سرمايه داری، قطب بندی

کارگر و ساير عوامل به عنوان راهکارهای سرشکن های از بیکاری انفجاری توده

بر زندگی کارگران و ادامه ماندگاری سرمايه صحبت داری ساختن بار بحران سرمايه

آن است که مبارزه علیه جهانی شدن، بیکاری، ها کرديم. درونمايه همه اين حرف

کال مختلف ستم جنسی و قومی و تمامی جنايات ديگر سرمايه بدون اينکه هر اش

از مبارزه سازمان يافته شورائی طبقه کارگر هائی کدام اين اشکال پیکار به حلقه

برد. نکات ديگر مورد گفتگوی نمی جهانی علیه اساس سرمايه تبديل شود، راه به جائی

دارند که طبقه کارگر بین المللی دو راه  اين نوشته نیز همگی بر اين موضوع تأکید

بیشتر در پیش روی ندارد. يا خود را سراسری و شورائی و ضد کار مزدی سازمان دهد 

و بنیان سرمايه را براندازد و يا اينکه هر روز فرسوده تر، مستهلک تر، ضعیف تر و 

                مقهورتر تسلیم تعرضات هار و درنده سرمايه جهانی گردد. 
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 2005اکتبر         هم استراتژی، هم تاکتیک جنبش لغو کار مزدی

 

داری و تأثیرپذيری عمیق از اقتصاد سیاسی بورژوازی در تبیین شیوه تولید سرمايه

آويختن نابحق اين تبیین به آموزشهای مارکس! در میان محافل و جريانات چپ بین 

کامالً جهان شمول دارد. تشريح مناسبات المللی قدمتی بسیار طوالنی و وسعتی 

اقتصاد سیاسی سرمايه، به نوبه خود سنگ بنای های کاپیتالیستی با راهبردها و آموزه

انواع روايتهای بورژوائی از سوسیالیسم، جنبش سوسیالیستی و مبارزه طبقاتی را در 

 درون جنبش کارگری و در حیات اجتماعی طبقه کارگر بر زمین کاشته است.

فشار اين روايتها و ديدگاهها که هر کدام ظرفی برای ابراز حیات، تاخت و تاز و اعمال 

نفوذ گرايشات و جنبشهای غیر کارگری در درون جنبش کارگری بوده است، امکان 

داری طبقه کارگر در دنیا به شدت نفس کشیدن را از خیزشهای راديکال ضد سرمايه

از اين جهان جمعیتی از کارگران آهنگ ای سلب کرده است. کافی است که در گوشه

سازمانیابی مبارزه طبقاتی علیه بردگی مزدی سر دهند، تا شاهد محاصره برق آسای 

آنها، از سوی کل طیف چپ سوسیال بورژوا باشیم. نفرت و خصومت و کارشکنی چپ 

میراث دار جنبشهای خلقی و ناسیونالیستی نسبت به هر تحرک ضد کار مزدی و برای 

لغو کار مزدی در طبقه کارگر به حدی است که در غالب موارد نقش يک مانع بسیار 

جدی را بر سر هر گونه تقابل آگاهانه و سازمانیافته کارگران علیه اساس استثمار و 

کارگر های داری تودهنمايد. جنبش ضد سرمايهمی داری ايفاءموجوديت نظام سرمايه

که هر گام جلو رفتن و هر ای کشد، به گونهمی رنجدر سطح بین المللی از اين فشار 

درجه قوام آن به توضیح دقیق تر و شفاف تر مسائل عديده اين جنبش نیازمند است. 

 مقاله حاضر نیز کوششی در راستای پاسخ به همین نیازهاست. 

 داری کار مزدی و تولید سرمایه
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پايه مادی موجوديت نظام  کار مزدوری يا رابطه خريد و فروش نیروی کار شالوده و

داری در غیاب توجه به نقش داری است. هر نوع تشريح و آناتومی سرمايهسرمايه

خصلت نما و کارپايه اين رابطه اجتماعی بطور قطع يک تحلیل کور کاپیتالیستی، 

غیرکارگری و غیرمارکسی خواهد بود. تاريخ تاخت و تاز و تسلط راهبردهای متنوع 

ال بورژوائی در جنبش کارگری جهانی، همه جا با قلم کشیدن بر اين بورژوائی و سوسی

داری و جايگزين سازی آن با يکی از عوامل و مؤلفه ماهوی شیوه تولید و نظام سرمايه

 تبعی اقتصاديات کاپیتالیستی عجین و همساز بوده است. های مؤلفه

 «چپ»د کار مزدی بر خالف آنچه که فضل فروشان فاضل نمای قديم و جدي

داری بلکه سنگ بنای موجوديت و پندارند نه يک مؤلفه تبعی شیوه تولید سرمايهمی

دروازه ورود تاريخ به هستی اقتصادی و اجتماعی و تاريخی اين نظام است. رابطه 

خريد و فروش نیروی کار يک رابطه منفرد و گسیخته انجام کار توسط يکی و پرداخت 

که از يکسوی ای يک رابطه اجتماعی است. رابطه اجرت توسط ديگری نیست!! بلکه

داری و از سوی ديگر خصلت نمای کل روابط، موجد و مظهر و منشأ نظام سرمايه

باشد. رابطه کار مزدی رابطه تولید می مناسبات و تمامی تار و پود جامعه کاپیتالیستی

نسانی خود، است که در يکسوی آن کارگر نه در مکان اای اضافه ارزش است. رابطه

بلکه در هیأت يک کاال به نام نیروی کار، نه با آزادی و حق و حقوق و منزلت و 

موقعیت و نقش آدمی، بلکه با سقوط کامل از تمامی اين اختیارات، حقوق و امتیازات 

و مشخصات به صورت يک کاال در مقابل کاالی ديگری که محصول کار و تبلور و 

گیرد. در درون اين رابطه است که کار می ران اوست قرارتراکم کار اضافی او و همزنجی

شود و سرمايه به مثابه مظهر و معرف و تبلور می اضافی کارگر به سرمايه تبديل

تمامیت اين رابطه اجتماعی يا اين شیوه تولید، بر کل هستی انسانی و اجتماعی کارگر 

داری ه تولید سرمايهگردد. مارکس نخستین حلقه حیات شیومی و کل طبقه او مسلط
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يا لحظه زايش و ظهور اين شیوه تولید از درون فرايند بسط و توسعه اقتصاد کاالئی را 

 دهد: می زير نام فاز انباشت بدوی سرمايه اينچنین توضیح

بايستی به می پول و کاال نه از ابتدا سرمايه هستند و نه وسائل تولید و معیشت. لذا» 

لی خود اين تبديل فقط تحت شرائط معینی امکان پذير صورت سرمايه در آيند، و

توان به قرار زيرين خالصه نمود: دارندگان دو نوع کاالی بسیار می است. آن شرائط را

بايست در مقابل يکديگر قرار داشته و با هم تماس بگیرند. يعنی از يکسوی می مختلف

ساختن مبلغ ارزش دار  دارندگان پول و وسائل تولید و معیشت که به منظور بارور

خود، نیروی کار متعلق به غیر را خريدارند و از سوی ديگر کارگرانی آزاد که فروشنده 

نیروی کار خويش و لذا فروشنده کارند. کارگران آزاد به اين دو مفهوم است که نه 

خود مانند بردگان و سرفها و غیره مستقیماً جزئی از وسائل تولید باشند و نه آنکه 

د دهقانان مستقل و امثال آنان وسائل تولیدی برای خود داشته باشند، يا به مانن

پذيرد آزاد و از آن حیث بی قید می عبارت ديگر تا سرحد امکان از هر چه رنگ تعلق

 ( 648اسکندری ص  )کاپیتال، جلد اول،« باشند.و مجرد 

ستانه دخول اقتصاد در اينجا مارکس از پديده انباشت بدوی سرمايه يا در واقع همان آ

گويد. کاال می داری سخنکاالئی و فرايند تکامل مادی تاريخ به شیوه تولید سرمايه

شدن نیروی کار و ظهور رابطه خريد و فرو ش نیروی کار يا رابطه تولید اضافه ارزش 

در نگاه او شاخص اساسی ظهور اين مناسبات تولیدی و اجتماعی است. مارکس از 

اولین پیش فرض تمام تاريخ انسانی، طبعاً وجود افراد زنده » ند. کمی انسان آغاز

انسانها » ورزد. می او بر کار به عنوان فصل ممیز انسان از حیوان تأکید« انسانی است

توان بنا به شعور، مذهب و يا هر چیز ديگری که مايل باشید، از حیوانات متمايز می را

کنند، تمايز می به تولید وسائل معیشت خودساخت، خود آنها، به مجرد اينکه شروع 

 نمايند و اين گامی است که توسط سازمان بدنی آنها مشروطمی خود را از حیوان آغاز
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 را تولید دبه طور غیرمستقیم زندگی مادی خوها ود. با تولید وسائل معیشت انسانشمی

 ايدئولوژی آلمانی( « ) کنندمی

 از هر شکل مشخص اجتماعی مورد کندوکاو قرارمارکس ابتدا پروسه کار را مستقل 

بیند، عوامل پروسه کار، می مابین انسان و طبیعتای دهد. کار را بعنوان پروسهمی

نمايد. پروسه کار می مشتمل بر فعالیت طبق هدف، محمول کار و وسیله کار را تشريح

کالبد شکافی کند و به دنبال می را از لحاظ محصول يا هدف تحقق آن به دقت کاوش

ژرف و علمی همه اين وجوه مختلف متعین روند کار، سرانجام شکل طبیعی و حالت 

 کند. می ساده اين پروسه را اينگونه جمع بندی

پروسه کار آنچنانکه ما در حالت ساده و مجردش تحلیل نموديم و عبارت از فعالیت » 

ن طبیعت برای با هدف انسان به منظور تولید ارزشهای مصرف و آماده ساخت

احتیاجات انسانی است. شرط عمومی مبادله مواد بین انسان و طبیعت و شرط ابدی 

زندگی بشری است و به همین سبب مستقل از هر شکل حیات انسانی و کلیه اشکال 

اجتماعی آن است. يا به عبارت بهتر بین کلیه اشکال اجتماعی زندگی انسان مشترک 

ر اين بحث مناسبات بین کارگر را با کارگران ديگر است. پس ضرورتی نبود که ما د

مورد مطالعه قرار دهیم. انسان و کارش از يک طرف و موادش از سوی ديگر ما را 

توان حدس زد که چه کسی آن را کاشته نمی کرد. همچنانکه از مزه گندممی کفايت

م شده است. توان دريافت که در چه شرائطی انجانمی است، از چنین پروسه کاری نیز

دار؟ آيا زير تازيانه بیرحم نگهبان بردگان جريان يافته است، يا زير چشم نگران سرمايه

ن آد به وجود آورده است يا خود کار آن را در گاوبندی خو "سین سینیاتوس  "آيا 

کاپیتال، جلد اول، « ) آورد؟می وحشیی است که به ضرب سنگ، شکاری را از پای در

 (  244ص ترجمه اسکندری، 

است که از حالت مجرد پروسه کار، به ها و آناتومیها مارکس با انجام همه اين تحلیل

نمايد. او کاال را به عنوان سلول حیات و شکل ابتدائی می روند ارزش افزائی کار، گذر
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داری حکمفرماست زير ذره بین تحلیل کل ثروت جوامعی که در آنها تولید سرمايه

دنبال توضیح ارزش مصرف و ارزش مبادله و سپس کالبدشکافی دهد. به می قرار

ارزش يا ارزش مبادله يا همان کار اجتماعاً الزم نهفته در کاال است که نظر خويش را 

 نمايد. می پیرامون روند کار در تولید کاالئی به شرح زير فرموله

یز ید نه تولنظر به اينکه کاال خود وحدت ارزش مصرف و ارزش است، ناگزير پروس» 

 ( 246)همان منبع ص « بايد وحدت روند کار و روند تشکیل ارزش باشد

 ورين تگام بعدی کالبدشکافی مارکس از روند کار، بررسی علمی يا جامع االطراف 

داری، ايهسرم ژرف ترين نوع کندوکاو، پیرامون پويه تحول تولید کاالئی به شیوه تولید

  آن است.« روند ارزش افزائی» به « رزش آفرينی کارروند ا» يا به بیان ديگر تحول 

ولید وند ترروند تولید به مثابه وحدت پروسه کار و پروسه ارزش آفرينی عبارت از » 

ند از رو بارتکاال است. روند مزبور به مثابه وحدت پروسه کار و پروسه ارزش افزائی ع

 ( 257همان جا ص « ) داری است.تولید سرمايه

یروی کار و ظهور کار مزدی به مثابه رابطه تولید اضافه ارزش، به مثابه يک کاال شدن ن

شیوه تولید و به مثابه يک رابطه اجتماعی که روند کار را به وحدت میان پروسه تولید 

ای خودويژه« پرتو اثیری» ، به طور دقیق همان بخشدمی و پروسه ارزش افزائی توسعه

داری را بر روی آن از هستی تاريخی سرمايهاست که مارکس شالوده تحلیل خود 

شود اما می سازد. در اينجاست که نیروی کار کارگر به صورت کاال فروختهمی متمرکز

گردد که گويا او کار خود را فروخته است. در اينجا است که کل می چنین وانمود

سرمايه و کاالی روابط وحشتناک نابرابر میان انسانها به صورت رابطه برابر میان کاالی 

کند. در اينجاست که کار اضافی کارگر يا ارزش اضافی تولید می نیروی کار خودنمائی
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شده توسط او به سرمايه و بازهم سرمايه و به کل نیروی قاهر بختک وار مسلط بر 

 1گردد.می هستی بشر تبديل

 داری و جنبش کارگری جامعه سرمایه

ولید مسلط جامعه، کلیه فراساختارها و مناسبات با توسعه رابطه کار مزدی به شیوه ت

اجتماعی مالکیت، دولت، قانون، فرهنگ، ارزشهای اجتماعی و اخالقی و کل آنچه که 

شود، همه و همه پروسه استحاله و انطباق خود با مبانی می به نام جامعه مدنی خوانده

داری در امعه سرمايهگذرانند. جمی بازتولید رابطه خريد و فروش نیروی کار را از سر

مبین ای همه شؤن اقتصادی، حقوقی، مدنی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود جامعه

منويات ارزش افزائی سرمايه و آثار و عوارض مبارزه طبقاتی گريزناپذير میان سرمايه و 

عظیم فروشنده نیروی کار است. در اينجا تمامی آنچه که برای سرمايه حق های توده

                                                           

ای نکات متناقض، بطور پژوهشگرانه اخیراً يکی از منتقدين جنبش لغو کار مزدی به دنبال طرح پاره.  1

مزدی  داری نیست!! به اين دلیل که لغو کار!! مدعی شده بود که کار مزدی شالوده نظام سرمايه

ه لوحانه باشد!!! اين يک تحريف عمیق و در عین حال ساددر خانه نمیمتضمن محو کار کودکان و زنان 

ئی لید کاالد تواز تبیین مارکسی مفهوم کار مزدی است. مارکس از اين پديده به مثابه نقطه تحول رون

 حدت پروسهداری يا حلقه تکامل وحدت پروسه تولید و پروسه ارزش آفرينی به وبه شیوه تولید سرمايه

ه فه ارزش بکند. مارکس از رابطه کار مزدی و رابطه تولید اضاوسه ارزش افزائی گفتگو میتولید و پر

سبات منا ومثابه بنیاد ساختار اقتصادی، سیاسی، مدنی، فرهنگی، حقوقی، اجتماعی و کل مراودات 

مین هکشد. در نگاه او کار مزدی يک رابطه اجتماعی است و جامعه کاپیتالیستی سخن به میان می

آورد. کار داری را پديد میابطه است که در بسط اقتصادی، مدنی و اجتماعی خود کل جامعه سرمايهر

دنی و ی، مخانگی کودکان و زنان يا کل بیحقوقی و ستمکشی بشريت موجود از تبعات اقتصادی، حقوق

داری و داری است. از بین رفتن کار مزدی متضمن محو موجوديت نظام سرمايهفرهنگی وجود سرمايه

ر مزدی های فرهنگی و مدنی و اجتماعی آن است. نگاه دوست پژوهنده ما به کاطبیعتاً کل فرارسته

له درست بر خالف نگاه مارکس اين مقوله را نه يک رابطه اجتماعی که يک عمل منفرد ايزو

ه بطور کيابد. کار مزدی در تلقی اين دوست محقق درست همان معنائی را يافته است غیراجتماعی می

ه ران داشتن دومثال اجرت بگیری اين يا آن آدم منفرد دوره روم باستان از اين يا آن آدم ديگر هما

کشف  گاه است. اين درک از کار مزدی بی شباهت به جار و جنجال ناسیونالیسم افراطی ايرانی به

 باشد!.نمی ای در تخت جمشید دال بر افتخار پیشینه کار مزدی در نزد قوم آرياسنگ نبشته
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دار آزادی است، برای کارگران ناحق است. هر چه برای طبقه سرمايهاست برای 

فروشندگان نیروی کار عین اسارت و ضد آزادی است. هر چه که برای سرمايه و 

دار قدرت است برای طبقه کارگر استیصال و انفصال از امکان اعمال قدرت سرمايه

ر ذلت و فروماندگی دهد به طبقه کارگمی دار عزتاست. هر چه به طبقه سرمايه

نمايد. هر دخالتگری سرمايه طرد کارگر از امکان دخالتگری در سرنوشت می تحمیل

خويش است. در يک کالم، آنچه در اين جا و در درون اين جامعه، رابطه میان انسانها 

کند به همان اندازه که به نفع يک طبقه است به طور دقیق علیه طبقه می را تعريف

کن است گفته شود که نفس دانشهای بشری، دستاوردهای تکنیکی ديگری است. مم

و رفاهی اين علوم يا بخش قابل توجهی از اصالحات سیاسی، حقوقی، مدنی و 

اجتماعی از مواردی هستند که به رغم تمايزات عظیم دائره شمول آنها در مورد 

 حققطبقات متخاصم و به رغم اينکه در راستای مقتضیات خودگستری سرمايه ت

باشند. اين نوع نگاه، نه رؤيت می يابند اما برای طبقه کارگر نیز کم و بیش مفیدمی

که تصوير باژگونه آنهاست. بشريت در پرتو انکشاف کاپیتالیستی ها راديکال پديده

تاريخ به بسیاری چیزها، دست يافته است اما هر گام از اين تحوالت نیز با جهانی 

شده است. تمدن زائی تاريخی سرمايه اساساً مشحون از توحش و بشرستیزی همراهی 

سبعیت علیه بخش عظیم بشريت بوده است. يک ويژگی مهم های سیاه ترين پرده

نحوه تنطیم متن مانیفست کمونیست، دقت شگرف مارکس در بیان همامیزی 

داری با بنمايه بشريت ستیز اين شیوه تولید ارگانیک گرايشات تمدن زای سرمايه

. تبیین مارکس از نقش بريتانیا در هندوستان نیز که در سالهای اخیر با نقد است

ديگر مواجه شده است! های سابقًا پروروس يا دارای پیشینههای پست مدرنیست

درست همین همامیختگی ارگانیک آن تمدن پوئی با توحش سرشتی و اندرونی 

 سرمايه را در نظر دارد. 
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در تار و پود حیات اقتصادی و اجتماعی خود و در همه  داریگفتیم که جامعه سرمايه

طبقاتی ای آنچه که مربوط به مراودات انسانهاست، يک تعارض و آشتی ناپذيری ريشه

کند. بحث می وسیع فروشنده نیروی کار را با خود حملهای میان سرمايه و توده

کار مزدی ريشه  اصلی اين است که کل اين ستیز و تخاصم در يکجا، در ژرفای رابطه

گردد. در آن جا است که خلع يد می گیرد و توسط آن بازتولیدمی دارد، از آنجا نشأت

شود. در درون اين می کامل کارگر از کل حق و حقوق انسانی پايه گذاری و تسجیل

رابطه است که هستی مدنی و اجتماعی و کل محدوده ابراز حیات انسانی کارگر مورد 

 خص حقوقی فرارسته از مقتضیات بازتولید سرمايه قرارشمول يک تعريف مش

شود. آزاد می گیرد. آزادی او آزادی فروش نیروی کار به صورت يک کاال اعالممی

بودن وی با سلب هر نوع آزادی برای هر نوع اظهار نظر در پروسه کار يا سرنوشت 

چه تولید گردد. حق هر نوع دخالت در چه تولید کند و می محصول کارش مشروط

شود. مصرف نیروی کاری که فروخته است و چگونگی پیشبرد می نکند از وی گرفته

گیرد. در اينجاست که می پروسه اين مصرف يکجا در زمره حقوق مطلق سرمايه قرار

او هر نوع آزادی و اختیار و حق دخالت و هر آنچه که نشان اعتبار و حرمت انسانی 

ک برده محکوم مزدی مجبور به فروش کاالی نیروی نهد و به يمی اوست را از دست

داری جامعه کند. جامعه سرمايهمی دار يا کالً سرمايه تنزلکارش به اين يا آن سرمايه

مستحیل و ای فرا رسته از اين رابطه و اصول و احکام و منويات اين رابطه يا جامعه

مدنیت در اينجا مدنیت  منحل در تار و پود ملزومات بقا و بازتولید کار مزدی است.

بازتولید جاويدان کارگر، به عنوان برده مزدی مخلوع از قدرت، مدنیت زيست کارگر با 

شرط پای بندی به حرمت قانون ارزش و رابطه تولید اضافه ارزش است، مدنیتی که 

هر نوع تعلق خاطر کارگر به آن، حلق آويز نمودن خويش به کالف دار رابطه تولید 

است. آزادی در اين جا در بهترين حالت تعیین شرط و شروط آزادی  اضافه ارزش

انسانها بر پايه مقررات نظم تولیدی و ارزش افزائی سرمايه است. حق رأی حق تسلیم 
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و اطاعت به قوانین بازتولید سرمايه است. برابری مفهوم تسری يافته برابری دروغین 

 بهای نیروی کار با ارزش واقعی کار است. 

سی، داری در بطن هر رابطه حقوقی، هر نهاد سیاومی مارکسی و کارگری سرمايهآنات

هر قرارداد و قانون اجتماعی يا هر ارزش و مالک فرهنگی و کالً در هر نوع نگاه اين 

 جامعه به انسان تمامی تعفن و توحش و تحجر و بشرستیزی رابطه کار مزدی را

به اين نظام و در طرح هر اعتراض به هر بیند و درست بر همین اساس در نقد خود می

از واقعیتهای جاری آن نگاهی اساسًا راديکال، انقالبی و تغییرگرا دارد. در اين ای گوشه

از عمق استثمارگری سرمايه، هر نوع حقارت ای منظر هر رنگ زرد هر کودک نشانه

افزائی  زن تبخاله شرارت سرشتی سرمايه، هر شکم گرسنه جنايت طبیعی پويه ارزش

داری، سرمايه، هر قطره خون هر آدم بی گناه، گواه خونريری و ددمنشی نظام سرمايه

هر شکلی از بیحقوقی و محرومیت تبلور حق ستیزی ذاتی رابطه کار مزدی، هر نوع 

از فساد اندرونی شیوه ای تحقیر تبخیر ارزش گذاری سرمايه و تباهی هر انسان جلوه

 داری است. تولید سرمايه

مبارزه طبقاتی در اين منظر متضمن وحدت هر اعتراض کارگر به هر نوع بیحقوقی و 

هر ستمکشی با اعتراض او به بنیاد مادی اين بیحقوقی و ستمکشی است. تحقق اين 

وحدت موضوع کار مستمر فعالین و آگاهان اين جنبش است. جنبش کارگری در 

ردگی مزدی و در حال بازتولید غیاب اين وحدت، جنبشی محصور در دائره تعهد به ب

اساس ماندگاری خويش در سیطره نظم تولیدی سرمايه و رابطه کار مزدوری است. 

واقعی های کارگر در اعتراض به سطح نازل دستمزدش بايد به طور همزمان ريشه

باشد، نمی معضل روز خود را نیز کنکاش کند و در شرائطی که قادر به انجام اين کار

کارگر آگاه بغل دستی اوست که اين ريشه را در پیش روی او از عمق وظیفه مقدم 

خاک تیره سرمايه بیرون کشد و به وی بنماياند. مبارزه طبقه کارگر مبارزه با 

از شروع و بالندگی و بلوغ و افت و خیز ای داری است. اين مبارزه طبیعتاً پروسهسرمايه
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اساسی  راست. مسأله بسیار جدی وو شکست و پیروزی و همه حاالت خاص خود را دا

و فراز و فرودها بايد در ها و تغییر چهرهها اين است که کلیه اين حاالت و دگرسانی

عینی جدال طبقاتی با های هستی اجتماعی خود، تعینات زنده سرمايه ستیزی و جلوه

 سرمايه باشد. 

جهت و متفاوت طبقه کارگر ممکن است به دو نوع جنبش متمايز، متعارض، مختلف ال

در محتوا و هدف و ماهیت روی آورد و تا کنون هم روی آورده است. اما اين دو 

داری و موقعیت اين جنبش تجسم دو رويکرد در بنیاد متضاد و متعارض به سرمايه

طبقه در نظام بردگی مزدی است. اين دو جنبش به دو تبیین عمیقاً متضاد از شیوه 

وديت اين نظام اتکاء دارد. دو افق سراسر متفاوت و داری و کل موجتولید سرمايه

بیند. می متعارض برای طبقه کارگر در رابطه با جامعه کاپیتالیستی پیش روی خود

اين دو جنبش بر پايه اين دو تحلیل اساساً متضاد و دو رويکرد ماهیتاً مختلف، در 

نسبت به هم بیگانه  وحیات و تعینات خود از هم جدا های کلیه فراز و فرودها و جلوه

که هر دو جنبش با همه تمايزات اساسی که دارند، به هر حال به طور  اند. پیداست

شوند. در هر دو جا کارگران با می فروشنده نیروی کار تشکیلهای مشترک از توده

سرمايه جدال و کشمکش دارند. در هر دو جنبش، مطالبات و انتظارات و مسائل 

کارگر موضوع مشاجره و های اجتماعی و امکانات رفاهی تودهمعیشتی و حق و حقوق 

جدالند. با همه اينها اين دو جنبش اساسًا از جنس هم نیستند و رابطه میان آنها 

مطلقاً رشد و تکامل يکی و سپس تبديل به ديگری نیست. اين دو جنبش هر دو، نیرو 

سازد اما می ا و ستیز خودکارگر را ساز و برگ موجوديت و بقهای و توش و توان توده

يکی فرياد اعتراض کارگر علیه اساس هستی سرمايه و ديگری تبلور استغاثه و ناله وی 

برای کسب مجوز زنده ماندن در دوزخ سیاه سرمايه است. يکی جلوه هستی آگاه و 

معترض طبقاتی او، اما ديگری نشان انجماد و مسخ شدن او در باتالق توهم 

 ه است. سرمايهای آفرينی
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يک مبارزه  داری طبقه کارگر لزوماً همیشه و در همه حالمبارزه ضد سرمايه

سازمانیافته دارای افق روشن، منسجم، متحد با جهتگیری شفاف و هدف يابی دقیق 

کمونیستی و ضد کار مزدی و برای محو کار مزدی نیست. به بیان ديگر جنبش 

همان حال به لحاظ انسجام، آگاهی و  داری باشد و درتواند ضد سرمايهمی کارگری

افق يا سازمان يافتگی، کمبودهای زيادی را هم با خود حمل کند. آنچه اساسی و 

خصلت نماست اين است که در هر گام از بالندگی خود، به میزان توان، امکان 

کند و در راستای می و نقاط ضف دست و پنجه نرمها واقتضای شرائط، با اين کاستی

تازد. عکس اين قضیه در مورد جنبش فاقد بار ضد کار مزدی، در می ها به پیشرفع آن

مورد اتحاديه گرائی و کل سوسیالیسم بورژوائی مصداق دارد. در اين جا حتی عالی 

ترين شکل بسط و تکامل و انکشاف نه فقط هیچ بعد سرمايه ستیزی به مبارزه روز 

رزات فقط يک گام در انفصال از ضد بخشد که هر گام تکامل اين مبانمی کارگران

 داری بودن آن است. سرمايه

 ،سوسیالیسم بورژوائی

 داری و جنبش کارگرینوع نگاه به سرمایه

داری از طريق مراجعه به اين يا آن گرايش پیش تر گفتیم که تحلیل مناسبات سرمايه

فرار از متمرکز تبعی يا اين وآن مؤلفه مربوط به پروسه سامان پذيری سرمايه و الجرم 

تحلیل بر روی رابطه کار مزدی يا رابطه خريد و فروش نیروی کار، های نمودن پايه

کل طیف گسترده سوسیالیسم  نقطه اشتراک و ائتالف کلیه جريانات رفرمیستی و

 است.  ئیبورژوا

عاجز از فهم واقعی رابطه کار مزدی بر اين باور « ن وپرود» در گذشته دور تاريخی 

گويا منشأ اضافه ارزش در تفاوت میان بهای تمام شده کاالها با قیمت فروش  بود که

آنها نهفته است!!! او از رابطه خريد و فروش نیروی کار، از اسرار واقعی رابطه تولید 

اضافه ارزش و به نحو اولی، از نقش اين رابطه به عنوان شالوده حیات و نیروی پمپاژ 
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داری، تصوری باژگونه و اجتماعی جامعه سرمايه مراودات حقوقی، مدنی، سیاسی و

ن نیز درست بر همین پايه، سوای تساوی طلبی وغیرواقعی داشت. سوسیالیسم پرود

 خلقی و شکلی از سازماندهی و برنامه ريزی تولید کاپیتالیستی هیچ چیز ديگر

ظ داری و سوسیالیسم نگاهی از هر لحان به سرمايهوتوانست باشد. نگاه پرودنمی

 گويد: می همامیز بود. مارکس در اين باره

اين نظريه پوچ دائر بر اينکه قیمت تمام شده کاال مبنای حقیقی ارزش آن است، » 

گیرد و لذا هر گاه می ولی اضافه ارزش از فروش کاال به باالتر از ارزشش سرچشمه

قیمت وسائل نها باشد، يعنی مساوی با آکاالها برابر با قیمت تمام شده  قیمت فروش

 تولید صرف شده به اضافه دستمزد گردد، آنگاه کاالها بنا بر ارزش خود فروخته

است که از جانب پرودون، با شارالتانی عادی عالم نمايانه اش، به ای شوند، نظريهمی

گردد. در واقع اين می مثابه راز تازه کشف شده سوسیالیسم، با بوق و کرنا اعالم

« پرودون« » بانک خلقی» به قیمت تمام شده آن، پايه اساسی تحويل ارزش کاالها، 

توانند می دهد. ما سابقًا بیان نموده ايم که اجزاء مختلفه ارزش محصولمی را تشکیل

کاپیتال، جلد سوم، ترجمه اسکندری « ) متناسباً در اجزاء خود محصول نمود يابند.....

 ( 39ص 

رودون در جنبش کارگری زمان او بدون شک داری و سوسیالیسم پنفوذ روايت سرمايه

اروپا بود و آثار شوم و مخرب آن را، در سیر حوادث کمون  برای طبقه کارگرای فاجعه

 توان به دقت رؤيت کرد. می در اين شکست را نوپاريس و نقش بارز طرفداران پرود

ش مبتذل خود مقدم بر هر چیز تال«!! سوسیالیسم تکاملی » نیز در طرح « برنشتاين»

برای رد نظريه ارزش اضافی مارکس را سرمايه کار خود ساخت. او هم ندا انداخت که 

سرچشمه سود منحصر به کار اضافی کارگر نیست، بلکه عواملی مانند میزان تقاضا، 

درجه سودمندی کاال، پیچیدگی و مهارت نیروی کار و تکنولوژی و ماشین آالت مدرن 

 و افزايش پديده موسوم به ارزش اضافه ايفای نقش هر کدام به سهم خود در کاهش
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کنند. برنشتاين با چشم پوشیدن بر واقعیت رابطه کار مزدی و فروماندگی عمیق از می

مشاهده اين رابطه به عنوان مرکز واقعی کل فعل و انفعاالت، مراودات و مناسبات 

يک سوسیالیسم جاری درون جامعه کاپیتالیستی، سوای سقوط کامل در باتالق قبول 

اتوپیک اخالقی هیچ راه ديگری نداشت. در اينجا نیز میان رويکرد سیاسی به نفی 

مبارزه طبقاتی و افتادن در دام آرمان گرائی موهوم تساوی طلبانه بورژوائی در يکسو و 

داری در غیاب رجوع به رابطه کار مزدی، يک ارتباط بسیار ارگانیک و تحلیل سرمايه

 اشت. تنگاتنگ وجود د

داری و روايت سوسیالیسم با نگاه اقتصاد سیاسی بورژوازی، پس از آناتومی سرمايه

مارکسی مبارزه طبقاتی، باالجبار ساز و های عروج مؤثر و نسبتاً گسترده آموزش

متفاوتی در قیاس با دوره پیشین به خود گرفت. توضیح واضحات های و آرايشها برگ

توانستند با همان منطق نمی ان بین الملل دوماست که سوسیال دموکراسی و سر

داری، مبارزه طبقاتی پرولتاريا، پرودون و برنشتاين و مانند آنها درک خويش از سرمايه

سوسیالیسم و جنبش سوسیالیستی را تبیین يا فرموله نمايند. کالبدشکافی مارکسی 

و تأثیرپذيری قابل داری، نقد مارکس بر اقتصاد سیاسی بورژوازی شیوه تولید سرمايه

توجه جنبش کارگری روز اروپا از اين آموزه ها، فضای مجادالت میان کمونیسم طبقه 

کارگر و نگاه بورژوائی کمونیسم را، در همه جهات به سطح جديدی از تقابل و آرايش 

قوا فرا رانده بود. رفرمیسم آشتی طلبِ مهیای تسلیم در مقابل بردگی مزدی در درون 

داری را نديده انگارد توانست نقد مارکسی اقتصاد سیاسی سرمايهنمی یجنبش کارگر

کارگر دنیا به سازش با رابطه های ساختن توده متقاعد و الجرم در مسیر تالش برای

کار مزدی راهی نداشت جز اينکه بر گفتگوی مربوط به اين رابطه و موضوعیت آن، 

و محرومیت و جنايات و  بعنوان سنگ بنای کلیه اشکال استثمار و ستمکشی

بشرستیزی موجود جهان پل بزند. سوسیال دموکراسی به اين کاردست زد. با تردستی 

داری را نه در شالوده تمام و با اغتنام فرصت از شرائط خاص تاريخی، معضل سرمايه
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واقعی آن، نه در وجود کار مزدی، که در چند و چون شکل مالکیت سرمايه ها، دولتی 

دن اين مالکیت، آنارشی تولید در درون آن و در بی توجهی اين نظام، به و خصوصی بو

برنامه ريزی متمرکز کار و تولید اجتماعی اعالم کرد. سوسیالیسم سوسیال دموکراسی 

هیأت يک آلترناتیو، برای مالکیت انفرادی  نداشت، جز اينکه درای نیز طبیعتاً راه چاره

داری، به صورت شکل ديگری از مالکیت و سرمايهيا آنارشی تولید جامعه ها سرمايه

برنامه ريزی کار و تولید کاپیتالیستی چهره بنمايد. نوعی از سوسیالیسم که با مالکیت 

 دولتی بخشهائی از سرمايه اجتماعی و پارلمانتاريسم قابل تحقق بود. 

ذير وقتی به اين مرحله از تولید بزرگ رسیديم، دو نوع مالکیت بیشتر امکان پ» 

نیست. يکی مالکیت خصوصی فرد بر ابزار تولید است که با کار مشترک مورد استفاده 

داری موجود و فالکت و استثمارش برای گیرد. اين به معنی نظام سرمايهمی قرار

دار است. دوم مالکیت مشترک کارگران و فراوانی خفه کننده اش برای سرمايه

ظام کئوپراتیو تولید و نابودی استثمار کارگران کارگران بر ابزار تولید که به معنی ن

 است. در اين نظام کارگران خود اربابان تولید خويشند و خود مازادی را تصاحب

جايگزينی دار آنها را از آن محروم ساخته است. کنند که تحت نظام فعلی، سرمايهمی

تکامل مالکیت همگانی به جای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید اين است آنچه 

)کائوتسکی، مبارزه طبقاتی، ترجمه « کندمی اقتصادی با نیروی فزاينده به ما تحمیل

 ، تأکید از ماست ( 87ح. رياحی ص 

و ها از مؤلفهای مختلف هر کدام مؤلفههای شکل مالکیت و رقابت جاری میان سرمايه

و هر تغییر  داری هستند. آزادی و انحصار رقابتتبعی شیوه تولید سرمايههای شاخص

و تبديلی در آن، يا خصوصی و دولتی بودن سرمايه در باالترين حالت، نوع تغییر در 

کنند اما تحت هیچ شرائطی و به می برنامه ريزی کاپیتالیستی کار و تولید را منعکس

به اساس موجوديت بردگی مزدی و رابطه خريد و فروش ای هیچوجه هیچ خدشه

نوع نگاه سوسیال دموکراسی به شیوه تولید و جامعه  سازند.نمی نیروی کار وارد
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داری با چشم پوشی کامل از نقش رابطه کار مزدی، جنبش کارگری را به سرمايه

گورستانی ره برد که قیامت مجدد از اعماق گورهايش نیازمند رستخیز عظیم جنبش 

 کارگری جهانی است. 

فق پردازی سوسیال دموکراسی سوسیال دموکراسی روس میراث فکر و نگاه و تلقی و ا

همان آغاز بر بستر عروج، قوام يابی، توسعه و رويکرد  درون جنبش کارگری اروپا را از

حزب سوسیال دموکرات  1902جنبش کارگری اين کشور سرريز ساخت. برنامه سال 

با رفع مالکیت خصوصی و آراسته به تولید برنامه ريزی شده ای روسیه به ايجاد جامعه

دوخت. بلشويسم در فاصله اين سال تا قیام اکتبر از همین منظر و می ز چشممتمرک

بر پايه همین تبیین با جنبش کارگری روس باب گفتگو گشود. سازمانیابی و تحزب و 

راه و رسم انقالب و اهداف تاريخی اين جنبش را با همین ديد دنبال کرد. در پی 

د روز روسیه، آنجا که مالکیت دولت روز، پیروزی اکتبر در تقسیم بندی لنین از اقتصا

مستقر گرديد نام اقتصاد سوسیالیستی بر آن اطالق شد. سوسیالیسم ها بر سرمايه

داری زير نظارت و کنترل دولت به سمت جلو يا فقط برداشتن گامی از انحصار سرمايه

 در واقع تحت مالکیت مستقیم دولت، برآورد گرديد. 

داری دولتی که از انحصار سرمايهای یست جز گام بالواسطهسوسیالیسم چیزی ن» ... 

 لنین، در باره مالیات جنسی( « ) شود...می به پیش برداشته

داری چراغ راه هدر اينجا نیز نقد اقتصاد سیاسی طبقه کارگر بر اقتصاد سیاسی سرماي

ر رگر و خون جاری شريان حیات پراتیک جنبش کارگری نشد. دکاهای پیکار توده

اينجا نیز حتی در روزهای انقالب اکتبر، جامعه روسیه نه يک جامعه واقعًا 

« نان خرده پادهقا» یان کار مزدوری که جامعه مبتنی بر بنای داری، نه جامعهسرمايه

که با اين تحلیل طبقه مسلط ای به حساب آمد. ) لنین، مالیات جنسی ( جامعه

شتی مولد خرده پا و در همین راستا برنامه کار دار بلکه ماقتصادی آن نه طبقه سرمايه

« نپ » پرولتاريا نیز نه سازماندهی لغو کار مزدی پروسه تولید و کار اجتماعی که 



         کیتاکت هم ،یاستراتژ هم یمزد کار لغو جنبش  /  82

های قلمداد شد. سوسیالیسم در اين جا نیز نه برنامه ريزی کار و تولید توسط توده

صنعت وسیع کارگر متشکل در شوراها با شاخص محو کار مزدی که حاصل جمع 

 پیشرفته با دولت حزبی ماوراء سر کارگران اعالم شد. 

داده باشم مقدم بر هر چیز مثال بسیار  بیشتریبرای اينکه اين مسأله را توضیح » 

دانند که اين مثال می نمائیم. همهمی داری دولتی ذکرمشخصی را در باره سرمايه

داری تکنیک معاصر سرمايهکدام است. آلمان است. در اين کشور، ما با آخرين کالم 

 بورژوائی –بزرگ و تشکیالت منظمی رو به رو هستیم که تابع امپريالیسم يونکری 

 نظامی دولت جای به و اندازيد دور به است شده تکیه آنها روی که را کلماتی. است

 با و ديگر اجتماعی طراز از منتهی دولت، هم باز امپريالیستی و بورژوائی يونکری

وروی يا پرولتری را قرار دهید تا تمام آن ش دولت يعنی ديگر اتیطبق مضمون

لنین، در باره « ) نمايد به دست آوريد.می مجموعه شرائطی را که سوسیالیسم را ايجاد

 مالیات جنسی ( 

تعمق شود تری شفاف برای اينکه روايت سوسیالیسم در اين بحث خاص لنین به گونه

ارگانیک با ای وی در جاهای ديگر را در رابطهی هاديگری از گفتههای بايد بخش

دولت طراز » همین مطلب به خاطر بسپاريم. او دولت روز روسیه را مصداق جمله 

چند  جاکند. زيرا که در همین می قلمداد« اجتماعی ديگر و با مضمون طبقاتی ديگر

های تاريخ )که از آن هیج کس بجز کودن» نمايد که: می سطر پائین تر اضافه

منشويک نمره يک، توقع آن را نداشته است که به نحوی هموار و آرام و آسان و صاف 

رفت که مقارن ای و ساده سوسیالیسم يکپارچه تقديم کند( از چنان مجرای خودويژه

که از ای جوجه لیسم را در کنار يکديگر نظیر دو دو نیمه مجزای سوسیا 1918با سال 

آورند، پديد آورد. آلمان و روسیه به می ین المللی سر درزير يک پوسته امپريالیسم ب

شکلی بارزتر از همه تحقق مادی شرائط اقتصادی، تولیدی و اجتماعی سوسیالیسم را 

 « از يک طرف و شرائط سیاسی آن را از طرف ديگر مجسم ساختند.
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تحقق مانند جامعه آلمان توسط آن را ای دولتی که لنین برنامه ريزی اقتصاد جامعه

 کند، دولتی با مشخصات زيرين است. می سوسیالیسم قلمداد

خود  گردد.می ديکتاتوری توسط پرولتاريا که در شوراها متشکل است عملی» 

پرولتاريا تحت رهبری حزب کمونیست بلشويکهاست... حزب که کنگره آن همه ساله 

شود. ضمناً می نفر رهبری 19گردد، ... توسط يک کمیته مرکزی مرکب از می تشکیل

از اين هم محدودتر يعتی توسط به اصطالح هائی کارهای جاری در مسکو توسط هیأت

گیرد که هر يک می ارگ بورو ) بوروی سازمانی( و پولیت بورو ) بوروی سیاسی ( انجام

 عضو کمیته مرکزی هستند و در جلسه عمومی کمیته مرکزی انتخاب 5مرکب از 

کامالً حسابی وجود دارد. « اولیگارشی»شود که يک می هگردند. لذا چنین نتیجمی

هیچیک از مؤسسات دولتی در جمهوری ما هیچ مسأله مهم سیاسی يا سازمانی را 

لنین، منتخب آثار فارسی ص )  «نمايدنمی بدون رهنمود کمیته مرکزی حل و فصل

 تأکید از ماست (  -745

د سوسیالیستی نام گرفته است، بخشی از اقتصاد روسیه که در تحلیل لنین اقتصا

فروختند می مشتمل بر مراکزی است که کارگران در آنجا کماکان نیروی کار خود را

اما مالکیت آنها در دست دولت بوده است. نکته بسیار اساسی و نیازمند توضیح اين 

، است که اشاره ما در اينجا، به وضعیت خاص دولت بعد از انقالب اکتبر مطلقاً و مطلقاً 

هیچ ربطی به مسأله ارتباط اين دولت با دموکراسی ندارد!!! مبتذل ترين، راست ترين 

غلطیدن به ورطه نقد دموکراتیک از  ،و غیرکمونیستی ترين تحلیل در اين رابطه

بلشويسم و دولت بلشويکها در اين سالهاست. بنیاد کالم در بحث حاضر اين است که 

شود سخنی از سوسیالیسم و اقتصاد یم مادام که نیروی کار خريد و فروش

با بیشترين و داغترين  ست. گفتگو اينجاست که هر دولتیسوسیالیستی در میان نی

دعاوی کارگری و کمونیستی و به هر درجه از روابط دموکراتیک و فضای باز درونی 

دام کند و مامی نیز مادام که از باالی سر کارگران، پروسه کار و تولید را برنامه ريزی
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که کارگران خود، از درون سازمان شورائی برنامه ريزی کار و تولید، چه تولید شود و 

چه تولید نشود؟ به چه میزان تولید شود؟ چگونگی توزيع محصول کار و کل مسائل 

مربوط به کار و زندگی اجتماعی خويش را برنامه ريری نکنند، مادام که در قبال 

مانند و می ند، آنان فروشنده نیروی کار باقیتسلیم نیروی کار خود ارتزاق کن

 داری است. مناسبات اقتصادی و اجتماعی مسلط بر زندگی آنان مناسبات سرمايه

داری بدون عزيمت از رابطه کار مزدی و روايت سوسیالیستی آناتومی شیوه سرمايه

ری دارمايهمتناظر با اين نوع آناتومی پس از شکست انقالب اکتبر و استقرار اردوگاه س

شته، به حیات خود ادامه داد. طیف احزاب برادر و ذدولتی، بسیار سخت جان تر از گ

جريانات پروروس، ناسیونالیستها و سوسیال خلقیون مائوئیست، اروکمونیستها و 

و ديگران « تروتسکیست» مارکسیستهای اروپائی و باالخره طیف نیروهای موسوم به 

داری و با روايت بورژوائی یاسی بورژوازی به نظام سرمايههمه و همه با نگاه اقتصاد س

سوسیالیسم، برای گذاشتن تأثیر بر جنبش کارگری کشورها و برای تحمیل نسخه 

 خود بر اين جنبش تالش نمودند. های پیچی

که کل کار و تولید آن بر اساس کار مزدوری و ای داری بودن جامعهنفی سرمايه

شد يعنی جامعه روسیه، کانون می ضافه ارزش برنامه ريریبازتولید رابطه تولید ا

وحدت تحلیل و مرکز اشتراک ديد، همه اين جريانات بود. حتی سوسیال خلقیون 

 بودن اين جامعه را مثل نقل و نبات بلغور« سوسیال امپريالیست» مائوئیستی که 

 بودن آن بر زبانداری داری بودن و چرا سرمايهکردند هیچ کالمی پیرامون سرمايهمی

از احزاب برادر گرفته تا ها داری برای همه اينراندند. مالک تشخیص سرمايهنمی

تروتسکیست شکل حقوقی مالکیت، «! های استالینیست» نابرادران مائـوئیست تا ضد 

خصوصی و دولتی بودن تملک سرمايه ها، نوع برنامه ريری رابطه سرمايه و کار مزدی 

بودن و نبودن، اين برنامه ريری بود. سوسیالیسم هیچکدام نیز و چگونگی متمرکز 



 85/   لغو کار مزدیجنبش 

رفت. اختالف فیمابین در ژرفترين حالت بر نمی ترداری دولتی فراسرموئی از سرمايه

 انداخت. می ساحل بود و نبود دموکراسی در جامعه مبتنی بر رابطه کار مزدی لنگر

 

 یا تحریف اندیشه ها؟! ها تهاجم جنبش

داری با منظر اقتصاد سیاسی بورژوازی در طول قرن بیستم قدم سرمايه کالبدشکافی

، «داری وابستهسرمايه»  به قدم برای جنبش کارگری فاجعه آفريد. تزهائی همچون

ريه آشنای طیف موسوم به تروتسکیست دال بر ظنروايت ناسیونالیستی امپريالیسم، و 

در همه جا ضربات بسیار !!! «داری و نه سوسیالیسم نه سرمايه» وجود جامعه 

سهمگین تاريخی بر اين جنبش وارد ساخت. يک نکته بسیار اساسی در اينجا اين 

است که هر نوع ارجاع اين نطريه ها، به صرف بدفهمی آموزشهای مارکس يا تجديد 

نظرطلبی در نظريات مارکس، خود يک تبیین غیرطبقاتی و مغاير با جوهر ماتريالیسم 

« داری وابستهسرمايه» خواهد بود. روايت ناسیونالیستی امپريالیسم، تز انقالبی مارکس

داری و نه سوسیالیسم طیف تروتسکیسم و يا هر مترادف ديگر آن، نظريه نه سرمايه

هر کدام شیوه نگاه و نوع نقد يک جنبش اجتماعی معین به نظام ها مانند اين

داری، يا از شیوه تولید سرمايه باشد. آناتومی مارکسمی داری بوده است وسرمايه

يا ها از باورها، ايدهای تبیین او از جنبش کارگری و سوسیالیسم طبقه کارگر، مجموعه

مقوالت ايدئولوژيک و تجريدات نظری نبوده است و بر همین پايه وارونه پردازی و 

له مسخ و تحريف آنها نیز مجرد بدفهمی يا تجديد نظر طلبی طرفداران اين و آن نح

مخالف رشد آزاد » تواند باشد. توضیح امپريالیسم به عنوان يک پديده نمی عقیدتی

نه يک برداشت غلط از آموزشهای مارکس که تبخیر مستقیم فکری و «!!! داری سرمايه

داری در شیارهای ذهن و مغز بخشی ايدئولوژيک شرائط امپريالیستی انباشت سرمايه

اين کاماًل طبیعی و بديهی است که نمايندگان  د.از بورژوازی درون اين جوامع بو

فکری اين قشر از بورژوازی در سطح جهانی برای تشريح ديدگاهها، تحلیلها، انتظارات 
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يا ملزومات پیشبرد جنبش خود به همه تئوری پردازيهای الزم از جمله آويختن به 

ارگر نیز مارکس و جستجوی تمامی راهکارهای نفوذ در جنبش بین المللی طبقه ک

و نظريه ها داری وابسته بنوبه خود، رويه ديگر تحلیلتوسل جسته اند. تز سرمايه

بافیهای همین بخش از بورژوازی بود و ارجاع حرفهای آنان به صرف بدفهمی 

مارکسیسم يا تجديد نظر در رهنمودهای مارکس، به نوبه خود تبلور نگاهی متافیزيکی 

ن همین مسأله در مورد طیف تروتسکیست ها، به ماتريالیسم انقالبی است. عی

بازار و جريانات مشابه مصداق دارد. معضل اين های کمونیستهای اروپائی، سوسیالیست

بر ها جريانات مجرد معتقدات و باورهای نظری نبوده و نیست. وقتی که تروتسکیست

داری ايهروی رابطه کار مزدی و نقش شالوده بودن اين رابطه برای شیوه تولید سرم

داری، و کشند عمالً موجوديت خود را بعنوان راه حلی برای اصالح سرمايهمی خط

دارند. وقتی که می داری اعالمبعنوان جنبشی دست به کار اصالح ساختار نظام سرمايه

آنان به صدها میلیون توده فروشنده نیروی کار، در اردوگاه سابق شوروی، در چین، 

گويند که اجبار انسانها به بردگی مزدی و فروش نیروی می يگرکوبا ويتنام و جاهای د

داری بودن جامعه ندارد، با صدای هر چه بلندتر تعلق کار هیچ ربطی به سرمايه

دار جهانی و به گرايش خواستار طبقاتی، اجتماعی، سیاسی خود را، به طبقه سرمايه

آنچه در اين جا اساس کار  دارند.می اصالح ساختار اجتماعی نظام بردگی مزدی اعالم

مارکس، که خاستگاه های است نه فرمولبنديهای نظری متناظر با تحريف آموزه

امپريالیسم » طبقاتی و اجتماعی اين جنبش در پهنه حیات بورژوازی جهانی است. تز 

احزاب يا گروههای ناسیونال « داری وابستهسرمايه» و « ضد انباشت صنعتی سرمايه 

هنی اين جريانات از ذ و جاهای ديگر در کنه خود فقط کنديکای التین چپ آسیا، امر

کند، بلکه در همان حال هوشیاری نمی فهم نقد اقتصاد سیاسی مارکس را منعکس

اين جريانات را در دست و پا نمودن نوع کارگر فريب يا کارگر پسندی از اين آموزشها 

يه پردازان سوسیالیسم بازار با گذارد. به همین سیاق هنگامی که نظرمی به نمايش
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نمايند، می هزاران شگرد در اين يا آن تشريح مارکس از مسأله بازار و سرمايه غواصی

خواهند تحريف کنند، معضل آنان نه کینه می کهای تا شايد اين مسائل را، به گونه

ورزی ايدئولوژيک با مارکس، که پاسخ به نیازهای روز يک جنبش اصالح ساختار 

هن و عاجز از فهم ذتاريخًا کند ای ه بورژوازی طبقهداری است. پیداست کمايهسر

واقعیات است اما اين کند ذهنی تاريخی قبل از هر چیز به بورژوازی بودن او مربوط 

توان به حساب نفس استعداد و قدرت تفکر او به مثابه يک نمی است. جرم اين کار را

 گذاشت. آدم فارغ از قید و بندهای طبقاتی 

داری با چشم اقتصاد سیاسی بورژوازی و خیره شدن به افق نگاه به نظام سرمايه

ديگری از برنامه ريزی کار و تولید در گستره وجود رابطه کار مزدی، با نام سوسیالیسم 

و آويختن همه اينها به نوعی آرمانخواهی بی ربط به مبارزه طبقاتی بالطبع رويکردی 

جنبش کارگری را به دنبال داشته است. باالتر گفتیم که همین بورژوا رفرمیستی به 

کانون اشتراک کل طیف سوسیالیسم بورژوائی بوده و هست. در اينجاست که ها مؤلفه

همه رنگها بی رنگ و همه منازعات و جنگ و ستیزهای میان اجزاء اين طیف به 

 ،«!!فیسمخروشچ» ضد « مارکسیست لنینیست های»  وحدت تبديل گرديده است.

های مارکسیست ،ضد استالینیسم!!های ضدتروتسکیسم!!، تروتسکیستهای مائـوئیست

اروپائی ضد اردوگاه و اردوگاهیان ضد همه آنهای ديگر، همه و همه در اينجا، در رابطه 

با اين دو شاخص بنیادی و طبقاتی دست الفت به هم فشار داده اند. همگی در 

نه در مجردات تئوريک اما در عمل اجتماعی، نقش شالوده داری، اگر آناتومی سرمايه

و نسخه پیچی آنها برای سوسیالیسم نیز اند بودن رابطه کار مزدی را به کنار هشته

داری دولتی راه ديگری به کسی نشان نداده نهايتًا سوای دق الباب آستان سرمايه

 است. 

اجتناب ناپذير در ای و به گونهطیف جريانات ياد شده با مشترکات اساسی باال بالطبع 

ستیزه های مورد چگونگی برخورد به جنبش کارگری، به رغم همه جار و جنجال
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اندازند. می واند جويانه فیمابین، باالخره بر ساحل رويکردی واحد لنگر انداخته

 مهم اين رويکرد مشترک عبارت است از: های مؤلفه

کارگر، از ظرفیت متشکل شدن علیه  طبقههای . همگی اساس برخورداری توده1

 کنند. می کارمزدی و مبارزه برای محو کار مزدی را انکار

کنند، می . از تبیین مارکسی رابطه انديشه و عمل، بر خالف آنچه که در ظاهر ادعا2

گیرند. جملگی نقد می به طور واقعی و در عمق هستی سیاسی خود به شدت فاصله

دهند و می داری را به مقوالتی تجريدی تنزلبر سرمايه اقتصاد سیاسی طبقه کارگر

دانند. در همین می کشف اين مقوالت تجريدی را فقط در کفايت فرزانگان طبقات باال

مانند مارکس و ساير متفکرين پرولتاريا را نه با کارنامه سیاسی و هائی راستا آدم

شجره نامه خانوادگی و اصل و  پراتیک پیکار طبقاتی و اجتماعی که داشته اند، بلکه با

امپريستی  -دهند! محصول اين نگاه متافیريکیمی نسب فامیلی آنها مورد داوری قرار

مشترک کل اين طیف آن است که آگاهی طبقاتی پرولتاريا را ارمغان طبقه بورژوازی 

کنند و سخت معتقد و مصرند که اين آگاهی بايد توسط می به طبقه کارگر قضاوت

ن فداکار و دل رحم بورژوازی که آماده گسستن از طبقه خويش و پیوستن به دانشورا

 پرولتاريا هستند به درون جنبش کارگری منتقل گردد!! 

کارگر که در مظان مشترک کل اين طیف گسترده، در هستی اجتماعی های . توده3

برای  داری و الجرم فاقد توانائی الزمخود فاقد ظرفیت مناسب برای شناخت سرمايه

داری هستند!!! بايد به مبارزه سنديکائی و قانونی متحد و متشکل شدن علیه سرمايه

روی آورند. بايد سنديکا و تشکلهای صنفی بر پا کنند و در درون اين تشکلهای صنفی 

داری چک و چانه و قانونی برای بهبود وضع معیشتی خود در چهارچوب سلطه سرمايه

 بزنند. 

د وجود حزبی هستند که متشکل از پیشاهنگان، پیشروان، پیشتازان . کارگران نیازمن4

کارگر فرمان های باشد. حزبی که از باالی سر پرولتاريا به تودهای و انقالبیون حرفه
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دهد، حزبی که ظرف تشکل و اتحاد سراسری کارگران علیه کار مزدی نیست اما 

حزبی که مبارزه حی و حاضر جنبش کارگری بايد دستورات صادره او را اجرا نمايد. 

کند و سخن گفتن در اين قلمرو را، فقط می داری را نفیکارگر علیه سرمايههای توده

نمايد. حزبی که خواستار سرنگونی رژيم می کمیته مرکزی خود اعالم سران خاص

، از سکوی جنبش سرمايه ستیزیديت با رژيم را از سر سرمايه سیاسی است اما ض

کند، بلکه نمی و از عمق تالش برای متشکل ساختن اين جنبش دنبالستیز کارگران 

در جستجوی دموکراسی است. کمونیسم برای وی يک اتوپیای تاريخی، يک عقیده و 

نمايد، ضد می نوعی ايمان است و عمالً و در عالم واقع برای دموکراسی مبارزه

ند و همین مطالبات را کمی را مطالبهها امپريالیست است!! حق تعیین سرنوشت ملت

بنا بر مصالح روز، گاه زير نام جمهوری دموکراتیک خلق، جمهوری ملی، جمهوری 

زحمتکشان، جمهوری شورائی، جمهوری شورائی زحمتکشان، جمهوری سوسیالیستی 

نمايد. حزبی که با همه اين اوصاف خود را رهبر می يا هر نام و عنوان ديگری فرموله

داند، اما معتقد است می داری کارگرانرهبر مبارزه ضد سرمايه کمونیست پرولتاريا و

داری حرف بزند که طوق تواند از ضديت با سرمايهمی که توده کارگر فقط وقتی

رهبری او را پذيرفته باشد و به ارتش تحت فرماندهی وی تبديل شده باشد. حزبی که 

پیش از سرنگونی رژيم بر همین اساس متشکل شدن توده کارگر علیه کار مزدی را 

سیاسی و استقرار دموکراسی و امکان اعمال اتوريته حزب بر جنبش کارگری غیر 

 دارد. می ممکن اعالم

نامتحد و در حال ستیز اين طیف، با هم متفقند که جنبش های . همه بخش5

کارگری بنا به باورهای باال بايد دو تشکیالت داشته باشد. تشکیالتی برای مبارزه 

داری و يک صادی و رفاهی و مطالبات سیاسی مربوط به اصالح ساختار سرمايهاقت

بر همین پايه همگی در  داری او را نمايندگی کند.تشکل ديگر که مبارزه ضد سرمايه

 قبول اتحاديه به عنوان ظرف اول و حزب برای هدف دوم باور دارند. 
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خواهند که می گر خواسته و. همه اين جريانات با توجه به نکات فوق از طبقه کار6

صنفی يا تشکل مشابه، در پشت سر آنها برای های ضمن متشکل شدن در اتحاديه

سرنگونی رژيم سیاسی بسیج شده و حزب را بعنوان قائم مقام طبقه خود به قدرت 

رسانند. همزمان همه اينها اصرار دارند که پرولتاريا حاکمیت حزب را عین حاکمیت 

 نمايد. طبقاتی خود تلقی 

داری را از . تمامی اين طیف، مبارزه کارگران علیه اشکال مختلف بی حقوقی سرمايه7

کنند. جنبش زنان کارگر علیه می داری طبقه کارگر تفکیکمبارزه ضد سرمايه

تبعیضات جنسی، مبارزه کارگران علیه آپارتايد قومی، جنبش لغو کار کودک، مبارزه 

سیاسی و حقوق اجتماعی و مانند های زه برای آزادیعلیه آلودگی محیط زيست، مبار

 داریداری و برای محو سرمايهاينها را، قلمروهای پیوسته جنبش ضد سرمايه

از ای دانند. در روايت تمامی آنها هر کدام از اين اشکال اعتراض فقط حوزهنمی

کار  مبارزات دموکراتیک است و تالش برای الحاق آن به جبهه سراسری پیکار ضد

 مزدی و برای لغو کار مزدی بسیار چپ روانه است!!! 

بند بند نظرات و مواضع تاکتیکی کل اين جريانات با استراتژی واحد مبارزه طبقاتی 

از تراوشات و ها آنها در وحدت قرار دارد. همه اين تئوری پردازيها و راه حل تراشی

لیستی کاپیتاوه تولید و نظام داری به شیتبخیرات طبیعی نگاه اقتصاد سیاسی سرمايه

و در همان حال محصول طبیعی روايت سوسیالیسم مشترک اين جريانات يا همان 

داری دولتی است. دنیای کتب و مطبوعاتی که نمايندگان گروههای مختلف سرمايه

اين طیف متشتت، به تحرير کشیده اند، تا خود را مدافع واقعی کمونیسم طبقه کارگر 

دهند می کنار آنچه که به جنبش کارگری پیشنهاد داده و پیشنهاد معرفی کنند در

خروس و قسم حضرت عباس را در ذهن هر کارگر آگاه و  نهايتاً همان داستان دم

 نمايد. می کمونیست تداعی
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تاکتیک اينان، تاکتیک دمیدن در مبارزه سنديکائی کارگران، متشکل شدن صنفی و 

کتیک شقه شقه شدن جنبش کارگری و انحالل هر شقه کارگر، تاهای تودهای اتحاديه

از جنبش دموکراسی طلبی، تاکتیک انقیاد و تبعیت جنبش کارگری از ای در حوزه

های حزب باالی سر خويش، تاکتیک جلوگیری از متحد شدن و متشکل گرديدن توده

ز نگاه داری اکارگر علیه کار مزدی است. تمامی اين تاکتیکها با اصل تبیین سرمايه

اقتصاد سیاسی بورژوازی و روايت بورژوائی سوسیالیسم وحدت ارگانیک دارند. جنبش 

و راهکارها و راه حلهای اينان نهايتاً و در بهترين ها کارگری در پرتو رهنمودها، تئوری

کار و تولید کاپیتالیستی با  ريزیينی شکل فی الحال مسلط برنامه حالت سوای جايگز

رنامه ريزی در زير اتوريته و نقش مسلط يک دولت حزبی باالی شکل متمرکز اين ب

تواند داشته باشد. کمونیسم اين جريانات نمی کارگر هیچ شانس ديگریهای سر توده

کمونیسم بورژوائی است و آب و جال دادن آن با الفاظ محو طبقات و دولت و نابودی 

داری و آنچه به به سرمايه داری و ساير عناوين مشابه با اساس نگاه اينانسرمايه

 دارد. ای کنند مباينت ريشهمی جنبش کارگری پیشنهاد

استراتژی جايگزين و راهکارهای همه اين جريانات به همان اندازه که با ها تاکتیک

متمرکز دولتی  ريزیوجود کار و تولید توسط برنامه کاپیتالیستی م ريزیسازی برنامه 

م سنخ است، به همان اندازه با ادعاهای اينان برای رابطه کار مزدی، در وحدت و ه

و نامتجانس است. تاکتیک  استقرار سوسیالیسم و کمونیسم طبقه کارگر آشتی ناپذير

کارگر، انفصال کامل مبارزات و مطالبات های مانیابی سنديکائی و صنفی تودهزسا

کارگر در ای هجاری کارگران با مبارزه ضد کار مزدی آنان، نفی متشکل شدن توده

داری، ارجاع مبارزه سیاسی و سوسیالیستی طبقه يک تشکل سراسری ضد سرمايه

کارگر به انحالل مبارزات های کارگر به يک حزب باالی سر کارگران، دعوت توده

سیاسی خود در دموکراسی طلبی فرا طبقاتی به جای پیگیری اين مبارزات در بطن 

نمودن رژيم ستیزی دموکراتیک به جای  داری، ديکتهجنبش سراسری ضد سرمايه
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سرنگونی طلبی ضد کار مزدی و برای لغو کار مزدی، تکه پاره کردن جنبش کارگری 

و راهبردهای اين جريانات ها مختلف و همه راهکارها، تاکتیکهای به صنوف و حرفه

داری ندارد که همه و همه در نه فقط هیچ رويکردی به انقالب کارگری ضد سرمايه

استای گسستن هر چه بیشتر و بیشتر طبقه کارگر از ريل اين انقالب و ره بردن ر

جنبش کارگری، به جايگزينی شکل کنونی برنامه ريزی کاپیتالیستی اقتصاد با 

 داری دولتی است. سرمايه

 وحدت استراتژی و تاکتیک ، داریجنبش ضد سرمایه

رژوائی گفتیم در مورد جنبش عکس همه آنچه در باال و در مورد طیف سوسیالیسم بو

داری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر مصداق دارد. اين تنها جنبشی ضد سرمايه

دهد. می کند و به پراتیک بسطمی است که کمونیسم واقعی طبقه کارگر را نمايندگی

استراتژی و تاکتیک در اينجا وحدت ارگانیک پروسه تغییر عینیت موجود و تبلور 

داری با حدت میان نظر و عمل انقالبی برای جايگزين سازی نظام سرمايهديگری از و

جامعه عاری از کار مزدی و دولت و طبقات و هر نوع انفصال انسان از سرنوشت کار و 

 باشد. می تولید و زندگی خويش

کند. تار و پود می اين جنبش آناتومی جامعه کاپیتالیستی را از رابطه کار مزدی آغاز

داری را تبخیرات سیاسی و مدنی و اجتماعی و حقوقی و اخالقی و سرمايه مناسبات

بیند. کلیه اشکال فقر و فالکت و محرومیت و می فرهنگی رابطه تولید اضافه ارزش

ستمکشی و اسارت و آوارگی و بی خانمانی و بی حقوقی موجود را، تبعات بازتولید 

فعالین اين جنبش مالکیت خصوصی  داند. از ديدمی رابطه خريد و فروش نیروی کار

داری فقط است که از ديرباز وجود داشته است و مالکیت خصوصی سرمايهای پديده

هر  داری است.يک عارضه تبعی يا يک شکل متناسب و متناظر شیوه تولید سرمايه

مانند رقابت، آنارشی تولید يا شکل هائی بر پايه شاخصداری نوع تبیین سرمايه
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غلطیدن به ورطه اقتصاد سیاسی بورژوازی و گسست از منظر نقد  ،یتحقوقی مالک

  .استداری مارکسی اقتصاد سیاسی سرمايه

دهد و هیچ نظام می داری، سوسیالیسم را با لغو کار مزدی توضیحجنبش ضد سرمايه

مبتنی بر کار مزدی، يا متکی به رابطه خريد و فروش نیروی کار را دارای هیچ 

را مستقل از آنکه اين ها بیند. مالکیت دولتی سرمايهنمی یالیسمسنخیتی با سوس

گذارد. روبنای نمی نهد، به حساب سوسیالیسممی دولت چه اسم و رسمی بر خود

سیاسی متناظر با سوسیالیسم را نه دولت باالی سر کارگران با هر نام و نشان، که 

طبقه های عی متشکل از تودهسازمان شورائی سراسری برنامه ريزی کار و تولید اجتما

هیچ شکل قدرت  داند.می کارگر و دخالت مستقیم و مؤثر و نافذ و آگاه کارگران

سیاسی را تحت هر نامی، مادام که در واقعیت خود ظرف ابراز وجود و دخالتگری 

وسیع طبقه کارگر و دست به کار های بالواسطه، آگاه، سازمان يافته و شورائی توده

رنامه ريزی کار و تولید در راستای محو کار مزدی نباشد، نهاد قدرت و حی و حاضر ب

. محصول انقالب سوسیالیستی نه يک دولت باالی سر پنداردنمی حاکمیت کارگران

ی کار و تولید سوسیالیستی با دخالت مستقیم و يزمعه، که سازمان شورائی برنامه رجا

 کارگر است. های نافذ آحاد توده

داری وسیع طبقه کارگر است که علیه سرمايههای الیسم در کفايت تودهاستقرار سوسی

داری خود را سازمان داده باشند. از درون جنبش سنديکائی و و برای محو سرمايه

آيد. بر همین سیاق علم و کتل حزبی نمی صنفی و قانونساالر، سوسیالیسم بیرون

ر خارج از معادالت جاری روز نخبگان آويخته به نام کمونیسم و آموزشهای مارکس د

جنبش کارگری و در باالی سر طبقه کارگر و باالخره اعمال اتوريته حزبی اين جماعت 

گردد. نمی بر جنبش کارگری هم، مطلقاً به سوسیالیسم محو کار مزدی منتهی

سوسیالیسم بر خالف تصور بلشويسم نوزاد دوقلوی حزب و صنعت پیشرفته نیست. تار 

سازد و می داری و برای لغو کار مزدیوسیالیسم را جنبش ضد سرمايهو پود حیات س
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داری طبقه کارگر است تند. جنبش سوسیالیستی همان جنبش ضد سرمايهمی به هم

که از درون و در کلیه اعضاء، جوارح، نسوج و عروق حیاتی خود به جنبشی با سر آگاه 

 و بیدار طبقاتی تبديل شده است. 

بی مارکس، اقتصاد سیاسی پرولتاريا و نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی ماتريالیسم انقال

برای جنبش کارگری نه احکامی تجريدی و مقوالتی ايدئولوژيک که نقد عینی، 

داری و پراکسیس طبقه کارگر، به اساس کار مزدی و به کل جامعه سرمايهای ريشه

وازی تنها در ستیز جاری است. ماتريالیسم انقالبی و نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بورژ

 داری است که آفتابیعینی و طبقاتی کارگران علیه کار مزدی و برای محو سرمايه

گردد. آگاهی کمونیستی بر خالف تصور هگلیان دو قرن دير می شود و قابل لمسمی

لندن و از اشراقات متفکرانه يک انسان به های متولد شده تاريخ، از چهارديوار کتابخانه

ارکس متولد نشده است. منشأ اين آگاهی پرولتاريا است و نقش مارکس در اين نام م

 گذر تنها و تنها به عنوان يک متفکر انقالبی طبقه کارگر قابل تبیین و درک است 

که از جامعه رانده شده و ناگزير از داشتن شديدترين تضادها با ساير ای طبقه» 

دهد و منشأ آگاهی می جامعه را تشکیلکه اکثريت اعضای ای شود، طبقهمی طبقات

تواند می که طببعاًای به ضرورت يک انقالب بنیادی، آگاهی کمونیستی است، آگاهی

)مارکس، « در میان ساير طبقات هم با تعمق در وضعیت اين طبقه پديد آيد

 ( 47ايدئولوژی آلمانی، ترجمه مهتدی، ص 

گری است. کمونیسم، ماتريالیسم آگاهی طبقاتی پرولتاريا، هستی آگاه جنبش کار

انقالبی مارکس، نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بورژوازی و کالً نقد طبقاتی پرولتاريا بر 

 داری در خارج از پراتیک جاری جنبش طبقه کارگر، به مشتی معتقداتسرمايه

ماند که در چنین وضعی نه هستی آگاه پرولتاريا و نه سالح مادی پیکار اين طبقه می

سیاسی و فکری است. اين حرف که های و نحلهها ه مسلکی در کنار ساير مسلکبلک

تواند سرشت نمی يک علم است در همان حال که کامالً درست است اما« مارکسیسم»
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مارکس علم است اما های و موضوعیت طبقاتی اين آموزشها را زير سؤال برد. آموزه

توان می اری کارگراندضد سرمايه وجود واقعی اين علم را تنها در پراتیک جنبش

علم است و برای طبقات مختلف کاربردهای مختلف دارد. فرمول فیزيک لمس کرد. 

 انیشتاين هم توسط بورژوازی با هدف انهدام زندگی بشر به کار گرفته شده است و هم

تواند توسط پرولتاريای کمونیست در آبادانی هر چه بیشتر جهان مورد استفاده می

داری، چیزی مارکس و کل نقد طبقاتی پرولتاريا بر سرمايههای شود. آموزش واقع

 نیزداری ندگارسازی سرمايهنیست که توسط بورژوازی علیه جنبش کارگری و برای ما

کاربرد داشته باشد!!! توضیح واضحات است که اگر مورد بهره برداری بورژوازی واقع 

داری که س و نقد پرولتاريا بر سرمايهشود که شده است، ديگر نه آموزشهای مارک

کامالً بالعکس سالح بورژوازی علیه کمونیسم طبقه کارگر و جنبش کارگری است و 

 در اين حالت ديگر آموزشهای مارکس نیز نیست. 

جنبش لغو کار مزدی هیچ خط فاصلی میان مبارزات طبقه کارگر برای تحمیل 

کارگر برای محو های ارزه طبقاتی تودهمطالبات جاری اين طبقه بر بورژوازی با مب

از ای تواند و بايد حلقهمی کند. هر مطالبه برای افزايش دستمزدنمی داری رسمسرمايه

کارگر بیالن تولید های داری باشد. زمانی که تودهجنگ سراسری کارگران علیه سرمايه

داری ت سرمايهو کار خود را در قالب يک کیفرخواست طبقاتی بر سر بورژوازی و دول

کوبند و متناسب با آرايش روز قوای طبقاتی خود خواستار کاهش کار اضافی می فرو

ست جنبش گردند، وقتی که کارگران اين کار را نه در داربمی به نفع کار الزم

تولیدی و مدنی و سیاسی سرمايه بلکه با زير پا نهادن اين  نظمو تمکین به ای اتحاديه

 داری سنگرکنند، عمالً در جبهه جنگ ضد سرمايهمی خود نظم، موضوع مبارزه

گزينند. عین همین مسأله در مورد ساير مبارزات روزمره و جاری کارگران نیز می

کند. هر مبارزه کارگران برای بهبود وضعیت معیشت و شرائط کار يا رفاه و می صدق

داری بست قانونیت سرمايهامکانات اجتماعی افزونتر، زمانی که تکیه گاه خود را نه دار
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و نه چهارچوب رفرمیسم اتحاديه ای، بلکه نیروی پیکار و اعمال قدرت طبقاتی 

دهد، در همان سطح می کارگران و توانائی موجود آنها در اعمال اين قدرت قرار

داری و سطح کنکرتی از جنبش طبقه کارگر علیه موجودش يک حرکت ضد سرمايه

لت سرمايه ستیزی يا بالعکس رفرمیستی بودن بردگی مزدی است. آنچه خص

کند، نفس باال و پائین بودن اين می کارگر را تعیینهای و مبارزات تودهها خواسته

هنگامی که درهم شکستن مقاومت بورژوازی از ها مطالبات نیست. پائین ترين خواسته

کند، می داری کارگران را وثیقه تحقق خودطريق اعمال قدرت طبقاتی ضد سرمايه

از جنبش سرمايه ستیر توده کارگر است. عکس آن نیز در مورد رفرمیسم و ای جلوه

کند. باالترين مطالبات رفاهی کارگران مادام که اصل می مبارزات رفرمیستی صدق

داری و حل و فصل معضالت در چهارچوب باور به احکام و اصول و قانونیت سرمايه

دهد از بیخ و می نظام را شالوده تحقق خود قرار تمکین به محق بودن موجوديت اين

 بن رفرمیستی و سنديکالیستی است. 

جنبش لغو کار مزدی مطالبات اجتماعی و حقوق و آزاديهای سیاسی موضوع مبارزه 

روز کارگران را در حق رأی آزاد و حق اعتصاب و حق تشکل و مانند اينها تعريف و 

بیند که بايد می کانیسم اعمال قدرت طبقه کارگرنمايد. اعتصاب را نوعی منمی تحديد

داری به کار گرفت. ارجاع اعتصاب به نوعی حقوق آن را سازمان داد و علیه سرمايه

داری فاصله گیری اساسی از مبارزه ضد قانونی منبعث از قانونیت نظام سرمايه

شدن  داری نفی متشکلداری است. حق تشکل در چهارچوب قانونیت سرمايهسرمايه

داری کارگران است. توده کارگر بايد بدون هیچ نوع رجوعی به بورژوازی و ضد سرمايه

دولت بورژوازی علیه سرمايه متشکل شود. حق رأی آزاد و انتخابات آزاد در منظر 

جنبش لغو کار مزدی غلطیدن به ورطه پارلمانتاريسم بورژوازی و کرنش در مقابل 

. بديل انتخابات آزاد و حق رأی، برای جنبش دموکراسی و قانونیت سرمايه است

کارگری، نفی پارلمانتاريسم و حداکثر تحرک و تالش برای سازمانیابی ضد کار مزدی 
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داری کارگران است. در افق نگاه جنبش لغو کار و اعمال قدرت شوراهای ضد سرمايه

نه از جنبش دموکراسی طلباای مزدی، جنبش علیه تبعیضات جنسی زنان نه عرصه

داری کل کارگران داری بلکه جزء الينفکی از مبارزه ضد سرمايهاصالح ساختار سرمايه

«!! مزد برابر در مقابل کار برابر» کارگر در اين قلمرو نه صرف های است. مطالبات توده

که باالترين فشار ممکن و مقدور برای کاهش هر چه بیشتر و گسترده تر بیحقوقی 

که دامنه آن را صرفاً توازن قوای میان ای نان است. مطالبهکاپیتالیستی در مورد ز

کند. جنبش لغو کار مزدی مبارزه برای بهبود محیط می پرولتاريا و بورژوازی تعیین

زيست، لغو کار کودک، علیه فقر، علیه تبعضیات قومی و هر بیحقوقی و اجحاف و 

بیند و در هر می کارگرانداری از مبارزه ضد سرمايه ينفکیمحرومیت ديگر را بخش ال

کدام از اين قلمروها به جای توسل به رفرمیسم و اصالح ساختار حقوقی بردگی 

گردد. راه مقابله با آلودگی محیط می مزدی، به راه حلهای ضد کار مزدی متوسل

زيست را نه در مجرد جايگزينی اين انرژی توسط آن انرژی، اين سیستم حمل و نقل 

درون برنامه ريزی کار و تولید ای که در تغییرات پايهها انند اينتوسط آن ديگری و م

و تعرض راديکال علیه اساس رابطه تولید اضافه ارزش، در اصل چه تولید شود و چه 

کند و الجرم آن را به می تولید نشود و چه مقدار تولید شود؟ و مانند اينها جستجو

 شورائی ضد کار مزدی کارگران پیوندداری و سازمانیابی جنبش ضد سرمايههای پايه

کند، بلکه نمی زند. در زمینه کودکان به کلی گوئی پیرامون لغو کار کودک بسندهمی

تاکتیک اصل تأمین و تضمین بی قید و شرط کل کودکان و معیشت و آموزش و 

ا فقر دست به دامن سازد. در مبارزه بمی بهداشت آنها بدون کار را موضوع پیکار خود

ای گردد، بلکه راهکار مطالبات پايهنمی يع امکانات توسط بورژوازیزالح شیوه تواص

 نمايد. می داری کل بشريت را سکوی اعتراض و جدال خودضد سرمايه

جنبش لغو کار مزدی مبارزه برای مسکن، بهداشت و درمان و دارو، آموزش و پرورش، 

ارچوب رفرمیسم و اصالح ساختار اياب و ذهاب و ساير اشکال رفاه اجتماعی را در چه
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گیرد. هر کدام از اين قلمروها را از ملحقات نمی حقوقی رابطه تولید اضافه ارزش پی

کند. می داری و برای لغو کار مزدی ارزيابیارگانیک و درونی جنبش ضد سرمايه

درمان رايگان، بهداشت رايگان، آموزش رايگان و بر همین سیاق اياب و ذهاب و ساير 

داند. اين مطالبات می مکانات رايگان اجتماعی را مطالبات روز طبقه کارگر هر جامعها

کارگر به رابطه کار مزدی و مبارزه برای تحمیل آنها بر های را مجاری تعرض توده

 کند. می داری اعالمهمیشه باز پیکار پرولتاريا علیه سرمايههای بورژوازی را میدان

سازد که چرا بند بند مسائل تاکتیکی يا می به سادگی روشندقت در فحوای نکات باال 

هر راهکار مبارزه روز طبقه کارگر در نگاه جنبش لغو کار مزدی به ستون فقرات 

داری اين طبقه گره خورده و با آن ارگانیک است. در اينجا هر مبارزه ضد سرمايه

ها راهکارها و تاکتیک از استراتژی، کل استراتژی در وحدت باای تاکتیک جزء پیوسته

داری و برای لغو کار مزدی و همه اينها در درون يک منظومه هماهنگ ضد سرمايه

داری با عزيمت از بنیاد رابطه موضوعیت، معنی و جايگاه دارند. تبیین مارکسی سرمايه

خريد و فروش نیروی کار، اتکاء به ماتريالیسم انقالبی مارکس در تشريح سرمايه به 

ک رابطه اجتماعی، آناتومی کل مناسبات و روابط و قراردادها و قوانین و عنوان ي

مدنیت و حق و حقوق و همه چیز جامعه کاپیتالیستی در پرتو رابطه تولید اضافه 

رگری به عنوان جنبشی سرمايه ارزش، عزيمت از ماتريالیسم انقالبی در فهم جنبش کا

ی کمونیستی، ژرفکاوی رابطه آگاههای و سرچشمهها درک مارکسی ريشه ،ستیز

درونی آگاهی و عمل طبقاتی برای جنبش کارگری، تکیه بر وحدت قلمروهای مختلف 

باالی سر طبقه کارگر، نقد ای مبارزه طبقه کارگر علیه بردگی مزدی، نفی تحزب فرقه

راديکال سنديکالیسم و فرقه گرائی، تأکید بر پیوستگی مطالبات روز با کل جنبش ضد 

داری و مباحث ديگری که اشاره شد، هر کدام شرطی از شروط الزم و حتمی سرمايه

 بالندگی کمونیسم و جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر است. 
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داری را مناسبات اجتماعی گسترش يافته رابطه کمونیسم بورژوائی، جامعه سرمايه

ن دلیل برای بیند، درست به همینمی تولید اضافه ارزش به مثابه يک رابطه اجتماعی

مطالبات روز کارگران و برای جنبش جاری تحقق اين مطالبات، برای نوع سازمانیابی 

 داری را مجازاين مبارزه و برای همه چیزهای ديگر نیز هیچ راه حل ضد سرمايه

داند. اين طیف گسترده متشتت در حالی که خود را قیم کارگران و قائم مقام نمی

کند!! همه جا در طرح راهکارهای روز می تلقی سرمايه ستیزی جنبش کارگری

سیاسی گرفته تا های جنبش کارگری از مطالبات مربوط به بهبود معیشت و آزادی

شعار سرنگونی، سخت اسیر رفرمیسم و سنديکالیسم است. سوسیالیسم و کمونیسم 

وی نه حاصل جنبش ضد کار مزدی و برای محو کار مزدی کارگران و نه محصول 

کارگر، که کامالً بالعکس های داری سازمان يافته تودهطبقاتی ضد سرمايه مبارزه

محصول تالش يک فرقه ماوراء جنبش کارگری برای سوار شدن بر موج مبارزات 

کارگران و خزيدن به حريم قدرت سیاسی باالی سر کارگران است. سوسیالیسم و 

 داری دولتی است. کمونیسم اينان در نهايت همان سرمايه

داری طبقه کارگر و در طول يکی دو سال اخیر با رشد و بالندگی جنبش ضد سرمايه

داری به ويژه به دنبال اعالم موجوديت کمیته هماهنگی برای ايجاد تشکل ضد سرمايه

و جريانات از جمله تروتسکیستها و حتی ها طبقه کارگر در ايران، بسیاری از فرقه

ن و زمان را از ناسزاگوئی به فعالین جنبش ضد سنديکالیستها در همان حال که زمی

تا خود را اند داری و برای لغو کار مزدی آکنده اند، به سهم خود تالش کردهسرمايه

داری قلمداد کنند. اينکه فشار خیزش راديکال درون جزئی از جنبش ضد سرمايه

انده است، و جريانات را به اين موقعیت فرا رها جنبش کارگری، اين گروهها، فرقه

بسیار خوشحال کننده است، اما نبايد غافل بود که همه جا، دم خروس از الی عبای 

داری را با مالکیت اين جماعت پیداست. تروتسکیستها در سراسر دنیا نظام سرمايه

دهند. می مختلف سرمايه توضیحهای و رقابت میان بخشها انفرادی سرمايه
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دانند، تمامی تاکتیکها، سیاست ها، راهکارها و نمی یدارداری دولتی را سرمايهسرمايه

کنند، همه و می راه حلهائی که به جنبش کارگری و به مبارزات روز کارگران پیشنهاد

ديگری از برنامه ريزی و حاکمیت  تای جايگزينی وضعیت موجود با شکلهمه در راس

خواهند ضد می هداری است. اينها بايد به کارگران پاسخ گويند که چگونسرمايه

 داری باشند؟!! سرمايه

 هم معرف حضور همگان هست و به نظرها داری بودن سنديکالیستضد سرمايه

ن جا و به تظاهر یوضیح داشته باشد. مشکل اما به همرسد که هیچ نیازی به تنمی

شود. همه مدعیان تعلق به کمونیسم طبقه نمی ختمها سرمايه ستیزی اين دسته

داری بايد بدانند که با حزب سازی باالی سر کارگران، با بش ضد سرمايهکارگر و جن

کارگر به سنديکاسازی و مبارزات صنفی، با سرنگونی طلبی های گسیل توده

فراطبقاتی، با تالش برای منحل نمودن جنبش روز کارگران در مطالبات اصالح 

تدارک انقالب توان سخن از نمی داری و نظائر اينهاساختار حقوقی سرمايه

سوسیالیستی و ضد کار مزدی کارگران گفت. بر جبین اين کشتی نور رستگاری 

جنبش لغو کار مزدی تنها جنبشی است که برای طبقه کارگر هم نیست. 

 استراتژی و هم تاکتیک است.
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 2004اوت           طبقه کارگرلغو کار مزدى  جنبش

 

تیزى سرمايه دارى کل حیات اجتماعى فشار سهمگین استثمار، درندگى و انسان س

کار مداوم توده هاى  انسان عصر را در آستانه انفجارى عظیم قرار داده است. محصول

نیروى کار، در سرتاسر جهان، در طول نسلهاى متوالـى و در تمامى  ۀوسیع فروشند

ر سده هاى اخیر تاريخ به سرمايه و باز هم سرمايه تبديل شده است. دنیاى موجود زي

فشار تراکم انبوه سرمايه سخت دم کرده است. محصول اجتماعى ساالنه اى که 

سايد. می انبطور زنده و حاضر تولید میکنند سر به آسم کارگران دنیا با کار خويش

متوسط سهم سرانه اين محصول مطابق آمارهاى رسمى مراکز بین الـمللـى سرمايه 

کرون سوئد در سال باالتر است.  150 000کشور جهان از رقم  52دارى براى سکنه 

ترجمه ساده و زمینى اين آمار بیانگر آنست که کارگران دنیا همین حاال و در همین 

سطح معینى از رفاه و معیشت و امکانات اجتماعى  وضعیت موجود با کار خويش

 نفرى اين دنیا تولید 4کرون سوئد در هر سال را، براى هر خانوار  600 000معادل با 

مى کنند. براى اينکه مکان واقعى اين حجم غول آساى محصول کار در زندگى 

تر مجسم کنیم، در نظر بیآوريم که در باالترين سطح رفاه  را بصورت ملموسها انسان

اجتماعى موجود، در جامعه اى مانند سوئد کل هزينه ساالنه بهداشت، دارو و درمان، 

تفريح و همه چیز براى يک  شاک، مسکن و، خورد و خوراک و پوو پرورش آموزش

 کرون است.  350 000نفرى مبلغى حدود 4 ۀخانواد

کلیه  خويش ۀروزمر به اين ترتیب کارگران دنیا ديرگاهى است که با کار و تولید

شرائط و امکانات الزم براى برخوردارى کل سکنه روى زمین از يک زندگى مرفه و 

معیشتى و آموزشى و بهداشتى و رفاه انسانى را  شرافتمندانه با بیشترين امکانات

بوجود آورده و هر روز بازتولید مى کنند. با اين وجود دنیاى حاضر ما در همه جا از 

، بى آبى، بى غذائى، بى مسکنى، بى گرسنگى، فقر، تن فروشى براى امرار معاش
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خت ماالمال بهداشتى، بى آموزشى و همه مصائب و بالياى ديگر اجتماعى و انسانى س

 است. 

ريز مستقیم سرمايه در سطح بین  تا امروز میزان انباشت و پیش 90از آغاز دهه 

شد داشته است اما در درصد ر 600از  درصد و در امريکاى التین بیش 223الـمللـى 

کارائیب و  ۀافراد تهیدست و گرسنه ممالک حوز معین تاريخى شمار ۀطى همین دور

يافته است.  میلیون نفر افزايش 230میلیون به  183ین از کشورهاى امريکاى الت

رسیده است. در کنار اين  50به % 40نسبت مبتاليان به شديدترين درجه فقر از %

میلیارد انسان از نازل ترين سطح بهداشت عمومى  2رشد غول آساى انباشت سرمايه 

ات تحصیلـى و از همه و دارو و دکتر، از داشتن آب آشامیدنى سالـم، از حداقل امکان

چیز ديگر محروم مانده اند. در طول همین مدت شمار تختهاى بیمارستانى در مدينه 

يافته و در طول هر يکسال  رفاه دنیاى کاپیتالیستى!!!، در سوئد به نصف سابق کاهش

بکلـى و براى همیشه بسته شده  درس اول تا نهم با صدها کالس مدرسه کالس 20

 است. 

و  بى امان گرسنگى و فقر، وسعت بیکران دامنه فحشاء، برچیدن مدارستوسعه 

بى  بیمارستانها، کثرت ثانیه به ثانیه شمار کودکان خیابانى در سرتاسر دنیا، گسترش

دهها میلیونى  ۀروزمر سال به کار بردگى، افزايشهیچ مرز و مانع اجبار کودکان خرد

اى ديگر از اين قبیل به هیچوجه تمامى ابعاد شمار بیکاران در دنیا و فراوان پديده ه

بار سرمايه دارى به حیات بشر معاصر را تصوير نمى کند. در طول  تهاجم توحش

همین فاصله تاريخى شنیع ترين، سبعانه ترين و ضدبشرى ترين جنگها از سوى نظام 

تحمیل ا هوسیع کارگران قاره ۀه بندان يکه تاز اين نظام بر تودکاپیتالیستى و قدار

شده است. طبقه کارگر ممالکى مانند فلسطین، عراق، منطقه بالکان، افغانستان و 

جاهاى ديگر زير فشار مصائب همه نوعى اين جنگها بشدت از هستى ساقط شده اند. 

وقوع جنگها که بگذريم، در فاصله تاريخى ياد شده هزينه هاى ساالنه ساز و  از نفس
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میلیارد دالر بوده است. رقمى  900ايه دارى بالغ بر برگ نظامى دولتهاى جهان سرم

 کل سکنه کره زمین برابرى مى کند.  51از % که با کل درآمد بیش

چه  در چنین دنیا و در زير سلطه چنین نظام انسان ستیز سراسر جنايت و توحش

ين بايد کرد؟ اين سؤال در مقابل هر کارگرى در هر گوشه اى از اين جهان قرار دارد. ا

حیاتى و بسیار جدى مربوط به اصل زندگى و زنده ماندن همین نسل  يک پرسش

کنونى و مهمتر از آن نسل نوپاى کارگران سراسر دنیاست. اين پرسشى در مقابل کل 

 زمین است.  ۀکر ۀد و خطاب به تمامى انسانهاى آزادبشريت شرافتمن

دنیا بايد  ان عظیم ترين بخشآيا کارگر آسیائى، امريکاى التینى، افريقائى و کارگر

تمامى بار عظیم فقر، گرسنگى، ذلت، بیخانمانى، ستمکشى و سیه روزى سرمايه دارى 

 بکشند؟ مگر اين کار به راستى ممکن است؟!!  را در زير نام زندگى بر دوش

آيا کارگر اروپائى و امريکائى بايد چگونگى ابتالء به سرنوشت امروزين همزنجیران 

؟ آيا همه چیز گواه آن نیست که با بقاى ره هاى ديگر را به انتظار بنشیندقادر  خويش

سرمايه دارى تحمل چنین سرنوشت مشابهى براى همه کارگران دنیا اجتناب ناپذير 

 خواهد بود؟ 

موجود يا براى برقرارى اين !!! «انتخابات آزاد» آيا بايد کماکان به دموکراسى و 

يکتاتوريها دل بست؟! مگر شتاب مرگبار بیکارى، دموکراسى در سرزمین قدرت د

و بیمارستانها و دوا و درمان يا مرگ و میر  فحشاء، تنزل مدام معیشت، نابودى مدارس

ه بها یدشت حاکمیت همین دموکراسى و آزادمستمر همه امکانات تاکنونى در پهن

آغاز تا پايان و نمى پیوندد؟ مگر با عزل و نصب کسانى که نقطه است وقوع نپیوسته 

سرمايه دارى بر توده هاى کارگر دنیاست مشکلـى  رسالتشان اعمال بربريت و توحش

 از کارگران قابل حل است؟!! 

اجتماعى را مصروف جايگزينى  ۀ، مبارزه و خیزشهاى گسترداعتراضآيا بايد تمامى بار 

چند نسل از  و در طول زندگى اين دولت با آن دولت ساخت؟ اينکار را در چه مقیاس
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 ۀتمامى قدرت پیکار و ظرفیت مبارز طبقه کارگر جهانى تکرار کنیم؟ تا کى بايد

 ؟هاى درونى طبقه بورژوازى سازيم را وثیقه تسويه حساب طبقاتى خويش

آيا باز هم بايد راه رهائى از تبعضیات مرگبار جنسى و قومى و نژادى ناشى از 

اعجاز  ۀبه قانونیت و نظم و مدنیت و دائرموجوديت نظام سرمايه دارى را در توسل 

، کار بردگى کودکان و تن حقوق پردازى سرمايه دنبال کرد؟!!! وقتى تجارت سکس

فروشى زنان از پرسودترين حوزه هاى انباشت سرمايه است کوبیدن بر اصالحات مجاز 

، نظام بردگى مزدى بعنوان راه رفع اين جنايات، توحشها و تبعیضات جز خودفريبى

 مردم فريبى و گره زدن به باد معناى ديگرى دارد؟!!

آيا بايد به اتحاديه هاى کارگرى و سازمانهاى موجود کارگرنماى سرمايه ساالر 

همچنان آويخت و از اين معابد کهنه سرتاسر فريب بى اعجاز انتظار شفا داشت؟ مگر 

ر امضاء سرمايه داران همه جا در کناها نه اين است که امضاء سران تمامى اين اتحاديه

و دولتهاى سرمايه دارى بر عهدنامه تضمین سقوط ما از هستى در قبال رشد فزونتر و 

 ممهور است؟ها باز هم فزونتر سود سرمايه

آيا بايد به فرقه هاى سیاسى دموکراسى خواه چپ نما و ساز و برگ دروغین داعیه 

کرد؟  و برقرار باد آنها دل خوشهاى کارگرى آنها دل داد و به شعارهاى سرنگون باد 

کافى از تجارب تلخ آويزان شدن  ۀطبقاتى ما در دنیا به انداز نبشمگر تاريخ ج

 کارگران به اين سکتها ماالمال نیست؟

اولین پاسخ درست به سؤال چه بايد کرد؟ اين است که هیچکدام از کارهاى باال را 

شتباه بويژه زمانى که به کرات رخ دهد نبايد کرد. آزموده را آزمودن خطاست و تکرار ا

 نیست. ها یدژکمیک، کمیک و باز هم کمیک تر تراچیزى سواى بازى 

آيا همه راهها بسته است؟ پاسخ آرى به اين سؤال پاسخ همیشگى بدترين دشمنان 

صد در صد منفى است. آنچه واقعاً بسته، براى  طبقاتى ماست. جواب اين پرسش

اه کننده، فرساينده و نیروفرساست فقط بى راهه هاى همیشه بسته، سخت گمر
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سرگردان آدمى در سرزمین  دروغین توهم زاى ياد شده است. اينها مجارى چرخش

گند و خون و شرارت بردگى مزدى و غلطیدن از اين حمام خون سرمايه به حمام 

نها آ خون ديگر است. اين راهها بسته است و بورژوازى خود با دست خود براى همیشه

راه رهائى بشريت از منجالب تمامى اين سیه روزيها را ساروج کرده است. اما بزرگ

پر ظرفیت تر و مهیاتر ها بسیار باز، از همه دوره هاى ديگر تاريخ بازتر، از همه دوره

براى گسیل، تهاجم و صف آرائى عظیم ترين نیروها، نیروهائى به شمار تمامى کارگران 

 جهان موجود است. تثمار شونده و ستمکشدنیا و کل بشريت اس

پاسخ کارگران آگاه جهان به سؤال باال پاسخى بسیار شفاف است. بسیج، تقويت و 

لغو کار مزدى توده هاى کارگر در درون هر جامعه و در سرتاسر  سازمان دادن جنبش

واقعى  جهان، تنها راه ستیز با هر جزء از اين مظالـم و بیحقوقیها و همزمان بزرگراه

رهائى فرجامین بشر از بنیاد موجوديت اين نظام ضد انسانى است. پاسخ اين است که 

ضد سرمايه دارى و براى لغو کار مزدى را در همه جا، در تمامى مراکز  بايد جنبش

کار و تولید، در کلیه قلمروهاى زيست اجتماعى انسانها، در سرتاسر جهان هر چه 

 مان داد. تر ساز نیرومندتر و پرخروش

ونهاى بورژوائى درون و بیرون ساختار یتمامى دولتهاى سرمايه دارى دنیا، کل اپوزيس

قدرت سیاسى سرمايه، همه مدافعان موجوديت نظام بردگى مزدى، تمامى اتحاديه 

کارگرى  هاى کارگرى سرمايه ساالر، شمار کثیر فعالین اتحاديه گراى درون جنبش

ر نام و عنوان دروغین کارگر و کمونیسم همه با هم دنیا، تمامى سکتهاى حزبى زي

عمالً و در متن پروسه حیات پراتیک خود ظرفیت توده هاى کارگر جهان براى 

و هر  را نفى و انکار مى کنند!!! دولتها هر رد پاى اين جنبش سازمان دادن اين جنبش

ايدئولوگها و ان، نام و نشان و گفتگوئى از آن را به گلوله مى بندند. انديشمند

را زير شلیک  اين جنبش نمايندگان فکرى و فرهنگى بورژوازى هر جنب و جوش

زرادخانه هاى عظیم خرافه بافى و مهندسى مسخ بورژوائى افکار مى گیرند. سران 
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اتحاديه هاى کارگرى دنیا بسیار کاتولیک تر از پاپ و پر تحرک تر از دولتهاى 

نیرو بسیج مى کنند. فعالین  ى اين جنبشبورژوازى براى خفه کردن نطفه ها

کارگرى به کارگران مى گويند که هر گونه سخن از  سنديکالیست درون جنبش

لغو کار مزدى اتوپى بافى و دعانويسى است. فرقه گرايان متحزب از همه سو  جنبش

 فرياد واحزبا، واحزبا سر مى دهند و در کار شعله ور نمودن جبهه خصومت با جنبش

 و کار مزدى توده هاى کارگر به دنبال جا و مکان مى گردند.لغ

ضد سرمايه دارى و لغو کار مزدى کارگران جنبشى واقعى، از همه جنبشها  اما جنبش

تر، آينده دارتر، زمینى تر و با  واقعى تر، برحق تر، براى کارگران آشناتر و ملموس

ات ندرون زندگى و کار و حیوسیعترين پايه هاى مادى نظج و تکوين و توسعه در ا

تنها جنبشى است  نیروى کار دنیاست. اين جنبش ۀاجتماعى توده هاى وسیع فروشند

که از هر نوع رمزآمیزى، اتوپى بافى و انگاره پردازى بر حذر است، آنان که جز اين مى 

 گويند و جز اين تصور مى کنند يا دشمنان دانا يا دوستان نادانند. ببینیم اين جنبش

اشکال  ؟کدام است رويش چیست؟ افق پیکار پیش چگونه جنبشى است؟ حرفهايش

کدام است؟  چیست؟ موانع اساسى سر راهش ابراز وجود و اعمال واقعى قدرتش

 کجا و در چه شرائطى به پیروزى گیرد؟ و درمی نه سازمان مى يابد؟ چگونه نیروچگو

 رسد؟ می

ى کارگر دنیا علیه استثمار و ستم و بیحقوقى توده ها لغو کار مزدى جنبش جنبش

ريشه تمامى سیه  سرمايه دارى در تمامى قلمروهاى حیات اجتماعى است. اين جنبش

روزيهاى موجود را در موجوديت نظام سرمايه دارى مى بیند. اين صادقانه ترين، علمى 

انها ترين، شفاف ترين و بى چون و چرا ترين حقیقت اين دنیاست. گرسنگى انس

گرسنگى بشر تابعى از صوابديدهاى  حاصل بیکارى يا دستمزد اندک آنهاست. پس

سودآورى سرمايه است. مردم دنیا مسکن و سرپناه و آب آشامیدنى و برق و وسائل 

نیروى کارشان کفاف داشتن اين  زندگى ندارند زيرا بیکارى يا بهاى نازل فروش
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ه روزيها و حقارتها جنايت سرمايه علیه امکانات را نمى دهد، اين محرومیتها، سی

زمین زير فشار بى بهداشتى، بى  ۀعظیمى از سکنه کر ت. هر روز بخشبشريت اس

و تکان دهنده ترين شکلـى مى  داروئى، نداشتن دکتر و دارو و درمان به فجیع ترين

تر رند، تنها به اين دلیل که کل امکانات دارو و درمان و زندگى آنها به سود بیشمی

بدل میگردد، سه قارۀ آسیا، افريقا و امريکاى التین از کودکان خیابانى يا ها سرمايه

کودکان خردسال کارگر انباشته است زيرا که پدران و مادران کارگر آنها زير فشار 

عظیمى از زنان  آنها را ندارند. بخش تأمین معاشاستثمار سرمايه بضاعت سرپرستى و 

فرزندانشان تن فروشى مى کنند زيرا که سرمايه اين جمعیت  خود و دنیا براى معاش

خواهد. مردساالرى و تبعیضات  کار میه ب انبوه انسانها را فقط بعنوان کارگران سکس

جنسى و قومى و تعصبات کثیف ناموسى لحظه به لحظه فاجعه سازتر مى شود زيرا 

ولید و مدنیت و ساختار ت ۀه هاى شوم با پروسه بازتولید شیوکه بقاى همه اين پديد

 حقوقى سرمايه کامالً همساز است.

لغو کار مزدى از ريشه معضالت بشر در بطن عینیت موجود جهان  اين تبیین جنبش

ن است. آنان که است و اين درست ترين و تنها سخن صادقانه دنیا در اين زمینه معیّ

ه روزيهاى انسانها را از بزرگى از سی دنیائى آسمان و ريسمان مى بافند تا ريشه بخش

است که  زمین سرمايه بر کنند و به جاى ديگر منتقل کنند شیادند. اين کذب محض

گويا مردساالرى و تبعیضات جنسى و قومى و کار کودک يا هر جنايت ديگر میراث 

 ناخواسته نظام سرمايه دارى از نظامهاى پیشین است!!! 

حاضر همه مايحتاج معیشتى و رفاهى و لغو کار مزدى مى گويد همین لحظه  جنبش

کافى موجود است. همین امروز مى  ۀى الزم براى کل انسانها به اندازامکانات اجتماع

توان فقر و تنگدستى و بى بهداشتى و بى آموزشى  و همه محرومیتهاى موجود بشر را 

ر به بايگانى تاريخ سپرد. اين حرف راست ترين حرفهاست در همین چند سطر باالت

صحت آن را از درون آمار و ارقام مراکز خود نظام سرمايه دارى نشان داديم. در نظام 
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و  به آسايش کاپیتالیستى تمامى محصول کار میلیاردها کارگر دنیا به جاى اختصاص

و تفريح و رشد انسانها به سرمايه، سرمايه و باز هم سرمايه  رفاه و بهداشت و آموزش

عظیم و غالب  دارى در جستجوى سود و سود و سود، بخش تبديل مى گردد. سرمايه

مى دهد که نه فقط هیچ ربطى به  ورده هائى تخصیصآرا به فر قلمرو کار يا تولیداتش

قیقاً بر باد دهنده و مايحتاج زيستى و رفاهى و بهداشتى و رشد فکرى بشر ندارد که د

 ر ماالمال است، اگر مدارسمطلق العنان همه آنهاست. اگر دنیا از فق ۀنابود کنند

برچیده مى شوند، اگر بیمارستانها تعطیل مى گردند، اگر انسانها آب آشامیدنى ندارند 

 هیچ ربطى به کمبود کار و تولید در دنیا ندارد. همه چیز موجود است. 

و بر مبناى همین حقیقت مسلم و محرز قبل از  لغو کار مزدى بر همین اساس جنبش

م بر هر کار خواستار تضمین قطعى و حتمى يک سطح معین از هر چیز و مقد

معیشت و رفاه اجتماعى و انسانى متناسب با سهم سرانه انسانها از کل محصول کار و 

و دارو و درمان رايگان، مهدکودک  تولید اجتماعى موجود، همراه با بهداشت و آموزش

، و نگهدارى از پیران و رايگان، مسکن و آب و برق رايگان، اياب و ذهاب رايگان

دان هر کشور و براى کل ساکنان سالخوردگان بطور کامالً رايگان براى تمامى شهرون

 زمین از شاغل و بیکار و زن و مرد و پیر و جوان، همه و همه است.  ۀکر

با طرح چنین منشور  لغو کار مزدى است. اين جنبش اين اولین بند مانیفست جنبش

همه انسانها، محور اساسى تمرکز قواى خود در جنگ طبقاتى حقوق پايه اى براى 

علیه سرمايه دارى را خط و نشان مى کشد. جبهه واقعى جنگ اينجاست. تعیین 

سرنوشت محصول کار میدان واقعى و اساسى پیکار طبقه ما علیه نظام بردگى مزدى 

تبديل  است. ريشه حیات سرمايه در استثمار ما، در تصاحب کار اضافى ما و در

ما علیه سرمايه نیز  محصول کار و تولید ما به سرمايه نهفته است. کانون ثقل تعرض

همین جا خواهد بود. آحاد توده هاى طبقه ما همراه با کل بشريت حاضر در هر کشور 

و در تمامى گیتى مستقل از اينکه کجا زندگى مى کنند، مستقل از اينکه کار مى 
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مردند، کودک يا جوان و پیرند، سالم يا بیمارند، مستقل از  کنند يا نمى کنند، زنند يا

تمامى اينها بايد معادل سهم سرانه خود از محصول کار و تولید اجتماعى موجود 

، تفريح و ساير جهان، از بهترين غذا و مسکن و پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش

بقه ما نبايد و مطلقًا نبايد ورده هاى کار و تولید طآمکانات رفاهى برخوردار باشند. فرا

به سرمايه تبديل گردد، بايد در راستاى تأمین مايحتاج زيستى و رشد آزادانه همه 

 آحاد بشر برنامه ريزى شود.

نقطه ورود به جبهه واقعى جنگ ما اينجاست. در همین نقطه است که ما کار تمرکز 

ت محصول کار و را آغاز مى کنیم. جنگ، جنگ تعیین سرنوش قواى پیکار خويش

تولید، جلوگیرى از سرمايه شدن اين محصول و مبارزه براى برنامه ريزى آن در پاسخ 

به احتیاجات واقعى بشر است. از همین جاست که ما در مقابل کل نظام کاپیتالیستى، 

سیاسى و مدنى اين نظام، در مقابل دولت و نظم سیاسى های بی حقوقیمظالم و کل 

و در برابر کل عینیت موجود دست به صف آرائى پیکار  ارتجاعى اش و ابزار اعمال قهر

 مى زنیم.  

 طرح اين مطالبات و کیفرخواست، کلیه گروههاى پیش اما تا همین جا و به محض

 گفته، با تمامى ظرفیت ستیز، عوامفريبى و رياکارى در مقابل ما و در مقابل جنبش

بالدرنگ اعالم جنگ خواهند داد و براى لغو کار مزدى صف خواهند کشید. دولتها 

و سرکوب  تمامى نیروهاى نظامى و پلیسى و دستگاه قهر ارتجاعى دستور آماده باش

صادر خواهند کرد. سران اتحاديه هاى کارگرى به سرعت باد براى همداستانى با 

ما در جست و خیز خواهند شد. فعالین سنديکالیست  سرمايه داران علیه جنبش

قرمطیان را بر دار » و  «دعانويسان را بگیريد» طبقه ما از همه سو فرياد  نبشدرون ج

سر خواهند داد. سرنشینان منزوى سکتهاى حزبى همه صفحات و تار و پود  «کنید

خواهند داد. سنديکالیستها  روزى نامه هايشان را به تکفیر چپ رويهاى ما اختصاص

حاال چه وقت جنگیدن با سرمايه دارى  شیون خواهند کرد که کارگران نان ندارند
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از همه سو بلوا راه خواهند  ،است؟!! مهر و موم شدگان سکتهاى حزبى و گروهى

سرنگونى ديکتاتورى و گرفتن دموکراسى چى خواهد شد؟!! مگر بدون  انداخت که پس

 تسويه حساب با ديکتاتورى و استقرار دموکراسى میشود اين کارها را کرد؟!

کار مزدى در مقابل تمامى تهاجمات متحد و متفرق باال با رساترين لغو  جنبش

استداللها، با منطقى به بلنداى اورست، و با قدرتى به حجم قدرت تمامى انسانیت 

مشروح و آمیخته از اقدامات و راهبردها و توسل  ،خواهد ايستاد. محتواى اين مقاومت

ان و دولت آنها ه سرمايه و سرمايه دارمه اخطار ببه راهکارهاى گوناگون است. اول از ه

بسیار بسیار  فرا دهید! ما فقط بخش باشید و صبر کنید و گوش که: لطفاً خاموش

ناچیزى از سلسله جبال عظیم محصول کار و تولیدمان را مطالبه کرده ايم، اين تازه 

فقر و از آن خطاب به همه که ما تا کى بايد از گرسنگى و  فقط آغاز کار است. پس

 فالکت ناشى از استثمار کاپیتالیستى بمیريم؟ تا کى بايد در کارزار مبتذل و چندش

اين دولت و آن دولت سرمايه دارى میلیون میلیون قربانى شويم؟ تا کى  بار تعويض

آن يا توده هاى طبقه مان به گنداب اين بايد زير نام انقالب!! تمامى قدرت پیکار 

سرمايه سرشکن شود؟ تا کى بايد سینه هايمان در جنگ و از يائسه گان پیر  بخش

جدل بر سر سنار و سى شاهى دستمزد آماج رگبار واقع شود؟ اگر قرار است بمیريم 

چرا با افتخار و عزت و شرف واالى کارگرى نمیريم؟ چرا در میدان جنگ واقعى تعیین 

هر چه مى توانید سرنوشت بر سر بود و نبود نظام کاپیتالیستى کشته نشويم؟ شما 

يتان را سیاه ها ما از درون و بیرون تقال و توطئه کنید، صفحات روزنامه علیه جنبش

سازيد. اما اين را بدانید که ما قدرتى عظیم در دست داريم، چرخ کار و تولید را در 

همه جا از کار خواهیم انداخت. دست به اعتصاب خواهیم زد. کل نظام سرمايه دارى 

روسه بازتولید سرمايه را متوقف و شريانهاى تولید سود را همه جا مسدود را فلج، پ

را تا حصول نتیجه و تحقق مطالبات خود ادامه  خواهیم ساخت. ما اين کار خويش

خواهیم داد. سوم اينکه چرا عوامفريبى مى کنید؟ چرا اينهمه رياکاريد، چرا معنى 
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بايد با سرمايه دارى مبارزه کند؟؟!!! کارگر کارگر نان ندارد را اين مى دانید که کارگر ن

را سرمايه مى کند، براى گرفتن  نان ندارد به اين دلیل است که سرمايه دار نانش

علیه سرمايه دارى بجنگد. چهارم اينکه راه  بايد بر سر سرنوشت محصول کارش نانش

هاى خشک سرنگونى دولت بورژوازى از اينجا مى گذرد، نه از شوره زارها و کوير

لغو کار مزدى است که بايد دولت بورژوازى را سرنگون کند و  دموکراسى، اين جنبش

 سازمان شورائى کار و مدنیت کمونیستى را مستقر سازد، شما شیپور را از سرگشادش

 دمیده ايد.

به ما پوزخند خواهد زد. اين بار صداها تا حدود  جبهه مقابل بطور متقن و مفروض

است. حرف دولتیان و دستگاههاى سرکوب سرمايه را تکرار نمى کنیم.  زيادى متفاوت

پیشکسوتان سنديکالیست بسیار طلبکار جیغ خواهند کشید که بدون داشتن 

هیچ کارى بر نمى آئید، صفه  ۀاز عهد «تشکلهاى مستقل از دولت» ديکاها و سن

و حزب نشینان سکتهاى حزبى فرياد خواهند کشید که بدون توسل به حزب ما 

شخصیتهاى ما کارتان زار و چراغ عمرتان بر دم باد است. جواب ما به آنها بسیار 

شفاف است. ما نیازى به اتحاديه و نسخه پیچى هاى سنديکالیستى يا حزبى نوع شما 

عالج هیچ دردى نیست. تشکلهاى مستقل شما ظرف ها اصالً نداريم. زيرا اين نسخه

و به همین دلیل راه بدرقه ها صالح سودآورى سرمايهما در منويات و م انحالل جنبش

تابوت طبقه ما در گورستان سرمايه است. سکتهاى حزبى و گروهى شما هم چیزى 

جز پارک بازى کودکان، خانقاه ورشکستگان جنبشهاى ناسیونالیستى، محل بازى نرد 

زندگى و  عشق با دموکراسى سرمايه، صومعه نذر و نیاز حضور در مراکز قدرت ماوراء

آدمها در دنیاى  ۀارضاء پاره اى تمايالت سرکوفت شدکارگران يا جائى براى  جنبش

سرمايه دارى نیست. نه آن تشکل توده اى و نه اين سازمان حزبى و نه هیچ نوع دار و 

ما نمى گشايد. شمايان  دسته سازى مشابه اينها هیچ گرهى از مشکالت جنبش

بسیار  ،ک هستید، ما به تشکیالتى بسیار آهنینهمگى خیالپرداز، خام و اتوپی
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اريم. اين براى ما از پرصالبت، نیرومند و با ظرفیت پیکارى سخت سترگ احتیاج د

 هندسى هم بسى بديهى تر است.  ۀقضاياى ساد

ما مى دانیم و کامالً آگاهیم که براى تحمیل مطالباتمان بر بورژوازى به قدرت احتیاج 

کشیدن اين قدرت در عظیم ترين حجم و میزان ممکن آن،  داريم. ما بدون میدان

نیستیم. قدرت ما  طبقاتی و تحمیل آن بر دشمن قادر به تحقق خواسته هاى خويش

در اتحاد ما و متشکل شدن ما نهفته است. اما متشکل شدن، اتحاد و سازمان يافتن ما 

ما باشد. ما بايد ضد سرمايه دارى و لغو کار مزدى طبقه  بايد سازمانیابى جنبش

تمامى  متشکل شويم اما با ايجاد تشکلهاى صنفى اين کارخانه و آن کارخانه با فرض

در هیچ کجا نمى  غیردولتى بودنشان، قادر به حصول هیچ سطحى از مطالبات خويش

باشیم. بخشهاى مختلف توده هاى طبقه ما از طريق توسل به مبارزات پراکنده و 

جا نمى توانند نیروى واقعى و مؤثر و کارآمد طبقاتى شان را علیه اعتصاب در اينجا و آن

سرمايه به میدان کشند. کارگر نساجى و چوب و کشاورزى و کارگران بسیارى از 

تنگ و بسته مبارزات کارگاهى هیچ  ۀتولید در جامعه ايران در دائر مراکز ديگر کار و

ار در موقعیت ضعیف و ر بیکتهديد مؤثرى علیه بورژوازى نیستند. میلیونها کارگ

طبقاتى ما مى توانند بصورت ابزارى علیه مبارزات  سر و سامان جنبش متشتت و بى

جهانى، رقابت فرساينده و نابودگر  هن بکار گرفته شوند. بیکارى گستردهمزنجیرانشا

میان فروشندگان نیروى کار در موقعیت دردناک موجود، فقدان هیچگونه امنیت 

یچ بخشى از توده هاى کارگر، تحرک مؤثر سازمان کار سرمايه براى شغلـى براى ه

جايگزينى سريع کارگران اعتصابى توسط بیکاران اعتصاب شکن، تدارک قابل توجه و 

ريز در حوزه  در پاره اى از بخشهاى کم سودتر براى انتقال و پیشها وسیع سرمايه

ازن قوا در عرصه همه کفه تو هاى پرسودتر و مؤلفه هاى ديگرى از اين قبیل همه و

ما پائین آورده است و تازه  کارگاهى و کارخانه اى را به زيان جنبش ۀاعتصابات پراکند

نکنیم که کفه توازن قواى میان ما و سرمايه در قلمرو اين نوع اعتصابات  هیچ فراموش
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دوره هاى با هر درجه از اهمیت و عظمت و برد تأثیرشان، تاريخاً، همیشه و در تمامى 

 گذشته نیز به زيان ما بگونه دهشتبارى سبک بوده است. 

ما براى تحمیل مطالبات خود بر دشمن، بايد بیشترين و مؤثرترين نیروى پیکار طبقه 

خود را وارد میدان کنیم، براى اين کار بايد همه بخشهاى طبقه ما در يک سازمان 

کل شوند. ما بايد تشکیالتى سراسرى ضد سرمايه دارى و ضد کار مزدى متحد و متش

کارگر نفت، کارگر ذوب آهن، کارگر برق و  ۀداريم که از درون آن نیروى مبارزبر پاى 

کشور، کارگران بهداشت و درمان و  ، کل مدارسآب، کارگران تمامى قلمرو آموزش

تمامى جمعیت پرستار و بهیار، کارگران کشاورزى و شیالت و راه و ساختمان و بنادر، 

د غذائى، کل توده هاى وسیع بیکار ید اتوموبیل و وسائل خانگى و موارگران تولکا

از تولید و کار، همه  جامعه، کارگران چوب و نساجى و تولید دارو و کارگران هر بخش

مى تواند قدرت واحد و تعیین و همه به هم گره شود. اين تنها نوع تشکلـى است که 

کارزار طبقاتى  ۀدر سراسر جهان وارد میدان گسترد طبقه ما را در هر جامعه و ۀکنند

 با سرمايه نمايد.

توده هاى وسیع طبقه ما از درون چنین تشکیالت سراسرى ضد سرمايه دارى قادر 

خواهند شد که بسان بمبى نیرومند تمامى ساختار حیات و پروسه بازتولید سرمايه 

با ايجاد چنین تشکیالتى و از اجتماعى در هر کشور را يکجا از کار فرو اندازند. ما 

طريق اتحاد سراسرى در درون اين تشکیالت به بورژوازى اعالن جنگ خواهیم داد. 

اعالم خواهیم کرد که بايد منشور حقوق پايه اى ما در سريعترين زمان محقق گردد. 

خواسته هايمان شیر نفت را خواهیم  ما براى اجبار بورژوازى به تمکین و پذيرش

مان تولید فوالد و اتوموبیل و مصالح ساختمانى و همه چیز را متوقف بست. همز

را در تاريکى مطلق فرو ها را تعطیل خواهیم نمود. کارخانه خواهیم ساخت. مدارس

خواهیم برد. همه چیز را از کار خواهیم انداخت و همزمان و همراه با همه اين کارها 

بقاتى خود براى جايگزينى سرمايه ط و حى و حاضر و زنده و ملموس بديل مشخص
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 ۀبعنوان هدف مبارزه و بعنوان آينددارى با سازمان شورائى کار و مدنیت کمونیستى را 

ما متناسب با میزان نیرو و  طبقاتى مان به بورژوازى نشان خواهیم داد. ۀمبارز مفروض

خواهیم  ظرفیت سترگ کارزار، بورژوازى را وادار به اطاعت و قبول خواسته هايمان

 کرد. 

تشکیالت ما يک تشکیالت شورائى و کانون دخالت خالق، نافذ و مسقیم همه آحاد 

نوع  ها، گزينشتوده هاى طبقه مان در کار چگونگى پیشبرد مبارزه، تعیین خواسته 

خواهد بود. در اينجا نه از پیشکسوتان قیمومت مدار و  راهبرد جنبش ۀراهکارها و نحو

گل خبرى است و نه از چهره هاى تصنعى خودتراشیده اثرى در طلبکاران حق آب و 

میان است. تشکیالت شورائى سراسرى ضد سرمايه دارى و براى لغو کار مزدى توده 

هاى طبقه ما، تشکیالتى منزه از وجود بتکده ها، بتهاى فرقه اى يا اتحاديه اى است. 

کلیه امور اين پیکار را نیز  در اينجا آحاد کارگران در متن پیکار مستمر علیه سرمايه

 متحد و رفیقانه و انسانى مى انديشند و با هم شور و مشورت مى نمايند.

ما به چنین تشکیالتى نیاز داريم. تنها اين نوع متشکل شدن است که مى تواند نیروى 

عظیم و سرنوشت ساز قدرت طبقه ما در مقابل بورژوازى را وارد مصاف کند. تنها اين 

طبقاتى است که به ما قدرت  ۀو معین مبارز در اين جبهه مشخص نیابىشکل سازما

مى بخشد تا ديو مهیب وحشت و دهشت و خودسرى سرمايه را مجبور به قبول 

 انتظارات و خواسته هاى طبقه خود کنیم. 

با گفتن اين حرفها و سخن گفتن از اين جبهه پیکار و اين نوع سازمانیابى، فريادهاى 

ما سخت کوبنده تر و پر طنین تر خواهد شد. آنها متفقًا  فان جنبشمخال اعتراض

خواهند پرسید: مگر سنديکالیستها خواهند گفت که اينها همه حرف مفت است!!! 

لغو کار مزدى شوند؟ اکثريت  همه کارگران کمونیستند که حاضر به اتحاد در جنبش

اى بهبود معیشت و رفاه غالب کارگران فقط خواستهاى معین صنفى دارند و فقط بر

و به بیشتر از آن هیچ نظرى ندارند!!. فرقه هاى اند خود در همین نظام آماده مبارزه
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زائر بتکده هاى گروهى و حزبى سؤال خواهند نمود که مگر دولت بورژوازى مرده است 

که فرصت دهد تا توده هاى کارگر به ايجاد چنین تشکلـى دست زنند؟!! مگر مى شود 

رنگونى دولت، بدون برقرارى دموکراسى وسیع و تضمین دوام آن، از سازمان بدون س

دادن کارگران علیه سرمايه دارى سخن به میان آورد؟! تازه از همه اينها که بگذريم 

تکلیف تحزب کارگران چه مى شود؟ اين کار علیه حزبیت و به همین دلیل سخت 

 کارگران يک جنبش رد که جنبشمحکوم است. عده اى جار و جنجال بر پا خواهند ک

خود به خودى و ترديونیونیستى است. کارگران در برد و وسعت مبارزات خود چیزى 

اين خیاالت چیست که به هم  ،از ضديت با کار مزدى  و لغو کار مزدى نمى فهمند

 مى بافید؟!!! 

گرى است کار اينها فقط اعتراضات، فريادها و انتقادات گرايشات مدعى تعلق به جنبش

لغو کار مزدى کارگران فرو خواهد آمد. اقدامات دولت بورژوازى و  که بر سر جنبش

ماشین قهر و سرکوب طبقه سرمايه دار نیاز به گفتن و تشريح ندارد. اما پاسخ همه 

ران ااين حرفها و نقد و فريادها باز هم بسیار شفاف است. به سنديکالیستها و هواد

وسیع کارگر براى معیشت و بهبود  ۀگوئیم که آرى! توداتحاديه اى مى مبارزات 

زندگى و آب و نان و مسکن و تأمین اجتماعى مبارزه مى کند اما سرمايه دارى تمامى 

اينها را سفت و سخت از آنان دريغ مى دارد. نظام سرمايه دارى در جستجوى سود 

اشت سرمايه، نه م انبکالن و کالنتر و در پاسخ به ملزومات قوانین بى قید و شرط تداو

از اين در نقطه اى از  کارگر را نمى پذيرد که اگر اينان پیش ۀفقط خواستهاى تود

وسیع  ۀهمین تود مى گیرد. پس نقاط دنیا، چیزى گرفته اند، هم با زور از آنها باز پس

کارگر براى رسیدن به همین مطالبات اولیه و نازل سواى صف آرائى هر چه نیرومندتر 

روى ندارد. به  یرومندتر در مقابل تمامیت سرمايه دارى هیچ راه ديگرى در پیشو ن

هیچ  حضورشان مى گوئیم که سنديکالیستها در تمامى هیأتها و شمايل و آرايش

 کارگرى عاشق سینه چاک بردۀ مزدى سرمايه بودن يا دلباخته شهادت در راه افزايش
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اختن نان و خانه و مدرسه و بهداشت و هر چه انبوه تر سود سرمايه از محل فدا س

. هر کارگرى وقتى مى بیند نیست سالمتى و تفريح و فراغت خود و همسر يا فرزندش

او را سرمايه و سود مى سازد که سرمايه تمامى محصول رنج و مرارت و کار و تولید 

ضد  خود را بحق و واقعى جنبش پیکار با سرمايه دارى است و از اينکه جنبش ۀآماد

سرمايه دارى بنامد هیچ شرم و ابا و استنکافى ندارد. به طیف سنديکالیستها مى 

گوئیم که کمونیسم مشتى باورها و عقايد مکتبى نیست که کارگران با قبول و رد آنها 

طبقه کارگر علیه  جنبش کمونیست و غیرکمونیست يا ضد کمونیست شوند، بالعکس

مايه دارى است. بسیارى از کارگران کمونیستند سر و اساس استثمار و ستم و اُس

بدون اينکه نیازى به اعالم و اظهار قبول آن داشته باشند. از اين گذشته هیچ الزم 

ساير همزنجیران طبقه خود در صف  نیست کارگران همه کمونیست باشند تا همدوش

خدا و پیر و مبارزه علیه سرمايه دارى و ضد کار مزدى متشکل گردند. کارگر شايد به 

درد او نیست و در جدال جارى وى با  ۀچارها اشته باشد، اما اين خرافهپیمبر باور د

نیروى کار  ۀوان فروشندسرمايه همه جا جانب سرمايه دار را دارند، در حالـى که او بعن

براى داشتن يک زندگى شرافتمندانه انسانى هیچ راهى سواى فشار دادن گلوى 

سرمايه دارى ندارد. به همه اين دالئل شما لطفًا عوامفريبى نکنید، سرمايه دار و نظام 

اين شمايان و امثال شمايانند که ضد کار مزدى نبودن و ضد سرمايه دارى نبودن را 

 به توده هاى کارگر تلقین و حقنه مى کنید.

و  و پلیس در پاسخ فرقه گرايان خواهیم گفت که اگر بناست قدرت سرکوب و ارتش

کارگران باشد، در جامعه اى مانند ايران  قهر سرمايه مبناى بود و نبود جنبش ماشین

حتى در هیچ کجاى ديگر اين دنیا کارگران نبايد به هیچ مبارزه و جنگ و ستیزى  يا

دست يازيده باشند. تمامى اهمیت مسأله اين است که ديکتاتورى، فشار، خفقان و 

رى مبارزه و اهداف خود باز نداشته است. توده سرمايه دارى کارگران را از پیگی توحش

هاى کارگر در همه جا در زير رعد و برق سفاک ترين ديکتاتوريها پیکار کرده اند، 
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آنان قواى طبقاتى خود را در جبهه واقعى و  بدبختانهبدبختانه، بدبختانه و باز هم 

مه جا با نظام اصلـى ضد سرمايه دارى و لغو کار مزدى متمرکز نساخته اند. آنان ه

سوسیال  ۀاما زير فشار راه حلهاى پوسیداند سرمايه دارى در حال جدال و جنگ بوده

بورژوائى نوع شمايان، سنديکالیستها، سوسیال دموکراتها، سوسیال خلقیون و همه 

اقارب سیاسى و طبقاتى شما قادر به تمرکز قواى خود در محور اساسى و سرنوشت 

و شکنجه و زندان و تیرباران و حمام خون  از پلیس ساز جنگ نشده اند. وحشت

ضد کار مزدى کارگران است اما  مسلماً مانع بزرگى بر سر راه متشکل شدن جنبش

و کشتار  پیکار براى اين نوع متشکل شدن بايد و مى تواند در زير چتر همین توحش

اينجا نیز تکلیف تحزب چه مى شود؟ در  سرمايه دنبال گردد. شما مى گوئید پس

پاسخ ما بسیار صريح و گوياست. نه تحزب و نه هیچ نوع تشکلـى براى ما نقطه شروع 

است انسان، رهائى  و ضريح رستگارى نیست. آنچه براى ما مقدس يا اصل مقدس

انسانها از شر استثمار، از شر وجود طبقات، از شر سرمايه دارى به مثابه منشأ و بانى و 

هاى موجود بشر، رهائى انسان از هر گونه قید، از جمله قید کار باعث تمامى سیه روزي

دارد  و آزادى فرجامین آدمى از قید هر چیز سواى خود است. آنچه براى ما تقدس

لغو کار مزدى، ظرف پیکار  ما، جنبش مبارزه براى رسیدن به اين هدف است. جنبش

که بايد متشکل، متحزب  است کارگران دنیا براى حصول اين دورنماست. اين جنبش

يا هر چیز ديگرى و با هر اسم و عنوان ديگرى بشود. اگر قرار است کار مزدى از بین 

حزب ما نمى تواند يک است که ظرفیت محو آن را دارد.  برود، تنها اين جنبش

بى اعجاز باالى سر ما باشد. اين روايت حزب بطور بى کم و کاست روايت  ۀامامزاد

زب است. وثیقه واقعى و بستر و ظرف و گذرگاه راستین پیکار ما علیه بورژوازى از ح

سرمايه دارى و ستیز با دولت بورژوازى و جنگ براى لغو کار مزدورى يا استقرار 

سوسیالیسم فقط و فقط تشکل سراسرى ضد سرمايه دارى و براى لغو کار مزدى 

 ماست. 
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رمايه دارى توده هاى کارگر، ما به روشنى روز میدانیم که در تشکل سراسرى ضد س

همگى با نگاه واحدى به اهداف مبارزه، به بديل طبقاتى پیکار، به روايت سوسیالیسم و 

سخت باور داريم که فعالین  به پاره اى مسائل ديگر نگاه نمى کنند. بر همین اساس

لغو کار مزدى، کمونیستهاى واقعى، کمونیستهاى مارکسى و کارگر  راستین جنبش

تأکید مى کنیم، در درون اين  -د در درون اين تشکیالت سراسرى ضد کار مزدى باي

در  -دون هیچ نوع سوائى و جدائى با آنب ، در متن و بطن روابط شورائى آن،تشکیالت

میان خود روابطى هر چه مستحکم تر، نزديکتر، آگاهانه تر و انديشمندانه تر، برقرار 

نگ، ژرف، با بیشترين وحدت و همدلـى و همکوشى کنند. تحزب پرولتاريا روابط تنگات

اين پیشروترين فعالین کمونیست در ژرفاى تشکیالت سراسرى عمیقاً شورائى ضد 

سرمايه دارى و ضد کار مزدى توده هاى کارگر خواهد بود. تحزب پرولتاريا تحرک هر 

تر و  شتر، همدل تر، همرزم تر، همجو مصممتر و جامع االطراف تر، هر چه  چه زنده

ن آن تشکل سراسرى ضد کار مزدى و براى لغو کار ورهمپیوندتر اين فعالین در اند

شورائى  خون اين جنبش مزدورى خواهد بود. تحزب کارگران دستگاه گردش

خواهد بود. بنا بر  سراسرى ضد سرمايه دارى و ساختار متحد و متشکل اين جنبش

ضد تحزبى بر سر و روى ما فرو نیاوريد.  کنید و چماق تکفیر اين شما بهتر است بس

ما بطور قطع و يقین با روايت شما از حزب اختالفى ژرف به ژرفى اختالف با هر روايت 

 بورژوائى تحزب داريم. 

ما تمامى اين پاسخها را يک به يک تشريح خواهیم کرد، اما خوب مى دانیم که 

خالفان اندرونى يا مدعیان اندرونى مخالفان سکوت نخواهند کرد. آنان و اين بار بويژه م

طبقه ما، يکصدا با خشم و با لحنى آکنده از تمسخر خواهند گفت که گیريم  جنبش

شورائى  همه اين حرفها درست!! بسیار خوب درست!! اما مگر سازمان دادن جنبش

ضد سرمايه دارى کارگران يا ايجاد تشکل شورائى سراسرى ضد کار مزدى توده هاى 

ر شرائط کنونى، در دوره اى که نه از اعتالء انقالبى اثرى و نه از قیام براى کارگر د
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سرنگونى رژيم خبرى است کارى ممکن و مقدور است؟!!! طبقه کارگرى که هنوز چند 

سنديکا و اتحاديه درست و حسابى ندارد، شما از چه طريقى و به کمک کدام روابط و 

دارى و ن، آن هم شورائى و ضد سرمايه گراامکانات مى خواهید تشکل سراسرى کار

براى لغو کار مزدى بر پا کنید؟ در میان حرفها، ايرادات و اعتراضات مخالفان اندرونى 

يا مدعى اندرونى، اين سؤال آخرى بسیار واقعى تر و اساسى تر است. بايد انصاف 

یار لغو کار مزدى نیز بس را سخت جدى گرفت. اما پاسخ جنبش داشت و اين پرسش

جواب خواهند داد که تذکر اين امر توضیح  بسیار جدى است. فعالین اين جنبش

واضحات است. اين کار مسلمًا دشوار است زيرا که اين کار گذاشتن سنگ بناى واقعى 

تغییر عینیت موجود است. اين کار  لغو کار مزدى، سنگ بناى استوار جنبش جنبش

براى ى نیست. آويختن به حريم مدنیت سرمايه دريوزگى قانونیت از نظام کاپیتالیست

چانه  «پاتوق»نونى نیست. گدائى سالهاى سال يک قا ۀگرفتن حق اعتصاب!! يا مبارز

نیست.  مستعمل با نظام سرمايه دارى و بستن پل براى عبور از آبروى خويش زنی

 و اعالم تحزب!!! نیست. اينجا جبهه واقعى جنگ اجتماع چند تن در محفل انس

طبقاتى کارگران علیه سرمايه دارى است. براى هر گام موفقیت در اين کار بايد 

، فداکار، مبارزه، مبارزه و باز هم مبارزه کرد. بايد بعنوان فعالین مدبر، چاره انديش

و سینه چاک پیکار طبقه کارگر، کارگاه به کارگاه،  دردمند، بعنوان رندان بالکش

به مزرعه، مدرسه به مدرسه، بیمارستان به بیمارستان، کارخانه به کارخانه، مزرعه 

خانه به خانه، کوى به کوى، شهر، به شهر، شب، روز، گاه و بیگاه دنبال ساير فعالین و 

کارگرى دويد. بايد شناخت دقیق تر، عمیق تر، وسیعتر  عناصر دردمند و مبارز جنبش

یتالیستى و وضعیت و جامع تر شرائط کار و زندگى، درک شفاف تر عینیت کاپ

 بار مان در درون اين عینیت توحشاستثمار و بیحقوقى و ستمکشى توده هاى طبقه 

منشور مطالبات پايه اى ضد سرمايه دارى و ضد کار مزدى کارگران را در البالى اين  و

نفره، در محافل و در جمعیت هاى بزرگتر  4نفره و  3نفره و  2روابط، در گفتگوهاى 
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يد م نجوا کرد. بايد اين نجواها را اندک اندک فرياد کرد. روابط اينگونه ما بانجوا و باز ه

طبقاتى ضد سرمايه دارى را در مراکز کار و  جنبش ۀو سلولهاى زندها بتواند پايه

ما مى توانند و بايد  ارگانیسم جنبش ۀجان بخشد. سلولها و بافتهاى زند تولید

توده هاى کارگر بازى کنند. سلولها و فعاالن  ۀرا در مبارزات روزمر الترين نقشفع

قادرند مبارزات جارى طبقه را بستر توسعه و بالندگى و استحکام و کسب نیروى 

بیشتر خود قرار دهند و در همان حال براى تضمین پیروزى اين مبارزات بر دشمن به 

ل خواهند اتخاذ تمامى راهکارها و راهبردهاى مؤثر اهتمام نمايند. سلولها و محاف

در مبارزات  داکارانه خويشکوشید تا در گذار توسعه خود در متن حضور خالق و ف

را هر چه وسیعتر به  کارگران، محتواى منشور مطالبات پايه اى طبقه خويش ۀروزمر

و محق آنان تبديل نمايند.  ذهنیت بیدار کارگران تسرى دهند و به انتظارات مفروض

خواهند کرد تا سنگ بناى  ه هم پیوسته در اين راستا، تالشروابط، محافل و فعالین ب

شوراهاى کارگرى مراکز مختلف کار و تولید را بر زمین زندگى و مبارزه کارگران پى 

افکنند و همزمان همجوشى، همپیوندى و اتحاد درونى اين شوراها را در يک شبکه 

کار مزدى کارگران  تشکیالت سراسرى ضد ۀین ارتباطات کارگرى بعنوان شالودآهن

تالشها است که کارگران  در عمق همین ،قوام دهند و مستحکم سازند. در همین جا

آهن، پتروشیمى، صنايع فوالد، الستیک سازى، صنايع مواد غذائى  نفت، ذوب

کشاورزى، راه و ساختمان، آب و برق، وسائل خانگى، نساجى، حمل و نقل و ارتباطات، 

از برپائى و معمارى و آماده  سانه هاى جمعى حتى پیش، بیمارسنانها و رمدارس

سازى تشکیالت شورائى سراسرى ضد سرمايه دارى خود دست در دست هم خواهند 

در نساجى را تنها نخواهد گذاشت.  داشت. کارگر نفت همزنجیران طبقاتى خويش

 آنها خواهند اعالم اعتصاب کارگران چوب به يارى آب و برق به محض انکارگر

کلیدى کار و تولید به سرمايه داران و دولت آنها اخطار خواهند  ۀشتافت. کارگران حوز

کرد که اعتصاب آنها پشتوانه مطمئن و همه جا حاضر اعتصاب کارگران بخشهاى ديگر 
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، و همرزمى هاست که هر اعتراضها خواهد بود. در درون اين شبکه مراودات و همیابى

جدال پشت سرمايه را بر زمین خواهد کشید و توده هاى ، هر اعتصاب و هر هر خیزش

طبقه کارگر هر جامعه خود را صاحب عظیم ترين نیرو براى تسويه حساب با دشمن 

 طبقاتى و سرانجام نابودى دشمن خواهد يافت. 

نى و داعیه وربه دنبال اين گفتگوها بگذاريد اين بار ما از مخالفان، همان مخالفان اند

ودن بپرسیم آيا فکر مى کنید اين کارها واقعًا غیرممکن است. پاسخ نى بوردار اند

فقط پاسخ بورژوازى است. تمامى نوع کارها، مبارزات، خیزشها و  مثبت به اين پرسش

، امکان وقوع يا نجا اسم برديم تا جائى که به شکلجنگ و ستیزهائى که در اي

کارگرى ايران و دنیا به  شناممکنى وقوعشان مربوط است همه و همه در تاريخ جنب

کافى رخ داده است و طنز تلخ تاريخ اينکه همه آنچه رخ داده تأيید درستى  ۀانداز

ضد سرمايه دارى و لغو کار مزدى و نافى عريان ادعاهاى  حرف فعاالن راستین جنبش

 سوسیال بورژوائى همه شمايان بوده است.  بى اساس

یونال اول يکى از پرشکوهترين صحنه هاى کارگران اروپا در طول حیات انترناس

گذاردند، حمايت  در مقابل بورژوازى اروپا را بنمايش همبستگى طبقاتى خويش

کارگران ممالک مختلف اروپا از همديگر توانست قدرت متحد  سراسر شور و احساس

ژوازى و تن دادن سرمايه را وثیقه عقب نشینى اضطرارى بور توده هاى کارگر قاره

مطالبات کارگران کند. در قیام تاريخى کموناردهاى پاريسى ما شاهد  ان به پذيرشدار

بوديم که چگونه فعالین جنبشهاى کارگرى ساير مناطق اروپا حتى بدون هیچ 

منفعل انترناسیونال اول،  سازماندهى وسیع سراسرى، حتى در وضعیت کم و بیش

نگذاشتند. کارگران روسیه با پشت همزنجیران طبقاتى شان در فرانسه را خالـى 

جنبشهاى انقالب اکتبر براى چند روزى دنیا را بر سر بورژوازى جهانى خراب کردند. 

و ايتالیا و اسپانیا و ساير کشورهاى اروپائى  مان و انگلیسعظیم کارگرى فرانسه و آل

شهاى در دوره هاى معینى از تاريخ، ارکان حیات بورژوازى را به لرزه در آوردند. جنب
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ا کارگرى امريکاى التین و آسیا در وقوع انقالبات متعدد يا سقوط و عروج دولته

طبقه کارگر ايران دولت بورژوازى شاه را سرنگون کرد و بزرگترين سهم را ايفاء کردند. 

و جنگ و  سال اخیر دنیا همه جا عرصه حضور و اعتراض 200در يک کالم تاريخ 

ى به لحاظ مبارزه، قیام، طبقه ما در سطح بین الملل .ستیز توده هاى کارگر بوده است

انقالب، سرنگون کردن دولتها هیچ کاستى نداشته است. اساساً همه جا دست اندرکار 

اين پیکارها بوده است. آنچه غالبًا انجام نداده است تمرکز قواى طبقاتى خود در محور 

در جبهه مبارزه براى  کار مزدى و صف آرائى نیروى خويش جنگ واقعى علیه اساس

ما و رمز و راز کلیه  لغو کار مزدورى بوده است. اين تنها و تنها پاشنه آشیل جنبش

سرمايه دارى بوده و هست. در همین جاست  شکستهاى تاريخى ما از نظام ددمنش

که ما سهمگین ترين و مرگ آورترين ضربات را از دشمن بورژوازى تحمل کرده ايم و 

ما سنديکالیستها و نیان چه پنهان که راه حلهاى شمايان، شاز انظار جها

رقه اى، شما ف آفرينان و پرستندگان بتهاى شما سکت سنديکاپرستان،

سوسیال خلقیون و سوسیال  کارگر و کمونیسم، شماناسیونالیستهاى با بیرق دروغین 

در همدلـى دموکراتها و بطور خالصه سوسیال بورژواها در تحمیل اين شکستها بر ما و 

 ين سهم را داشته ايد. شما در ويران ساختنتربا بورژوازى علیه ما بیشترين و مؤثر

ملل سوسیال دموکراتیک بر ويرانه هاى آن، در شکست انترناسیونال ما و بنیاد بین ال

انقالب اکتبر و ره بردن طبقه ما به برهوت استثمار و شرارت و سبعیت سرمايه دارى 

اروپا، در کور کردن و  ۀهاى عظیم همزنجیران ما در قار شبدولتى، در شکست جن

 ۀران يا همه انقالبات درون سه قاراي 57تیره ساختن افق پیکار طبقاتى مان در انقالب 

 آسیا، امريکاى التین و افريقا در قرن بیستم، همه جا به سود سرمايه و به زيان جنبش

یم و قوياً اعتراف مى کنیم که در غالب لغو کار مزدى ما قدم برداشتید. انصاف مى ده

ننمائیم که حتى راه  اوقات هدف خدمت و کمک بوده است، اما اين را نیز فراموش

مهمتر وقتى که از شما و شده است. از اين  رفتن به جهنم با نیات حسنه فرش
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طبقه ما  نى جنبشورف مى زنیم با اجنبى صحبت نمى کنیم. فعالین اندرشمايان ح

رتاسر دنیا در تمامى توهم بافیها، گمراه سازيها و کژراهه پردازيهاى شما شريک در س

و سخت شريک بوده اند. همگى با هم وضعیت دردناک و اسفبار کنونى را بر سرنوشت 

 کار و زندگى و پیکار توده هاى طبقه مان تحمیل نموده ايم. 

و تاريخ سده هاى اخیر حاشیه نرويم. اين را مى گفتیم که طبقه ما در وسعت جهان 

تباه اصالً کمبود مبارزه و انقالب نداشته است. معضل همه جا اسارت مان و مسخ و 

ما با خروج از  راه حلهاى بورژوائى بوده است. پس ۀشدن نیروى جنگى مان در چنبر

اين راه حلها، با کشیدن قواى واقعى پیکار به جبهه راستین ستیز با سرمايه ، با انتقال 

و حمله، به محور اساسى جنگ با کار مزدبگیرى مى توانیم به  مى ظرفیت تعرضتما

طبقاتى و حصول اهداف سوسیالیستى مان سخت امیدوار باشیم. مقدم  هپیشبرد مبارز

بر هر چیز ما مى توانیم تشکل سراسرى شورائى ضد سرمايه دارى و براى لغو کار 

 مزدى را بنیاد گذاريم و توسعه دهیم. 

و ستیز کارى ترين  م توضیح واضحات است که ما در لحظه به لحظه اين تالشباز ه

از راه حلهاى  اول از دولت بورژوازى، از طبقه بورژوازى و سپس هلهضربات را در و

خواهیم کرد، اما  مان لـمس جنبشه سنديکالیستى، فرقه گرايانه و مشابه اينها بر گرد

گ طبقاتى با دشمن مشغول کارزاريم درست وقتى که ما درست در جبهه واقعى جن

را ترمیم، شکستها را آنالیز و پلکان پیروزيهاى بعدى ها در همین جبهه نیز آثار ضربه

قرار خواهیم داد، ضعفها را تقلیل و کسر و کمبودها را برطرف خواهیم نمود. در بطن 

در مقابل  را عمق مى دهیم، بديل طبقاتى خود طبقاتى خويش همین کارزار دانش

عینیت موجود کاپیتالیستى را هر چه ژرف تر و ژرف تر کندوکاو و تکمیل مى کنیم. 

را سالح مادى پیکار مى کنیم، افکار زشت بورژوائى راه يافته در  آموزشهاى مارکس

ها و راهبردهاى ريشه دار کاپیتالیستى مان را از بن بر مى کنیم، راهکارشیارهاى مغز

دريافت فکرى خود پاک مى سازيم. نظر و عمل، ايده و واقعیت و  را از قلمرو نگاه و
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تئورى و پراتیک را از هر گونه ثنويت و دوگانگى و انفصال رها مى سازيم و در 

در متن همین جدال واقعى قالبى و کمونیستى صیقل مى دهیم. شفاف ان پراکسیس

بحث و گفتگو مى  مان به طبقاتى درون جنبش تعیین سرنوشت با گرايشات متجانس

نشینیم، سنديکالیسم را به جدال مى کشیم و در صورت لجاج از ساحت مبارزاتمان 

طرد مى کنیم. فرقه گرايان را به شکستن بتهاى سکتى خود دعوت مى نمائیم و در 

، آنها را در کار و کاسبى سکتى خودشان رها مى سازيم. در صورت امتناع از پذيرش

ارزار سترگ طبقاتى ضد سرمايه دارى و براى لغو کار همین جا در متن همین ک

مزدى همه اين امور را يکجا به هم پیوند مى زنیم و تاريخ پرشورى از مبارزه، تاريخى 

از پیکار واقعى کارگرى و مارکسى علیه سرمايه دارى را در زندگانى طبقه خود به 

 مى بريم. پیش

ى، در نخستین گام براى تحقق هر چه لغو کار مزد ۀما و تشکل شورائى مبارز جنبش

فورى تر و جامعتر منشور حقوق پايه اى توده هاى کارگر پیکار خواهد کرد. منشور ما 

مانیفست جنگ در کلیه قلمروهاى زيست اجتماعى طبقه کارگر علیه سرمايه دارى 

طبقاتى علیه سرمايه که در قدم  ۀيک جبهه سراسرى به وسعت کل مبارزخواهد بود. 

قدم و گوشه گوشه آن سنگرها افراشته است. در اينجا در درون اين جبهه به 

سرتاسرى، سنگر نبرد زنان علیه هر نوع نابرابرى و ستمکشى جنسى و مردساالرى و 

بیحقوقى اجتماعى اصالً از ساير سنگرها منفصل و مجزا نیست. ريشه کلیه بیحقوقیها 

ى نهفته است و جنگها همه علیه در عمق رسوبات متراکم پر از تعفن سرمايه دار

از شر کاال بودن  ،نیروى کار سرمايه است. اگر انسانها از شر رابطه خريد و فروش

، از مخمصه اجبار به کار براى معیشت و از شرط کار براى داشتن نیروى کار خويش

زندگى و رفاه اجتماعى آزاد گردند هیچ مشکلـى در زندگى بشر باقى نخواهد ماند. 

در کار و  نابرابرى بهاى نیروى کار وى بعنوان کاال، نابرابرى نقش ،رابرى زن و مردناب

تولید کاپیتالیستى، نابرابرى مکان در برنامه ريزى کار و تولید و زندگى اجتماعى 
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نبشى علیه همه اين شورائى ضد سرمايه دارى ج توسط سرمايه است، جنبش

زيست، علیه کار کودک، علیه  محیط ىدر اينجا ما علیه آلودگ نابرابريهاست.

مردساالرى و بیحقوقى زنان، علیه خفقان و ديکتاتورى، علیه تعصبات قومى و خرافه 

بافیهاى دينى، علیه بیکارى و هر جنايت ديگر سرمايه همانگونه مبارزه مى کنیم که 

ام براى تحمیل سطح هر چه باالترى از معیشت و رفاه اجتماعى به سرمايه داران و نظ

ما در همه اين میادين و سنگرها مبارزه اى  ۀايه دارى پیکار مى نمائیم، مبارزسرم

 علیه کار مزدورى و با هدف محو کار مزدبگیرى است.

براى متحد نمودن گام  ما اين چنین، با دورنماى محو سرمايه دارى، با تالش جنبش

براى ايجاد  ريغ فعالینشو شور و هیجان و فداکارى بى د به گام خود، با جنب و جوش

فاز به فاز تشکل شورائى و سراسرى ضد کار مزدى راه خود را از فراز و فرودها و پیچ و 

خمهاى دشوار عرصه کارزار طبقاتى به جلو باز خواهد کرد. ما در اين گذر شکستها 

تحمل خواهیم نمود، عقب نشینها خواهیم کرد، پیروزيها خواهیم داشت و پیشرويها 

م نمود. در سرتاسر اين محور طوالنى پیکار قدم به قدم و لحظه به لحظه با خواهی

، با ، با ماشین قهر و سرکوب و کشتارشدولت بورژوازى، با زرادخانه هاى نظامى اش

و برنامه ريزيهاى جورواجور نمايندگان فکرى و سیاسى و ها و توطئهها تمامى دسیسه

اى گوناگون گرايشات مختلف بورژوازى روبرو ، با راه حلها و راهبردهفرهنگى اش

خواهیم شد و به مصاف خواهیم ايستاد. جنگ ما با رژيم سیاسى در همین بستر به 

رفرمیستى  ما با هر جنبش خواهد تاخت و اين يکى از اختالفات مهم جنبش پیش

ت. میلیتانت يا مسالـمت آمیز درون و بیرون جامعه و حیات اجتماعى طبقه کارگر اس

ما از سنگر خروشان ضد سرمايه دارى به سوى دولت بورژوازى شلیک خواهیم کرد، 

و کژراهه هاى دموکراسى خواهى خارج از مدار مستقیم ها ما اصالً به بى راهه جنبش

پیکار علیه سرمايه در نخواهد غلطید. آزاديهاى سیاسى و حقوق مدنى در ديدگاه 

طبقاتى پرولتاريا علیه سرمايه اند، آزادى براى ما  ۀما خاکريزهاى پیوسته مبارز جنبش
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يعنى آزادى در تعیین سرنوشت محصول کار، يعنى حق آزادانه هر شهروند براى 

دخالت مستقیم، مؤثر و نافذ در برنامه ريزى کار و تولید و زندگى اجتماعى، يعنى 

ار باالى سر دولت بختک و آزادى از شرط و قید کار، يعنى آزاد شدن از وجود منحوس

ضد سرمايه دارى ما اينهاست و به همین دلیل  شهروندان، آزادى در واژه نامه جنبش

جنگ ما براى آزاديهاى سیاسى هیچ جدا از محور اساسى پیکار علیه کار مزدى 

ما يعنى سپردن مدنیت، قانونیت،  نیست. حقوق مدنى در فرهنگ جنبش

گانى تاريخ و ايجاد مدنیت و قانونیتى نوين قراردادساالرى و نظم مدنى سرمايه به باي

ما  ۀشرط رشد آزاد همگان باشد. مبارز که بر پايه آن بالندگى و رشد آزاد هر کس

سراسرى  براى حصول اين حقوق و آزاديها جزء تفکیک ناپذير و اليتجزائى از جنبش

نگ ما با ما علیه کار مزدى و براى لغو کار مزدبگیرى است. درست بر همین پايه، ج

ديکتاتورى و دولت ديکتاتور، با خفقان، با نبود آزاديها و حقوق اجتماعى همه و همه 

 .اجزاء گسست ناپذير ستیز ضد کاپیتالیستى هستند

ضد سرمايه دارى طبقه ما مانیفستى اولیه، متناظر با  منشور حقوق پايه اى جنبش

میل کلیه اين مطالبات و همه میزان تمرکز قواى جنگى ما در برابر بورژوازى براى تح

گفته بر نظام سرمايه دارى است. نهايت پیکار ما محو فرجامین و  مطالبات پیش

بنیادين کار مزدى و استقرار مدنیت کمونیستى است. اما ما در هر گام از اين مبارزه 

قواى طبقاتى و میزان آمادگى و تدارک جنگى مان مى توانیم  متناسب با آرايش

هايمان سازيم. در فراز و نشیب اين کارزار طوالنى سته را وادار به قبول خوا بورژوازى

تاريخى چه بسا ما نه فقط يکبار بلکه حتى چند بار دولت بورژوازى را از اريکه قدرت 

به زير کشیم، با اين حال موفق به برقرارى سازمان شورائى کار و مدنیت کمونیستى 

قادر به تحمیل سطح باالى معیشت، بهداشت، خود نشويم، چه بسا تا مدتها حتى 

مندان و ساير امکانات رفاهى و مهدکودک و مراقبت از سال موزشمسکن، آب و برق و آ

رايگان نگرديم، اما ما در وجب به وجب جبهه جنگ خود متناسب با توان رزمى و 
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البات میزان نیروئى که به میدان مى کشیم بورژوازى را به عقب نشینى و به قبول مط

 خود مجبور مى سازيم.

اينکه پیشروى هاى ما و پسگردهاى بورژوازى بطور فاز به فاز، به دنبال خیزشها و قیام 

هاى مقطعى يا بصورت سراسرى يا هر شکل ديگر اتفاق افتد موضوع انديشه و تدبیر و 

توده هاى وسیع طبقه ما در  ۀتصمیم و برد وظرفیت و عمق مبارز تحلیل و اتخاذ

شورائى ضد سرمايه دارى و براى لغو کار مزدى است. ما هر گاه و در هر  تشکل

 ۀاز مصادر مزنجیر آرژانتینى خويشهمسان رفقاى ه ،شرائطى که قادر باشیم

، استقبال خواهیم و برنامه ريزى کار و تولید آنها توسط شوراهاى خويشها کارخانه

و تولید را يکجا متوقف خواهیم بخشهاى اساسى کار  ،اينکه بتوانیم کرد. به محض

ساخت و در قبال آن وسیعترين پسگردها را به نظام سرمايه دارى تحمیل خواهیم 

نمود. نفت و برق و ذوب آهن و شريان اصلـى حیات سرمايه را قطع خواهیم کرد و از 

اين طريق فشار طبقه خود بر کل برنامه ريزى کار و تولید کاپیتالیستى را عمق 

کل پروسه تولید و بازتولید  ،د. در هر لحظه و هر موقعیتى که بتوانیمخواهیم دا

سرمايه را مختل خواهیم ساخت و با تکیه بر نیروى عظیم طبقاتى مان سقوط دولت 

 بورژوازى و سرنگونى کل سرمايه دارى را تسريع خواهیم نمود.

ظیم بى شمار، ما در امتداد همین محور نبرد، در پى سازمان دادن اعتصابات ع جنبش

به دنبال خیزشهاى مکرر و افت و خیزهاى گوناگون، به دنبال تعرضات فراوان و عقب 

، تحمل شکستها و ترمیم ضايعات جنگ نشینى هاى اضطرارى و سنجیده، در پیامد

ماشین قهر نیرو و توازن قوا و قدرت بسیج، در مقطعى از پیشروى و بالندگى و تدارک 

به زير خواهد کشید. ما بر بورژوازى پیروز خواهیم شد و و کل دولت بورژوازى را 

تشکل شورائى سراسرى ضد سرمايه دارى ما که در طول سالهاى نبرد، عظیم ترين 

و آمادگى براى لغو کار مزدى را کسب کرده است، بعنوان  کوله بار تجربه، آموزش

تولید و نظم  سازمان شورائى کار و مدنیت سوسیالیستى وظیفه برنامه ريزى کار و
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زندگى اجتماعى را بعهده خواهد گرفت. ما با تمام قوا براى برچیدن بساط بردگى 

 .مزدى، براى محو دولت، محو طبقات و جامعه طبقاتى دست بکار خواهیم گرديد

همه کارگران جهان علیه  لغو کار مزدى جنبشى انترناسیونالیستى، جنبش جنبش

در  نیروى کار و تولید اضافه ارزش ه خريد و فروشرابط سرمايه جهانى و علیه اساس

، در هر لحظه و هر دوره و هر سرتاسر دنیاست. ما در وجب به وجب مبارزات خويش

 در شش پله از اين مبارزات خواهیم کوشید تا دست همزنجیران طبقاتى خويش

حکمتر و م گوشه جهان موجود و در اقصى نقاط دوزخ سرمايه دارى را هر چه گرمتر

خواهیم  فکر و زبان و قلم و قدم و انديشه و عمل خود تالش ۀبفشاريم. ما با ذره ذر

و هر  ، هر اعتراضرا پشت سر هر اعتصاب، هر خیزش خويش نمود تا نیروى جنبش

جدال ضد سرمايه دارى کارگران در هر نقطه اى از جهان بسیج کرده و وارد میدان 

ران هر جامعه و هر گوشه دنیا خواهیم خواست تا هر سازيم. در همان حال از کارگ

تقاضاى ما را مورد حمايت جدى قرار دهند. ما از همه کارگران  و اعتصاب و اعتراض

ى مان را يکجا در تیر تا کل نیروى پیکار طبقاتى بین المللجهان تقاضا خواهیم نمود 

 کرده و به قلب نظام سرمايه دارى شلیک کنیم. 

سیونالیستى طبقه کارگر از همان نقطه شروع خود مطالبات مشترکى انترنا جنبش

مطالبات مشترک  براى همه کارگران دنیا دارد. منشور حقوق پايه اى ما منشور

زمین و کل جهان کاپیتالیستى است. تأمین و تضمین قطعى يک  ۀکارگران در کل کر

لید اجتماعى دنیا، سطح معیشت متناظر با سهم سرانه انسانها از محصول کار و تو

مسکن رايگان، آب و برق رايگان، اياب و ذهاب مجانى، بهداشت و دارو و درمان 

رايگان، مراقبت رايگان از پیران و معلوالن، مهد کودک رايگان، لغو  رايگان، آموزش

کامل کار کودکان و رفع هر گونه نابرابرى جنسى و قومى و نژادى و مانند اينها 

انترناسیونالیستى ما با همه توان سعى  ه کارگران دنیاست. جنبشمطالبات اولیه هم

 ۀى را براى همه کارگران، براى تودو انتظارات نازل ابتدائها خواهد کرد که اين خواسته
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کارگر افريقا، آسیا، امريکاى التین و شهروندان تمامى جوامع بر سرمايه جهانى تحمیل 

 نمايد. 

یستى ما مبارزه علیه هر گونه جنگ و جنگ افروزى طبقاتى و انترناسیونال جنبش

بار سرمايه به مناطقى چون  سرمايه جهانى، مبارزه علیه تهاجمات و تجاوزات توحش

فلسطین، افغانستان، عراق، بالکان، افريقا و مبارزه علیه کلیه اشکال جنايت و سبعیت 

سراسرى  ۀنجیرطح جهانى را حلقه هاى متصل زو انسان ستیزى سرمايه دارى در س

پیکار خود تلقى مى کند. جنگها عرصه بربرمنشى سرمايه علیه توده هاى طبقه ما و 

جزء معینى از راهکارهاى سرمايه براى تحمیل ماندگارى بردگى مزدى بر کارگران 

انترناسیونالیستى ماست که مى تواند در يک اقدام متحد و هماهنگ  است. اين جنبش

دى و اجتماعى سرمايه دارى در سطح جهانى، دولتهاى قداره با مختل نمودن نظم تولی

بند و مطلق العنان سرمايه دارى را از دمیدن در تنور جنگ باز دارد. در فلسطین، در 

عراق، در افغانستان، در منطقه بالکان و در همه جاهاى ديگر اين توده هاى همزنجیر 

و زرادخانه هاى نظامى طبقاتى ما و زندگى آنهاست که توسط ارتشهاى فاشیست 

و  وظیفه مفروضها کشتار و بمباران مى گردد. مقابله با اين بربرمنشى ،سرمايه نابود

بین الـمللى ضد سرمايه دارى  انترناسیونالیستى ماست. اين جنبش بالترديد جنبش

ماست که بايد به يارى کارگر فلسطینى عراقى، افغانى، بالکانى و افريقائى بشتابد. 

عرصه ستیز مستمر ما علیه سرمايه است. ما فاتحین  ن موجود در بند بند حیاتشجها

 راستین اين جنگ سترگ طبقاتى و تاريخى خواهیم بود.
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 2001فوريه                  در دیدگاه هاى طبقاتى متفاوت کارگر کارگر و طبقه

 

ران در کارزار بقاى محفلـى چپ دموکراسى طلب، سوسیال بورژوايى و غیرکارگرى اي

عمق  يا طول و عرض« انقالب و ضد انقالب»  جدولبه  خود بر پايدارى سنت آويزش

اجتماعى اصرار دارد. دنیاى  اعتقاد به ارتجاعى خواندن و نخواندن اين و آن گرايش

لغو کار  ها و مبانى کار کمونیستى براى فعالین آگاه جنبشگفتگوى اصول، مالک

ى کارگر و اما دنیايى ديگر است. روايت درست مارکسى از کارگر و طبقهمزدى، 

وحدت سراسرى توده هاى کارگر نیز در عداد همین مسايل تعیین کننده و اساسى 

اى در توضیح اين مساله است. بحث را با بسیار ساده ى حاضر کوششاست. مقاله

 .کنیملمرو معین آغاز مىدر اين ق هاى مارکسنگاهى به خطوط کلـى برخى آموزش

سئوال اين است، که کارگر کیست؟ آيا فقط کارگر مولد، کارگر است! و هر کسى که 

دهد، کارگر نیست؟! آيا هر حقوق بگیرى، کارگر است! و در اين کار مولد انجام نمى

صورت، تکلیف بخشى از خدم و حشم سرمايه، از وزير و وکیل گرفته تا زندانبان و 

، شرط ضرورى کارگر بودن است و شود؟ آيا تولید مستقیم اضافه ارزشجالد چه مى

ى کارگر را چگونه شود؟! طبقهکند، کارگر محسوب نمىتولید نمى هر که اضافه ارزش

را چگونه توضیح  اشکنیم و پايه هاى مادى و اجتماعى وحدت سراسرىتعريف مى

هايى وه ديگرى نیز افزود. پرسشهاى انبتوان پرسشدهیم؟ به اين سئواالت، مىمى

اجتماعى منوط به محتواى  شود و هر گرايشکه از سوى محافل گوناگون طرح مى

از طبقات و  ى تبیین خويشى معاصر و موکول به نحوهآناتومى خود از جامعه

دهد. نخستین طاليه هاى مناسبات اساسى طبقات در اين جامعه، بدان پاسخ مى

   .توان در البالى عبارت زير رويت کردمى ها رااى از اين پرسشرهبه پا پاسخ مارکس

تعیین  اى ساده که قیمت آن از پیشمبادله را به عنوان يک ارزش کارگر کارش ... "

فروشد. او کار خود را در برابر مقدارى کار عینیت يافته يعنى در برابر شده است، مى
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اند و در واقع معادل خود او عینیت يافته هايى که با کار قبلـىمقدارى از ارزش

به کار زنده دست  کند، سرمايه در عوضى آنند، مبادله مىسنجیده و تعیین شده

يابد که نیروى مولد عام ثروت و فعالیت ثروت زا است. روشن است که کارگر مى

که حق ارشديت  «عیسو»تواند در اين مبادله غنى شود، زيرا او فقط همانند نمى

را در  اشواگذار کرد، نیروى خالقه ى عدسدر فرزندى را در برابر يک کاسه خويش

ظرفیت  (تجديد)هاى موجود که براى ازاى به دست آوردن مقدار ثابتى از ارزش

کند. کارگر چنان که بعدا خواهیم ديد در اين ضرورت دارند، مبادله مى اشکارى

ى کار خود را در خدمت سرمايه که ى خالقهشود، زيرا نیرومبادله حتا فقیرتر مى

شود که ى وجود او تبديل به کارى مىگذارد. همهاى در برابر اوست، مىقدرت بیگانه

گیرد. امر مبادله بدين سان مستلزم جدايى کار و به تدريج در اختیار سرمايه قرار مى

 (1)"ى کار، مستلزم جدايى کار و ثروت است.مالکیت فراورده

ترين مولفه هاى تعريف مارکسى کارگر و موقعیت وى در باال تقريبا به مهم عبارت

نمايد. نظام سرمايه دارى يا در سازمان اجتماعى کار مبتنى بر کار مزدورى اشاره مى

تعیین  اى، که بهاى آن از پیشمبادله را به صورت يک ارزش کارگر نیروى کار خويش

اى است که چگونگى مصرف اين نیروى کار، مسالهرساند. مى گرديده است، به فروش

گردد. به بیان ديگر، بعدا توسط سرمايه دار و فقط توسط سرمايه دار تعیین مى

است. مصرف  ى تولید اضافه ارزشى تولید سرمايه دارى، پروسهى کار در شیوهپروسه

ى اين اضافى و خودگسترى سرمايه، درون مايه نیروى کار با هدف تولید ارزش

شود، لزوما به ى تولید است اما اوال: کل نیروى کارى که با سرمايه مبادله مىشیوه

شود. ثانیا: کل نیروى کارى که به کار گرفته نمى طور مستقیم در تولید اضافه ارزش

در تبیین روند  شود. مارکسگردد، لزوما با سرمايه مبادله نمىمى خريد و فروش

سرمايه، دو فاز متمايز و داراى ارتباط متقابل را از هم تفکیک  کار و ى میانمبادله

 (2)کند.مى
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ى میان سرمايه به مثابه کار عینیت يافته در يک سو فاز نخست، متضمن وقوع مبادله

و نیروى کار زنده به صورت کاال در سوى ديگر است. در اين چرخه از روند کار، نیروى 

گیرد. نیروى کار انیک زير تسلط سرمايه قرار مىکار تنها به صورت صورى و غیر ارگ

شود، کااليى که هنوز عینیت نیافته و شکل مادى در اين جا به مثابه کاال فروخته مى

و مجسم احراز نکرده است. يک ويژگى اساسى اين حلقه از فرآيند کار اين است، که 

گى کاربرد و مصرف ى حق و حقوق مربوط به چگونسرمايه دار به دنبال وقوع آن، کلیه

 دهد و حق انحصارى خاصمى نیروى کار خريده شده را يک جا به خود اختصاص

ى انجام شده اساسا و ماهیتا گرداند. ويژگى دوم اين فاز آنست، که مبادلهمى خويش

ى تولید اضافه گیرد که نیروى کار مورد بیع و شرى نیاز پروسهبه اين دلیل انجام مى

ترى سرمايه است. شفاف تر بگويیم، نیروى کار مبادله شده خواه به و خودگس ارزش

ى مصرف شود و خواه مستقیما وارد اين پروسه براى تولید اضافه ارزش طور مستقیم

افزايى سرمايه  ى ارزشمصرف نشود، در هر دو حال احتیاج محتوم و مبرم پروسه

کید قرار دهیم و آن اين که، اگر است. ويژگى سومى را نیز بايد براى اين فاز مورد تا

وقوع همین مبادله، پول را  شود، اما نفسچه در اين جا نیروى کار با پول مبادله مى

اين پروسه را تا همین جا، تا حد وقوع همین  کند. مارکسبه سرمايه تبديل مى

خواند. در اين رابطه مى ى شخصیت يافتن شیئى و ماديت يافتن شخصچرخه، پروسه

 .کنیمتر صحبت مىعدا بیشب

اى است که سرمايه دار نیروى کارى را که قبال خريده است، به طور فاز دوم، مرحله

کند. در اين جاست که نیروى کار ماديت ى تولید مصرف مىمستقیم در پروسه

 شود؛ کااليى که بهاى آن به مراتب بیشيابد و به کااليى مادى و مجسم تبديل مىمى

  .محقق مى گردد ريد آن است. در درون اين فاز است، که تولید اضافه ارزشاز بهاى خ

ى هر دو فاز باالست، اما کل نیروى اضافى مسلما در برگیرنده ى تولید ارزشپروسه

گذارد. شود، لزوما اين هر دو فاز را پشت سر نمىکارى که با سرمايه مبادله مى
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ى تمايز ولید سرمايه دارى، از يک سو شالودهى تبا تفکیک اين دو فاز پروسه مارکس

کند و از سوى تر تدقیق مىکار مولد و کار غیر مولد از هم را با شفافیت هر چه تمام

ى کارگر را هر چه هاى مختلف طبقهى مادى و اجتماعى وحدت بخشديگر پايه

ر رابطه با و د در اين قلمرو خاص هاى مارکسسازد. ماحصل آموزشتر عريان مىدقیق

  :ى کندوکاو اين مقاله مشتمل بر نکات اساسى زير استموضوع ويژه

، هیچ تغییرى در ى مستقیم تولید اضافه ارزشعدم مصرف نیروى کار در پروسه .1

ى اين نیرو، يا به بیان ديگر هیچ تغییرى در هستى طبقاتى و اجتماعى دارنده اساس

کاالست،  آورد. انسانى که نیروى کارشىواقعیت کارگر بودن صاحب آن، پديد نم

مولد باشد يا نباشد و فاز دوم را طى کند يا نکند، مستقل از  مستقل از اين که کارش

مصرفى  ى تولید چگونه مصرف گردد و نوع ارزشاين که نیروى کار مذکور در پروسه

ت که: نیروى ها او انسانى اسى اينناشى از کاربرد آن چه باشد، آرى مستقل از همه

است؛ حق  ى عمومى تولید اضافه ارزشنیاز فرآيند بازتولید سرمايه يا پروسه کارش

هر نوع دخالتى در چگونگى مصرف اين نیرو يا قلمرو کاربرد آن به طور کامل از وى 

اى از شکل بندى اجتماعى سرمايه تبديل گرديده سلب شده است؛ و به جزء پیوسته

ساقط شدن او از هر  ، اساسدخالت در نوع مصرف کارشاست. ساقط شدن وى از 

هر چه  گونه دخالت در سرنوشت کار و زندگى اجتماعى اوست. حاصل کار يا تولیدش

باشد، به طور مطلق متعلق به سرمايه است و او قادر به هیچ نوع دخل و تصرفى در آن 

ى کار ى مبادلهر سیطرههايى که دهاست. ويژگىباشد. کارگر انسانى با اين ويژگىنمى

گردد. انسانى که نیروى کار او و سرمايه در هستى اجتماعى وى تقرير و تثبیت مى

ى بازتولید معیشت اوست، تنها وثیقه نیروى کارش کاالست، انسانى که بهاى فروش

  .ى کارگر استدر هر حال انسانى کارگر و فردى از طبقه

کنیم، بايد یت يافته و نیروى کار زنده صحبت مىى کار عینهنگامى که از مبادله .2

و سامان پذيرى آن مورد  اين کار عینیت يافته يا سرمايه را در تمامى وجوه گردش
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ى خصلت تولید سرمايه دارى است، ى صنعتى تعیین کنندهتوجه قرار دهیم. سرمايه

ز احراز ى صنعتى در محیط دوران به طور متناوب اشکال متفاوتى نیاما سرمايه

قابل توجهى  ى مجزا و در همین گذر بخشى هر جامعهبخشى از سرمايه (3)کند.مى

ى تولید سرمايه ى جهانى در چهارچوب تقسیم کار مبتنى بر شیوهاز کل سرمايه

ى اجتماعى در از سرمايه گیرد. اين بخشى تجارى را به خود مىسرمايه دارى، نقش

سرمايه صنعتى دارد، اما اساسا به اين دلیل پديدار  عین حال که وجودى متمايز از

ى صنعتى را تسهیل ى سامان پذيرى سرمايهيابد که پروسهشود يا موجوديت مىمى

ى آن ويژه ى مولد نیست و در قلمرو گردشى تجارى اساسا سرمايهنمايد. سرمايه

  .گردديا اضافه ارزشى تولید نمى هیچ ارزش

ى قلمرو گردشى اى که در محدودهزى نیست به جز سرمايهى تجارى چیسرمايه"

ى بازتولید است، ولى در اى از کل پروسهى گردشى، دورهکند. پروسهفعالیت مى

شود، فقط ى گردشى هیچ ارزشى و بنابراين هیچ اضافه ارزشى تولید نمىپروسه

 (4)"گیرد.تغییرات صورى همان حجم گردشى صورت مى

گردد. ى تجارى مبادله مىاز نیروى کار هر جامعه فقط با سرمايه نسبتا وسیعى بخش

ى کارگر، کار مولد نیست اما اوال: وجود آن نیاز جبرى کار اين جمعیت وسیع طبقه

ى تجارى بر ى بازتولید سرمايه است؛ ثانیا: در چهارچوب تاثیراتى که سرمايهپروسه

گذارد، نرخ سرمايه بر جاى مى ثابت کل بهاى تشکیل بخش سرعت واگرد يا کاهش

ى تجارت در فروشگاه هاى سازد. جمعیت کثیر کارگران حوزهسود سرمايه را متاثر مى

، يا ساير مراکز کار مربوط مسکن ها، بنگاه هاى خريد و فروشکوچک و بزرگ، بانک

ى تجارى، در همان حال که هم سان کارگران حوزه هاى ريز سرمايه به قلمرو پیش

فروشند، اما اضافه ارزشى تولید ى مولد، نیروى کار خود را مىعت و انباشت سرمايهصن

ى گذارد، اما در پروسهکنند. نیروى کار آنان فاز نخست مبادله را پشت سر مىنمى

شود. اين امر به طور قطع هیچ تغییرى در هستى مصرف نمى تولید اضافه ارزش
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ى نیروى کار پديد عنوان کارگر و فروشندهها به معیشتى و واقعیت اجتماعى آن

 .آوردنمى

ى کارگر هر جامعه يا کل جهان سرمايه دارى را شاغلین عظیمى از طبقه بخش .3

دهند، که در تقسیم کار و شاخه هاى اقتصادى معینى تشکیل مىها حوزه

شهرت  «خدمات»  اى عمیقا عوام فريبانه به بخشکاپیتالیستى رايج به غلط و به گونه

ى نیروى کار خود دارند! کارگران غالب اين عرصه هاى اقتصادى نه فقط فروشنده

نیز هستند. جمعیت عظیم  باشند، که تولید کنندگان مستقیم اضافه ارزشمى

ها و دانشگاه هاى ها، دبیرستانرا به مالکان دبستان معلمانى که نیروى کار خويش

ر پرستاران، بهیاران و ساير کارگران شبکه هاى ى کثیفروشند، تودهخصوصى دنیا مى

ها و مراکز خصوصى دارو و درمان کار ى بهداشت و درمان که براى بیمارستانگسترده

ى عرصه هاى ها و در يک کالم شاغالن کلیهکنند، کارگران داروخانه ها، شهردارىمى

تولید سود براى ها منشا اقتصادى خصوصى يا دولتى که خريد و مصرف نیروى کار آن

شوند. نیروى کار اين صاحبان اين موسسات است، همگى کارگر مولد محسوب مى

ى مولد مبادله ى کارگر دنیا نه فقط کال با سرمايه که حتا با سرمايهاز طبقه بخش

 کند، که عالوه بر آن اضافه ارزشخود را بازتولید مى شود، نه فقط بهاى فروشمى

 «خدمات»شرايط موجود دنیاى سرمايه دارى آن چه که زير عنوان  نمايد. درتولید مى

ى انباشت سرمايه با هدف مصرف مستقیم نام گذارى شده است، به طور غالب حوزه

  د.باشمى کار و تولید اضافه ارزش نیروى

مثال معلمان در مراکز آموزشى ممکن است صرفا کارگرانى مزدبگیر در خدمت "

بسیار زياد است.  نوع اين موسسات تعلیم و تربیت در انگلیسصاحب سرمايه باشند. 

شان کارگر مولد نیستند، اما در رابطه با کارفرماى اين معلمان در رابطه با شاگردان

ى خود را با نیروى کار اينان مبادله مسلما کارگر مولدند. سرمايه دار سرمايه خويش
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کند. نظیر همین رمايه اندوزى مىى مصرف اين نیروى کار سنمايد و در پروسهمى

 (5)"و غیره نیز وجود دارد.ها خانه وضعیت در مراکزى مانند تئاترها، نمايش

ى کارگر بین الـمللى اساسا با سرمايه مبادله نیروى کار شمار کثیرى از طبقه. 4

فروشند و در تعیین نوع مصرف نیروى را مى شود. اين کارگران نیروى کار خويشنمى

ر يا سرنوشت حاصل کار خود از هر گونه دخالت و حق و حقوقى ساقط هستند. کا

ى نیروى مبادله ى کارگر در اين است، که پروسههاى طبقهها با ساير بخشتفاوت آن

کند. نیروى کار اين کارگران نه با سرمايه، که با کارشان پول را به سرمايه تبديل نمى

ى کارگران با کار پرداخت شده دارى يا بالعکس درآمد سرمايه دار و دولت سرمايه

کند. در يک دسته اضافه ارزشى تولید نمى شود و بر همین اساسمزدى مبادله مى

و شاخه هاى اشتغال اين جمعیت کثیر کارگرى را با توجه ها توان حوزهبندى کلى مى

متفاوت  بخش ها در تقسیم کار اجتماعى سرمايه دارى، به دوبه موقعیت و مکان آن

ها نیروى کار کارگر با درآمد سرمايه دار هايى که در درون آنتقسیم نمود. اول: بخش

ناشى از کار کارگران، که به درآمد  تر با قسمتى از اضافه ارزشو به زبان دقیق

توان ى اين مراکز را مىگردد. نمونهصاحبان سرمايه تبديل شده است، مبادله مى

از موسسات آموزشى، بهداشتى، درمانى،  _اى کنیم فقط پارهید مىو تاک _اى پاره

ها، خانه هاى سالمندان و... دولتى نام برد. کار کارگران اين ها، کودکستانشهردارى

ى تجارى در همان حال که اضافه ريز سرمايه نیز مانند کارگران قلمرو پیش بخش

افزايى سرمايه  فرآيند انباشت و ارزش کند، اما نیاز مبرم بازتولیدتولید نمى ارزش

ى میان نیروى ها متناظر با مبادلهى کار در درون آنهايى که پروسهاست؛ دوم: بخش

اى ممالک ى کارگر است. شمارى از توده هاى کارگر، و در پارهکار و کار پرداخت شده

ى روزانه اشى کارگر، براى تامین معسرمايه دارى حتا جمعیت قابل توجهى از طبقه

به طور مستمر در قبال مزد به انجام کارهاى مختلفى مانند ساختمان،  خويش

تعمیرات، برق کارى، نجارى، آشپزى و... براى کارگران و توده هاى عادى ديگر روى 
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آورند. کار اين جمعیت حتا اگر کار تولیدى باشد، باز هم خريدار نیروى کارشان را مى

ها آنان کارگرند، به اين دلیل که نیروى ى اينسازد. با همهمىبه سرمايه دار مبدل ن

  .کارشان کاالست

ى اى گذرا و پاره وار از روايت مارکسى مفهوم کارگر در سیطرهنکات باال فشرده

ى ى کارگر متشکل از همهها، طبقهاين آموزش مناسبات سرمايه دارى است. بر اساس

ى ى نیروى کار در جامعهى فروشندهکل توده ها و اليه ها، متشکل ازاين بخش

 ى کارگر در روايت مارکسکاپیتالیستى است. مفهوم عینى و واقعیت اجتماعى طبقه

از اين نیز جامع تر، صريح تر، دقیق تر و فراگیرتر است. نه فقط مجرد فروشندگان 

کل افراد  بیکاران، ى کار، کل ارتشذخیره حى و حاضر نیروى کار، بلکه کل ارتش

خانواده و ابواب جمعى فروشندگان نیروى کار که شرايط زندگى و هست و نیست 

ى شود، همه عناصر طبقهنیروى کار تامین و تضمین مى شان از طريق فروشمعیشتى

ها به عنوان افرادى که نیروى تثبیت موقعیت آدم دهند. نفسکارگر را تشکیل مى

ها منوط هايى که معیشت و موجوديت اجتماعى آننکارشان کاالست و به عنوان انسا

ى کارگر ها به طبقهگواه کارگر بودن و تعلق آن اين نیرو است، بارزترين به فروش

ى مولد مبادله شود يا با سرمايه ى نیروى کار، مستقل از اين که کارشاست. فروشنده

ى اين حاالت او در همه ى کارگران مزدى،با درآمد سرمايه دار و يا کار پرداخت شده

اين  نیست. مجبور به فروش موجودى است که مالک هیچ چیز سواى نیروى کارش

نیرو است. خريدارى نیروى کار وى توسط سرمايه دار، مستقیم يا غیر مستقیم، شرط 

، از حق هر افزايى سرمايه است. از هر گونه دخالتى در تعیین نوع مصرف کارش ارزش

، از هر نوع ابراز وجودى پیرامون چند و تعیین سرنوشت حاصل کارشاى در مداخله

ى کار، از ايفاى هر نقشى در تقرير نظم اجتماعى موجود به کلى ساقط چون پروسه

ى سرمايه، نظم تولیدى و سیاسى و مدنى سرمايه، فرارسته هاى فکرى و است رابطه

رمايه دارى، همه و همه در ى تولید سعقیدتى و فرهنگى و اخالقى و اجتماعى شیوه



 139/   لغو کار مزدیجنبش 

کنند. در يک کالم، سرمايه در بازى مى راستاى تحکیم طوق بردگى مزدى وى نقش

ى اوست، به عنوان يک نیروى مادى قاهر و مافوق بر کل حالى که حاصل کار طبقه

  .راندسرنوشت کار و زندگى و همه چیز وى حکم مى

کارگر، که از ژرفاى درک مادى تاريخ  از مفهوم کارگر و هستى طبقاتى تعريف مارکس

ترين و سرنوشت خیزد، بسیار شفاف و جامع االطراف است. بارزترين، اساسىبرمى

ى کارگر در مقابل سازترين استنتاج حاصل از اين تعريف، وحدت سراسرى طبقه

ى تولید کاپیتالیستى است. هر نوع تحريفى در اين ى بورژاوزى و کل شیوهطبقه

وحدت و يک پارچگى  ى کوبنده و ويران گرى بر اساسقبل از هر چیز ضربه هاآموزش

سراسرى اين طبقه در مقابل سرمايه است. يک موضوع بسیار اساسى در اين جا، 

و زمینه هاى مادى روايت طبقاتى معینى از مفهوم کارگر است که ها کندوکاو پايه

هاى چپ را به خود مشغول داشته وسیعى از نیرو سالیان دراز و تا همین امروز بخش

ى کارگر را از واقعیت عظیمى از طبقه است. چپ سوسیال بورژوايى ايران، بخش

که وحدت  کند، به اين دلیل مشخصکارگر بودن و تعلق طبقاتى خود معزول مى

ى هاى طبقهمتحد کل بخش ى نیروى کار و تحزب جنبشى فروشندهسراسرى توده

خواهانه سوسیالیستى را با آن چه خود طبقاتى و آزادى کارگر حول يک بديل

  ند.بیدر مباينت مى خواهد و انتظار دارد،مى

چپ پرچم دار و مدافع دموکراسى طلبى کاپیتالیستى، چپ شیفته و شیداى 

» و  «رشد آزاد سرمايه دارى» امپريالیسم ستیزى ناسیونالیستى، چپ سینه چاک 

هاى کهنه را با دموکراسى و چپى که تحقق اين اتوپى، و باالخره «استقالل صنعتى

کرده است، پیداست که از زمین و آسمان خود را انقالب دموکراتیک تداعى مى

ى کارگر و در همان حال نیازمند وجود غول بى نیازمند محدوديت و حقارت طبقه

حريفى، ديده است. اين چپ با توسل به هر تمى «ى متوسططبقه» شاخ و دمى به نام 

داشته است، که تکیه گاه  ها تالشبا دست يازى به هر باژگونه پردازى تئوريک واقعیت



                  متفاوت طبقاتى هاى ديدگاه در کارگر طبقه و کارگر  /  140

و  از طول و عرض بخشد و در عوض را طول و عرض «انقالب دموکراتیک»مادى 

ى کارگر و مقدم بر همه از محتوا و مضمون و ماهیت و موجوديت راه حل قدرت طبقه

تر، بر اين راه حل طبقاتى به طور کامل به بیان دقیق ى کارگر بکاهد.اجتماعى طبقه

  .خط بکشد

رگر نبودن پرستار و بهیار و نمودن معلمان، بر کا «خرده بورژوا»اصرار چپ ايران بر 

ى ها فروشندهیار و تکنیسین آزمايشگاه، بر خلع مکان و موقعیت کارگرى میلیونکودک

تئوريک و فقدان بصیرت سیاسى دارد.  تر از خطاىاى بسیار عمیقنیروى کار، ريشه

از بطن  کنند، بالعکسو باورها از آسمان به زمین هبوط نمىها ها، انديشهتئورى

سرچشمه ها ها يا گروهشرايط زيست مادى و انتظارات و هستى اجتماعى آدم

 .گیرندمى

بريک کارگر فا گفته نشده است، که لفظ کارگر فقط خاص در هیچ کجاى آثار مارکس

ى نیروى کار به مثابه خصلت نماى شیوه ى خريد و فروشاز رابطه است. مارکس

ى نیروى کار در اين گويد. از دو فاز متفاوت مبادلهتولید سرمايه دارى سخن مى

ى غیرمولد مبادله کند. از کارگرانى که نیروى کارشان با سرمايهى تولید بحث مىشیوه

زند، که نیروى کارشان را نه با ز انبوه کارگرانى حرف مىنمايد. اشود، گفتگو مىمى

نمايد، که محصول کنند. از کارگرانى بحث مىسرمايه، بلکه با درآمد مبادله مى

ى اين کارگران را کارگر و عناصر همه کارشان تولیدات غیرمادى است. مارکس

کار مولد و  ، بخشمارکس هاى اضافه ارزشکند. تئورىى کارگر تلقى مىطبقه

ى تجارى و باالخره جلد نخست مبحث سرمايه «کاپیتال»غیرمولد، جلد سوم 

قعیت به ، همه و همه در تبیین اين وا«کاپیتال»و يا جلد اول و دوم  «گروندريسه»

  د.ى کافى گويا هستناندازه

توسط نیروى کار را شرط حتمى  چپ سوسیال بورژوايى، تولید مستقیم اضافه ارزش

کند. مطابق اين تعريف، کل کارگرانى که نیروى کارشان با گر بودن تلقى مىکار
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و سامان  ى معینى از گردشى متمرکز در چرخهى تجارى، يعنى با سرمايهسرمايه

شود، اصال کارگر نیستند! نمايندگان فکرى چپ سوسیال پذيرى سرمايه مبادله مى

ى آدم اسمیت جارى را به شیوهى تبورژوايى، در غیر اين صورت، بايد سرمايه

ى مولد و نیروى کار مورد مبادله با آن را کار مولد به حساب آورند! اسمیت سرمايه

نه در کار، بلکه در  اين بود، که نیروى مولد ارزش پنداشت و حاصل پندارشچنین مى

روى  تر در پیشى اين گرداب، دو راه بیشسرمايه نهفته است! چپ با افتادن به ورطه

ى کارگر بین الـمللى عظیمى از طبقه گذارد. يا بر روى کارگر بودن بخشخود باز نمى

ى متوسط صادر کند و يا نیروى کار ى طبقهها پروانهى آنخط بکشد! و براى همه

مورد مبادله با سرمايه تجارى را نیز کار مولد تلقى نمايد! در حالت نخست بايد پاسخ 

ها کارگر تجارت و مانند اين و بخشها عظیم کارگران فروشگاه ىگويد، که اگر توده

ى اجتماعى تعلق دارند؟ نیروى کار و معیشت اند؟ به کدام طبقهچکاره نیستند، پس

ى اينان را به ى سرمايه دار بخشى از کار روزانهشود؟ آيا طبقهآنان چگونه بازتولید مى

؟ و باالخره اينان چرا و به چه دلیل بايد کندکند يا نمىمثابه کار اضافى تصرف مى

که  ى متوسط قلمداد گردند! در حالت دوم، يعنى با قبول اين فرضقشرى از طبقه

ى کارگر به درستى تصديق گردد، در اين صورت تکلیف طبقه کارگر بودن اين بخش

شرط و مالک کارگر بودن است، چه  اين تعريف که تولید مستقیم اضافه ارزش

   شود؟مى

ى اين ى شمول مبانى و معیارهاى چپ دموکراسى طلب، اما به اخراج و تصفیهدامنه

گردد. ى کارگر محدود نمىى کثیر کارگر از ساختار طبقاتى و اجتماعى طبقهتوده

ى کارگر، که نیروى هاى طبقهى بخشچپ سوسیال بورژوايى بر هستى طبقاتى کلیه

 شود نیز به طور کامل چهارتکبیردرآمد مبادله مىکارشان نه با سرمايه، بلکه با 

براى سرمايه و  زند! در اين روايت، فقط انسانى کارگر است که نیروى کارشمى

، خیل عظیم مزدبگیرانى که در کند. بر همین اساستولید مى سرمايه دار اضافه ارزش
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 فاضالب، مراکز آتشها، دانشگاه ها، شبکه هاى آب و ها، شهردارى، بیمارستانمدارس

نشانى، پست و ارتباطات، مراکز نگه دارى از پیران و سالخوردگان متعلق به 

هاى نگه دارى از کودکان ها و سازمانى کسانى که در مهد کودکها، کلیهشهردارى

کنند، همه و همه به حکم اين روايت خلعت خرده بورژوا بودن بر تن کار مى

و کار  نیروى کار خويش از يک عمر فروش که پس رانىپوشند! انبوه معلمان ايمى

کند، دالر در ماه تجاوز نمى 100کردن در شاق ترين شرايط، کل دست مزدشان از 

ها در مناطق مختلف جهان، صدها میلیون مزدبگیران صدها میلیون کارگران شهردارى

اين  و سواى فروشمراکز درمانى و آموزشى و... که سواى نیروى کارشان، هیچ کااليى 

ى متوسط يا خود ندارند، همه به مقام عضويت طبقه کاال، هیچ راهى براى امرار معاش

ى اين کار چیست؟ قبال توضیح کنند. فايدهبورژوازى کوچک ارتقاء مقام پیدا مى

ى کارگر، تسويه حساب با داديم، که خط کشیدن بر روى بديل سوسیالیستى طبقه

شدن از شر آلترناتیو مستقل  ى کارگر، خالصموجود طبقهتغییر عینیت  جنبش

ها، پايه هاى دموکراسى ى اينبر ويرانه هاى همه طبقاتى توده هاى کارگر و سپس

طلبى وفادار به نظم سرمايه و بردگى مزدى را استوار ساختن به اين گونه تعريف و 

 .ى کارگر نیاز مبرم داردتحريف هستى اجتماعى طبقه

هايى از معلمان و کودک ياران و ى بخشیال بورژوايى ايران فقط به تصفیهچپ سوس

شود ها که نیروى کارشان با درآمد مبادله مىپرستاران و بهیاران و کارگران شهردارى

نمايد، بلکه سراغ هم زنجیران اين اليه هاى مختلف کارگرى در عرصه هاى اکتفاء نمى

نمايد تولید مى تا به طور مستقیم اضافه ارزشديگر اين مشاغل که نیروى کارشان ح

در ها ى عظیمى از کارگران اين رشتهرود. همان گونه که قبال گفتیم، تودهنیز مى

نیروى کارشان به طور مستقیم  مراکز خصوصى و حتا دولتى انباشت سرمايه با فروش

کودک، پرستار  کنند. معلم، مربىتولید مى براى صاحبان موسسات مذکور اضافه ارزش

کنند، نیروى کارشان مستقیما به و بهیارى که براى سرمايه داران خصوصى کار مى



 143/   لغو کار مزدیجنبش 

از بهاى نیروى کار خود تولید  شود و ارزشى به مراتب بیشسرمايه مبدل مى

ى متوسط، ها به طبقهآورند و در تعلق آنها را نیز کارگر به حساب نمىنمايند. اينمى

  .دانندنمى هیچ ترديدى را مجاز

ى کارگر، گاه کاتولیک تر از پاپ طیف مدافعان روايت سوسیال بورژوايى کارگر و طبقه

را از تعريف کارگر  کنند که اگر مالک تولید مستقیم اضافه ارزشابراز نگرانى مى

 !حذف کنیم، در اين صورت نیروهاى نظامى و انتظامى نیز کارگر خواهند شد

تواند اين شیفتگان ، مىاى از آثار مارکسرگرى به هر گوشهنیمه نگاهى مارکسى و کا

شوره برهاند. شبکه هاى عظیم رگرى را از افتادن به دام اين دلکا اصل اصالت و خلوص

سرکوب، ماشین قهر ارتجاعى بورژوازى، ديوان ساالرى و سیستم منحط حقوقى نظام 

ولیدى، سیاسى و مدنى کاپیتالیستى، همه و همه کار و رسالت شان تحمیل نظم ت

ى باال پیرامون تعريف ى کارگر است. من در البالى سطور فشردهسرمايه بر طبقه

به موقعیتى تنزل  نیروى کارش ى فروشمارکسى کارگر، گفتم که کارگر در پروسه

کند که حاصل کار وى در هیات سرمايه و مناسبات بردگى مزدى به صورت مى

بار، به صورت نیرويى بت واره و قهار بر کل هست و  بختکى مخوف و هیواليى مرگ

 .فشاردگردد و لحظه به لحظه گلوگاه حیات اجتماعى وى را مىنیست وى مسلط مى

واقعیت يافتگى کار به عنوان از دست دادن واقعیت، تا آن حد است که کارگر واقعیت "

يافتن به  دهد. عینیترا تا مرز هالک شدن از فرط گرسنگى از دست مى خويش

شود که نه عنوان از دست دادن شیئى، تا آن حد است که از کارگر اشیائى ربوده مى

ضرورى است. در حقیقت، خود کار به شیئى  ، بلکه براى کارشاشتنها براى زندگى

شود که کارگر تنها با تالشى خارق العاده و با وقفه هاى بسیار نامنظم تبديل مى

آورد. تملک شیئى به شکل بیگانگى با آن، تا آن حد است که تواند آن را به دست مى

تر زير نفوذ شود و بیشتر صاحب آن مىکند، کمتر اشیاء تولید مىکارگر هر چه بیش

 (6)"گیرد.محصول کار خود يعنى سرمايه قرار مى
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ى کارگر در از موقعیت کارگر و طبقه اگر به ژرفاى مادى و طبقاتى تبیین مارکس

از  يابیم که عظیم ترين بخشى کاپیتالیستى توجه کنیم، به سادگى درمىجامعه

ى وسیع و طويل ادارى يا شبکه ى دولتى و سلسله مراتب عريضساختار گسترده

ى کل جماعتى که تار و پلیسى، نظامى و انتظامى، سیستم حقوقى و قضايى، به عالوه

ى ناسبات بردگى مزدى بر طبقهپود فرآيند مادى و اجتماعى فعالیت شان، تحمیل م

دهند. ى سرمايه دار هر جامعه را تشکیل مىکارگر است، جزء اليتجزايى از طبقه

طیف نیروهاى متشکل در اين ديوان ساالرى يا ماشین نظامى و پلیسى و نهادهاى 

حقوقى، مدنى، برنامه ريزى، فرهنگى و اجتماعى عموما عناصر و دست اندرکاران 

سى دفاع از موجوديت استثمار کاپیتالیستى و نظم ضدبشرى سرمايه دستگاه اختاپو

دارى هستند؛ آنان که با نگاهى مارکسى سرمايه را نه مقدارى پول و کاال، بلکه يک 

دار را نه فقط در شکل حقوقى  فهمند؛ آنان که سرمايهى اجتماعى مىرابطه

ند؛ آرى اين عده خیلـى بینى شخصیت يافته مى، بلکه به مثابه سرمايهاشمالکیت

ساده مکان و موقعیت خیل کثیر جماعت ياد شده را در سازمان اجتماعى کار به مثابه 

کنند. اين که اين افراد هم مثال در پايان هر ى بورژوازى درک مىعناصر و اقشار طبقه

ى کارگر را به صورت حقوق ناشى از استثمار طبقه از اضافه ارزش ماه سهم خويش

ها به عنوان سرمايه دار هیچ هستى اجتماعى آن کنند، مسلما در اساسفت مىدريا

  .آوردتغییرى پديد نمى

ى نظم اجتماعى سرمايه اما آيا تمامى آحاد و افراد ساختار ديوان ساالرى يا شبکه

ى بورژوازى تعلق دارند؟ پاسخ منفى است. بدون استثناء به اليه هاى مختلف طبقه

به اين بیانديشیم، که شمار کثیرى از نیروى کار و به طور کنکرت  قبل از هر چیز

دهند. اين کارگران که نیروى کار مولد هر جامعه را کارگران صنايع نظامى تشکیل مى

ى هفتاد میالدى حتا اونیفورم نظامى بر ى ايران تا اوايل دههبه طور مثال در جامعه

شدند، در هیچ چیز هیچ تفاوتى متمايز مىتن داشتند و با سلسله مراتب نظامى از هم 
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ى ساير اقشار مللى نداشتند. اينان به اندازهى کارگر بین الهاى طبقهاير بخشبا س

شوند. ابعاد بى حقوقى، ستم کشى و جناياتى که اينان ى کارگر استثمار مىديگر طبقه

 و اضافه ارزش تر از ساير کارگران نیست.شوند، کماز نظام سرمايه دارى متحمل مى

ى جهانى را رقم عظیمى از سود سرمايه حاصل از استثمار نیروى کارشان، بخش

  .زندمى

ى فرودست ديوان ساالرى سرمايه در هر جامعه ها که بگذريم، شمارى از خدمهاز اين

نیروى کارشان به اين ورطه کشیده  هايى هستند که در جستجوى فروشنیز آدم

 را اساسا زير فشار اضطرار و اجبار و صرفا با هدف تامین معاشاند، اين کار شده

هیچ مايملک ديگرى ندارند و  ى خود انجام مى دهند، سواى نیروى کار خويشروزانه

رويکرد آنان به اين عرصه هاى اشتغال نیز تابعى از جبر حاکمیت سرمايه بر سرنوشت 

هاى ت. اينان همانند ساير بخشزندگى کارگران در نوع انتخاب کار و شکل زندگى اس

اند. و به میزان ناراضى و حتا عاصى ى نیروى کار نسبت به شرايط کار خويشفروشنده

کنند مى شان خود را در صف معترضین نظام احساسشناخت، آگاهى و شعور سیاسى

اعتراضى مردم  ى اولین طاليه هاى اوج گیرى جنبشو به طور معمول با مشاهده

گردند. اما چپ سوسیال بورژوايى ها همسو مىفرودست در هر کشور با آن کارگر و

کند! دلیل و گاهى شرم مى هراس اين جمعیت احساس دنیا معموال از کارگر خواندن

را  نیست. چپ سوسیال رمانتیسیستى سنتا ارج و قرب و تقدس اين امر چندان غامض

ى مزدى برده به وجود طبقات و اساسنه در پیکار علیه کار مزدورى و پايان دادن 

 تر کارگر بودن افراد کاوشهر چه بیش ها، بلکه در تقوا و تنزه و خلوصبودن انسان

 کارگر در اين منظر فکرى، بخش کند! دچار شگفتى نشويد اگر بگويیم تقدسمى

 مناسبات بردگى مزدى است! از ديد اين طیف چپ، کارگر بعید اى از تقدسپیوسته

 است فاشیست، راسیست، ضدکمونیست و آلت دست سرمايه يا عامل اجراى توحش

ى تولید سرمايه دارى، مفهوم کاال شیوه ،سرمايه دارى باشد! سوسیال رمانتیسیسم
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ها از هر گونه اين مناسبات در ساقط کردن انسان بودن نیروى کار در اين نظام و نقش

حضور و  کاود. به جاى اين کار، نفسرا نمى شانانتخاب آزاد عاليق و امیال زندگى

خوب و بد کار يا شرافت  ، نوعى مستقیم تولید اضافه ارزشها در پروسهغیبت آدم

کارگر و غیر کارگر قرار  ها را معیار تشخیصمندانه بودن و نبودن کار و نظاير اين

 !دهدمى

ى مهم ديگر ى يک نکتهسطور پايانى نوشته را به يک يادآورى بسیار کوتاه درباره

اى در همان حال که به درستى بر تعلق دهم. عدهمى مربوط به اين بحث اختصاص

ى استدالل کنند، اما پايهى کارگر جهانى تاکید مىطبقاتى کارگران فکرى به طبقه

مشاغل فکرى  تر بر تحوالت تکنولوژيک دنیاى سرمايه دارى و گسترشرا بیش خويش

کنند. آن چه در اين میان الزم به تصريح و کارهاى جسمى استوار مىبا  در قیاس

ى کارگر را ى طبقهتاکید است، اين است که احتساب کارگران فکرى در زمره

آن در دهه هاى اخیر  کامپیوتريزه شدن تولید و عوارض توان و نبايد از نفسنمى

ى تولید ى استقرار شیوهاستنتاج کرد. واقعیت اين است، که از همان مراحل اولیه

قابل توجهى از کارگران در قلمروهاى مختلف کار و تولید،  سرمايه دارى نیز بخش

اى موارد به طور مستقیم در اند. نیروى کار اينان در پارهعهده دار مشاغل فکرى بوده

بوده است. کارگر بودن و به  و منشا تولید اضافه ارزش شدهى تولید مصرف مىپروسه

هاى اى صريح در آموزش، همه جا به گونهکارگر مولد بودن اين بخش ور مشخصط

  .تاکید شده است مارکس

ى تولید کاپیتالیستى است که انواع مختلف کار ى بارز شیوهمطمئنا اين يک مشخصه"

سازد و میان افراد تقسیم اى از اين دو را از هم متمايز مىفکرى و يدى يا آمیخته

ى ما اين اصال منافى آن نیست که محصول مادى، حاصل کار مشترک همهکند. امى

هاست که به ثروت مادى و اين افراد است. به بیان ديگر، محصول کار مشترک آن

ى اين سرمايه مبدل شده است. درست به همان گونه که در رابطه با سرمايه، همه
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گران مولد هستند. تمامى کارگران مزدى هستند و به معناى واقعى کلمه کار اشخاص

اينان نه فقط مستقیما در تولید مشارکت دارند، که کارشان را به طور مستقیم با 

نیز  ، که اضافه ارزشکنند. آنان با کارشان نه فقط دست مزد خويشسرمايه مبادله مى

  (7)"نمايند.تولید مى
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 2007اکتبر  28                 سکتاریسم و جنبش کارگری

 

سکتاريسم تالش برای ايجاد گروه، سازمان يا حزب در درون و معموالً بیرون مبارزه 

که  کارگر و پیگیری سیاست ها، راهکارها و راهبردهائی استهای طبقاتی جاری توده

به مدد آنها جنبش کارگری از ريل چالش روند کار سرمايه و سازمانیابی شورائی 

خارج گردد و به اتوريته سیاسی سازمان داری قدرت پیکار سراسری خود علیه سرمايه

از سکتاريسم وجود دارد که ای و متولیان آن گردن نهد. روايت عامیانه و ساده لوحانه

سازد، ثانیًا خطر آن را برای جنبش کارگری در می مقلوباوالً واقعیت اين تندنس را 

را به غلط داری از رويکردهای ضروری جنبش ضد سرمايهای کشد، ثالثًا پارهمی پرده

کارگر را نسبت های زند، رابعاً و به همه اين داليل اذهان تودهمی برچسب فرقه گرائی

در روايت اخیر، سکتاريسم به کند. می به چند و چون واقعی اين تندنس دچار آشوب

انتقادی میان فعالین کارگری بر سر مسائل های از بگومگوها و چالشای مجموعه

و بالندگی ها که ممکن است نیاز طبیعی مرزبندیهائی گردد. چالشمی مختلف اطالق

جنبش ضد کار مزدی را منعکس کنند، شايد بی ربطی کامل مشاجره کنندگان و 

آنها به جنبش کارگری را نمايش دهند و باالخره امکان دارد که محتوای مشاجرات 

طبقه کارگر عمیقاً مضر باشند اما در همه اين حاالت داری برای مبارزات ضد سرمايه

 لزوماً تبلور سکتاريسم يا حتی تمايالت سکتاريستی افراد نیستند. 

ص در درون اين و سکتاريسم با اتوريته گرائی! انحصار طلبی و قدرت جوئی افراد خا

تواند سکتاريست می باشد. فردنمی نییش يا طیف فعاالن جنبشها قابل تبآن جنب

توان نمی باشد و افراد سکتاريست هیچ کم نیستند، با اين وجود سکتاريسم را نبايد و

معین خالصه نمود. در جامعه طبقاتی و به طور مشخص های در خلق و خوی انسان

ات کار مزدوری حتی سره ترين، يکدست ترين و بی رياترين جامعه مبتنی بر مناسب

خلقی و خصلتی نامتوازن با پروسه کار های و پیرايهها کارگران هم دنیائی از آاليش
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کنند، اين تمايالت و کارکردها شايد که می جمعی، جنبشی و طبقاتی را با خود حمل

وارد سازند. با ها وغ جنبشزيادی را هم بر پروسه تکوين و بلهای و خسارتها زيان

همه اينها سکتاريسم نه تبخاله نابهنجاريهای شخصیتی اين و آن انسان که کاماًل 

از هائی بالعکس گزينه سیاسی نهادين و رويکرد هنجار و ارگانیک بورژوازی يا بخش

طبقه کارگر است. اطالق سکتاريسم به داری بورژوازی در رابطه با جنبش ضد سرمايه

فردی فعالین سیاسی، انداختن های عقیدتی، گروهی يا تنشهای گ و جدلصرف جن

 پرده بر روی واقعیت زمخت و جاندار طبقاتی آن است.       

مسلکی های سکتاريسم به طور معمول حول يک مشت باورها، اعتقادات و فرمولبندی

. اين مسأله سازدمی کشد و شالوده کار خود را در همین جا استوارمی و سیاسی لنگر

ارزيابیهای نادرست و گمراه کننده از واقعیت ای را برای پارههائی به سهم خود زمینه

توان در صرف اجتماع مسلکی نمی آورد. سکتاريسم رامی طبقاتی پديده مذکور فراهم

و برنامه ريزی ها، تبلور ها و عقیدتی مشتی آدم خالصه کرد. عقايد و افکار، تحلیل

از يک طبقه هائی و انتظارات، نقدها و توافقات يک طبقه يا بخش هستی اجتماعی

سیاسی، فلسفی، مکتبی و مرامی های اجتماعی هستند و الجرم فرمولبندی

سکتاريسم را بايد بعنوان محمل و عصاره مشترک توافق اجتماعی و طبقاتی بورژوازی 

نیا به حساب آورد. اين کارگر دهای يا قشری از اين طبقه در برابر واقعیت جنبش توده

« سازد و نه بالعکسمی هستی اجتماعی آدمهاست که افکارشان را» سخن مارکس که 

 در اينجا نیز به طور طبیعی مصداق دارد.  

ستیز با سوسیالیسم طبقه کارگر و جنبش لغو کار مزدی کارگران  ،بنیاد سکتاريسم

ديد که با جنبش کارگری و است. به همین دلیل برای شناخت عمیق اين پديده بايد 

 کند؟ اساسًا اين جنبش را چگونهمی کارگر چههای تودهداری رويکرد ضد سرمايه

کارگر چه نقشی قائل است؟ به محتوای جاری مبارزات های بیند؟ برای تودهمی

اندازد؟ چه افقی در پیش روی جنبش کارگری می کارگران دنیا از کدام منظر نگاه
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کارگر و اين دورنما را از ورای کدام های صله میان پیکار روز تودهدهد و فامی قرار

کند؟ راهکارها و می يا چه نوع چالشهائی به هم وصلها خطوط و کدامین مارپیچ

نسخه پیچی او برای جنبش کارگری در طی اين فرايند کدام است و باالخره اينکه در 

کارگران چه آلترناتیوی را جايگزين هر کدام از اين قلمروها و معضالت مبارزه طبقاتی 

نمايد. سکتاريسم از درون میداری رويکردها و راه حلهای واقعی جنبش ضد سرمايه

برد، به می و راهبردها است که نقش خود را به پیشها از اين بديل سازیای مجموعه

 صورت يک پديده مادی در درون و بیرون مبارزه طبقاتی کارگران ابراز وجود

 مايد، به میزان توان و ظرفیت اثر گذاری خود جنبش کارگری را زير فشار قرارنمی

سازد. برای شناخت می پرولتاريا را دچار آسیبداری دهد و مبارزه ضد سرمايهمی

سکتاريسم بايد به بررسی نقش آن در اين قلمروها پرداخت، زيرا که تکیه بر مبانی 

اه کننده و در خدمت اشکال مختلف نادرست، گمرای ديگر در اين گذر گزينه

 رفرمیسم راست و چپ خواهد بود. 

با ای سوسیالیسم پرولتاريا جنبشی است که قدرت پیکار طبقه کارگر را بعنوان طبقه

گذارد. اين جنبش لزوماً مورد قبول و می به نمايشداری ظرفیت گورکنی سرمايه

کارگران آن را به عنوان تنها باشد و همه نمی طبقه کارگرهای پشتیبانی همه بخش

کنند. هستی اجتماعی پرولتاريا و نمی تلقیداری بستر تقابل و جدال خود با سرمايه

شرائط زيست، کار، استثمار، فرودستی، ستمکشی و بی حقوقی او در روند کار سرمايه 

نیروی واقعی سلسله جنبان سوسیالیسم لغو کار مزدی است اما درجه آگاهی و 

ق گشائی و  تدارک مبارزه طبقاتی کارگران هم بخش اليتجزای همان ظرفیت اف

تعیین های دهد. از اين که بگذريم حتی مؤلفهمی هستی اجتماعی آنها را تشکیل

کننده هستی اجتماعی و طبقاتی کارگران نیز لزومًا همگون يا عین هم نیست و اين 

مختلف و گاه متضاد های زينهناهمگونی و تمايزات به نوبه خود در رويکرد آنها به گ

گذارد. يک چیز در اين میان بسیار تعیین می تأثیر جدی بر جایداری تقابل با سرمايه
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مادی همه راه حلها و رويکردهای بیگانه با کمونیسم های کننده و اساسی است. پايه

لغو کار مزدی در درون طبقه کارگر و جنبش وی سخت متزلزل و نهايتًا در معرض 

پاشی قطعی و محتوم است. فراموش نشود که محتوم بودن اين امر رويه اينهمانی فرو

و ربط است ای محتوم بودن پیروزی سوسیالیسم نیست. اين دومی بحث جداگانه

کند. نکته مهم مورد توجه در نمی چندانی به موضوع مورد گفتگوی حاضر ما پیدا

ی جنبش درون زاد هستی اينجا اين است که سوسیالیسم طبقه کارگر از يکسو

مادی الزم برای نشو و نما، های اجتماعی طبقه کارگر و صاحب گسترده ترين پايه

رشد، شکوفائی، نیرومند شدن و به پیروزی رسیدن در درون جنبش کارگری است و 

حیات خود های و برای تثبیت و استوارسازی پايهها از سوی ديگر در همه اين زمینه

از نیازمند توسل به ساز و کارها، راهبردها و رويکردهای خاص در هر گام و هر ف

سکتاریسم تندنس همه جا حاضری در این راستا و در همه این خويش است. 

های و صف آرائی طبقاتی تودهها قلمروها برای عقب راندن راهبردها، گزینه

 ت. خاص بورژوائی اسهای و جایگزینی آنها با بدیلداری کارگر علیه سرمایه

است که ای کارگر با افق محو کار مزدی مسألههای تودهداری سازمانیابی ضد سرمايه

برای سوسیالیسم پرولتاريا بسیار سرنوشت ساز است. اين فرايند محتوای طبقاتی و 

تالش جامع االطراف برای ارگانیک بودن کند. می اجتماعی معینی را با خود حمل

ضد سرمایه داری، سازمانیابی ای بات پایهسطح مبارزه جاری کارگران، مطال

طبقاتی علیه سرمایه، آگاهی و شناخت طبقاتی از عینیت حی و حاضر جامعه 

کاپیتالیستی، قلمروهای مختلف اعتراض و پیکار اجتماعی طبقه کارگر و کل 

کارگر در راستای تدارک آمادگی های پروسه سوخت و ساز قوای طبقاتی توده

و استقرار سازمان شورائی دخالت مستقیم و آگاه داری هبرای نابودی سرمای

کارگر در برنامه ریزی سوسیالیستی کار و تولید و نظم های همه آحاد توده
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 کند.می اجتماعی است که محتوای عینی و جنبشی این فرمولبندی را تعیین

ن سکتاريسم بستر تالش بورژوازی برای از هم پاشیدن تمامی اين مفصلبندی، چرخید

داری آن، تهی ساختن نسوج حیاتی جنبش ضد سرمايههای در البالی همه بافت

های کارگران از مالط و محتوای راديکال طبقاتی و کشت انواع انگاره ها، رفرم پردازی

عمق اين نسوج و کل اين ارگانیسم و بديلهای منحرف کننده بورژوائی راست و چپ 

 است. 

کارگر های باال در فرايند مبارزه طبقاتی تودههای هترجمه زمینی ارگانیک بودن پديد

اين است که هر سطح اعتراض کارگران، حتی نازل ترين آن و به طور مثال مبارزه 

پیوند داری برای دريافت دستمزدهای پرداخت نشده به محور ستیز با اساس سرمايه

ی کل روند کار خورد. مکان هر سطح استثمار و هر نوع بی حقوقی کارگران در آناتوم

سرمايه و در پروسه بازتولید سرمايه اجتماعی کندوکاو گردد، محتوای اين کنکاش به 

آگاهی روز پرولتاريا توسعه داده شود. مطالبات روز کارگران حلقه معینی از زنجیر 

کارگر حول اين های آنها باشد، هر مقدار سازمانیابی تودهداری مبارزات ضد سرمايه

ئی و متناظر با دخالت فعال آحاد کارگران در پروسه پیشبرد مبارزه مطالبات، شورا

طبقاتی گردد. تمامی راه حلها و راهبردهائی که برای بردن جنبش کارگری به 

و نام و عناوين ديگر به کمین ها ولو با آدرس ،ناکجاآبادهای رنگارنگ کار مزدی

های . همپیوستگی عرصهبسیار صريح و محکم مورد انتقاد قرار گیرند ،نشسته اند

متنوع پیکار طبقه کارگر به صورت سنگری متحد در درون يک جبهه سراسری کارزار 

طبقاتی مورد توجه باشد. مبارزه علیه بیکاری، تبعیضات ناروای جنسی و قومی، کار 

کودکان، ديکتاتوری و خفقان و ستم سیاسی يا اجتماعی، پیکار برای کسب تمامی 

جتماعی، همه و همه جايگاه ارگانیک خود را در فرايند سراسری و حقوق اها آزادی

 احراز نمايند. داری مبارزه برای محو سرمايه
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کشد. می بنیادی باال خطهای سکتاريسم رويکردی است که بر کل تعینات و شاخص

ديگر های کند. همه تندنسمی بدون هیچ ترديد فقط سکتاريسم نیست که چنین

با هم شريک و ها سم لغو کار مزدی در زير پا نهادن اين شاخصمتعارض با سوسیالی

همراهند. تفاوت سکتاريسم با رويکردهای ديگر اين است که تاريخًا و سنتاً در مواجهه 

درونی در شرائط کار و های پوشد. فاقد زمینهمی «چپ » با جنبش کارگری لباس 

زند، نقطه می سلکی حرفکارگر است، ايدئولوژيک و مهای زندگی و پیکار توده

عزيمت او در تمامی رويکردها تشکیالت خاص حزبی او است و همه چیز را برای 

خواهد. نسخه پیچی هايش برای جنبش کارگری می حزب، گروه و سکت خود

متناظر با انطباق هست و نیست اين جنبش با مصالح و منويات های دستورالعمل

کند و قیمومت خويش بر طبقه می ر تلقیکارگهای سکت است. خود را قیم توده

داند. جهان هستی را در چهارديواری وجود حزب می کارگر را يگانه راه رهائی پرولتاريا

نمايد. مصالح رشد و ماندگاری سکت را می يا حتی گروه چند نفری خود خالصه

 کند و انديشه مبتنی بر منافع حزبمی مصالح جنبش کارگری و بشريت عصر قلمداد

 بر پاای پندارد. در فاصله مرزهای حزب برای خود جامعهمی را تئوری رهائی انسان

است. در اندرون داری سازد که ماکت تصنعی طنزآمیزی از جامعه موجود سرمايهمی

دارد و کل ماشین بوروکراسی نظم سیاسی و مدنی می همین دنیای محقر دولت به پا

های کند. کرانهمی در آنجا بازسازی و جاسازیفرارسته از مناسبات کار مزدوری را 

کند و عبور می حريم حزب را با مرزهای زمخت مسلکی و سیاسی و اعتقادی محصور

افراد از اين حصارها را با قبول شروط تقید به منافع حزب يا به زبان بسیار دقیق تر 

اه دنیای سازد. هیرارشی طبقاتی وحشتناکی زير نام سالکان رمی سران حزب مقید

ريزد و انسانها را به نوابغ صاحبنظر و موجودات مادون بی می فارغ از وجود طبقات پی

اده غیر، میم گیری و سیاست پذيران مجری ارنظر، سیاست گذاران صاحب حق تص

انديشمندان و محتاجان انديشیدن ديگران، نويسندگان و توزيع کنندگان نوشته ها، 
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کند. می و لیست مطولی از اين مشاغل تقسیمها ی برنامهبرنامه ريزان و عامالن اجرا

خودبیگانگی انسان فروشنده نیروی کار در نظام بردگی مزدی را با خودبیگانگی افراد 

 نمايد. می در پیچ و خم منافع سکت تکمیل

داند و بر همین اساس تسخیر می سکتاريسم خود را بديل و قیم جنبش کارگری

دهد. می از طبقه کارگر را در صدر همه کارهای خود قرار قدرت سیاسی به قیمومت

خواهد که با می درست در همین راستا به صورت نامکتوب، عماًل و ارگانیک از کارگران

انصراف از کل دار و ندار مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی در تدارک رژيم ستیزی 

در تداوم پیکار بالنده افق فراطبقاتی باشند. از ديد سکتاريسم اين پرولتاريا نیست که 

دهد و منشور می شیپور جنگ آخر با نظام بردگی مزدی را سرداری دار ضد سرمايه

سازد. اين کار می خودهای سوسیالیسم را محتوای برنامه ريزی شورائی آحاد توده

کارگر آن است که های کفايت حزب است و الجرم وظیفه سترگ تودهصرفاً در 

به سکوی قدرت سیاسی گردند. اگر کارگران اين کار را انجام  منجنیق پرتاب سکت

و از آن پس اند دهند نقش تاريخی خود را ايفاء کرده اند!! کار را به کاردان سپرده

حزب آنان خواهد بود که عینیت موجود را تغییر خواهد داد و سفینه سوسیالیسم را 

 دايت خواهد نمود!!!به سوی ساحل جامعه فارغ از وجود طبقات و دولت!!! ه

نمايد و آماج کینه و می کارگر را نفیهای سازمانیابی ضد کار مزدی تودهسکتاريسم 

کند و می دهد. سوسیالیسم را علمی در عداد ساير علوم موجود قلمدادمی نفرت قرار

نمايد، بر می کشف آن را در البالی استعدادهای ويژه فرهیختگان دانشگاهی جستجو

ن ئودر همه شیالیسم به مثابه جنبش واقعی تغییر عینیت موجود عمالً و واقعیت سوس

مکتبی و الفاظ خشک عقیدتی های کشد و آن را به سطح مشتی فرمولبندیمی خط

آنها که داری دهد. آگاهی طبقاتی کارگران را نه هستی آگاه ضد سرمايهمی تنزل

کند. رهبران می تلقی کشفیات آکادمیک دانش اندوختگان بلندپايه طبقات ديگر

متفکر و فعال و مدبر جنبش کارگری را نه عناصر درونی سرزمین کار و استثمار و 
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کارگر که منجیان انديشمند و فداکار بر خاسته از طبقات های مبارزه طبقاتی توده

 نمايد. می ديگر معرفی

ارزات نازل سکتاريسم بر پايه باورهای فوق، کل شايستگی طبقه کارگر دنیا را در مب

کند و امکان ظهور و عروج آگاهانه می روزانه برای چند و چون معیشت خود خالصه

مبارزه اقتصادی و شود. می آنها در سنگر پیکار ضد کار مزدی را از بیخ و بن منکر

گويد که می کند و به کارگرانمی سیاسی طبقه کارگر را به طور کامل از هم تفکیک

تشکل صنفی بر پای دارند، در حالی که برای رهائی برای بهبود معیشت خود 

فرجامین خود به آستان حزب نخبگان روی نهند. میان جنبش جاری کارگران علیه 

کند و هر نوع می استثمار و بیحقوقی و ستمکشی خويش با سوسیالیسم ديوار چین بنا

» از اين جنبش را نثار سب و لعن به مقدسات مکتبی داری تلقی ضد سرمايه

 پندارد. می خود« کمونیسم

کند، هر بخش کارگران را می سکتاريسم جنبش کارگری را به بدترين شکل پاره پاره

های محل سکونت، توهمات متعفن قومی و مؤلفه ،به اقتضای سن، جنسیت، نوع کار

سازد. آنسان که در نهايت تنها کاری که برای می مشابه به دنبال کاری خاص روانه

و جنبش امحاء کار مزدی است. داری ماند، مبارزه علیه سرمايهنمی یچ باقیکارگران ه

کند، کودکان را به برپائی نهادهای کودکانه می زنان را مأمور ساختن سازمانهای زنانه

دارد، کارگران مناطق جغرافیائی مختلف را به تشکیل لشکر پیشمرگه برای دفاع می وا

یکاران را مأموريت تشکیل اردوی بیکاران و جدال دهد، بمی از آرمانهای قومی امر

آموزش را به سپاه های کند. کارگران بخشمی برای يافتن کار مزدی تفويض

فروشد. به پرستاران و کل توده کارگر می جنگاوران دموکراسی بورژوازی به رايگان

واقعی بودن احساس ننگ کنند و جای  کند که از دعوی کارگرمی اخطار غیرمولد دنیا

 خويش را در میان قشرهای خردمند و با فرهنگ غیرکارگر جستجو نمايند. 
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مسلکی خود دنیائی از تناقضات تصنعی های سکتاريسم در همان دنیای تنگ رؤيابافی

کند و آنها را با حرص و جوش و تعبد خاصی لباس تناقضات اجتماعی و می را بازتولید

د مادی اين روند در بطن هستی مادی سکت پوشاند. بنیامی طبقاتی جامعه موجود

قرار دارد. سکتاريسم تمامی رويکردها و تعینات باال را در زير توده انبوهی از باژگونه 

سازد و موجوديت خود را نماد موجوديت طبقه کارگر و پراتیک می پنهانها پردازی

به ها اريستکند. سکتمی محقر سکتی خود را پروسه پیکار سرنوشت اين طبقه وانمود

سازند که از بیخ و بن با می اين ترتیب ادعای انجام وظائفی را پرچم وجود خود

موجوديت مادی و اجتماعی آنها در تناقض قرار دارد. نوعی دوگانگی فاحش که در هر 

اندازد. انزواء، استیصال، می گام از ابراز حیات سیاسی ارکان وجود سکت را به لرزه

ی ها، وقوع شکست ها، بی اعتبار شدن همه دعاوی از يک سوی آشکار شدن فروماندگ

جاری جامعه و مبارزه طبقاتی از سوی ديگر همه و های و فشار سرکش و حاد واقعیت

چرخ خود های دهند و وجود تصنعی و توخالی سکت را زير پرهمی همه دست به هم

خصمانه ياران های یسازند. اين فرايند در شکل انشعابات پی در پی و صف بندمی له

 هم سلک و همعقیده ديروز در مقابل همديگر در درون سکت خود را به نمايش

 گردد.   می نهد و به طور مرتب تکرارمی

سکتاريسم با تمامی کارهای فوق و لیست مفصلی از کارهای ديگر اين نوعی، بنیاد 

رد. جنبش کارگری را گیمی و برای لغو کار مزدی را به چالشداری مبارزه ضد سرمايه

سازد. تمامی راههای رويکرد پرولتاريا به می در سیاهچال رفرمیسم چپ زندانی

کند و نهايتاً در صورت اجتماع تمامی می سوسیالیسم واقعی ضد کار مزدی را سد

رسد تاريخ برای همیشه از آنها می الزم، در متن شرائطی که به نظرهای پیش شرط

دولتی را جايگزين شکل کنونی برنامه ريزی کار و داری مايهگذر کرده است شايد سر

تولید اجتماعی نمايد. هیچ سکتاريستی به راحتی حاضر نیست اين واقعیت را در باره 

و گروههای سکتاريست عکس ها خويش بپذيرد. بعالوه شمار کثیری از سکتاريست
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رايشات مختلف اجتماعی و کنند!!! اما داوری در باره گمی اينها را در مورد خود تصور

عقیدتی آنها بلکه بايد به واقعیت های رويکرد آنها را نبايد به دعاوی و فرمولبندی

عريان پراتیک جاری اجتماعی آنها رجوع داد. رفرمیسم چپ ايران بعنوان نماد بارز 

سکتاريسم در بند بند وجود سیاسی خود تبلور تمامی خصوصیات و کارکردهائی است 

ال به صورت بسیار مختصر بدان اشاره شد و درست بر همین اساس سرنوشت که در با

 کار او در رابطه با طبقه کارگر هیچ چیز جز آنکه گفتیم، نخواهد بود. 

سکتاريسم مستقل از اينکه نیروی مادی حامل آن کارگران يا غیرکارگران باشند، 

ر درون يا حاشیه جنبش انعکاس انتظار، آرمان و افکار بخشی از ارتجاع بورژوازی د

توان کلی حرف زد. جامعه سطح کنکرتی از ای نمیکارگری است. در باره هیچ پديده

يک روند کار مشخص است و طبقات و انسانهای درون جامعه در هر دوره تاريخی بر 

پايه موقعیت مشخص خويش در رابطه با همین روند کار يا شیوه تولید، به طبقات 

گردند. اين کاماًل می گرايشات سیاسی درون هر طبقه تقسیماجتماعی متفاوت و 

درست است که در درون طبقه کارگر گرايشات اجتماعی مختلفی وجود دارد اما 

فراموش نکنیم که دلیل واقعی اين امر نه همگنی منافع آگاهانه طبقاتی پرولتاريا با 

توهم کارگران به از اين گرايشات بلکه بالعکس پاشنه آشیل ناآگاهی و ای پاره

اين يا آن بخش از بورژوازی است. سکتاريسم يکی از اين های راهبردها و افق آفرينی

رويکردها و در زمره بدترين آنهاست. آنچه امروز در جامعه ايران به صورت سکتاريسم 

نمايد، در اساس خود جست و خیز اقتدار طلبانه میداری کند و میدانمی ابراز وجود

گاهانه مشتی خودخواه نیست. اين مسأله را ما بارها و گاه به تفصیل توضیح کور و ناآ

خلقی و ناسیونال های کنونی چپ بقايای در حال انقراض جنبشهای داده ايم. فرقه

گذشته تاريخند. برای شناخت اين سکتاريسم بايد حتماً به تاريخ های چپ دوره

ر عمق ائتالف ضدامپريالیسم خلقی مبارزه طبقاتی رجوع نمود. نطفه اين رويکرد د

توان می کشورهای سه قاره و سوسیالیسم اردوگاهی بسته شده است. در آنجاست که
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دار سنگواره کنونی را بسیار شفاف مشاهده نمود. آنچه امروز به صورت  جثه جان

سکتاريسم با جنبش کارگری ايران درگیر است در آن زمان و در دل آن شرائط 

سکتی فسیل که از قضا برآمد نیرومندی از يک جنبش های الشه تاريخی خاص نه

تصادی و اقهای نسبتاً وسیع اجتماعی در ارتباط با زمینههای معین طبقاتی با پايه

جنبشی که به طور قطع جنبش کارگری نبوده است و تاريخی همان دوران است. 

 ه کارگر را نمايندگیطبقاتی و اهداف اجتماعی و تاريخی طبقهای انتظارات، رويکرد

سیاسی و عقیدتی ايام  نیز محصور نبوده های کرده است اما در حصار تنگ سکتنمی

 است.  

بود که بر پايه تعارض معین افقها،  یبورژواز اقشار تحتانیخیزش  رجنبش مذکو

مطالبات و انتظاراتش با شیوه امپريالیستی انکشاف کار مزدی در جامعه، دنبال 

کشور «! استقرار صنعت مستقل ملی»خويش و های برای تحقق آرمان راههای ديگری

کرد. از می بود، سیمای دلپذير آرزوهای خود را در آيینه تمام نمای اردوگاه مشاهده

گرفت، اين جنبش را پلکان می موقعیت ضعیف و عقب مانده جنبش کارگری روز بهره

ضد » کال سوسیالیستی!! و خوشنام رادي ونیعروج خود به صفه اقتدار يک اپوزيس

و راهبردهای ها نمود. شمار کثیر فعالین آن را به مبلغان سیاستمی «!!سرمايه داری

ساخت. کل اين جنبش را پیشمرگ ضد می کارگر مبدلهای خود در میان توده

کرد، مبارزات صنفی را تنها بساط کارگر بودن و هست و نیست می امپريالیسم خلقی

 نمود. اقتداء به حزب را میعاد استوار رستگاری کارگران جامی کارگری هاطبقاتی توده

انداخت و در يک کالم همه بالهائی را که در چند سطر باالتر برشمرديم بر سر می

آورد. سکتاريسم موجود بقايای تطور يافته آن جنبش است، می جنبش کارگری

وعی قابل بحث است. مراحل مختلف تطور و افت و خیزهای آن در جای خود موض

توان گفت اين است که عمر جنبش می آنچه در اينجا بسیار به اختصار و تیتروار

سه قاره و ست. انکشاف کاپیتالیستی کشورهای مذکور ديری است به پايان رسیده ا
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در همه آن جوامع از يکسوی و فراشد مبارزه داری تسلط جامع االطراف سرمايه

بورژوازی با تمامی کفه سنگین آن به نفع دومی به هر حال از طبقاتی میان پرولتاريا و 

سالها پیش بر موضوعیت وجود تاريخی آن جنبش نقطه پايان گذاشت. اين روند 

الجرم تالشی نیروهای متشکله آن جنبش و اجتناب ناپذيری رويکردهای هر بخش به 

ريسم و در زنجیره میعادگاه واقعی طبقاتی را در پی داشت. آنچه امروز به صورت سکتا

سکتی زنگ خورده با مواضعی راديکال نمايانه و ضد رژيمی در های از حلقهای گسسته

پیش روی جنبش کارگری ايران قرار دارد عمومًا ابوابجمعی اليه اجتماعی ضعیف، 

 ستم زده و فرودست جنبش ياد شده است. 

و « کمونیسم » ل به تاريخی آن دوران با توسهای گذشته اين طیف زير فشار مؤلفه

توجه به طبقه کارگر از منظر معین طبقاتی خاص خود آمیخته است. سیر رخدادهای 

سهمگین بی امان ديکتاتوری هار بورژوازی در های سیاسی و اجتماعی قرن و تازيانه

تمامی دقايق اين دوران بر گرده نمايندگان فکری و سیاسی اين قشر نیز دريچه 

 نحالل اين جمعیت در ساختار قدرت و موقعیت بورژوازی باقیچندان بازی به سوی ا

گذاشته است. به همه  اين داليل بقايای اين بخش از جنبش مذکور بسیار طبیعی نمی

است که همچنان لباس چپ بپوشد، کارگر کارگر کند و برای يافتن موقعیتی در 

انجام دهد. تشکیل جنبش کارگری دست به تقال بزند و در اين راستا خیلی کارها که 

دهند اما فراموش نکنیم که میراث می همه اين کارها را انجامها دهندگان سکت

کند، به طبقه کارگر می گذشته با تمامی انباشتگی خود بر سینه آنها سنگینی

اندازند. از می نپیوسته اند، با همان ديدگاههای عهد کهن به جنبش کارگری نظر

را دارند که در گذشته خويش داشته اند، در اين میان  طبقه کارگر همان انتظارات

اقتدار گذشته را ندارند، از موقعیت نیرومند جنبشی به موضع ضعیف سکتی تنزل 

در کنار جنبش کارگری اما بی ربط به ای و در يک کالم به موجوداتی حاشیهاند يافته

 آن تبديل شده اند.    
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س آن شیرازه حیات اين سکتاريسم را به انقالب بهمن و مبارزه طبقاتی پیش و پ

های شدت دچار تزلزل ساخت. فشار جنبش کارگری آن سالها رشته پیوند بخش

مختلف آن را از هم پاشید. گروههای زيادی از آن تقال کردند تا از طريق توسل به 

نقدهای مکتبی و انتزاعی از اين يا آن رويه عقیدتی چپ خلقی دفتر و دستک ای پاره

اه کارگرنمايانه، رهای دی با همان ساختار منسجم سکتاريستی اما با پیرايهجدي

ساله به دنبال عبور از پیچ و  20ز آنها در طول اين دوره ااندازند. اينان به ويژه برخی 

فراوان، انشعابات مکرر و طی يک مسیر طوالنی تفرق و تشتت، عمومًا بر های خم

اريسم لنگر کشیده اند. بسیار خصمانه علیه هر ساحل نوع ويژه جنون آمیزی از سکت

کشند. برای می جنب و جوش ضد کار مزدی در هر کجا که باشد شمشیر از نیام

دهند، با هدف مصادره اين يا می متفرق نمودن کارگران از هم به هر عمل زشتی تن

 آن کارگر از فرايند مبارزه طبقاتی جاری و نصب عکس او در ويترين سکت خود با

بندند. می دشمنان اندرونی و حتی بیرونی پرولتاريا ولو به صورت نامکتوب پیمان اتحاد

 گاه حتی معیارهای متعارف اخالق انسانی را هم زير پایها برای رسیدن به اين هدف

 کنند.  نمی گذارند و چه کارها که نکرده ومی

یاسی وفادار به هیچ فراموش نکنیم که بخشی از طبقه کارگر ايران و فعالین س

آرمانهای سوسیالیستی اين طبقه نیز سالهای سال در چهارديواری وجود همان 

سکتاريسم محبوس بوده اند. باالتر گفتیم که اسالف سیاسی و طبقاتی آنچه امروز به 

کرده است، می طور واقعی سکتاريسم است زمانی نقش يک جنبش نیرومند را ايفاء

مپريالیسم خلقی که در همان حال خود را همه کاره، جنبشی در فاصله مرزهای ضد ا

دانسته است. آن جنبش برای مدتی مديد می ستاره راهنما و مالک جنبش کارگری

پروسه پیکار و اعتراض و ابراز حیات اجتماعی طبقه کارگر را زير فشار افق ها، 

ی و رويکردهای سیاسی خود داشته است. درست به همین دلیل گروههاها سیاست

زيادی از فعالین راديکال کارگری و کمونیستهای واقعی برخاسته از اعماق شرائط کار 
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و زندگی و استثمار و مبارزه طبقاتی پرولتاريا نیز روزگاری دراز اسیر راه حلهای همان 

به بعد، تا امروز با  60در طول سالهای ای جنبش باال بوده اند. از میان اين بخش عده

تا به اند آنچه در مورد ديگران گفتیم، با تمامی توان تالش کرده رويکردی معکوس با

پاکسازی آثار مخرب سکتاريسم در جنبش کارگری ايران و دنیا به صورت پراتیک 

هر چه گفته يا نوشته اند، هر گامی که بر ها کمک نمايند. اينان در همه اين سال

وده است. آنان به همین خاطر در اين راستا باند و هر تصمیمی که گرفتهاند داشته

قرار داشته  ها سکتاريست« شتری» های و کینه ورزیها لحظه به لحظه آماج فحاشی

اند. ادعای تنزه و پاک شدن از  بار همه اشتباهات پیشین بسیار ساده لوحانه و شايد 

 ندارند. ای احمقانه است. اين عده نیز به طور قطع چنین داعیه

حتی زير لوای ستیز با سکتاريسم خود ای استبعادی نیست که عدهاين نیز موجد هیچ 

ها به همین ورطه سقوط کنند. به اين معنی که نقش خود را  در جنگ و جدل با فرقه

 هاخالصه نمايند. با جنبش کارگری همان کنند که همه سکتاريستها و فرقه سازی

کريز حیات سکت خود کنند و در عین حال دعوی ضديت با فرقه گرائی را خامی

سازند. همه اينها به طور قطع امکان دارد اما  تشخیص فعالین راستین جنبش ضد 

مدعی چنین نقشی بسیار آسان های و برای لغو کار مزدی از سکتاريستداری سرمايه

طبقه داری حرف جنبش ضد سرمايهها است. آنان همه جا، همیشه، در همه زمینه

گذاشتن دست در دست فعالین اين جنبش در هر کجای  زنند، برایمی کارگر را

سازند و هر نوع نمی نمايند. هیچ گروه و فرقه و دفتر و دستکی به پامی جهان تالش

کارگر را مطرود و فرقه های تشکل سازی خارج از بطن پراتیک جنبش جاری توده

» و « گروه» ه نمايند با اين باور مبتذل کنمی کنند. نشريه منتشرمی بازانه تلقی

و دار و دسته  نشريه هم بايد داشته باشد!!. بلکه حرفهای گفتنی جدی با « حزب

همزنجیر طبقه خود در سطح بین المللی دارند. در هر نشريه با هر زبان سیر های توده

کنند، رفرمیسم می طبقه کارگر را کنکاشداری رخدادهای روز جنبش ضد سرمايه
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مکتبی بلکه در سطح ملزومات پااليش های رها و فرمولبندیراست و چپ را نه در باو

گیرند و بديل ضد کار مزدی راه می کارگران به انتقادداری جنبش روزمره ضد سرمايه

دهند. آنان خود  کارگرند و در هر می رفرمیستی آنها را برای کارگران توضیحهای حل

خود را داری د سرمايهضهای کجا که هستند تالششان اين است که همه فعالیت

همراه کارگران و همزنجیران مبارز محل سکونت خود به پیش برند. همه آنها با هم و 

کنند، روابطی بسیار می پیکارداری همگی شان با همه کارگرانی که با هم علیه سرمايه

صمیمانه، شورائی، فاقد هر گونه صدر و ذيل، هر نوع بوروکراسی، هر نوع نقش متفاوت 

 یم گیری و اجرائی دارند. تصم

برای مبارزه با سکتاريسم بايد واقعیت وجود سیاسی و طبقاتی اين پديده را شناخت. 

واقعی تبیین موجوديت های بی توحهی به اين امر و خط کشیدن بر تعینات و مؤلفه

تاريخی شکل گیری و پروسه فراز و فرود آن در تاريخ های سکتاريسم، نديدن زمینه

کارگر و يکی پنداشتن آن با هر جنگ و جدل و چالش های بقاتی تودهمبارزه ط

ديگر، راه مبارزه درست با های سیاسی يا نظری میان رويکردها و جريانات يا جنبش

 سازد.  می سکتاريسم را مسدود
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 2000نوامبر                                  جهان موجود و آینده بشر

 

کنکاشی سوای اين، « دنی را بايد در اقتصاد سیاسی جستجو نمود.آناتومی جامعه م» 

هی به اسارت است. گوشه اکارگر دنیا، رهای که باشد برای تودهای به سود هر طبقه

چشمی به آنچه در جهان و در فاصله شروع قرن پیش تا امروز رخ داده است درس 

طبقه کارگر بین المللی و عبرتی بزرگ برای همه بشريت اما هزاران بار بیشتر برای 

 روزشمار حوادث اين دوران را اين طبقه است.داری فعالین جنبش ضد سرمايه

کوتاه يا مشروح لیست کرد. دو گاههای متعارض و به صور متفاوت، توان با ديدمی

های جنگ بزرگ امپريالیستی، انقالب اکتبر، ظهور اردوگاه شوروی، عروج جنبش

سوسیال خلقی، به قدرت رسیدن احزاب سوسیال دموکرات  گسترده ناسیونالیستی و

بالکان و افغانستان و های در اروپای غربی و شمالی، جنگ سرد، سقوط اردوگاه، جنگ

عراق و جاهای ديگر خطوط کلی حوادثی است که رخ داده است اما روايت ماتريالیسم 

حوادث و بنیاد عینی انقالبی تاريخ، نه سیر پاره وار وقايع که شالوده مادی بروز 

کاود. مسأله اساسی برای طبقه کارگر می راها طبقاتی و اجتماعی آنهای مفصلبندی

کنکاش اين سؤال است که چرا تاريخ قرن بیستم و محتوای جاری آن يا همان شط 

پرخروش پیکار طبقات اساسی اين دوره نه از مسیری ديگر که از پیچ و خمی پر از 

فرساينده و هالکتبار به زيان او ) های ی، تباهی و برهوتوحشت، خسارت، گمراه

طبقه کارگر( و فقط به زيان او عبور کرده است. اين پرسش برای پرولتاريا از اين 

عیت اضر، برای سر و سامان دادن به وضلحاظ مهم است که برای خروج از شرائط ح

مائی سوسیالیستی ناچار مبارزه طبقاتی روز خود و برای اتخاذ رويکردی روشن، با دورن

نديشد و اوسه پیکار طبقاتی اش رفته است بیاست به آنچه در اين قرن بر سر وی و پر

هر چه بیشتر آگاه گردد. برای حصول اين آگاهی هیچ راهی نیست جز اينکه ريشه 

رخدادها را در زادگاه واقعی آنها کاوش کرد. بايد ديد که فرايند بسط اقتصاد 
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در اين زمان از چه معابری داری ه بیان دقیق تر، شیوه تولید سرمايهکاپیتالیستی و ب

دور زده است. برای غلبه بر ها گذر کرده است؟ کدام مسیر را با کدامین پیچ و خم

موانع سر راه به چه راهکارهائی توسل جسته است، در هر کدام از اين افت و خیزها با 

بايد ديد چه کارهائی دست زده است،  به نهاکدام نیازها تالقی کرده است و برای رفع آ

کارگر چه رفته است؟ چرا اينچنین رفته های که در اين مسیر طوالنی بر سر توده

  کرد؟می رفت جنبش کارگری بین المللی چه بايدنمی است؟ و برای اينکه اينچنین

بقاتی توان موقعیت روز مبارزه طمی است کهها از البالی کندوکاو پاسخ اين پرسش

 علیه بورژوازی را بازيابی کرد و مسیر موفق تداوم پیکار را بازشناخت.

و جنبش انترناسیونالستی طبقه کارگر داری يک قرن و نیم پیش از اين، دنیای سرمايه

شد يا حداقل به می قريب الوقوع تلقیداری حال و هوائی ديگر داشت. مرگ سرمايه

های گرديد. برای مارکس و تودهنمی ريخ ارجاعآرشیو باورها و آرمانهای دوردست تا

کارگر اروپا، سوسیالیسم نه فقط موضوع جنبش جاری ايام که دستور کار انقالب 

 میلیون نفر 40اجتماعی روز بود. در آن زمان جمعیت کل طبقه کارگر اروپا به 

 ا تجاوزمیلیارد دالر امريک 15رسید. تولید ناخالص ساالنه برای کل قاره از مرز نمی

 900تا  800کرد. رشد ساالنه اقتصادی اروپا در بهترين حالت با ارقامی نظیر نمی

 300شد. متوسط تولید ناخالص سرانه در کشورهای قاره از می میلیون دالر گزارش

 های و شاخصها دالر کمتر بود و سطح تکنیک و بارآوری کار اجتماعی يا ساير مؤلفه

دی و اجتماعی جوامع شباهتی به امروز نداشت. در عمق کاپیتالیستی توسعه اقتصا

اين شرائط آکنده از فشار استثمار سرمايه و در زير يوغ نظم سیاسی و ساختار حقوقی 

و مدنی اين نظام در همان سطح تکامل تاريخی، طبقه کارگر اروپا بیرق انهدام نظم 

ی به خیزش ديگر و کهنه کار مزدوری بر دوش و مانیفست کمونیست در بغل از خیزش

از سنگری به سنگر بعدی گذر نمود. در آن روز سوسیالیسم نام رمز رهائی از بربريت 

گرديد. جنبش نمی بود و با اردوگاه و ملحقات منطبق و منتقدش تداعیداری سرمايه
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کارگری اين دوره شکست خورد اما نیرومندترين تکان را بر تاريخ زندگی بشر وارد 

که ای يک جنبش در يک برهه تاريخی مشخص، برای طبقه ساخت. نفس شکست

سکاندار لکوموتیو فعل و انفعاالت اساسی عصر بوده است، نه حرف نهائی حیات و نه 

قلمزن روال آتی محتوم کار است. شکست حتی هولناک ترين شکست جنبش 

دچار زند و موضوعیت آن را نمی کارگری دنیا، مبارزه طبقاتی جاری در تاريخ را خط

تواند در گام يا گامهای بعدی به پیروزی می سازد. جنبش منهزمنمی هیچ تغییری

و تجارب واقعی شکست در ها رسد اما اين کار قبل از هر چیز در گرو حلول همه درس

روند مبارزات بعدی و تلفیق پراکسیس همه اينها با بصیرتی ماتريالیستی، انقالبی، 

بش کارگری بین المللی با شکست خود چنین نکرد. طبقاتی و سوسیالیستی است. جن

در تاريخ هیچ چیز تقدير نیست و بی مباالتی کارگران اروپا و جهان به سرنوشت 

های مبارزه طبقاتی آن روز خويش نیز پديده مقدری نبود. با همه اينها کندوکاو پايه

 مادی اين امر حتی برای جنبش امروز ما بسیار اهمیت دارد.

در پايان قرن نوزدهم شکل و شمايلی متفاوت با نیمه اول يا اواسط داری ايهنظام سرم

اين قرن به خود گرفت. توسعه علوم و اختراعات، رشد تکنیک، پیشرفت چشمگیر 

مدرن حمل و نقل، های صنعت در همه زمینه ها، ظهور ماشین آالت جديد و سیستم

و روند تمرکز ها تاب ادغام سرمايهباالرفتن جهش وار بارآوری نیروی کار، فرايند پرش

سرمايه اجتماعی در هر کشور و در سطح جهانی، توسعه بی سابقه صادرات سرمايه و 

نوين انباشت در اقصی نقاط دنیا و استثمار نیروی کار شبه های کاال، گشايش حوزه

در  ديگرهای مؤلفهای رايگان اين مناطق، واردات بسیار ارزان بهای مواد خام و پاره

المللی را به  وی کار توسط سرمايه در مقیاس بینمجموع توسعه دامنه استثمار نیر

نمايش نهاد. همه چیز از الحاق مستمرعقب افتاده ترين مناطق گیتی به حوزه سامان 

باالتر های پذيری سرمايه خبر داد و نرخ استثمارهای نازل پیشین بسیار سريع با بديل

اين تغییرات باعث شد تا میزان رشد محصول اجتماعی و باالتر جايگزين گرديد. 
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کشور صنعتی اروپای غربی و  16 نامدمی (GNP) يا آنچه که بورژوازی آنرا ساالنه

های به رغم تحمل فشار بحران 1913تا  1870امريکای شمالی در فاصله سالهای 

    .باالتر رود %400اقتصادی سنگین اين دوره از 

نیمه داری ر شکست جنبشهای کارگری راديکال و ضد سرمايهرخدادهای فوق در کنا

ساخت. می ی را بیش از پیش محکمزقدرت بورژواهای دوم قرن مذکور، پايه

را وسعت  پائینی بورژوازی ل رفرمیسم در اقشاراقتصادی عروج سوسیاهای شالوده

رون سوسیال بورژوائی در دهای الزم نفوذ جنبشهای بخشید و همزمان پیش شرط

رفت؟ پاسخ مثبت می جنبش کارگری را پديد آورد. آيا بايد تاريخ به اين راه

توانست شکست نخورد، انترناسیونال اول می عوامفريبی محض است. کمون پاريس

را به میدانهای داری ممکن بود که جنبش کارگری روز جهان علیه نظام سرمايه

اروپا امکان آن را داشت که پیروز حساس تعیین سرنوشت نهائی بکشاند. طبقه کارگر 

شود و در آن صورت پرولتاريای پیروز و سوسیالیسم اين طبقه بود که برای روند کار 

کرد. فرايند افت و خیز و عروج و پس رفت مبارزه می جامعه و جهان تعیین تکلیف

. کندمی تبعیتای اساسی بسیار پیچیدههای و دادهها طبقاتی در هر دوره از مؤلفه

که مارکس از آن به عصر حدت تضاد میان نیروهای تولیدی و هائی ورود تاريخ به دوره

کند به طور قطع چهارچوب اساسی ظهور انقالبات می مناسبات مالکیت يا تولید ياد

های است اما روند انقالب در البالی شرائط درون اين چهارچوب فشار هزاران مؤلفه

کند. منظر سیاسی و نوع نگاه طبقاتی تروتسکی می لدرشت و ريز را بر گرده خود حم

به کنار، اما او در شرح حوادث جنبش کارگری روسیه در روزهای پیش از وقوع انقالب 

» نويسد می کند که معنی دار است. اومی اشارهای فوريه، به صورت طنزآمیز به نکته

« کندمی اسب به جلو بازانقالب گاه راه پیروزی خود را از میان چهار دست و پای يک 

در میان تالطم امواج مبارزه طبقاتی، هر میزان قوام بیشتر يا کمتر جنبش کارگری، 

هر درجه سازمان يافتگی نیرومندتر و ضعیف تر آن، هر سطح آگاهی باالتر يا پائین تر 
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کارگران، هر مقدار شفافیت افزون تر يا نازل تر افق مبارزه، هر قدر دخالتگری خالق 

کارگر، هر تحلیل عمیق يا سطحی، هر راهکار واقعی ضد کار های ر يا منفعل تر تودهت

مزدی يا بالعکس، هر نگرش مبتنی بر ماتريالیسم انقالبی يا محافظه کارانه و باالخره 

 هر تصمیم درست يا اشتباه فعاالن ذينفوذ و آگاه و فداکار جنبش سوسیالیستی

یروزی، درجات مختلف هر کدام از اينها و تواند بر روی پروسه شکست يا پمی

تأثیر بسیار تعیین کننده داشته ها چگونگی حصول يا تحمل هر يک از اين حالت

 باشد. 

 خورد، تاريخ به راه ديگرینمی اگر جنبش کارگری نیمه دوم قرن نوزدهم شکست

م کارگر قاره تحمیل گرديد و نظاهای رفت اما چنین نشد. اين شکست بر تودهمی

بردگی مزدی به يمن آن، پروانه تداوم حیات خود را تمديد کرد. پیروزی و شکست در 

مبارزه طبقاتی، در چهارديوار مناسبات اقتصادی و اجتماعی مسلط هر عصر ابعادی 

بسیار بزرگ دارد. اين ابعاد در قلمرو پیکار میان پرولتاريا و بورژوازی در جامعه 

گردد. بورژوازی پیروز به صورت می ده تر و عظیم ترباز هم بسیار پیچیداری سرمايه

را حفظ کرد و  طبقه مسلط اقتصادی و سیاسی کنترل کل هست و نیست دنیا

از تاريخ تکامل خود را باز گشايد. تمرکز عالی ای مجال يافت تا  فاز تازهداری سرمايه

دورترين  سرمايه، پیدايش عظیم ترين انحصارات صنعتی و مالی، صدور سرمايه به

عمومی انباشت در همه جهان، تبديل عظیم ترين بخش های نقاط دنیا و گسترش پايه

اقتصادی های ساکنان گیتی به بردگان مزدی ارزان بهاء، گشايش پروسه زوال نظام

پیشین در سراسر عالم، شتاب انکشاف کاپیتالیستی کشورهای سه قاره آسیا، افريقا و 

به برکت رهائی از چنگال داری تحوالتی بودند که سرمايهامريکای التین، همه و همه 

 کارگری سوسیالیستی نیرومند قرن نوزدهم به پیش راند. های جنبش

سازد. ماندن می شرائط زندگی انسانها، آگاهی و افکار و رويکرد اجتماعی آنها را

را در بشرستیز تازه اش، توهم ماندگاری اين نظام های و نقش آفرينیداری سرمايه
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قشرهای مختلف اجتماعی، منجمله در درون طبقه کارگر کشت و کار و آبیاری کرد. 

پیش وجود داشت اما آنچه اين زمان های اشکال مختلف سوسیالیسم بورژوائی از دوره

نهاد نه وارث بی دست و پای اسالف خويش که می به مارپیچ حیات تاريخ پای

تر بود. سوسیالیسم تخیلی اوائل قرن نوزدهم از مولودی هزاران بار زمخت تر و پرقوام 

اوئن گرفته تا پرودون بسیار بیشتر از آنکه مدافع کار مزدوری باشد منتقد وجود آن 

بود و سخت تر از آنکه مدافع بردگی مزدی باشد سردرگمی، بی دانشی و بی افقی 

موکراسی نمود. سوسیال دمی کارگر را نمايندگیهای تودهداری جنبش ضد سرمايه

پايان اين قرن بالعکس بسیار آگاه، استخواندار، با افق و منسجم اصالح اومانیستی 

ن به جريان انديشه و مبارزه سیاسی و ئوجوه و شجامعه سرمايه داری!!! را در همه و

کرد. سوسیال دموکراسی برای کلیه می پراتیک اجتماعی طبقه کارگر تزريق و تحمیل

و برای هست و نیست جنبش ها راهکارها، افقها، سازمانیابیتحلیل ها، نوع نگاهها، 

کارگری به نسخه پیچی خاص دست زد و در مقابل روايت مارکسی و انقالبی هر کدام 

اينها، بديل و پیش نهادهای کنکرت سوسیال رفرمیستی به درون جنبش کارگری يله 

داری ل نظام سرمايهون نمائی پراگماتیستی سوسیال دموکراسی در مقابینمود. اپوزيس

پیش، های دورهداری راديکال ضد سرمايههای هنگامی که انتساب غاصبانه جنبش

تبیین مجعول و گمراه کننده شکست آن جنبشها و شرائط حاصل از فاز تکامل 

آويخت، نیروی فشار شگرفی می را يکجا به همداری امپريالیستی شیوه تولید سرمايه

الین بسان همه کرد. استمی رگری بین المللی روز کسبرا برای نفوذ در جنبش کا

کرد!!! از می ياد« مارکسیسم عصر امپريالیسم» بعنوان « لنینیسم»حرفهای ديگرش از 

نگاه و تعبیر و توصیف او که چشم پوشیم شايد بتوان روال لفظ پردازی او را در مورد 

راسی به حق سوسیال دموکراسی به شکل ديگری به کار برد. سوسیال دموک

سوسیالیسم بورژوائی استخواندار و با دوام عصر امپريالیسم بود و درست همین روايت 

سوسیالیسم است که از همان زمان به بعد کل جنبش کارگری بین المللی، کل 
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تندنس ها، انقالبات و حتی اشکال عديده نقد راديکال از سوسیال دموکراسی را در 

 سازد.  می خود هضم

راديکال سرمايه ستیز قرن نوزدهم، با های به يمن غلبه بر جنبشداری ايهنظام سرم

داری استمداد از شرائط ناشی از فاز جديد تکامل امپريالیستی اش و با میمنت میدان

بسیار سترگی در فرايند مبارزه طبقاتی های سوسیالیسم بورژوائی اخیر به موفقیت

. يمن سوسیال دموکراسی برای بورژوازی بر علیه پرولتاريا در عرصه جهانی دست يافت

و پندارها ابداً در آويزان ساختن جنبش کارگری اروپای غربی و ها خالف برخی تحلیل

 شمالی به دار اتحاديه گرائی و قانون ساالری و رفرمیسم راست سنديکالیستی خالصه

را در پیش آن بود که افق لغو کار مزدی داری شد. اعجاز مهمترش برای سرمايهنمی

کارگری و حتی انقالبات کارگری بزرگ های روی راديکال ترين و نیرومندترين جنبش

تأثیرپذيری عمیق بلشويسم از روايت سوسیالیسم و آناتومی زد. می قرن بیستم خط

سوسیال دموکراسی اظهر من الشمس است. سوسیالیسم اردوگاهی در داری سرمايه

جنگ و ستیزها و مناقشات معطوف به ديکتاتوری و خارج از قلمرو نقد و انتقادها، 

دموکراسی و به محض گذاشتن پا در صحنه آناتومی اقتصاد سوسیالیستی و 

های ناسیونالیسم چپ و جنبش .شدمی با سوسیال دموکراسی همخونداری سرمايه

و انتظارات اجتماعی و باورها و اهداف های سوسیال خلقی سه قاره نیز به رغم ريشه

حال سوسیالیسم خود را به طور مستقیم از اردوگاه و غیرمستقیم مالً متفاوت، به هرکا

 گیرند. می گرفتند و هنوز هممی از سوسیال دموکراسی به عاريت

میانی قرن نوزدهم برای های مقايسه دنیای سالهای سی قرن بیستم با دهه

جهات غم انگیز و ای طبقه کارگر از پارهداری فعال جنبش ضد سرمايههای کمونیست

راديکال چالش نظام کار مزدی يکی پس های در همان حال پر از درس است. خیزش

از ديگری بدون نتیجه مانده بود. کمون پاريس شکست خورده است. انترناسیونال اول 

امید به پیروزی انقالب اکتبر خاموش گرديده های کارگری برچیده شد. آخرين بارقه
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نبش تغییر عینیت موجود به صورت اسم رمز سیاهی برای برنامه بود. کمونیسم و ج

داری ريزی کاپیتالیستی کار و تولید اجتماعی، تحمیل حادترين شکل استثمار سرمايه

بر کارگران و اعمال تمامی اشکال بی حقوقی، ستمکشی و تحقیر بر بردگان مزدی 

ر قبل مانیفست نابودی آمد. جنبش کارگری اروپای غربی که در روزگامی کشورها در

کوبید اينک يا در عمق باتالق رفرمیسم می را بر سقف آسمان اين نظامداری سرمايه

دولتی داری زمینگیر شده بود و يا به سیاهی لشکر اردوگاه سرمايهای راست اتحاديه

را از سنگر پیکار  مپريالیستی اول پرولتاريای جهانیگرديد. جنگ امی مبدل

ستی ضد بردگی مزدی به گروگان گرفته و در اردوگاههای رقیب انترناسیونالی

بورژوازی با لباس خفت سربازی در برابر هم به جنگ واداشته است. جنگ 

 آدم سوزی سرمايه در وسعت جهان آمادههای امپريالیستی دوم در راه است و کوره

آسیا، قاره )مزدی است. در همه ممالک سه  نساختن تل خاکستر از اجساد بردگا

امريکای التین و افريقا( ضد امپريالیسم خلقی جای جنبش سوسیالیستی را اشغال 

کارگر جوامع کاله خود ناسیونالیسم بر سر، با شکم گرسنه و های کرده است و توده

تن عريان در رکاب ناسیونالیسم چپ، زير بیرق کمونیسم!! برای استقرار صنعت 

 زنند!! می مستقل ملی شمشیر

و اعتقادات و باورها در قالب تجريدی خود هیچ نیستند و هیچ تاريخی ندارند. افکار 

محتوای آنها در هر دوره برای هر طبقه اجتماعی توسط شرائط زندگی و کار انسانهای 

گردد. در شرائطی که سرمايه همه جا زير نام کمونیسم، جنبش می آن طبقه تعیین

ماندگاری بردگی مزدی يا انکشاف  کرد و مصالحمی کارگری کشورها را به صف

کاپیتالیستی بیش و بیشتر کشورها را پیش شرط تحقق سوسیالیسم و فاز نخست 

و داری زد، پیداست که کالبدشکافی مارکسی سرمايهمی انقالب سوسیالیستی جا

 تازه متناظر با شرائط روزهای روايت ضد کار مزدی کمونیسم نیز جای خود را به بديل

خاص خود های ائتالف بین المللی اردوگاه و ناسیونالیسم چپ نیاز به تئوریسپرد. می
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به فاز جديد تکامل اين شیوه تولید « کاپیتال»و نگاه داری ند. سخن از سرمايهداشت

به همین دلیل کاپیتال در آرشیو اسناد مقدس  .توانست باشدنمی داروی درد اينان

نگاههای پريالیسم، با مضامین و نوع نوين امهای شد و تئوریمی تاريخی دفن

در کار بايگانی مبارزه طبقاتی پرولتاريا علیه بنیاد جوراجور، اما همگی همسو 

و همنهاد در کار انتقال ارتش کارگری به حوزه ضد امپريالیسم داری سرمايه

کرد. می ناسیونالیستی، جای آن کتاب و جای تمامی آموزشهای ديگر مارکس را پر

ز نقش امپريالیستی سرمايه مالی و انحصاری بر جای نقد مارکسی اقتصاد انتقاد ا

نشست، گفتگوی مبارزه علیه کار مزدی جای خود را داری سیاسی شیوه تولید سرمايه

به مباحثات کشاف مبارزه علیه غارتگری و تجاوز سرمايه مالی داد، نظريه جنگ برای 

ساس تئوری مبارزه طبقاتی علیه ا!! مستقل از امپريالیسمداری برپائی سرمايه

دولتی داری توصیف قدرت اعجاز سوسیالیستی سرمايه ،را به عقب راندداری سرمايه

جائی برای درک نیاز فعالین جنبش جهانی طبقه کارگر به بازشناسی سوسیالیسم 

محو کار مزدی باقی نگذاشت. همه چیز از شکست جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر 

کرد، فاجعه مهم تر اما اين بود که طبقه می وازی بر اين جنبش حکايتو پیروزی بورژ

شکست خورده به جای درک موقعیت مغلوب خويش، به جای بازشناسی عوامل 

شکست و به جای ترمیم قوا و تالش برای برپائی سنگر استوار مبارزه طبقاتی علیه 

وائی مشغول برگزاری سرمايه داری، بعضاً در پشت حصار توهم بافیهای سوسیال بورژ

سترگ سوسیالیستی بود!! و بعضاً در کنار بیرق پیکار های مراسم بزرگداشت پیروزی

برای حصول همان نوع پیروزی ها، دلیلی برای درک شکست و کنکاش حالت مغلوب 

 ديد.  نمی در پیش پای خود

ی تاريخهای شکست سوسیالیسم برای هر مدت، در هر سطح و به هر میزان، فرصت

در غیاب داری را به نظام بردگی مزدی تفويض کرده بود و سرمايهای تعیین کننده

اعتالی اين جنبش و در پرتو شرائطی که اقتدار سوسیال دموکراسی، استقرار اردوگاه 
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آورد به طور جامع االطراف می و عروج ضد امپريالیسم خلقی در سطح جهان پديد

ی بر دست و پای کارگران دنیا بود. تا پايان دست به کار تحکیم بندهای بردگی مزد

به صورت با تمامی اسرار عظیم اندرونی اش قرن نوزدهم رابطه تولید اضافه ارزش 

گرفت. عامه کارگران اگر می کارگر قرارهای لخت و عور در پیش روی تودهای رابطه

نمای  شناختند اما تشخص جسمانی آدمنمی سرمايه را با ذره بین موشکاف مارکس

ديدند و کوه نفرت از می آن را در هیأت کثیف جالدوارش سايه به سايه حیات خود

يافتند. دنیای فکر و می وجود وی را بر همه گوشت و پوست و عروق خود سنگین

احساس و عواطف کارگران يکسره انبار خشم و کین و قهر نسبت به صاحبان سرمايه 

هندشت زندگی روز آنان جريان داشت. سازمان بود و مبارزه طبقاتی بسیار زالل بر پ

بعد، از پیچیدگی، انسجام، وسعت و های در قیاس با دورهداری اجتماعی کار سرمايه

قدرت بسیار کمتری برخوردار بود، نظم سیاسی سرمايه نسوج تو در توی پر پیچ و 

وق و تاب قرن بیست را پشتوانه قوام خود نداشت و ساختار مدنیت و قانونیت و حق

با داری شد. نظام سرمايهمی فرهنگ و داربست اجتماعی سرمايه بسیار ساده ظاهر

اغتنام فرصت از غیاب و ضعف جنبش سوسیالیستی بسیار پرشتاب برای غلبه بر اين 

و در راستای آرايش استخواندارتر و پرقوام تر خود مسیر تاريخ را چرخ ها پاشنه آشیل

کرد، بالعکس می يافت و نظام را معماریمی ه راه را باززد. اين عقل بورژوازی نبود ک

 همه جا سرمايه بود که شعور الزم راهیابی و معماری را در ساختمان مغز بورژوازی

داد. فرايند بازتولید و توسعه انباشت و خودگستری سرمايه گام می پروراند و رشدمی

ريان شناخت و انديشه سرمايه دار به گام نیاز اين قوام را متولد ساخت، پاسخ نیاز را ج

کرد و بسط اجتماعی و عینی آنها را محتوای برنامه ريزی روز متولیان و حاکمان 

 جامعه کاپیتالیستی نمود.

رابطه تولید اضافه ارزش، در اساس رابطه بیگانه سازی کامل کارگر با پروسه کار و 

ر نظم سیاسی، محصول کار خويش است. اين رابطه به همان میزان که ساختا
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اخالقی، روابط های قراردادهای اجتماعی، نهادهای مدنی، بافتهای فرهنگی، تافته

هنر و ادب و بیان انديشوار خود را  ،حقوقی، مالکهای عرف و معیارهای سنت، زبان

دهد و به همان اندازه که اين نهادهای اجتماعی را زيور و می کند و بسطمی تولید

سازد، دائره بیگانه سازی کارگر از روند کار و می اقتصادی خوددثار و پیرايه وجود 

دهد. کارگر انگلیسی، فرانسوی، می سرنوشت محصول کار را نیز بیشتر و بیشتر توسعه

شد و میان می یسی قرن نوزدهم، میان استثماری کهئهلندی، ايتالیائی، بلژيکی و سو

ی هايش با سرمايه شخصیت کل دردها، رنجها، گرسنگیها، ستمکشیها و بی حقوق

ديد. اين رابطه در شرائط می مستقیم، لخت، زمخت و تنگاتنگای يافته رابطه

گسترش بی مرز ساختار دولتی و نظم سیاسی و نهادهای مدنی و حقوقی و تسلط 

جامع االطراف افکار و فرهنگ و قراردادهای اجتماعی سرمايه حالتی پیچیده تر و 

فت. هر کدام از عوامل باال، نقش ديوار حائلی را میان کارگر و گرمی رمزآمیزتر به خود

کردند و به همین میزان شکل گیری جنبش می سرمايه حتی کارگر و سرمايه دار ايفاء

ساختند. اين وضع وقتی که با تمامی می شفاف و زالل ضد کار مزدی او را دشوارتر

خلقی و هستی اردوگاه های بشتبخیرات و مه آلودگیهای متراکم برتافته از وجود جن

کارگر باز های آمیخت پیچیدگی زالل بودن پیکار لغو کار مزدی را برای تودهمی به هم

ساخت. در بطن اين شرائط و رخدادها، دورنمای سوسیالیستی و محو می هم بیشتر

کار مزدوری برای کارگران از آنچه در باال و پیرامون چند و چون شفافیت جنبش ضد 

 گرديد. می گفتیم باز هم غامض تر و پیچیده ترداری يهسرما

آن نیست که کارگران نخست سوسیالیسم را  مطلقاًتأکید کنم که تعبیر عبارات باال 

افتند!!! مسأله کامالً برعکس است. می کنند و سپس برای مبارزه طبقاتی راهمی تقاشی

در خالء کامل افق  کارگر است و حتیهای دومی جبر گريزناپذير زندگی توده

مختلف، وسیع يا محدود، های سوسیالیستی نیز متناسب با اوضاع و آرايش قوا و مؤلفه

عمیق يا سطحی، نیرومند يا ضعیف جريان دارد. اين افق سوسیالیستی نیست که 
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سازد و به جزء می آفريند، بالعکس دومی است که اولی رامی جنبش سوسیالیستی

ا کند. همه اينها در عداد مفروضات است. مورد بحث ممی يلاليتجزای مکمل خود تبد

افق هر چه امیدوارتر و آگاه تر و با کارگری در اينجا چیز ديگری است. جنبش 

ها سوسیالیستی آشناتر باشد، جنبشی نیرومندتر است و هر چه از اين ويژگیها و حالت

شرائطی که در باال دورتر باشد جنبشی ضعیف تر، آسیب پذيرتر و فرتوت تر است. 

کارگر، به ويژه پس از های تصوير کرديم و فضای مسلط بر مبارزه طبقاتی توده

شکست انقالب کارگری اکتبر، سوسیالیسم و افق محو کار مزدی را برای کارگران 

قرن نوزدهم  70و  60های برد. جنبش کارگری دههمی دنیا، بیشتر در ورطه ابهام فرو

های رشد اجتماعی و فکری و فرهنگی يا میزان آشنائی با دانشبه رغم سطح نازل تر 

عصر، امکان برنامه ريزی کار و تولید به دست خود و گسستن بندهای بردگی مزدی را 

 کردند.می در قیاس با اخالف قرن بیستمی خود مقدورتر تصور

در مقابل جنبش داری همه آنچه تا حاال گفتیم، شمارش برگهای برنده سرمايه

وسیالیستی و لغو کار مزدی طبقه کارگر در سالهای نیمه اول قرن بیستم و به ويژه س

از دهه سی اين قرن به بعد  بود. سیر متوالی رخدادهائی که به آنها اشاره شد، به 

بورژوازی فرصت داد تا به نیازهای خودگستری رابطه تولید اضافه ارزش در سطح 

وع قرن بیستم بارآوری کار در حوزه ارزش افزائی جهانی با فراغ بال پاسخ گويد. در شر

ديگر جهان تا آن تاريخ های سرمايه اجتماعی کشورهای غربی که نسبت آن به بخش

به يک باالتر رفت و اين نسبت تا   20از دو به يک کمتر بود به صورتی جهش وار از 

حاد و به روند صعودی خود با همین شتاب ادامه داد. بحران اقتصادی ها مدت

قرن نوزدهم با استمداد از نتايج همین تحوالت و به ويژه مؤلفه  90سراسری دهه 

قرن بعد با  30اخیر به طور چشمگیر فروکش کرد و امواج بعدی بحران تا شروع دهه 

که فشار خود را بر تئوری پردازيهای امثال ای قدرت تخريب کمتری همراه شد. پديده

بارز وارد ای دوم در مورد مکانیسم بروز بحرانها، به گونه برنشتین و سران انترناسیونال
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ساخت و نقدنويسی سرمايه پسند آنان را در باره نظريه مارکسی بحران دامن زد. 

صدور گسترده سرمايه به بازار انباشت کشورهای سه قاره، انکشاف وسیع مناسبات کار 

ن بودن هزينه تشکیل ئیاکیب ارگانیک نازل سرمايه ها، پمزدوری در اين جوامع، تر

بخش ثابت سرمايه و از همه مهمتر نیروی کار بسیار ارزان اين بخش از جهان در 

را به همراه داشت، ها مجموع پیدايش نرخ سودهای کالن سرمايه در اين حوزه

عظیم امپريالیستی در تعیین و تسلط نرخ های همزمان نقش انحصارات و تراست

گرديد که میزان قابل توجهی از اضافه ارزش تولید شده یم سودهای بین المللی باعث

بزرگ غربی سرريز های توسط کارگران اين کشورها به حوزه ارزش افزائی سرمايه

داد که روند تولید می شود. اين امر در همان حال به بخش اخیر سرمايه جهانی امکان

بشری را برای ای هرا به طور مستمر دستخوش تحول سازد، دستاوردهای عظیم دانش

حصول اين هدف مورد استفاده قرار دهد و برای توسعه اين دستاوردها برنامه ريزی و 

سرمايه گذاری کند و باالخره بارآوری نیروی کار را هر چه مؤثرتر افزايش دهد، اين 

کار در غیاب فرايند پرشتاب جهانی شدن و توسعه بی امان دامنه انباشت سرمايه در 

تازه پیش ريز سرمايه و های نیا امکان نداشت. نرخ سودهای باالی حوزهنقاط مختلف د

به قلمرو بازتولید سرمايه اجتماعی ها سرشکن شدن سیل وار اين اضافه ارزش

کشورهای غربی تضمین واقعی حصول اين هدف توسط انحصارات غول پیکر صنعتی و 

 مالی بود.    

رويۀ ديگرش اين بود که کل  کرد.می همه آنچه گفتیم اما يک روی سکه را تعیین

 فرايند پیش گفته از درون و از بیرون، ارکان حیات اين نظام را دچار چالش

برد و داری . مقدم بر هر چیز در قلمرو مبارزه طبقاتی آنچه برای سرمايهساختمی

کارگر دنیا سوای شکست، های غنیمت و توسعه و موجد بیشتر ماندن بود، برای توده

جنگ های ، عقب نشینی، گرسنگی، فقر و تبديل شدن به تل خاکستر در شعلهتباهی

توانست باشد. انکشاف کاپیتالیستی کشورهای نمی بشرسوز امپريالیستی چیز ديگری
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نداشت که « توده ها» سه قاره نه فقط نان و مسکن و مدرسه و دکتر و داروئی برای 

 تار و نمور پیرامونهای در زاغه فقط جمعیت میلیاردين انسانهای خلع يد شده را

نیروی کار خود به ارزان ترين بهای ممکن دور هم  شهرهای بزرگ دنیا برای فروش

در اروپای ای جمع کرد. در شرائطی که سوسیال دموکراسی و رفرمیسم راست اتحاديه

طبقه کارگر داری غربی و اسکانديناوی و امريکای شمالی بر هر تحرک ضد سرمايه

آن روز موج اعتصابات پی در داری زد، در غالب جوامع جديد سرمايهمی اجچوب حر

طبقه کارگر برای داشتن نان خالی و آلونک مسکونی از کارگاهی به های پی توده

به مدرسه بعدی، از شهری به شهر آنسوتر، از کشوری به ای کارگاه ديگر، از مدرسه

که در نیمه دوم داری مود. نظام سرمايهبه قاره ديگر گذر نای کشور دورتر و از قاره

فروشنده نیروی های قرن نوزدهم در حادترين حالت يک جنبش چند ده میلیونی توده

مواجه هائی ديد، اينک با لشکر عظیم و جهانی انسانمی کار را در سنگر مقابل خود

گوشت و رفت. انسانهائی که سوای فروش می بود که شمار آنها از مرز يک میلیارد فرا

پوست و استخوان يا همان نیروی کار خود برای ارتزاق روزانه هیچ چیز ديگری 

نداشتند. شايد میان اين سخن و آنچه پیشتر گفتیم تعارضی احساس گردد!! ممکن 

جبهه متحد » کارگر به صف شده در پشت های است پرسیده شود که توده

 سیالیستی!! چه خطر سنگینیو خارج از حیطه کارزار مستقیم سو« ضدامپريالیستی

توانستند برای نظام بردگی مزدی ايجاد نمايند!؟ پاسخ اين سؤال بسیار شفاف و می

بدون ابهام است. سوسیالیسم نه يک بازوبند عقیدتی و مکتبی که جنبش طبقه کارگر 

و برای محو کار مزدوری است. جمعیت میلیاردين کارگران داری علیه نظام سرمايه

همات خلقی و امپريالیسم ستیزی ناسیونالیستی به هر حال و به رغم توسل غرق در تو

به دار پوسیده ضد امپريالیسم خلقی مجبور بودند برای نان روزانه و داشتن لباس و 

بجنگند. نداشتن افق روشن سوسیالیستی برای محو داری سرپناه خويش علیه سرمايه

و تمرکز داری ذيری مبارزه ضد سرمايهبردگی مزدی آنان را از مبرمیت و اجتناب ناپ
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داشت. نمی قوا برای فشار بر شريان سود سرمايه به نفع ادامه حیات خويش باز

که به نوبه خود عرصه را بر شرائط بازتولید و خودگستری سرمايه اجتماعی ای مبارزه

 ساخت.می جوامع و کل سرمايه جهانی تنگ و تنگ تر

استا عوارض جبری پروسه پرشتاب توسعه انباشت يک مسأله مهم ديگر در همین ر

مارکس در سالهای نیمه دوم قرن نوزدهم در مايه در کشورهای سه قاره بود. سر

بررسی تأثیرات متقابل صنايع بريتانیا و کشورهای حوزه صدور کاالهای انگلیسی با 

همه  در ممالک اخیر باداری نگاهی تیزبین تصريح کرد که گسترش بازارهای سرمايه

دستاوردهای پرسود برای صنعت انگلیس و به رغم گشايش بازارهای بزرگی چون 

انگلیسی نخواهد بود، زيرا که های استرالیا و کالیفرنیا باز هم حالل معضل سرمايه

اين سخن مارکس مربوط به . نیستها توسعه بازارها پاسخگوی رشد نیاز سرمايه

در دوران مورد گفتگوی ما داری کل سرمايهدوران استعمارگری و صدور کاال بود. مش

نخست قرن های شد. ممالکی که دههمی در مقیاس و سطح بسیار فراتری مطرح

در آنها، بخش متمرکز، انحصاری و با ترکیب داری بیستم توسعه و تسلط نظام سرمايه

ارگانیک باالی سرمايه جهانی را از تحمل تنزل فاحش نرخ سودها و امواج سرکش 

اجتناب ناپذير اقتصادی مجال تنفس داده بود، در شروع دهه ششم اين های انبحر

کردند. اين می سده بتدريج نقش متضاد و متعارضی را به نقش پیشین خود اضافه

های تولید نرخ سودهای کالن و انتقال اضافه ارزشهای جوامع که پیش از آن حوزه

حصاری و امپريالیستی بودند از اين زمان به بزرگ انهای انبوه به قلمرو بازتولید سرمايه

اقتصاد های بعد به طور متناوب اما به هر حال گريزناپذير فشار پیچش بحران

 خود را هم بر گرده بخش پیشرفته تر و متمرکزتر سرمايه واردداری سرمايه

به را داری بازتولید و چگونگی تداوم حیات سرمايههای که مؤلفهای ساختند. پديدهمی

داد. بر اساس آمارها، میزان تولید می زير فشار خود قرارای صورت تعیین کننده

( کشورهای بزرگ صادر کننده سرمايه که در GDP/ Capita) ناخالص داخلی سرانه
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به  60گرفت از دهه می را نشانه %4طول دهه پنجم قرن مذکور به طور ساالنه مرز 

نرخ رشد اقتصادی  .هم پائین تر رفت %2ز مرز بعد و به ويژه در سالهای دهه هفتاد ا

در همین دوره در قیاس با سالهای پیش به صورت چشمگیری کاهش يافت و کاًل 

و عوارض يک بحران ديرپای بی برگشت اقتصادی همه جا بر جبین نظام ها تبخاله

شیوه تدريج،  به پديدار گشت. اين بحران که از دهه هفتاد با افت و خیز وداری سرمايه

را در سطح جهانی در کام خود فروکشید، به رغم بهره گیری از داری تولید سرمايه

کهنه و نو چالش، همچنان با قدرت تمام پیکره حیات تاريخی اين های همه مکانیسم

 دهد.  می نیرومند خود قرارهای نظام را آماج يورش

های از خاص و با مؤلفهواقعی يک فهای با شاخصداری دوره اخیر برای نظام سرمايه

تعیین کننده يک دوران جدی انحطاط همراه است. تعبیر لنین از شرائط امپريالیستی 

 جهات تعبیر دقیقیای به مثابه مرحله احتضار اين نظام از پارهداری سرمايه

توانست باشد. صدور سرمايه و رويکرد نظام بردگی مزدی به گسترش انباشت نمی

ی نقاط جهان در شروع قرن بیستم، طغیان بی سابقه اضافه کاپیتالیستی در اقص

ها برای بیشترين سرمايه گذاریها ارزشهای تولیدی نوين و گشايش وسیع ترين حوزه

با ترکیب نازل ارگانیک و کمترين هزينه تشکیل بخش ثابت سرمايه، نه رمز احتضار 

بود. تعبیر لنین البته  که بالعکس پاسپورت يک اقامت نامعلوم و نوعی ماندگاری موقت

از جمله تمايز در ابعاد توحش داری ناظر بر قائل شدن فاکتورهای ديگری برای سرمايه

و بشرستیزی دوره ماقبل و مابعد سیستم امپريالیستی !!، کشیدن خطی ولو کمرنگ 

و بروز جدائی میان  "خلق ستیزی امپريالیسم"میان سرمايه مالی و صنعتی، 

وازی جوامع مناطق تقسیم شده اقتصادی و ارضی دنیا در دوره اخیر از بورژهائی بخش

نیز بود. نکاتی که در اينجا مورد بحث ما نیستند. مسأله مهم کندوکاو ممکن وضعیتی 

گردد. اطالق می آغازداری است که از نیمه دوم قرن بیستم در تاريخ حیات سرمايه

در شروع داری روايت انحطاط سرمايهلفظ انحطاط به اين دوره بسیار واقعی است و با 
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به شرائطی پا نهاده است که بايد آن داری سالهای نخست آن قرن تفاوت دارد. سرمايه

در پروسه انحطاط و توحش مناسبات  کار مزدوری، دوران کامالً خاصی ای را فاز ويژه

 در تعمیق و توسعه مستمر ساختاری شدن بحران اقتصادی و اجتماعی اين نظام و

ار مزدی و برای لغو کداری باالخره طاليگان شروع عصر انقالبات کارگری ضد سرمايه

اساسی اين عصر تا آنجا که به شیوه تولید های . شاخصکرددر آينده نزديک تلقی 

گردد، تشديد بی سابقه گلوبالیزاسیون و ادغام جهانی اقتصاد می برداری سرمايه

ی کار اجتماعی، نرخ بسیار باالی افزايش افراطی کاپیتالیستی، رشد غول آسای بارآور

سرمايه، سیر صعودی حیرت بار متوسط ترکیب ارگانیک سرمايه بین المللی، تسريع 

چشمگیر پروسه پیشی گرفتن نرخ پیش ريز سرمايه بر نرخ تولید اضافه ارزش در 

مقیاس جهانی، سرکوبگری بسیار نیرومندتر بحرانها و چرخش همیشگی بحران در 

رسد که بخش اعظم رويدادهای می پروسه بازتولید سرمايه بین المللی است. به نظر

قابل تبیین ها نیم قرن اخیر در رابطه با چند و چون فرايند حاصل از اين شاخص

واقعی فرايند های است. در اين باره پائین تر توضیح خواهم داد اما عجالتاً سرچشمه

اضافه ارزش در موقعیت کنونی تاريخ را کمی در بطن رابطه تولید ها اين شاخص

 بیشتر کنکاش کنیم. ذکر مثالی در اين زمینه بی مناسبت نیست.

را به عنوان جزء معینی از « ايران خودرو» شرکت اتوموبیل سازی ايرانی موسوم به 

میالدی با  60اندامواره کل سرمايه جهانی در نظر بگیريم. اين کارخانه در شروع دهه 

میلیون تومان آن روز تأسیس شده است. شمار کارگران شرکت  10معادل ای سرمايه

نفر بوده است. تا اينجا يک چیز روش  10 000در سالهای پايانی همین دهه قريب  

هزار  10میلیون تومان نیروی کاری معادل  10با میزان نسبی ای است. اينکه سرمايه

کرده است. نسبت میان اين می ی استثمارمختلف تولید و بازاريابهای نفر را در حلقه

واحد سرمايه ثابت نیازمند يک  1000به يک است. به بیان دقیق تر هر  1000ارقام 

قرائن میزان تولید ساالنه شرکت در سالهای شروع ای کارگر بوده است. بر اساس پاره
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. نکته واحد در روز بوده است 200در سال و حدود   60 000بالغ بر میالدی  70دهه 

ياد شده حکايت از اين دارند که به های دوم مورد جستجو در همین جا قرار دارد. داده

کارگر در طول يک روزانه کار يک اتوموبیل را تولید و مونتاژ و  50طور متوسط هر 

ساخته اند. سومین نکته اينکه هر دستگاه اتوموبیل ساخت شرکت می آماده فروش

رسیده است که بر مبنای محاسبات نسبی مربوط می وشتومان به فر  20000معادل 

تومان آن به صورت اضافه ارزش به سرمايه داران صاحب  15000به آن زمان، حدود 

دهد که هر کارگر در می يافته است. حاصل اين بخش محاسبه نشانمی شرکت تعلق

دی کرده است، دستمزمی تومان تولید 350طول هر روزانه کاری چیزی بالغ بر 

 را متحمل %700نموده و الجرم نرخ استثماری برابر با می تومان دريافت 50معادل 

شده است. حال همه اين ارقام و محاسبات را به ذهن بسپاريم، تاريخ را کمی طی می

ای امروز با سرمايه«  ايران خودرو»طريق کنیم و تا زمان حاضر به جلو گام برداريم. 

دهد و شمار کارگران آن می ومان به کار خود ادامهت 300 000 000 000بیش از 

در  تومان سرمايه به هر نفر 1000نفر است. به اين ترتیب نسبت  30 000حدود 

تومان به هر کارگر  10 000 000با رابطه ، اينک 50يا شروع دهه  40پايان دهه 

یچ دو جايگزين شده است. اسناد آماری منتشره دولت بورژوازی اسالمی ايران در ه

با هم خوانا نیست و در هیچ نسخه فارسی با ترجمه انگلیسی آن نیز مطابقت ای نسخه

تا   500000ندارد. شمار خودروهای تولید شده در شرکت در سالهای آخر از 

و گاهی حتی بیشتر نقل شده است، ما میانگینی را برای اين محاسبه در  900000

و الجرم  600 000در بدترين حالت، ساالنه گیريم. فرض کنیم که اين تعداد می نظر

کارگر  15دستگاه باشد. در اين صورت معلوم است که هر  2000برای هر روزانه کار، 

سازند. به بیان ديگر می در روز يک دستگاه خودرو را تولید و آماده عرضه به بازار

ی هر دستگاه کارگر برا 15با  70کارگر برای تولید هر خودرو در اوايل دهه  50نسبت 

در شرائط موجود جا به جا گرديده است. در باره میزان فروش شرکت و اضافه ارزش 
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آن  %700کنیم که نرخ استثمار می تولید شده توسط هر کارگر نیز فقط به اين بسنده

 درصدی جايگزين شده است.  1200ايام امروز با يک نرخ استثمار حداقل 

طلقًا گزارش بودجه و روند کار و دخل و خرج فوق مهای منظور از رجوع به داده

ساالنه يک بنگاه صنعتی در ايران نبود، کامالً بالعکس شرکت مذکور به عنوان يک 

واحد سرمايه در ساختار کل سرمايه جهانی مطمح نظر است. آنچه در اينجا رخ داده 

 است نمودی بسیار حقیر از سیر واقعیتی بسیار عظیم است که در سراسر جهان

در مقابل انحصارات غول پیکر « ايران خودرو» به وقوع پیوسته است. داری سرمايه

جهانی يا کل سرمايه اجتماعی ايران در قیاس با سرمايه اجتماعی امريکا، حوزه يورو، 

اسکانديناوی، بريتانیا، ژاپن، روسیه و بطور خالصه در قیاس با عظیم ترين بخش 

وری کار اجتماعی و ترکیب ارگانیک در سطحی کاماًل سرمايه بین المللی به لحاظ بارآ

انباشت های نازل تر قرار دارد. اگر فرايند تغییرات مورد بحث را با رجوع به سرمايه

مورد تعمق قرار دهیم ارقام به صورت بسیار حیرت باری افزايش  IT  شده در قلمرو

فزونی چندين ده برابر  يل بااخواهند يافت. در آنجا به طور مثال در رشته تولید موب

بارآوری کار و جايگزينی چندين ساعت با چند دقیقه مواجه خواهیم شد. فرايند اين 

تغییرات حتی در صنعت اتوموبیل سازی کشوری مانند ژاپن هم به لحاظ سطح باالی 

نیست. با اينهمه و با اغماض از « ايران خودرو»و ارقام چندان قابل قیاس با ها داده

 50بسیار تعیین کننده، باز هم شاهديم که آنچه ديروز توسط های تفاوتهمه اين 

آماده  ،انسان 15شد امروز با نیروی کار مزدی می انسان فروشنده نیروی کار تهیه

میلیارد داده است.  300میلیونی جای خود را به  10گردد. سرمايه می فروش در بازار

جايگزين شده است. نرخ اضافه  2000 واحدی در بدترين شرائط ممکن با 200تولید 

م جهشی باال يهمانگونه که ديدها ارزشها فوران کرده است، ترکیب ارگانیک سرمايه

رفته است و به تبع آن نرخ سودها بطور محسوس کاهش يافته است. اين نرخ در 

همین چند دهه اخیر برای بزرگترين تراستهای صنعتی جهان نظیر جنرال موتورز، 
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در روزهای اخیر سقوط نموده  %10به حدود  70در دهه  %30رايسلر از فورد و ک

است. اگر اين روند را که به طور قطع روند طبیعی و جاری کار شیوه تولید 

در مقیاس جهانی است نقطه تمرکز کنکاش خود قرار دهیم به چه داری سرمايه

يا الاقل هیچ استنتاجاتی خواهیم رسید؟ برای يافتن پاسخ نیاز به هیچ جستجو 

نیست. کافی است چشمان خود را باز کنیم و به اطراف جهان نظر ای استدالل پیچیده

کنند، می يکی پس از ديگری قله آسمان را تسخیرها اندازيم. کوهساران عظیم سرمايه

برای بازتولید خود، لحظه به لحظه به نیروی کار بسیار کمتری نیاز دارند، ها سرمايه

 زير فشار اشباع سرمايه به طور مستمر گنجايش انباشت را از دستبازار جهانی 

دهد، نیاز به اضافه ارزش غول پیکرتر برای تداوم روند بازانباشت همراه با خشک می

زاينده اضافه ارزش، حدت بحرانهای اقتصادی، فروپاشی های شدن بی امان سرچشمه

تاتاريستی سرمايه علیه  ماجها، جنگ افروزيها و توسعه بی امان ابعاد توحش و ته

کارگران از جمله نتايج قهری و بالفصل اين پروسه است. در باره پیوند مستقیم و 

با اين فرايند به صورت بسیار کوتاه به داری ارگانیک رخدادهای روز دنیای سرمايه

 شود. می موارد مهم زير اشاره

 . توسعه پرشتاب فقر، بیکاری و گرسنگی1

دی به اين سوی به طور قطع دنیای توسعه پرشتاب فقر و گرسنگی و دهه هفتاد میال

بیکاری و بی خانمانی بشر در همه جهان بوده است. اين روند در چهارچوب استیالی 

مطلقاً قابل بازگشت نیست و هیچ راهکار، راه حل يا برنامه ريزی داری نظام سرمايه

همین لحظه حاضر يک میلیارد از  تواند حتی شتاب آن را کند سازد. درنمی بورژوائی

دالر امريکا  2کمتر از ای میلیارد نفر با درآمد روزانه 3سکنه کره زمین بیکارند. حدود 

 20دالر است. هر دقیقه  1کنند و درآمد روزانه نصف اين جمعیت زير می زندگی

و  میرند. يک میلیاردمی کودک در برابر چشمان اشکبار مادرانشان از فشار گرسنگی

نیم انسان آب آشامیدنی بهداشتی ندارند و همین میزان از حداقل دوا و درمان و دکتر 
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اساسًا وجود خود را با داری باشند. ممکن است گفته شود که سرمايهمی محروم

سیالب فقر و گرسنگی انسانها تعمید کرده است و هیچ يک از موارد باال تازگی ندارند. 

» ف است. هیچ بحثی در صحت اين سخن نیست، اين بطور قطع درست ترين حر

سرمايه در جائی متولد شده است که از سر تا پا و از تمام مساماتش گند و خون 

پیشین تاريخ های اما نکته مهم چیز ديگری است. در همه دوره« بیرون زده است

و مصائب ها یر و ساير سیه روزکارگهای تعمیق استثمار تودهداری حیات سرمايه

از عقب نشینی اين نظام در مقابل مطالبات معیشتی و هائی لحق به آن با پروسهم

شده است. در متن همین می رفاهی و اجتماعی طبقه کارگر در اينجا و آنجا همراهی

شده می زيادی هم ساختههای و بی حقوقی ها، مدرسهها تشديد استثمار و ستمکشی

رديده است، در مقابل فشار جنبش گمی است، بیمارستانهای زيادی هم تأسیس

گرفته می کارگری به قبول بیمه دارو و درمان يا غرامت بیکاری تمکین هم صورت

آمده می پديدافزايش بارآوری کار، اشتغال هم  وها است. همراه با سیر تمرکز سرمايه

 از کارگران باالهائی متناظر با بهبود زندگی بخشای است، دستمزدها هم بگونه

داده است. دوره مورد بحث ما می تغییرات ديگر از اين قبیل رخای رفته است و پارهمی

فاقد اين خصوصیت است و اين فقدان نه محلی که سراسری و در مقیاس بین المللی 

است. آمار سازمان ملل از باالترين نرخ صدور سرمايه به بسیاری کشورها حکايت دارد 

اری و توسعه بیسابقه تر فقر و گرسنگی را نیز در اما همزمان گسترش بی سابقه بیک

قله رفاه اجتماعی دنیای بردگی مزدی به  ئدان جوامع گزارش نموده است. در سوهم

شود. شمار می مدرسه کالس اول تا نهم بطور کامل بر چیده 20طور متوسط هر سال 

کارکنان  بیمارستانی اين کشور در دهه اخیر به نصف رسیده است و تعدادهای تخت

ساعات کار واقعی در اکثر ممالک اگر نه  .کاهش يافته است %30بخش درمان حدود 

رسمی اما به صورت غیررسمی باال رفته است و سن بازنشستگی در غالب جوامع در 

حال افزايش است. هیچ امنیت شغلی در هیچ کجا باقی نمانده است و آخرين 
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ل از بین رفتن است. بر اساس گزارش وال آن نیز با سرعت تمام در حاهای بازمانده

میلیون شغل در خطر حذف شدن است و  2تا  1استريت فقط در امريکا هر سال 

نیروی  %2ينده تنها آفلزکاران بین المللی در چند دهه مطابق پیش بینی فدراسیون 

کار فعلی جهان برای تولید تمامی کاالهای مورد تقاضای بازار جهانی کفاف خواهد 

بارآوری  1992تا  1972گويند که در فاصله می . آمارهای معتبر ديگر از اين سخنداد

افزايش داشته است و درست در طول همین  %35نیروی کار در اياالت متحده حدود 

اگر بخواهیم در البالی  .کاهش نشان داده است %15مدت میزان اشتغال نیروی کار 

 یاز خواهیم داشت تنها به ذکر اين اشارهآماری بچرخیم به بحثی طوالنی نهای داده

کنیم که سرمايه گذاری بیشتر، همه جا با بیکاری افزونتر و تنزل فاحش سطح می

قريب  70دستمزدها همراه بوده است. رشد مزدهای واقعی ساعتی که تا قبل از دهه 

 هم پائین تر رفته است. اين نیم درصدبود از شروع دهه مذکور به اين سوی از  5%

آن در انطباق ارگانیک با های روند قابل بازگشت نیست و وقوع کلیه اجزاء و حلقه

 درونمايه فرايندی است که باالتر توضیح داديم. 

   وبالیزاسیون و عروج نئولیبرالیسم. فاز جدید گل2

در قیاس با آنچه در شروع قرن بیستم رخ داری دور جديد توسعه جهانی شدن سرمايه

جهات تفاوت اساسی دارد. در آن زمان رويکرد سرمايه به شرق يا کاًل ی اداد از پاره

عمومی انباشت، فروپاشی اضطراری و تاريخی های ممالک سه قاره با گسترش پايه

نظام فئودال و انکشاف کاپیتالیستی کشورها همراه بود. اين امر همچنان که مارکس 

که هائی خانمانی و سیه روزی در مورد هندوستان گفت با تمامی خانه خرابی و بی

برد، يک پروسه تحول تاريخی می به ارمغانها وسیع خلع يد شده قارههای برای توده

ساخت. نظام ارباب و رعیتی کشورها جای خود را به رابطه می را نیز با خود محقق

داد و مظالم هولناک فئودالی با استثمار، ستمکشی و بی می خريد و فروش نیروی کار

 پاشید و شهرنشینی توسعهمی گرديد، روستا از هممی قوقی کاپیتالیستی جايگزينح
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رفت می کرد. آنچهمی يافت. نوعی زندگی جديد جای شیوه زيست کهن را اشغالمی

آمد در بشرستیزی و توحش دست می در همه تار و پود خود توحش بار بود و آنچه

 به پله ديگر تاريخ پایای نها از پلهکمی از سلف خود نداشت، با همه اينها، انسا

يافتند که در قیاس با می گذاشتند و در چهارديوار حیات نو به چیزهائی دستمی

دستاوردها بود. دنیای تیره خشک و ای گذشته نشان رشد و موفقیت و حصول پاره

داد و می علمیهای خالی فئودالی جای خود را به وجود صنعت و تکنیک و شکوفائی

مان پروسه پیکار دهقانان علیه مالکیت ارضی اربابان جای خود را تاريخاً به همز

جنبش بردگان مزدی برای برپائی جهانی بدون استثمار و طبقات و جامعه طبقاتی 

از بیشتر ای نمود. گلوبالیزاسیون جاری در همان حال که صرفاً دور تازهمی تفويض

عه انباشت سرمايه است اما نه فقط حاوی و توسداری جهانی شدن شیوه تولید سرمايه

فاز پیشین همین نظام ضد انسانی « تمدن زای» هیچ کدام از رويکردهای به اصطالح 

هم نیست که يکسره، يکسو و در همه تار و پوش تشديد بی قید و شرط استثمار، 

سالخی بشر به بیسابقه ترين اشکال در کارگاههای تولید سود، قربانی عظیم ترين 

ش سکنه زمین در آستانه درهم  و ديناری افزايش سود سرمايه و تبديل جهان بخ

هستی به جهنمی غیرقابل تحمل است. نیروی محرکه اين فاز همسان فاز پیش ستیز 

است اما در آنجا فرايند بحران ستیزی با فازی از تحوالت داری با بحران جبری سرمايه

آمیخت و در اينجا تعمیق، حدت و عروج به می تاريخی ولو با زايمان مرگ آلود به هم

فروشنده نیروی کار است که محتوای های مراحل انفجاری استثمار کاپیتالیستی توده

دهد. در آن دوره سرمايه در هیأت کارگاه و کارخانه وجود خود را می پروسه را تشکیل

لباس  داد و ارتش ذخیره نیروی کار ناشی از خلع يد مولدين خرد رامی نمايش

پوشاند. امروز غول عظیم انحصارات صنعتی جهان کوه محصوالت نیم می اشتغال

ساخته الکترونیکی خود را بدون تأسیس هیچ کارخانه، بدون هیچ استخدام، بدون 

های تقبل هیچ نوع قید و شرطی در مقابل هیچ نیروی کار، يک راست به عمق دخمه
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 پیرمرد پا به گور چینی و هندی روانه نمور زن بنگالی، کودک خردسال فیلیپینی و

 سازد. ابعاد استثمار با آنچه در صد سال پیش و در شروع انباشت امپريالیستی رخمی

داد، بسیار بسیار هولناک تر است. گلوبالیزاسیون شروع قرن پیش صدها میلیون می

ها را  در داد و همه آنمی روستائی کنده از زمین را در زير يک سقف در کنار هم قرار

ساخت. می ، در برابر کارفرما، نیروی متحد يک جنبشمزدی زنجیر متصل بردگی

گلوبالیزاسیون موجود، رابطه خريد و فروش نیروی کار را در زاغه سیاه سکونت زن 

کند می فت برنامه ريزیايکروساهندی با نرخ سود چند برابر جنرال موتورز و فورد و م

 انفرادی زندان پرتوحش استثمار از هم دورهای در سلولکثیر کارگر را های و توده

عظیم های به اعتصابای دريچهداری سازد. شروع شرائط امپريالستی تولید سرمايهمی

کرد، گلوبالیزاسیون شروع قرن بیست و يک با حبس دهها و صدها می کارگری باز

مسکونی افق ای همیلیون انسان فروشنده نیروی کار در سلولهای پرشکنجه آلونک

در صد سال پیش همراه داری سرمايه  کند.می اعتصاب را از پیش روی کارگر جاروب

جديد انباشت در دنیا، بستر زايش سوسیال دموکراسی و های با گشايش حوزه

شد، دور کنونی جهانی شدن سرمايه، سوسیال می در اروپاای رفرمیسم راست اتحاديه

کارگر های را ابزار سالخی تودهای الیسم و جنبش اتحاديهدموکراسی را باتالق نئولیبر

سازد. اين حرف که بحث میداری نئولیبرالی نظام سرمايههای در آستانه برنامه ريزی

نیست مسلماً حقیقت ای هیچ بحث تازهداری جهانی شدن در تاريخ حیات سرمايه

رشتی فاز تازه دارد اما فقط نیمی از حقیقت است. نیمه ديگر آن آمیختگی س

گلوبالیزاسیون با سطح کاماًل جديدی از انحطاط و بشرستیزی و توحش اجتناب ناپذير 

 تاريخی سرمايه در اين دوران است. 

 خلقی های . سقوط اردوگاه و پایان عمر جنبش3

در بازتولید شرائط تولید داری فروپاشی اردوگاه تجلی فروماندگی تاريخی نظام سرمايه

یات خود بود. آنچه در جريان سقوط اردوگاه خود را به نمايش نهاد، و استمرار ح
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داری مطلقاً در بن بست شکل معینی از برنامه ريزی کاپیتالیستی کار و تولید ) سرمايه

گرديد. در اينجا انحطاط تاريخی رابطه خريد و فروش نیروی کار نمی دولتی( خالصه

کنکرت در معرض ای خاص و به گونه به طور کلی بود که واقعیت خود را در سطحی

داد. سقوط اردوگاه به طور واقعی از همان موجبات و می کارگر دنیا قرارهای انظار توده

گرفت که عروج نئولیبرالیسم از می نشأتداری تناقضاتی در اندرون شیوه تولید سرمايه

 متمايزداری ايهگرديد. آنچه ترکیب ممالک اردوگاه را از قطب غربی سرممی آنجا ناشی

نمود، سطح پائین تر بارآوری کار اجتماعی، میزان حضور سرمايه اجتماعی کشورها می

اردوگاه در تقسیم کل اضافه ارزش های در بازار جهانی سرمايه و سهم نازل تر سرمايه

ناشی از استثمار طبقه کارگر بین المللی بود. ساختار نظم سیاسی در اين زمینه 

فوق های نمود. سرمايه کشورهای اردوگاه زير فشار مؤلفهمی ايفاء کمترين نقش را

قادر به بازتولید خود نبود و هر گام برنامه ريزی بازتولیدش، تشديد و تعمیق هر چه 

ساخت. درست به همانگونه که قطب غربی می هولناکتر استثمار کارگران را الزام آور

نئولیبرالی قادر به بازتولید شرائط  سرمايه بدون اتخاذ توحش بارترين رويکردهای

توانست باشد. اردوگاه به لحاظ ترکیب و مکان خاص سرمايه هايش در نمی تولید خود

داد و محکوم به درهم می وسعت سرمايه جهانی حلقه سست تر اين نظام را تشکیل

مختلف سرمايه های پاشی بود. حاصل اين فروپاشی چیزی سوای ادغام عمیق تر بخش

نی، جاسازی و بازآرائی مجدد سرمايه در چهارچوب رويکرد سراسری و جها

داری گلوبالیزاسیون نئولیبرالی روز، فشار سبعانه سهمگین تر استثمار و بربريت سرمايه

 آنان هیچ چیز ديگری نبوده است.  مزدی بر کارگران و تحکیم بندهای بردگی

د و تغییر آن شرائط، ادامه حیات اردوگاه از درون شرائط تاريخی خاصی سر بیرون آور

ساخت. دو فرايند همجنس و همسو در حفاری شالوده اردوگاه دست می آن را ناممکن

داشتند. شکست انقالب اکتبر از يک سوی و عروج وسیع ضد امپريالیسم خلقی در 

کردند. انقالب اکتبر در می از جهان محتوای اين دو پروسه را تعیینای بخش گسترده
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ی نخست پیروزی، بشارت رهائی بشر از استثمار و وجود جامعه طبقاتی را زير روزها

نگاه کارگران و انسانهای استثمار شونده و ستمکش جهان های نام کمونیسم بر کرانه

مهر کرد. شکست انقالب به صورت معکوس نوع معینی از برنامه ريزی رابطه خريد و 

ن پرچم، در پوشش همان کمونیسم با فروش نیروی کار را در همان مکان زير هما

کارگر های داعیه همان اعجاز و با نويد دروغین همان انتظارات بر سینه نگاه توده

در هاله داری روسیه و جهان ترسیم نمود. بشريت فرسوده از توحش استثمار سرمايه

 داریتوهمات انبوه برای روزگاری طوالنی به اردوگاه دل بست و شکل دولتی سرمايه

کارگر کشورها را زرادخانه توان و پشتوانه مقاوم های همین توهمات گسترده توده

نیز به داری اقتدار خود ساخت. به موازات اين فرايند شرائط امپريالیستی تولید سرمايه

کارگر و های بخش ناراضی بورژوازی کشورهای سه قاره مجال داد تا مبارزات توده

تیز با امپريالیسم در باتالق انتظارات ناسیونالیستی دهقان کشورها را با مستمسک س

و ها خود زمینگیر سازد. در هر دو محور بورژوازی بود که میدان دار واقعی برنامه ريزی

کارگر بود که تسمه های شد و در هر دو جا جنبش وسیع تودهمی هاسیاست گذاری

سابهای درونی يا ابزار نقاله عروج بورژوازی به عرصه نمايش قدرت، وثیقه تسويه ح

گرديد. بورژوازی درگیر در هر دو محور میداری ساختمان قطب قدرت نوين سرمايه

زدند!!! هر دو می سخت به هم نیاز داشتند، هر دو زير نام سوسیالیسم شمشیر

خواستند، هر دو با رقیب واحدی در جدال می پرولتاريا را ارتش ذخیره اقتدار خود

مشترکی پیش روی خود داشتند، فروماندگی جنبش کارگری و کور  بودند. هر دو افق

در دست هر دو بود. شرائط ای شدن افق سوسیالیسم ضد کار مزدی برگ برنده

مشترکات واحد بسیاری را برای آنها جور ساخته بود و آنها از اين داری تاريخی سرمايه

 بردند. می شرائط سود مشترک سرشار

نیز به همان «!! ضد امپريالیستی خلقی» های يان عصر جنبشفروپاشی اردوگاه و پا

نمودند. در طول قرن می و شرائط تاريخی مشترکی تبعیتها سیاق عروج آنها از مؤلفه
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داری بیستم و تا چند دهه پیش از پايان آن، همه کشورهای سه قاره به جوامع سرمايه

کامل و در همه وجوه  به طور تبديل شدند و رابطه خريد و فروش نیروی کار در آنجا

« صنعت مستقل»  رمانتیسیستی و اهای سترون سوسیالرؤي مسلط گرديد.

گريزناپذير روند انکشاف کاپیتالیستی عصر های ناسیونالیسم چپ در کوره واقعیت

ذوب گرديد و سفینه حیات ضدامپريالیسم خلقی در همه جا به گل نشست. 

يج مکان و موقعیت خود را در کل ساختار جهانی جوامع  مورد بحث بتدرداری سرمايه

احراز کردند و در اين میان سهم قطب اردوگاه از مجموع اضافه ارزش داری سرمايه

حاصل از کار کارگران اين جوامع در قیاس با قطب رقیب بسیار کمتر بود. مشکل 

یازمند غربی نهای ماند. رقابت با امپريالیستنمی اردوگاه به اين حد نیز محدود

کارگر های نظامی کمرشکنی بود که تا دينار آخر آن بايد با کار اضافی تودههای هزينه

گرديد. تحمیل کل اين مصائب و مشقات بر طبقه کارگر روسیه و می اردوگاه پرداخت

در همه اين داری ساير جوامع اردوگاهی به نوبه خود استقرار ديکتاتوری هار سرمايه

ها ساخت. اردوگاه با توجه به همه اين مشخصات و مؤلفهمی يرکشورها را گريزناپذ

 داد و الجرم از هم پاشید. می حلقه شکننده نظام بردگی مزدی را تشکیل

 علیه بشریتداری گرم سرمایههای . پایان جنگ سرد و آغاز جنگ4

بود. نوعی قطب داری درونی نظام سرمايههای جنگ سرد تبلور مجادالت میان قطب

پاشید. تندپیچ حاد بحران در پروسه بازتولید می دی که بر پايه داليل باال بايد از همبن

سرمايه اجتماعی کشورهای اردوگاهی، از بین رفتن امکان تحمل شرائط اقتصادی و 

اجتماعی اين جوامع برای کارگران، فقدان هر نوع افق سوسیالیستی و ضد کار مزدی 

نامه ريزی سراسری و سنجیده و پرهزينه کارگر، برهای در پیش روی توده

غربی برای رسیدن به جهان تک قطبی سرمايه، پايان عصر های امپريالیست

مادی و اقتصادی و تاريخی قطب بندی های خلقی، فروپاشی زمینههای جنبش

مشترک اردوگاه و بخشهائی از بورژوازی کشورهای سه قاره بعالوه همه عوامل ديگر، 



                                  بشر ندهيآ و موجود جهان  /  192

ای میان دو بلوک متخاصم سرمايه جهانی را به نقطه پايان خود رساند. دوران توازن قو

جنگ سرد بايد با جنگ گرم بورژوازی علیه طبقه کارگر بین المللی و رويکرد درونی 

گرديد. اين کار انجام می نوين جايگزينهای همزمان سرمايه جهانی برای قطب بندی

آشکار وقوع عینی همین حوادث  شد و آنچه در طول دهه اخیر رخ داده است شاهد

در شرف تکوين ديگر در عمق خود های است. جنگ بالکان، افغانستان، عراق و جنگ

را با داری جنگهائی هستند که بازسازی نظم تولیدی، سیاسی و اجتماعی سرمايه

هارترين و بربرمنشانه ترين معیارهای نئولیبرالی در سطح جهانی و علیه کل طبقه 

کنند. هدف اساسی همه اين جنگها برای بورژوازی امريکا می لمللی دنبالکارگر بین ا

 و نیروهای هم پیمان اين بوده است که:

هم های در سطح جهانی به نفع بورژوازی امريکا و دولتداری نظم سیاسی سرمايه -

 پیمانش پااليش شود و تحکیم يابد.

فروشنده نیروی های مار تودهتشديد و تعمیق و توسعه استثهای اعمال کلیه شیوه -

کار، کاهش هر چه سهمگین تر کار الزم و افزايش هر چه عظیم تر کار اضافی طبقه 

 کارگر به  صورت يک پديده عام بین المللی تثبیت گردد.

بهای تشکیل سرمايه ثابت برای بخش مسلط سرمايه جهانی از طريق تسلط بر  -

 شتر تقلیل پیدا کند.منابع انرژی و مواد خام ديگر، هر چه بی

در روال جاری توزيع اضافه ارزش حاصل از استثمار پرولتاريای بین المللی بین  -

های عظیم انحصاری و تراستهای بخشهای مختلف سرمايه جهانی، کفه سهم سرمايه

 غول پیکر صنعتی جهان باز هم سنگین تر و سنگین تر شود. 

را دنبال کرده اند. تجزيه يوگسالوی، همگی اين هدف داری اخیر سرمايههای جنگ

از نوع رژيم میلیوسويچ در صربستان، طالبان در افغانستان، صدام هائی سرنگونی رژيم

در عراق و يا تعارض مستمر با دولت اسالمی بورژوازی ايران بخشی از برنامه ريزی 
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برای  درونی اين نظمهای و رفع ناهمگونیداری پااليش نظم سیاسی سراسری سرمايه

 تاختن در مسیر حصول هدفهای ياد شده است.    

 داری جدید سرمایههای . قطب بندی5

خوش » شرائط حاصل از فروپاشی اردوگاه، برای بخش مسلط تر سرمايه جهانی 

دلیل اين امر پیش تر در البالی همین نوشته تا «. درخشید ولی دولت مستعجل بود

اشی بلوک شرق در تعبیر واقعی و به لحاظ حدودی مورد بحث واقع شده است. فروپ

اقتصادی شکلی از پااليش بود که سرمايه جهانی در ساختار پروسه بازتولید خود با 

آورد. متعاقب اين رخداد تالش می رويکرد غلبه بر وضعیت بحرانی دامنگیرش پديد

حاصل غربی و نهادهای مالی و صنعتی عظیم دنیا اين بود که شرائط های امپريالیست

مسلط روز هدايت های را در راستای ادغام هر چه عمیق تر کل سرمايه به نفع قطب

نمايند. اما اين نمايندگان فکری و سیاسی يا اقتصاددانان بورژوازی نیستند که 

کنند، کامالً بالعکس، سرمايه است که می سرنوشت پروسه کار سرمايه را تعیین

زائی خود را به صورت محتوای دانش و تعقل و الزامات و شرط و شروط تداوم ارزش اف

نمايد. در بطن شرائطی که اردوگاه می برنامه ريزی به ساختار ذهن و انديشه آنها پمپاژ

داری الزم برای ظهور قطب بنديهای نوين جهان سرمايههای پاشید، زمینهمی از هم

مايه داری، گرديد. بحران حاد ساختاری نظام سرمی نیز در پشت سر هم  به صف

، کشورهائی اروپائی و ژاپن در شروع دهه اتنزل فاحش نرخ رشد اقتصادی امريکا، کاناد

صندوق « اصالح ساختاری»و « تعديل اقتصادی» قرن پیش، بن بست طرحهای  90

میانه، رگر کشورهای آسیای جنوب شرقی، خاوجهانی پول، فشار بحران اقتصادی ويران

روی پروسه بازتولید سرمايه جهانی و به طور اخص امريکای التین و افريقا بر 

های امريکائی و اروپائی و ژاپن، متوسط ترکیب آلی حیرت بار سرمايههای سرمايه

اخیر و بسیاری های عظیم انحصاری و کاهش نسبی نرخ سود عمومی سرمايه در حوزه
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ساختاری  بر بحرانداری مسلط موجود سرمايههای عوامل ديگر چشم انداز غلبه قطب

 سازد. می جاری و فازهای حدت آن را بیش از پیش دچار ترديد و تیرگی

باال، سرمايه اجتماعی کشورهائی مانند چین، های در کنار وضعیت دامنگیر حوزه

روسیه و هندوستان از شرائط کم و بیش متفاوتی برخوردارند. نیروی کار شبه رايگان 

باع بازار داخلی از سرمايه در قیاس با ممالکی در وسیع ترين میزان، سطح پائین تر اش

بسیار گسترده برای انباشت، متوسط بسیار های مانند اروپا و آلمان و ژاپن، وجود حوزه

پائین تر ترکیب ارگانیک سرمايه اجتماعی، موقعیت بسیار ضعیف جنبش کارگری 

های همه دادهحتی در مقايسه با اروپا، قدرت رقابت در بازار بین المللی به دلیل 

کند که برای ظهور می مشابه، به آنها کمکهای اقتصادی و اجتماعی باال و ساير مؤلفه

ابراز حیات کنند. داری تازه سرمايه در وسعت بازار جهانی سرمايههای به صورت قطب

کل تجارت خارجی کشورهای امريکای التین را به خود  %47چین هم اکنون بیش از 

چینی در تجارت خارجی افريقا با سرعت تمام های سهم سرمايه اختصاص داده است.

در حال افزايش است. صدور سرمايه و کاالهای ساخت اين کشور به ايران، ممالک 

رود. رشد اقتصادی می عربی و جوامع آسیای جنوب شرقی به سرعت رو به گسترش

ت. موازنه ساالنه چین در طول دهه اخیر در سطح جهانی بسیار چشمگیر بوده اس

دالر به میلیارد  200س آمارهای سال جاری تجارت خارجی اش با امريکا نیز بر اسا

زيان امريکا و به همین میزان به سود چین گزارش شده است. روسیه و هند، نه در 

اين میزان اما باز هم به شکل قابل توجهی از لحاظ نرخ انباشت و رشد اقتصادی 

در قیاس با برخی کشورهای غربی به خود اختصاص داده سنگین تر را ای ساالنه، کفه

 اند.  

خواهد داد، آيا شرائط داری به سرمايهای جديد چه سیمای تازههای اينکه قطب بندی

سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و بلوک بندی نوع سابق تکرار خواهد شد؟ آيا جنگ 

الت سوای آنکه هیچ سرد جديدی جريان خواهد يافت يا بالعکس؟ و نوع اين سؤا
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تواند داشته باشد، در عالم واقع نمی از جانب هیچ مرجعیای پاسخ حاضر و آماده

تعیین کننده مسائل اساسی و سرنوشت ساز زندگی آتی بشر نیز نخواهد بود. قطب 

بنديهای جديد نمايش حلقه معینی در زنجیره شتاب جهانی شدن هر چه وسیعتر و 

روز است. ظهور چین به صورت يک قطب نیرومند سرمايه  عمیق تر سرمايه در شرائط

امريکائی و اروپائی به آن های در دنیا مقدم بر هر چیز بیان انتقال غول آسای سرمايه

ديار برای استثمار هولناکتر نیروی کار ارزان توده وسیع کارگران چینی است. همین 

کند. نکته اساسی می مسأله در مورد روسیه و به نحو اولی در باره هندوستان نیز صدق

در کل اين روند جنب و جوش درونی و در همان حال برنامه ريزی شده سرمايه 

سودآورتر و تشديد وحشیانه تر استثمار های ی انباشت گسترده تر در حوزهجهانی برا

و تدارک  با هم نیز رقابتی در همین راستاها کارگر است. رقابت اين قطبهای توده

تهاجمات هارتر علیه جنبش کارگری بین المللی خواهد بود. راه انداختن مباحثات 

ج اعتبار يورو، افزايش قدرت اقتصادی چین طوالنی در باره افول امپراطوری دالر و عرو

های تواند سوژه دلپذيری برای پژوهشمی و سیر رو به زوال اقتصاد امريکا و ... اگر

دانشگاهی محققان چپ باشد اما برای طبقه کارگر جهانی مشکل گشای هیچ رنجی 

 نیست.    

 . آستانه انقالبات کارگری لغو کار مزدی6

ار نکات باال نیست. رشته پیوند میان تمامی آنها يک چیز است. نیاز به بازگوئی تیترو

طبقه کارگر جهانی پا به شرائطی نهاده است که اگر چه در تداوم ارگانیک ساير 

است اما ضرورت تعیین تکلیف در آن به نقطه انفجاری داری حیات سرمايههای دوره

ن قضیه رياضی تبديل خاصی رسیده است. در متن اين شرائط يک چیز به بديهی تري

کنیم که هر دقیقه آن از دقیقه پیش هولناک تر می شده است. در دنیائی زندگی

تری يابد. هر روز با جمعیت بسیار انبوهمی است. شمار بیکاران به طور مستمر افزايش

گرديم. نان، آب، بهداشت، دارو و درمان و می از گرسنگان در چهارگوشه جهان مواجه
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شود. هیچ تضمینی حتی می ه لحظه بیشتر از دسترس انسانها خارجمسکن لحظه ب

برای فروش نیروی کار در چند هفته يا چند روز بعد برای بسیاری از شاغالن نیز باقی 

گیرد و می نمانده است. بی خانمانی و آوارگی ابعادی عظیم تر از هر زمان به خود

های نان در آبای يافتن لقمه روزی نیست که دهها و صدها انسان گرسنه  در مسیر

غرق نشوند. جنگ و لشکرکشی و برباد دادن زندگی میلیون، میلیون انسان ها اقیانوس

تبديل شده است. داری با هدف افزايش سود سرمايه به قمار روزمره دولتمردان سرمايه

و شرط گريزناپذير ماندگاری داری کل اين حوادث جبر پروسه حیات سرمايه

خوب و بد، احزاب راست و چپ، دموکراسی يا های شده است. اين دولتاری دسرمايه

ديکتاتوری، خصوصی بودن يا دولتی بودن، جهانی شدن و نئولیبرالیسم يا هر شکل 

زند. می نیست که پروسه وقوع رخدادهای فوق را دامنداری ديگر برنامه ريزی سرمايه

ات اقتصادی و اجتماعی اين نفس موجوديت شیوه تولید و مناسب بالعکس،

يا نظام مبتنی بر رابطه خريد و فروش نیروی کار است که در فاز کنونی داری سرمايه

تاريخ حیات خود تحمیل همه سیه روزيها و مصائب مذکور بر زندگی بشر را اجتناب 

 ناپذير ساخته است. 

نظام نه  روند تشديد استثمار و توسعه فقر و فالکت و بی حقوقی بشر معاصر در اين

تازد و می به سوی کُند شدن ندارد که با شتاب حداکثر به پیشای فقط هیچ دريچه

میلیاردها انسان فروشنده نیروی کار در دنیا قربانیان بالواسطه آن هستند. تالش 

نوشته حاضر در چهارچوب محدود خود متوجه طرح اين حقیقت است که در 

راهها بر زندگی انسانها بسته شده است.  همهداری چهارديواری حیات نظام سرمايه

يک راه به طور واقعی بیشتر باز نیست. اين راه، بازگشت جنبش کارگری جهانی به 

پرولتاريا گورکن نظام » میعاد عظیم تاريخی خويش است. اين حرف مارکس که 

به رغم گرد و خاک بسیار سنگینی که تاخت و تاز سالیان دراز « استداری سرمايه

وازی بر آن بار کرده است، همچنان با بیشترين درخشش، بزرگترين ضرورت بورژ
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نمايد. اين واقعه شايد به وقوع می زندگی انسان را در برابر انظار خیره جهانیان تصوير

نپیوندد. در اين صورت آلترناتیو آن يک چیز بیش نیست. نابودی بشريت، سخنی که 

ديث زندگی روزمره میلیاردها نفوس جمعیت باشد. حنمی يقیناً شعار و شعارپردازی

مبارزه طبقاتی، اجبار سخن مهم ديگر مارکس تأکید وی بر کارگری در دنیاست. يک 

اين مبارزه برای طبقه استثمار شونده و بالنده تاريخ و نقش آن به مثابه لکوموتیو 

شد در  تحوالت تاريخی است. آيا پرولتاريای جهانی اکنون در قلب شرائطی که تصوير

کار تدارک ايفای اين نقش هست يا نیست؟ جواب ساده نیست، اما يک چیز بسیار 

روشن است. اين تنها راه تداوم حیات اوست. آنچه اينک در شوراهای کارگری نوپای 

آلمان، به « سیکل سیستم» کارگران کارخانه  اين و آن ايالت آرژانتین، در شورای

ی ايران، در رويکرد شورائی کارگران برخی در درون جنبش کارگرای صورت نطفه

اتوموبیل سازيهای امريکا و مشابه اينها جريان دارد انعکاس زنده تالش برای برون 

رفت از باتالق اسارت بردگی مزدی است. آنچه اساسی است نه فال گیری و پیشگوئی 

ن در رابطه با سؤال فوق که تالش هر فعال جنبش ضد کار مزدی در هر گوشه جها

                        برای کمک به پروسه تدارک اين پیکار است. 
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 1384ديماه  11 سرنگونی طلبی ضد سرمایه داری؟ رژیم ستیزی فراطبقاتی یا

  

رفرمیسم میلیتانت کمونیسم نما، تاريخًا تالش کرده است تا واقعیت تمام عیار 

مطراق سرنگونی طلبانه از ديد سوسیال بورژوائی خود را با توسل به شعارهای پر ط

طبقه کارگر مخفی سازد. سرنگون ساختن رژيم سیاسی حاکم برای طیف های توده

کهنه استقرار جمهوری های وسیع کمونیسم بورژوائی، راه عبوری به سوی اتوپی

رهائی »  ،دموکراسی، صنعت مستقل ملی!! ،حاکمیت زحمتکشان!! ،دموکراتیک خلق!!

و مانند اينها بوده است. کمونیسم بورژوائی در يک دوره طوالنی «! ماز سلطه امپريالیس

تاريخی با دمیدن در صور اين نوع سرنگونی طلبی، توفیق يافته است که جنبش 

به دور سازد. جنبش ضد داری کارگری را از ريل سرنگونی طلبی راستین ضد سرمايه

گسست فائق آيد. مقاله حاضر  کار مزدی و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر بايد بر اين

تالش دارد تا  تفاوت بنیادی اين دو نوع رژيم ستیزی را بر متن شرائط اجتماعی 

 موجود مبارزه طبقاتی کنکاش نموده و توضیح دهد.    های حاضر و زمینه

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بورژوازی ايران، در جريان معرفی سومین وزير 

تصار س اسالمی سرمايه، کارنامه دولت سلف خويش را به اخرفوزه نفت خود به مجل

میلیارد تومان کسری  3900ماهه اول امسال بیش از  6تنها در » چنین توصیف کرد. 

میلیارد دالر به دولتها و مؤسسات خارجی بدهکار بوده  40بودجه داشته ايم، بالغ بر 

ت، بدهی ما به بانکهای تعهدات خارجی بر دوش ما بوده اس دالر  میلیارد 30ايم، 

میلیون نفر  3گرديده است و باالخره حدود می ان ممیلیارد تو 16000بر  بالغ داخلی

 «                                                                         در جامعه فاقد شغل و کار و درآمد بوده اند.

ارت عظیم صنعتی و مالی طیف های ابوابجمعی خاتمی، صاحبان انحصنئولیبرال

رفسنجانی و ساير فراکسیونهای منتقد احمدی نژاد در درون  قدرت دولتی سرمايه نیز 

که نابخرديها و سیاستهای خام وی به اختالل اند بطور متقابل به او خرده گرفته
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بزرگ، تضعیف مقبولیت اقتصادی و سیاسی های وضعیت بورس، سرگردانی سرمايه

                                                   بین المللی و گسست شیرازه ديپلوماسی کشور منجر شده است.                                                                         ايران در سطح

خطوط کلی ديالوگ جاری درون قدرت سیاسی سرمايه است، اما آنچه که طبقه ها اين

بیند يا الزم است ببیند و اساس ستیز خود می در پشت سیر وقايع روزايران ر کارگ

روند کار واقعی و جاری سرمايه  ری است. ببینیم که در آنجا، درقرار دهد مسأله ديگ

 چهداری اجتماعی ايران و در پهنه تقابل عینی میان کار و سرمايه، در جهنم سرمايه

                                               گذرد؟                         می

میلیارد دالری دولت بورژوازی به بانکها و انحصارات مالی و صنعتی بین  40بدهکاری 

ی است که در طول دو دهه اخیر به يخش ناچیزی از کوه عظیم سرمايه هاالمللی ب

در قلمروهای  هابازار انباشت داخلی ايران سرريز شده است. پیش ريز اين سرمايه

 گوناگون خريد و فروش نیروی کار، تا آنجا که به کل طبقه سرمايه دار ايران بر

گردد نه يک بدهکاری نامیمون که شراکتی ضروری و بسیار پر سود با سرمايه می

جهانی در تحکیم موقعیت سرمايه اجتماعی ايران و استثمار هر چه گسترده تر، هر 

 40وسیع طبقه کارگر ايران است. بدهکاری های ر تودهچه شديدتر و هر چه هولناک ت

میلیارد دالری بخش بسیار ناچیزی از کهکشان عظیم سرمايه جهانی است که در 

جاری درون ساختار سرمايه و تغییر نام مالک به های چهارچوب نقل و انتقال

توسط  اضافه ارزش انبوه تولید شده شود ومی انباشت داخلی ايران سرريزهای حوزه

کارگران در قلمرو پیش ريز آنها، به صورت سود و بهره بانکی و عناوين ديگر میان 

 گردد.                                                                      می طبقه سرمايه دار در داخل و خارج تقسیم

ومند ضد میلیارد تومان کسری بودجه دولت نیز در غیاب تعرض نیر 3900رقم 

از زنجیره فتوحات ای طبقه کارگر، نه معضل سرمايه داران، که حلقهداری سرمايه

طبقه آنها در جنگ با طبقه کارگر است. معنای زمینی اين کسر بودجه در اقتصاد 

با برنامه ريزيهای روتین خود، تالش داری سیاسی بورژوازی اين است که دولت سرمايه
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ندگی فقرآلود و سراسر درد و مرگ نسل کنونی و آتی خواهد کرد تا باز هم سطح ز

زير ها ش سود سرمايهمیلیارد تومان ديگر، به نفع افزاي  3900کارگر را تا های توده

يک دقیقه است معمول بورژوازی که اعمال آن دهد. کار متعارف و سی فشار قرار

                                                                    باشد.                               نمی تعطیل بردار نبوده و

از تراز محاسبات داخلی سرمايه است ای میلیارد دالر تعهدات خارجی هم گوشه 30

کند و فلسفه می که مبادالت جاری میان اجزاء مختلف سرمايه بین المللی را منعکس

کارگر هشدار دهد تا های به توده گزارش آن، از سوی بورژوازی فقط اين است که

انباشت و مقتضیات سودآوری افزون آماده ذبح خويش، در آستان مصالح بیش از پیش 

 باشند.                                                                  ها تر سرمايه

دولت  میلیارد تومان بدهی، به سیستم بانکی کشور، قبض پرداختی است که 16000

کند، تا وجوه آن را از محل آخرين می برای کل کارگران ايران صادرداری سرمايه

                                   درهم و دينار باقی مانده معیشتی شان، به حساب سرمايه واريز سازند.                                                              

ای که گوشهداری ون بیکار نیز نه درد سرمايه داران يا دولت سرمايهمیلی 3و باالخره 

کارگر، با های از توفیق طبقه آنها در تحمیل بیشترين گرسنگی و مرگ و فقر بر توده

                              هدف جلوگیری از کاهش نرخ سود سرمايه هاست.                                                                           

به اين ترتیب آنچه احمدی نژاد پیرامون کارکرد دولتهای خاتمی و رفسنجانی بر زبان 

رانده است، در گذرگاه شرع بورژوازی نه غفلت از مصالح و منويات سرمايه که بالعکس 

يه تبلور تالشی جامع االطراف برای دست و پنجه نرم کردن با بحران بی فرجام سرما

کارگر، ممد های داری، سرشکن نمودن کل بار اين بحران، بر نان نخور و بمیر توده

حیات پروسه بازتولید سرمايه و راهگشای دستیابی شمار کثیر سرمايه داران خصوصی 

سرمايه هايشان بوده ای يا  دولتمردان سرمايه به اقالم عظیم سود و افزايش افسانه

                                                                                              است.                       
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از زنجیره طوالنی برنامه ريزيهای سراسر هائی و راهکارها حلقه يا حلقهها اين سیاست

اسالمی علیه کارگران از آغاز تا امروز بوده است. بورژوازی داری جنايت دولت سرمايه

یده است تا از طريق اعمال همه اينها با هم به نیازهای پروسه بازتولید سرمايه کوش

اجتماعی پاسخ گويد. اين طرحها و راهکارها را با سرکوب بی امان و گسترده هر 

اعتراض کارگری به هم آمیخته است، تا نهايتًا بتواند سفینه حیات استثمار و توحش 

 .                                                        را از غرق شدن باز داردداری سرمايه

 آنچه جناح رقیب در مورد دولتیان جديد سرمايه و دار و دسته احمدی نژاد بر زبان

رانند، نیز همه و همه دعاوی بی اساس است. تیم احمدی نژاد هر چه کرده است و می

بخش غیرقابل گريزی از  کند، نیاز جبری رتق و فتق مصالح سرمايه ومی هر چه

کارزار ارتجاعی و بشر ستیز بورژوازی برای تحمیل ملزومات بقای بردگی مزدی بر 

طبقه کارگر است. روند پرشتاب فاز تازه رويش انحصارات بزرگ و سیر بی سابقه 

تمرکز سرمايه در بازار انباشت داخلی، بعالوه فشار بحران اقتصادی جاری در سه دهه 

يک بیکاری گسترده چندين میلیونی را در پی داشته است. وقتی که اخیر، المحال 

 به حکم نیاز ارزش افزائی سرمايه، اين توده عظیم را از کار بیکارداری نظام سرمايه

ای کند بايد برای جلوگیری از اشتعال آتش خیزش و انقالب اين جمعیت هم چارهمی

دهد؟ می کند يا شفامی رد يا نه؟ کورنديشد. اين که اين چاره انديشی هیچ بردی داابی

 و يا هیچیک؟ مسأله ديگری است. طرحهای احمدی نژاد بر خالف آنچه که برخی

پندارند نه از نوع سقاخانه سازيهای دوران ناصرالدين شاه قاجار! که عین راه حلهای می

رايج و شايع بورژوازی جهانی در قرن بیست و يکم است. احمدی نژاد به بخش 

عی از اين بیکاران وعده وام ازدواج داده است. اين از نوع همان چاره گريهای وسی

خیزد. به موجب اين می منحطی است که از ژرفای سیاستهای روز طبقه بورژوازی بر

میلیارد دالری صندوق ذخیره ارزی دولت، به صورت  40کل درآمد  %15طرح حدود 

گیرد. اين رقم در می يا بعضًا شاغل قراروام در اختیار يک جمعیت نسبتاً وسیع بیکار 



 203/   لغو کار مزدیجنبش 

میلیارد تومان سرمايه آزاد يا  77000چهارچوب محاسبات بورژوازی بخشی از 

موجود در جامعه است که با « نقدينگی» سرگردان يا به روايت اقتصاددانان سرمايه، 

ر اجرای طرح احمدی نژاد، با نرخ سودی هر چند نازل تر از نرخ سود عمومی، يعنی د

گردد. بورژوازی همزمان در چهارچوب می سطح بهره بانکی، از حالت آزاد و راکد خارج

اين طرح، تقالی خود برای ريختن آبی برآتش خشم و عصیان يک جمعیت وسیع 

گذارد. در مورد وضعیت بازار می بیکار و مقابله با خطر طغیان آنان را، نیز به نمايش

 تصورای چه شايع است و يا تحلیل گران سقاخانهبورس در اين دوره نیز بر خالف آن

کنند در اساس خود هیچ ربطی به نامطلوبی تیم دولتی احمدی نژاد برای می

جهانی ندارد. واکنش بازار بورس به ترکیب داری ايران يا سرمايهداری سرمايه

و  اتخاذ شده توسط اينهای يا سیاستمتفاوت بورژوازی در جوامع مختلف های کابینه

به خودی خود، مبین چاره گر بودن يا نبودن دولتها يا داری آن دولت سرمايه

نیست. از آن مهمتر و داری سیاستهای آنان برای غلبه بر معضالت و تنگناهای سرمايه

در کار حل و فصل مشکالت ها اساسی تر اينکه چاره گر بودن و نبودن طرحهای دولت

ر نیست. اگر بناست واکنش بازار بورس، به کارگهای سرمايه حداقل مشغله توده

رويدادهای اقتصادی و سیاسی روز را از منظر زندگی و مبارزه طبقه کارگر نگاه کنیم، 

آنگاه بايد قبل از هر چیز به مکان و موضوعیت اين پديده در کل سیستم بازتولید 

اوراق  سرمايه اجتماعی کشورها يا کل سرمايه جهانی نظر اندازيم. بورس و فروش

سهام يک اهرم کارساز در توسعه انباشت متمرکز سرمايه و در همان حال يک 

های مکانیسم نسبتاً مؤثر سرمايه در مقابله با گرايش نزولی نرخ سود است. بورس

کوچک و های ارقام بسیار عظیمی از وجوه پراکنده دارائیمعتبر دنیا، بطور روزمره 

ر اختیار سرمايه مالی متمرکز بین المللی و از بزرگ را جمع آوری کرده و يکراست د

دهند. می اين طريق در اختیار تراستهای غول پیکر مالی و صنعتی جهان قرار

انحصارات بزرگ بین المللی در همان حال که کل اين وجوه عظیم را اينجا و آنجا در 
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نرخ  کنند سهمی بسیار کمتر ازمی انباشت جهانی پیش ريزهای سودآورترين حوزه

همین امر نمايند. می زء و پراکنده پرداختسود عمومی به صاحبان کوچک سهام ج

عظیم های که جويبارهای نازک وجوه مالی متفرق در سیطره تملک آنان به سرمايه

 شود، اما آنان سودی پائین تر از نرخ سود عمومی به دارندگان آنهامی پرسود تبديل

هر کشور يا کل سرمايه جهانی به صورت يک  پردازند، برای سرمايه اجتماعیمی

نمايد. بورسهای موجود دنیا سوای می مکانیسم مؤثر مقابله با کاهش نرخ سود عمل

اين مسأله، در هر گام و در واکنش به هر جابجائی اقتصادی يا سیاسی بی اهمیت، کل 

بسته به پس اندازهای پراکنده  متعلق به میلیونها  انسان کم درآمد مستأصل و دل 

کنند و همه آنها را يکجا به قلمرو مالکیت سرمايه می اوراق بورس را عمالً فاقد اعتبار 

چند سال اخیر در  نمايند. آنچه در طولمی منتقلداران بزرگ خصوصی و دولتی 

ايران و در رابطه با بازار بورس رخ داده است، نیز سوای توسل متعارف سرمايه به 

در مقابل خطر بقا يا دستکاری الزم موقعیت خود ازيهای حفظ  و شعبده بها مکانیسم

باشد. بورژوازی ايران در سیر صعودی چند نمی همیشه جاری جنبش کارگری نبوده و

ساله شاخص بورس، ارقام هنگفتی از امکانات معیشتی بخشهائی از اقشار کم درآمد 

تعاقب آن در سینه سای و خصوصی پیوند زد و معه را به سرمايه انحصارات دولتی جام

نزولی اين شاخص کل اين ارقام را با سرعت تمام از يد آنها خارج و به عین سرمايه 

 سرمايه داران مبدل ساخت.                                                        

و راهکارها يا نوع ديپلوماسی خارجی اين دولت و آن دولت ها بحث پیرامون سیاست

و سمتگیريهايش برای بورژوازی چاره ساز هست ها از منظر اينکه سیاستداری هسرماي

يا نیست؟! مشکل هر طبقه و جنبشی که باشد، مشکل پرولتاريا و جنبش کارگری 

او به همان اندازه مطلوب و مقبول های نیست. دولت احمدی نژاد، طرحها و جهتگیری

داری استهای اسالف وی برای سرمايهو سیها سرمايه اجتماعی است که برنامه ريزی

رسد از می به نظرای آنچه در اينجا عقب مانده و سقاخانهضروری و مطلوب بودند. 
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اجتماعی ، همان شیوه تولید يا مناسبات اقتصادیهای و راه حل يابی تنگناهابطن 

گیرد، که جامعه مدنی خاتمی، پروژه سازندگی رفسنجانی و اقتصاد جنگی می نشأت

گرفت. جناح بنديهای موجود درون بورژوازی و قدرت می سوی از آن سرچشمهمو

ايران، نه پديده خاص ايرانی، اسالمی، شرقی و از اين قبیل دسته داری سیاسی سرمايه

بنديهای بی معنی که مشخصه عام و رايج طبقه سرمايه دار در سراسر دنیاست. 

جدا از جدال و ای ، نه فقط تافتهمنازعات میان بخشهای مختلف بورژوازی در ايران

نیست که داری مشاجره رايج میان احزاب سیاسی بورژوازی در ساير ممالک سرمايه

 است.                                                      ها نسخه معمول و کم و بیش منطبق همان کشمکشها و رقابت پردازی

ايران، در اساس خود، جنگ و داری ت سرمايهتعارضات پیشینه دار و جاری درون دول

ستیز روايات مختلف اسالمی، در باره حکومت و اقتصاد و سیستم بانکداری و قوانین 

باشد. اين نمی جامعه مدنی و اسالمی نبوده وع و عرف يا مشروطیت و مشروعیت و شر

ی دولت تعارضات در دنیای واقع، بر محور به پا نمودن دولت سرمايه داران به جا

چرخد. همه جناحها حتی عقب نمی نچرخیده وها سرمايه داری!! و امثال اين مؤلفه

زنند. همه به اندازه هم می مانده ترين و قرون وسطائی ترين آنها از زبان سرمايه حرف

و هر يک درنده تر از ديگری چگونگی بود و بقای پروسه انباشت و ارزش افزائی 

میل همه با هم و ددمنشانه تر از همديگر راه و رسم تح کنند.می سرمايه را تدبیر

نمايند. همه می سرمايه از نیروی کار را برنامه ريزیوحشیانه ترين میزان استثمار 

فهمند و برای تحقق بخشیدن به منويات سرمايه می بسیار ژرف حرف دل سرمايه را

کشیدنهای داخلی و  کنند. تمامی گفته ها، راهبردها، طرحها و خط و نشانمی تالش

و ها خارجی دولت احمدی نژاد، يک به يک و مو به مو، وجوه مکمل همان سیاست

شعارها و جهتگیريها و خطوط کار ديپلوماسی دولتهای سلف او هستند. اين نفس 

فرمولبنديهای سنجیده يا نسنجیده احمدی نژاد نیست که کارکرد روز دولت وی در 

و اجتماعی و روند تقابل بورژوازی با طبقه کارگر را  پهنه سیاستگذاريهای اقتصادی
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در مسیر  از اين حرفها و فرمولبنديها رازند، بلکه سرمايه است که هر کدام می رقم

بخشد. تمامی اعضای دولت جديد می کند و انسجاممی مطلوب خود دستکاری

بی قید و شرط  بورژوازی، در مراسم اخذ رأی اعتماد از پارلمان سرمايه، بر پای بندی

خويش به آنچه که توسط دولتهای ماقبل آنها طراحی شده است تأکید مؤکد و مکرر 

وزير پیشنهادی نفت به کرات در مقابل پرسشهای روزنامه  4به عمل آورده اند. هر 

شناسند!! مافیای نفتی نمی به نام مافیای نفتیای که پديدهاند نگاران توضیح داده

بزرگی که توسط  بخش خصوصی های است برای اشاره به تراستای اصطالح عامیانه

نفتی پديد آمده است. های وردهآردادها يا تولید و فروش نفت و فردر قلمرو انعقاد قرا

سرمايه داران ابوابجمعی طیف رفسنجانی از جمله مهمترين صاحبان اين تراستهای 

 عظیم نفتی هستند. 

رگ صنعتی و مالی، در قلمروهای گوناگون در طول دو دهه اخیر صدها انحصار بز

اقتصادی، توسط سرمايه داران خصوصی تأسیس گرديده است. بیشتر صاحبان اين 

انحصارات دولتمردان رژيم اسالمی و شرکای آنها هستند. کمتر بخشی از حوزه 

ديگر اقتصاد جامعه های صنعت، معدن، جنگلداری، کشاورزی بزرگ، تجارت يا حوزه

عظیم سرمايه های که در سیطره نفوذ بالمنازع اين انحصارات و کنسرنوجود دارد 

از سرمايه گذاريهای انبوه انحصاری ای غالباً پیچیده گذاری نباشد. شبکه وسیع و

مختلف اقتصادی پديد های مشترک  میان سرمايه داران داخلی و بین المللی درعرصه

هیچ اطالعی از اسم و رسم ها آمده است که در بسیاری موارد کارگران آن حوزه

صاحبان شرکتها ندارند. سیر تمرکز سرمايه در سالهای اخیر به تشکیل اين انحصارات 

است.  انبوه انحصارات پیشین منجر گرديدهجديد در کنار رگ خصوصی و دولتی بز

های سطوح برنامه ريزی و در تمامی رويکردها و پروژهدولت احمدی نژاد در کلیه 

پاسداری بی قید و شرط، از منافع تام و تمام اين يش، نسبت به روی خو پیش

 عظیم صنعتی و مالی سوگند وفاداری ياد کرده است.                                                               های کنسرن
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فاز جديد تمرکز و انحصاری شدن سرمايه که سالهاست روند جاری پروسه بازتولید 

ان شتاب دنبال اجتماعی  ايران بوده است در دولت احمدی نژاد نیز با همسرمايه 

اهها و واحدهای تولیدی کوچکی که در طول ماههای اخیر زير گشده است. شمار کار

به هیچوجه از گذشته کمتر نیست. اند فشار اين روند به ورطه تعطیل فرو رفته

طعی و نهائی ايران به سازمان موضوعی که تداوم تحقق آن، يکی از شروط مهم ورود ق

تجارت جهانی بوده است. دولت احمدی نژاد در پیشبرد اين روند يا به بیان دقیق تر 

در پاسخ به ضوابط ورود نهائی ايران به سازمان تجارت جهانی حتی از دولت سلف 

 خود گوی سبقت ربوده است.

يه دار ايران با خیر وی در همان حال که از هر لحاظ برای طبقه سرما« سهام عدالت»

و برکت همراه است در عمق خود يکی از راهکارهای مهم بورژوازی برای طی مطلوب 

تا پايان سال گذارد. بر طبق مصوبه مجلس هفتم، می اين پروسه را هم به نمايش

به اقشار مختلف « اوراق مشارکت»میلیارد تومان  1500جاری خورشیدی، بیش از 

کل نقدينگی موجود يا  %8د. فروش اين اوراق که حدود اجتماعی فروخته خواهد ش

دهد يک پاسخ جدی به نیاز تمرکز بیشتر و بیشتر می را تشکیل« آزادهای سرمايه»

سرمايه اجتماعی است. بخش اعظم خريداران اين اوراق سرمايه داران کوچکی خواهند 

بازتولید خود را از  بود که کارگاه تولیدی کوچک آنها بنا به جبر پروسه تمرکز شرائط

رئیس جمهور جديد بورژوازی حین انجام اين فريضه اساسی شرع نهند. می دست

 سرمايه کوله باری سنگین از بساط جادو و جنبل نیز پیش روی مردم ناراضی پهن

کند و با هر چشم به هم زدن، صدها معجزه عدالت اسالمی!! از نهانخانه اسرار می

 کشد.                                               می هانی بیرونسرمايه و سازمان تجارت ج

همه توضیح واضحات است. تصور اينکه دولت احمدی نژاد يا هر دولت ديگر ها اين

از  جز اين کند عمیقًا غلط و بی معنی است اما اشاره ما به اين نکات نیزداری سرمايه

شود. روی سخن با همه  کسانی است نمی یاشتیاق وافر ما به بازگوئی بديهیات  ناش
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از پاپ، نامطلوب  نمايند تا کاتولیک ترمی که هم و غم خود را مصروف آن نموده و

بودن دولت احمدی نژاد برای بورژوازی ايران را اثبات کنند! اگر اين حرفها از سر 

مطلوبیت به يران دلسوزی برای بورژوازی است واقعیت اين است که طبقه سرمايه دار ا

اين دولت همسان همه دولتهای ديگرش، برای خود يقین دارد و اگر بحث احیاناً بر 

سر پرولتاريا است بهتر است، دوستان ما باور کنند که کل بود و بقای سرمايه و وجود 

                                                است.                                              « عذاب الیم»هر نوع دولت بورژوازی برای کارگران 

در جامعه سوئد، اين پرهیاهوترين الگوی دموکراسی و مدنیت سرمايه داری، در سر 

يکی از تندپیچهای حساس توفش بحران اقتصادی، طیف احزاب راست تر و هارتر 

و چپ را  ونی، احزاب سوسیال دموکراتیايفای نقش اپوزيسها بورژوازی به دنبال سال

ون فرو راندند. سوسیال دموکراسی سوئد در آن مقطع، در همان یبه موقعیت اپوزيس

ريخت، در عالم واقع آن را يک برد می حال که ظاهراً برای اين باخت بزرگ خود اشک

نمود. سوسیال دموکراسی در اين گذر، نه از زاويه منافع ويژه می مهم خود تلقی

صالح کل سرمايه اجتماعی و کل طبقه بورژوازی سوئد، يا حزبی، که دقیقًا از منظر م

شد. حزب سوسیال می به بیان دقیق تر از منظر کل سرمايه به سیر حوادث خیره

داری دموکرات با تیزبینی و عاقبت نگری کامل يک حزب مدافع موجوديت سرمايه

ه لحظه خاص فقط وحشیانه ترين اشکال تعرض به تمامی وجوديد که در آن می

تواند پروسه بازتولید سرمايه می معیشت و رفاه اجتماعی طبقه کارگر سوئد است که

اجتماعی را از خطر يک اختالل بالفعل و سرنوشت ساز رهائی بخشد و اين کاری بود 

گرفت و می که انجام آن با دست بلوک بندی راست تر سرمايه هم طبیعی تر انجام 

کرد. رويه می منافع کل بورژوازی را تضمین هم در درازمدت بسیار بیشتر و بهتر

سال بعد در همین جامعه سوئد  4متفاوت اما کاماًل همگن و همساز همین واقعه 

باختند و می اتفاق افتاد. اين بار طیف احزاب راست تر بورژوازی بودند که انتخابات را

آن يک باخت آنها برای کل سرمايه اجتماعی سوئد، مستقل از طیف بندی درونی 
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شد. در اينجا عروج مجدد سوسیال دموکراسی به اريکه می پیروزی جدی محسوب

خشم طبقه کارگر عاصی سوئد های توانست شعلهمی ايفای نقش مسلط دولتی بود که

افول و عروج گرايشات يا جناحهای مختلف  را مهار نمايد.داری علیه نظام سرمايه

ای در قدرت سیاسی نیز قرار نیست پديدهبورژوازی ايران به قلمرو نقش مسلط تر 

باشد. علم و کتل داری در کل جهان سرمايهها متفاوت از سیر طبیعی اين جابجائی

اولی و های گفتگوی تمدن حمدی نژاد،جامعه مدنی خاتمی و هیاهوی يهود ستیزی ا

تمدن اسالمی دومی، غرب دوستی جنبش اصالحات و شرق دوستی دار و دسته  شعار

گرا و دهها نمود ديگر اين تمايزات و تفاوتها در عمق رابطه سرمايه و ملزومات اصول

بازتولید سرمايه اجتماعی با تمامی ذرات و تار و پود خود با هم ارگانیک هستند. 

داخلی انباشت  بود که بازارای ايران برای دورهجامعه مدنی خاتمی آلترناتیو بورژوازی 

ربی بیشترين و حیاتی ترين نیازها را داشت. غهای سرمايه به هجوم سرمايه

قراردادهای عظیم منعقد در اين دوره هر کدام نقشی بسیار مؤثر و تعیین کننده در 

 سر و سامان دادن به معضالت پروسه بازتولید و انباشت متمرکز سرمايه ايفاء

و  کردند. اين وضع امروز تا حدود زيادی دستخوش تغییر شده است. جنگ امريکامی

نموده است. عراق حالیه بسیار ترگ آسمانی نصیب بورژوازی ايران عراق يک موهبت س

امريکائی و اروپائی تبديل شده باشد به های بیشتر از آنکه به حوزه انباشت سرمايه

ايرانی مبدل گرديده است. سیر تا پیاز کاالهای معیشتی های قلمرو انباشت سرمايه

همه کاالهای ديگر توسط سرمايه داران ايرانی به بازار روزمره مردم تا برق مصرفی و 

شود. امريکا در عراق به رسواترين شکلی شکست خورده است و می عراق صادر

بورژوازی ايران تنها نیروئی است که در جنگ امريکا علیه مردم عراق به پیروزی واقعی 

. کلیه دست يافته است. جمهوری اسالمی ديگری در عراق در دست تأسیس است

کالن به دولت های جريانات درگیر در وضعیت موجود اين کشور در حال باج دهی

بورژوازی ايران هستند. امريکا با حداکثر استیصال بطور آشکار و پنهان از بورژوازی 
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ايران برای دخالت در وضعیت داخلی عراق و کمک به رفع غائله جاری درون اين 

ناسیونالیستهای کرد ايرانی، از شدت نیاز به « ل مام جال» نمايد. می کشور استمداد

کمکهای همه نوعی دولت اسالمی سرمايه، پرونده حمايت قومی خود از جنبشهای 

چپ و راست کرد ايرانی را بسته است. از اينها که بگذريم کشوری مانند چین بعنوان 

ر داخلی ايران، يکی از بزرگترين قطبهای سرمايه جهانی به تمامی نیازهای انباشت بازا

گويد. همسايه شمالی نیز هر نیاز باقی می بسیار با صرفه تر از بورژوازی غرب؛ پاسخ

 کند.                                می مانده و از جمله تمامی مايحتاج تسلیحاتی را به آسانترين شکلی تأمین

صدور محصوالت غذائی و بورژوازی ايران را از تالش برای  ،بازار يک میلیارد نفری هند

سازد. امريکا که هیچگاه خطری می خواروبار و کاالهای مصرفی ديگر به اروپا بی نیاز

زير فشار عوارض دهشتبار اقتصادی و سیاسی و ای دولت اسالمی نبوده است، اينک بر

همه نوعی شکست در جنگ عراق و بحران رو به عمق اقتصادی خود، حتی به اندازه 

خطری برای بورژوازی ايران نیست. اسرائیل به کرات ورشکستگی سابق هم هیچ 

وسیع اقتصادی خود را به دنیا اعالم داشته است و در طول سالهای اخیر لحظه به 

لحظه ژرف تر در ورطه بحران اقتصادی و سیاسی فرو رفته است. در چنین موقعیتی 

ر سرمايه جهانی و بورژوازی ايران فرصتی طالئی برای باج خواهی از بخشهای ديگ

بیند و می بطور اخص اروپا و امريکا به نفع سرمايه اجتماعی ايران در پیش روی خود

 رئیس جمهور اين بورژوازی در مقام اين باج خواهی علیه غرب و اسرائیل عربده

 کشد.                                    می

ران و غرب، بر سر پروژه عین همین مسأله در مورد مجادالت میان بورژوازی اي

کشورهای غربی داری کند. در اينجا نیز در مقطع حاضر سرمايهمی نیز صدقای هسته

گیرد. بالعکس اين بورژوازی می نیست که با علم و کتل ارعاب از بورژوازی ايران باج

ايران است که با تکیه بر کفه سنگین قوای خود و اشاره به تهديد جدی منافع عاجل  

کوشد تا همه دولتهای غربی را به قبول می وازی غرب در بازار داخلی ايران،بورژ
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همه نوعی خود متقاعد سازد. در تمامی اين های انتطارات خويش و تمکین به توحش

دولتمردان سرمايه اخالف واقعی همديگر و همه آنها سخنگويان و نظريه ها حوزه

همه آنها بدون هیچ کم و کاست « یاسالم ناب محمد»پردازان سره سرمايه هستند. 

شريعت راستین سرمايه است و هیچ کدام از آنها در بوته آزمون نمايندگی 

واقعی هیچکدام چند باشند. معضل نمی از هیچگونه نامطلوبیتی برخوردارداری سرمايه

آنان های با دولت سرمايه داران نیست. سقاخانهداری و چون جابه جائی دولت سرمايه

امعه مدنی آنهاست و گفتگوی تمدن يکی نسخه مطابق اصل غرب ستیزی و عین ج

ی سازندگی ديگری و طرح يهودزدائی آن ديگری است. سهام عدالت يکی رويه ثان

به کارگیری هر چه مؤثرتر آنها به سفره فقرا رونوشت مصدق  مد نفتآانتقال در

جا و در تمامی زمینه دعوا همه  درآمدهای نفتی در انباشت متمرکزتر سرمايه است.

است. يکی مدعی است که برای استثمار دلخواه هر  ها، صرفاً و صرفاً بر سر لحاف مال

دهد و ديگری اين رقم را می میلیون ريال سرمايه ثابت کفاف 100کارگر، پیش ريز 

بیند. يکی نگران طغیان موج اعتراض می میلیون ريال مشکل 430در سطح کمتر از 

است و به ضرورت دينار و درهمی داری علیه بود و بقای نظام سرمايه رکارگهای توده

دهد. ديگری در برج عاج گفتگوی تمدن بورژوازی بر روی می افزايش دستمزد هشدار

کند، بر آنچه که می طبقه کارگر بین المللی حساب بازداری افول جنبش ضد سرمايه

چپ خلقی در سطح جهانی بر سر اين طبقه اش و سوسیال بورژواها و ناسیونالیستها و 

کند و صرف انباشت انبوه تر سرمايه را می نمايد. خطر را تحقیرمی جنبش آورده، تکیه

بیند!! هیچکدام دولت نامطلوب سرمايه نیستند و هیچیک می برای مقابله با آن کافی

 در پاسخ به نیازهای تحقق آن، از در کنکاش مصالح انباشت متمرکزتر سرمايه و

ماند. همه به اندازه هم برای ادغام هر چه موفق تر سرمايه اجتماعی نمی ديگری عقب

ايران در سرمايه بین المللی، برای سهم هر چه افزونتر سرمايه اجتماعی ايران از کل 

اضافه ارزش تولید شده توسط کل پرولتاريای جهانی، برای تحمیل هر چه ددمنشانه 
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يت سرمايه بر طبقه کارگر دست به کار تالش و تقال و تر ملزومات بازتولید و موجود

و خواهند بود. شايد اين سخن يکی از نمايندگان فکری بورژوازی برای اند توحش بوده

 »نويسد: می و تمايزات درون جناحبنديهای اين طبقه کافی باشد. اوها بیان تفاوت

جهانی شدن به خصوص بعد ساله و الزامات  20البته قانون برنامه چهارم، چشم انداز 

از پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی تا حدود زيادی مسیر 

در عین حال، مشکالتی نظیر فقر  حرکت اقتصادی کشور را تعیین کرده است.

 که اقتصاد به شدت دولتی ايران را تهديدای گسترده، تورم باال و بیکاری فزاينده

تواند هر تیم می در نوع مواجهه با اين مشکالت پديد آورده کهکند، اختالفاتی را می

 « اقتصادی را دچار اختالف کند.

ک ترين هدف کمونیستها همان نزدي» سخن مانیفست کمونیست اين بوده است که: 

که ديگر احزاب پرولتاری در پی آن هستند، يعنی متشکل نمودن پرولتاريا، به است 

 «                                                      ن سیادت بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسیصورت يک طبقه، سرنگون ساخت

درون اتحاديه کمونیست » اين فرمولبندی برای تدوين کنندگان مانیفست خواه در

و خواه به طور اخص در انترناسیونال کارگری اول معنای کامالً کنکرت و غیرقابل « ها

های بندند تا توده ت. اينکه کمونیستها بايد همه مساعی خود را به کارتفسیری داش

کارگر را به صورت يک طبقه متشکل سازند و اين قدرت متشکل و مستقل طبقاتی، 

در نخستین گام، به سیادت بورژوازی پايان بخشد و قدرت حکومتی خود را مستقر 

یار صريح و مشخصی دارد.  سازد. متشکل شدن پرولتاريا بعنوان يک طبقه معنای بس

کارگر زمانی که از متحد شدن و متشکل گرديدن همزنجیران خود بعنوان يک طبقه 

اين داری و هدف محو سرمايهداری تواند بر سرشت ضد سرمايهنمی راند،می سخن

جنبش، خط بطالن بکشد! مثل روز روشن است که تدوين کنندگان مانیفست و 

ناسیونال اول، در بحث متشکل شدن کارگران، تشکل جنبش کارگری متحد در انتر

ديدند و در گفتگوی سرنگونی رژيم سیاسی، می طبقه کارگر راداری ضد سرمايه
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اين طبقه را مطمح نظر داری سرنگونی دولت بورژوازی توسط جنبش ضد سرمايه

ه داشتند. انجمن بین المللی کارگران، انترناسیونال طبقه کارگر برای مبارزه علی

بود و تأکید اين نهاد اتحاد طبقاتی کارگران دنیا داری و محو نظام سرمايهداری سرمايه

 بر احراز قدرت حاکمه سیاسی بعنوان هدف بالفصل جنبش کارگری به هیچوجه

اين سرنگونی طلبی را در گورستان داری توانست درونمايه و اساس ضد سرمايهنمی

 دفن کند.                      جار و جنجال رژيم ستیزی فراطبقاتی 

نگاه نويسندگان مانیفست و جنبش کارگری صادر کننده مانیفست کمونیست، به 

مسأله سرنگونی رژيم سیاسی چنین بود. نگاهی که بسیار خوش درخشید اما بدبختانه 

بود و حوادث بعدی درون و بیرون جنبش کارگری بین المللی، « دولت مستعجل»

طبقه کارگر را از شعاع تابش آن دور و به ناکجاآباد راه حل  مسیر جنگ و ستیز

پردازيهای ديگر آواره ساخت.  تاريخ صد سال اخیر جنبش کارگری جهانی به همان 

میزان که تاريخ گسست اين جنبش از سرمايه ستیزی شفاف کمونیستی است، به 

م از يکسوی و همان میزان هم تاريخ غلطیدن به ورطه پارلمانتاريسم و سنديکالیس

داری ضد سرمايهاز سوی ديگر، به جای رژيم ستیزی رژيم ستیزی خلقی و فراطبقاتی 

 و طبقاتی بوده است.                                  

داد بر جنبش کارگری اقتصادی، اجتماعی و تاريخی تحمیل اين رخهای در باره زمینه

بتهای معین نکاتی را مطرح نموده ام که سهم خود، اينجا و آنجا به مناسجهانی من به 

توان بر خطوط اساسی اين می در اينجا قصد بازگوئی آنها را ندارم. در کوتاه ترين بیان،

و تبعات اجتماعی و داری زمینه ها، مانند ظهور شرائط امپريالیستی تولید سرمايه

بخش و سوسیال طبقاتی آن يعنی برآمد امپريالیسم ستیزی ناسیونال بورژوائی در يک 

دموکراسی در بخش ديگر دنیا، شکست انقالب اکتبر و عروج بسیار نیرومند قطب 

و  کارگر، منافع کاماًل همگن، متحد دولتی زير نام کمونیسم طبقهداری سرمايه

دولتی و ناسیونال چپ بورژوائی و ائتالف متمرکز اين دو داری مشترک اردوگاه سرمايه
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لی مانند کمینترن با پرچم کمونیسم و پرولتاريا!! و حوادث قطب در يک نهاد بین المل

ديگر نوع اينها، اشاره کرد. فشار تأثیرات اين رخدادها، همانگونه که جنبش کارگری 

اروپای غربی را در قیادت سوسیال دموکراسی و حصار تنگ اتحاديه گرائی، به 

رف ابراز وجود سیاسی بر او کرد و پارلمانتاريسم را بعنوان ظمی پارلمانتاريسم آويزان

نمود، جنبش کارگری کشورهای آسیائی، افريقائی و امريکای التین را هم، می تحمیل

همه جا زير زعامت ناسیونال چپ بورژوائی به ورطه سرنگونی طلبی خلقی و 

ساخت. نقطه عزيمت احزاب، گروهها و محافل میراث دار می فراطبقاتی ساقط

نیست. اين جريانات به همین داری علیه سرمايه و سرمايه ناسیونال چپ، سنگر ستیز

دلیل و زير فشار همین نوع نگاه به مبارزه طبقاتی، سرنگونی طلبی را از سر ضد 

گیرند. اساس برای آنها، سرنگونی دولت موجود است و سرمايه نمی پیداری سرمايه

کاه و جوی است که »ا گوي« کلیله و دمنه»ستیزی يا کمونیسم آنان به گفته نويسنده 

يا بهتر بگوئیم بعدها به تبع حاصل خواهد آمد! از ديد همه «!!! خود به تبع حاصل آيد

داری اينها تا قبل از سرنگونی رژيم سیاسی موجود سخن گفتن از جنبش ضد سرمايه

 يا ضد کار مزدی يک سخن غیرزمینی و اتوپیک  است!!! اينان خود با صراحت اعالم

کارگر علیه های پیش از سقوط دولت موجود بنا نبوده و نیست که توده دارند کهمی

و علیه کلیه اشکال تسلط سرمايه بر شرائط کار و زندگی خود داری واقعیت سرمايه

کنند که گويا سرنگونی می دست به مبارزه بزنند!! همه اينها به بدترين شکلی تصريح

طبقه کارگر، داری و برای محو سرمايه داریدولت بورژوازی، نه کار جنبش ضد سرمايه

رفرمیستی سرمايه ساالر و جنبش های بلکه کار کارگران متشکل در اتحاديه

مختلف تشريح کرده ايم که اين روايت سرنگونی های فراطبقاتی است!! ما به مناسبت

دولت موجود در بهترين حالت و در کمونیست نماترين قیافه خود، سوای روايت 

شکل موجود برنامه ريزی کار و تولید کاپیتالیستی، با شکل متمرکز دولتی جايگزينی 

 هیچ چیز ديگر از آب در نخواهد آمد.               داری همین شیوه تولید سرمايه
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ن مانیفست اين بود که نزديک ترين هدف کمونیستها متشکل شدن پرولتاريا به خس

تن سیادت بورژوازی و احراز قدرت صورت يک طبقه علیه سرمايه داری، سرنگون ساخ

حاکمه سیاسی است، اما برای جريانات مورد گفتگوی ما، هدف بطور واقعی، نه 

بودن جنبش اين داری متشکل ساختن پرولتاريا به صورت يک طبقه، نه ضد سرمايه

طبقه کارگر، بلکه داری طبقه، نه سرنگونی دولت موجود توسط جنبش ضد سرمايه

 است!!!. داری ت بورژوازی به امید شروع مبارزه ضد سرمايهفقط سرنگونی دول

سوسیالیسم بورژوائی حاضر به قبول اين مسأله نیست که کارگران انسانهای عاصی از 

هستند و مثل همه انسانهای به جان آمده از داری استثمار و ستم و توحش سرمايه

د علیه سرچشمه واقعی و توانند و بايمی استثمار و جنايت و تباهی و فالکت و فقر

بنیاد تمامی اين مصیبت ها، متشکل گردند. در منظر و عرف اين سوسیالیسم!! 

نند و با خود عهد بندند که به کارگر بايد هر صبحگاه به خود تلقین کهای توده

نیستند و سرمايه ستیزی نه در لیاقت و داری وجه شايسته مبارزه ضد سرمايهچهی

فقط در شأن نخبگان و افاضل است. اينها با بیشترين سماجت ظرفیت آنها که فقط و 

طبقه داری س و اساس جنبش ضد سرمايهکنند تا اُمی و اصرار و فلسفه بافی تالش

متافیزيکی های کارگر و کمونیسم اين طبقه را در هاله سیاهی از اسرار و مؤلفه

معبر طبیعی پیکار جنبش  يکداری رمزآمیز سازند. انگار، نه انگار که ضديت با سرمايه

 کارگری است.                                                                                           

کارگر خودشان، همراه با رهبران و پیشگامان درون های هیچ معلوم نیست که اگر توده

 مخالفیم وداری جوديت سرمايهطبقه خود، به بورژوازی و به دنیا اعالم کند که ما با مو

خواهیم برای محو کامل اين نظام خود را سازمان دهیم چرا نبايد بر توان و ظرفیت می

آنها در انجام اين کار صحه نهاد؟ و با همه توان برای کمک به آنها بسیج شد؟ چرا اگر 

لف ا مخاکارگران با قامتی افراشته، در برابر بورژوازی بايستند و بگويند که م

کنید!! جنبش شما ضد می حتماً به آنها گفت که اشتباه هستیم، بايدداری سرمايه
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کارگر بپا خیزند و اعالم دارند های تواند باشد؟! چرا اگر تودهنمی نیست وداری سرمايه

همین االن خواستار حصول  ،که بعنوان يک طبقه مخالف موجوديت سرمايه داری

مامی نیروی پیکار طبقاتی مان را برای تحمیل اين ت مطالبات اساسی خويش هستیم و

گیريم، باز هم بايد به آنها نصیحت کنیم که خیر! دچار می مطالبات بر بورژوازی بکار

که اينها داری مبارزه علیه سرمايه«!!! کار هر بز نیست خرمن کوفتن» اشتباه هستید!! 

به اين امر مهم اهتمام  نیست و در ظرفیت شما نیست!!!. بايد حتماً نخبگان حزبی

کنند!! چرا اگر باز هم همین طبقه کارگر در جوار و متحد رهبران و پیشاهنگان درون 

داری خواهد مبارزه اش را تا محو  کامل سرمايهمی خويش، به بورژوازی اخطار کند که

را داری به پیش برد و در اين گذر و در مسیر پیشبرد اين مبارزه الجرم دولت سرمايه

هم از سر راه بر خواهد داشت،  باز هم بايد به او گفت که اينها همه اتوپی است! اين 

نیست و سرنگونی رژيم هم به اين صورت جالب نیست!!! داری جنبش تو ضد سرمايه

چرا بايد در تمامی اين موارد به انکار پرداخت و در مقابل کارگران را فقط به سرنگونی 

خود اندرز داد؟؟!! داری ز سازمان دادن جنبش ضد سرمايهطلبی فراطبقاتی و احتراز ا

اين چراها بسیار بسیار مهم هستند اما پاسخ سوسیالیسم بورژوائی به آنها هم بسیار 

مهم و در عین حال صريح است. از ديد آنها بايد بر تمامی توان طبقاتی و ظرفیت 

سفه سکت سازی پیکار طبقه کارگر، خط سیاه کشیده شود، تا از اين طريق فل

بورژوائی باالی سر کارگران، جاودانه بماند و چشم انداز حاکمیت و تسلط نیروهای 

طبقاتی بورژوائی و غیرکارگری بر طبقه کارگر از دلپذيری و فروغ و خیرگی فرو 

   نیافتد.                                                                                         

رژيم ستیزی فراطبقاتی راهکار ارگانیک سوسیالیسم بورژوائی در جوامع زير فشار 

است. سوسیالیسم بورژوائی مستقل از اينکه داری ديکتاتوری هار و عريان سرمايه

واقعیت خود را اذعان کند يا نکند، در تقالی دستیابی به مکانی در قدرت سیاسی، به 

و اعمال نوعی برنامه ريزی و نظم  لید کاپیتالیستیه ريزی کار و تودست گرفتن برنام
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ی در يک بخش دنیا يعنی در ئطبقه کارگراست. سوسیالیسم بورژوابر داری سرمايه

گیرد و در بخشی ديگر يا در می جوامع غربی، اين هدف را از طريق پارلمانتاريسم پی

ريخ جست و خیز تاگردد. می بقاتی متوسلجوامعی مانند ايران به رژيم ستیزی فراط

چپ سوسیال بورژوائی تاريخ رژيم ستیزی فراطبقاتی و ترويج و تبلیغ و تنفیذ اين نوع 

و به جای رژيم ستیزی داری رژيم ستیزی به طبقه کارگر، به جای جنبش ضد سرمايه

اين طبقه است. اين روايت سوسیالیسم تاريخاً به میزان داری طبقاتی و ضد سرمايه

رگر القاء کرده است که رژيم ستیزی فراطبقاتی همه چیز و رژيم توانش به طبقه کا

يک پديده بی معنی است!!! بايد بر اين توهم بافی و القاء داری ستیزی ضد سرمايه

 پردازی سراسر کاپیتالیستی نقطه پايانی گذاشت.  

يک شاخص سوسیالیسم بورژوائی و يک محصول طبیعی رژيم ستیزی فراطبقاتی 

شات آن است که در گفتگو پیرامون دولت موجود يا در کارستان تبلیغ طیف اين گراي

سرنگونی طلبی رژيم ها، هیچگاه به رابطه ارگانیک میان سیاست ها، برنامه ريزيها و 

راهکارهای کوتاه مدت و درازمدت دولتها، با روند کار جامعه يا شیوه تولید 

بلکه نبود داری ظام سرمايهکاری ندارند. معضل آنها نه موجوديت نداری سرمايه

و تبلیغ و ای دموکراسی و وجود ديکتاتوری به عنوان مانعی بر سر راه ابراز حیات فرقه

ارات گروهی است. نقطه آغاز و پايان حرفهای اين طیف، نامطلوب ظو نشر انتترويج 

بودن و مستبد بودن و توحش رژيم است و اينکه اين رژيم به دلیل ماهیت ضد 

يکتاتور بودن، سلب آزادی از افراد و متکی بودن به قهر ارتجاعی و مردمی، د

بیدادگاهها و شکنجه گاهها و سرکوب وحشیانه جنبشهای اجتماعی و انقالبی بايد 

سرنگون گردد. در سرتاسر ادبیات چپ غیرکارگری، در طول صد سال اخیر، اشاره به 

کار جامعه ستیزی دولتها با روند اعی و بشر رابطه میان سیاست ها، راهکارها، قهر ارتج

موجود، يا شیوه تولید سرمايه داری، معموالً يا به کلی گور و گم است و يا از اظهار 

بحران » رود. به کار بردن عبارات نمی نظرهای کاغذی تعبدی و عقیدتی چیزی فراتر
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و فشار بحران بر رژيم و تالش رژيم برای سرشکن « سرمايه داریاقتصادی نظام 

اختن بار بحران بر دوش طبقه کارگر و مانند اينها شايد بیشترين ژرفکاويهائی باشد!! س

که در ادبیات احزاب و سازمانهای چپ غیرکارگری مشاهده شود. در اين تحلیلها حتی 

شود باز هم کلی بافیهای می آنجا که پای مباحثات مشروح تئوريک به میان کشیده

يح نقش دولت موجود در ارکان حیات سرمايه ی همه چیز و تشرئسوسیال بورژوا

و خرد و ريز راهکارهای اين دولت در رابطه ها اجتماعی يا مکان برنامه ريزيها، سیاست

هیچ چیز است. مباحثی از قبیل تبیین داری با روند کار جامعه و شیوه تولید سرمايه

داری دولت سرمايه» يا «!! دولت نامطلوب برای بورژوازی» جمهوری اسالمی به عنوان 

و مانند اينها نمونه صريح و بسیار زنده اين کلی بافیهای «!! و دولت سرمايه دار ها

سوسیال بورژوائی است. جمهوری اسالمی در کل ترکیب حکومتی خود و مستقل از 

سال اخیر در زمینه پاسخ مطلوب و مناسب به  25جناحبنديهای درونی اش در طول 

اجتماعی ايران با بحران اقتصادی جاری، تحمیل کل بار اين  ملزومات مقابله سرمايه

بحران بر طبقه کارگر و جستجوی راههای بازسازی يک اقتصاد عمیقاً بحران زده 

درون حوزه سرريز بحران اقتصادی سرمايه جهانی، به تمامی رويکردهای داری سرمايه

ل ممکن توحش و مقدور در همه قلمروهای اقتصادی و سیاسی و اعمال کلیه اشکا

بشرستیزی توسل جسته است. با همه اينها در نوع نگاه سوسیالیسم بورژوائی، هنوز 

هم رژيم اسالمی فونکسیونها و خصوصیات يک دولت مطلوب بورژوازی را دارا نیست!! 

نمونه گمراه کننده تر و بی پايه تر اين تحلیلها که مخلوق فکر بعدی بانیان و حامیان 

به اصل واقعیت نمايندگی طبقه ت است، چهار تکبیر يکسره، يه نخسهمان نظر

سال اخیر تاريخ  50سرمايه دار ايران توسط جمهوری اسالمی و رژيم شاه در طول 

است. به « و دولت سرمايه دارانداری دولت سرمايه» مبارزه طبقاتی در ايران زير نام 

 ين توجه کنید.                                                                                          نوشته ايرج آذر« چشم انداز و تکالیف»اين نکته از کتاب 
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انقالب ايران بورژوازی ايران را بالغ کرد. اين نکته جای تأمل دارد که در مقطع » 

است،  "برای خود  "ای انقالب بهمن، طبقه کارگر جوان ايران، نشان داد که طبقه

و پاسیو ظاهر  "در خود"ای ال آنکه بورژوازی به دالئل تاريخی، صرفاً به مثابه طبقهح

( از سوی ............به بعد برعکس بوده است. ) 1368و  1367شد. اما سیر وقايع از سال 

بوده، که مثل سنگ ای برای جامعه ايران حکومت اسالمی 57ديگر، میراث انقالب 

شد می کند. به همان درجه که جامعه از انقالب بهمن دورمی لحد بر جامعه سنگینی

توانست به اعتبار انقالبی که او را به حکومت پرتاب کرده نمی حکومت اسالمی ديگر

برای خود ای حکمت وجودی بود، به بقايش ادامه دهد و ناگزير از تالش بوده است تا

 کتاب(                                      40فحه ص) « لکه در جامعه حاضر جستجو کند.شته جامعه بذنه در گ

منظور نويسنده کتاب از بورژوازی ايران در عبارت باال، کاماًل آشکار است. از ديد وی 

تنها نیروی نماينده بورژوازی در انقالب و ترکیب قدرت سیاسی بعد از انقالب، افرادی 

و بیشعور يا فاقد « درخود»هم کامالً که تازه آنان اند از نهضت آزادی و جبهه ملی بوده

قدرت تعقل بورژوائی عمل کرده اند!! مطابق اين روايت بورژوازی ايران، تا سالهای 

هیچکاره قدرت سیاسی روز بوده است. دولت موجود فقط نقش يک  1368و  1367

سنگ لحد را داشته است که بر همه جامعه!! و طبیعتاً از جمله، بر سر بورژوازی 

کرده است!! دولت محصول شکست انقالب تا پايان اين دوره، بدون اينکه می یسنگین

 ساز و کار يا نهاد قدرت سرمايه باشد!! فلسفه وجودی و اعتبار خود را از انقالب اتخاذ

افتد تا می آيد و به فکرمی نموده است و تنها پس از اين تاريخ است که بر سر عقلمی

شته غیر بورژوائی و غیر کاپیتالیستی خود! بلکه از حکمت وجودی خود را نه از گذ

شدن برداشت کند!! از ديد نويسنده، کل کشتار و داری آينده يا از جبر دولت سرمايه

سرکوب و به آتش کشیدن جنبش کارگری ايران با هدف غلبه بر اين جنبش جزء 

، سیاست اليتجزای سیاست بورژوازی ايران نیست، فرايند دولتی نمودن سرمايه ها

کوپنی نمودن و جیره بندی مايحتاج معیشتی انسانها در دوره جنگ ارتجاعی و دهها 
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نبوده است!!، داری نمونه ديگر از اين دست اصالً در جهت حل و فصل معضالت سرمايه

داری اين برنامه ها، طرحها و سیاستها نه پیش فرض اساسی و محتوم بقای سرمايه

ريخی و نه خرد و بصیرت و تعقل طبقاتی بورژوازی بلکه ايران در آن شرائط مشخص تا

صرفاً يک عمل قرون وسطائی يک نیروی غیرزمینی بدون ريشه و بن طبقاتی است که 

زلزله انقالب آن را به سطح زمین پرتاب کرده است و بسان يک سنگ لحد حتی بر 

 اتحاد»کرده است!! هیچ بی جهت نیست که می سر طبقه بورژوازی سنگینی

 رسد که:می با رفتن خاتمی و آمدن احمدی نژاد، فوراً به اين نتیجه« سوسیالیستی 

کند. واضح می گیری جناح جديد، صاحبان سرمايه در ايران را بشدت هراسان قدرت» 

ای است که نفس ايستادگی دولت احمدی نژاد در برابر روندهای اقتصادی و سیاسی

مايه داران ايرانی فراهم کند با مخالفت سیاسی که قرار بوده موقعیت ايمنی برای سر

شود. اما صاحبان سرمايه ايران در می بورژوازی ايران و سخنگويان گوناگون او مواجه

عرصه سیاسی قدرت مقابله مستقل ندارند، بلکه بزرگترين سالح شان در عرصه 

بادآورده به  اقتصادی است: نه فقط شعارهای احمدی نژاد در مبارزه با فساد و ثروتهای

سالهای نخست انقالب است، های اندازه کافی برای صاحبان سرمايه يادآور مصادره

احمدی نژاد به معنای گسترش حیطه عمل  "پیروزی انتخاباتی"بلکه نفس اين که 

 ارگانهای فراقانونی و تسهیل اعمال خودسرانه است، صاحبان سرمايه را بشدت محتاط

در فعالیت اقتصادی  "کم کاری"در سرمايه گذاری و  "اعتصاب"کند، و به نوعی می

دهد. دولت احمدی نژاد و کلیت رژيم جمهوری اسالمی بیش از بورژوازی می سوق

 . «قرار خواهد گرفتای ايران زير فشار عواقب اجتماعی و سیاسی چنین رکود اقتصادی

 ین تر ادامهنويسنده مقاله کمی پائ )سايت اينترنتی اتحاد سوسیالیستی کارگری(

های طبقه سرمايه دار ايران اين بار با چشمان باز به سراغ جناح»  دهد که:می

ای رود که هم بخواهند و هم بتوانند نیازهای پايهمی مقتدری از رژيم اسالمی

اقتصادی و اجتماعی او را، يعنی شرايط کارکرد ايمن سرمايه و شخص سرمايه دار را، 
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چه در سطح کشوری، چه از لحاظ قانونی و چه با چه در سطح بین المللی و 

دموکراتیک های بورژوازی ايران از خواسته عملی، برآورده کنند. گسست های تضمین

 همان منبع(«  ) شود.می که آغاز شده است به تمامی بالفعلای و سکوالر در دوره

اين گروه،  و صاحبنظران« ديد اتحاد سوسیالیستی کارگری» کنیم که از می مشاهده

دولت جمهوری اسالمی دولت سرمايه داران ايران نیست، کما اينکه بزعم آنان رژيم 

شاه نیز چنین نقشی نداشته است! رژيم حاضر، فراساختار سیاسی و حکومتی منبعث 

باشد، اين دولت نه مظهر حاکمیت نمی داری از روند کار جامعه، يا شیوه تولید سرمايه

عی، نه مجری نظم تولیدی سرمايه و نه نهاد اعمال نظم و قدرت سرمايه اجتما

بر طبقه کارگر که صرفاً يک عجوزه هر جائی داری اجتماعی و مدنی و حقوقی سرمايه

شود، امروز به کام اين و فردا بر می که دائمًا دست به دستای و هرزه است. عجوزه

گیرد، می داران را پیش چرخد!! با آمدن خاتمی راه دولت سرمايهمی وفق مراد ديگری

در نیمه راه با رفتن وی و آمدن احمدی نژاد يکباره کل سرمايه داران ايران بی کس و 

گردند و خطر موحش بی دولتی ارکان حیات طبقه سرمايه دار را دچار می بی دولت

 سازد.                                    می لرزه

نیست، نه فقط در ضديت بنیادی با اساس  اين تحلیل نه فقط تحلیل طبقه کارگر

مارکس و نظريه دولت وی قرار دارد، که در عمق خود سوای آه و ناله های آموزش

سازد. نمی لیبرالهای کهنه عاشق رشد صنعتی در ايران، هیچ چیز ديگر را منعکس

گرايش لیبرال صنعتی ايران از های و عناصر اين تحلیل  تکرارحرفها تمامی مؤلفه

دانست میداری ديرباز تا امروز است که نه رژيم شاه را نماينده محق کل طبقه سرمايه

نمود. می از جمهوری اسالمی را دولت ذيصالح اين نمايندگی تلقیهائی و نه بخش

با گرايش لیبرال « ..... اتحاد سوسیالیستی » تفاوت نوع نگاه و بینش صاحبنظران 

در شرائط روز جامعه ايران از ها اولیيک چیز است.  ظاهراً فقط در صنعتی بورژوازی،

منظر منافع کل طبقه خويش، از ناخن پا تا موی سر، به انحالل کامل در نئولیبرالیسم 
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خورشیدی و پیش از آن برای مشارکت  40بندند، همچنانکه در شروع دهه می دخیل

اتحاد »د، اما انداختنمی به هر دری چنگداری در انباشت امپريالیستی سرمايه

دنبال راه و رسم ديگری است. اينان از طبقه کارگر و کمونیست بودن « سوسیالیستی

 زنند و در اين راستا نقد لیبرالی نئولیبرالیسم را وثیقه اثبات دعوی خويشمی حرف

سازند. بحث اين دوستان در همه چند سال اخیر اين بوده و اين است که طبقه می

ات رفرمیستی خود، در مقابل جنبش اصالحات بورژوازی يا همان کارگر بايد بر مطالب

جنبش نئولیبرالی بورژوازی پای فشارد و البته فراموش نکند که طرح و پیگیری 

همین مطالبات و همین نقد لیبرالی نئولیبرالیسم تجسم جنبش سوسیالیستی روز 

         اوست!!!                                                    

بحث ما در اينجا بررسی ديدگاهها و نظرات اين يا آن گروه خاص چپ در اين زمینه 

فقط به صورت مثال و به عنوان   گیردمی صورتای اشاره معین نیست. اگر هم

اين که رژيم ستیزی طیف وسیع  .شاهدی برای روشن شدن موضوع اصلی بحث است

ه تا همه اشکال ديگرش، هیچ ربطی به چپ غیرکارگری از میلیتانت دو آتشه گرفت

و دولت بورژوازی ندارد. رديف نمودن صفات داری مبارزه طبقاتی پرولتاريا علیه سرمايه

داری و باز هم سرمايهداری متنوع و متعدد و مکرر و مترادف سرمايه داری، سرمايه

ی عقیدتی بعنوان پسوند نام رژيم اسالمی يا هر رژيم ديگر، با هدف اثبات پای بند

بودن رژيم هم به خودی خود، حالل هیچ مشکلی نیست و هیچ داری خود به سرمايه

بخشد. نمی سرسوزنی بار واقعی سوسیالیستی يا کارگری  به سرنگونی طلبی اين طیف

و برای لغو کار مزدی طبقه داری در خارج از مدار تعلق واقعی به جنبش ضد سرمايه

آگاهانه، طبقاتی و مارکسی به اين جنبش و به دورنما و  کارگر و بدون اتکاء ارگانیک،

مطالبات آن هر نوع  رژيم ستیزی و سر دادن شعار سرنگونی سوای نوعی راديکالیسم 

تواند داشته نمی کاغدی سوسیال بورژوائی و دموکراسی طلبانه هیچ معنای ديگری

 باشد.               
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به مفهموم داری نی دولت سرمايهسرنگونی طلبی چپ غیرکارگری خواست سرنگو

واقعی طبقاتی و مارکسی آن نیست.  سرنگونی دولتی نیست که رابطه خريد و فروش 

کند. چپ غیرکارگری علیه می نیروی کار و بردگی مزدی را بر طبقه کارگر تحمیل

جنگد. با رژيمها به نمی دولتها به اين اعتبار و به خاطر داشتن اين نقش و فونکسیون

کارگرند، دچار معضل های دلیل که سد راه سازمانیابی جنبش ضد کار مزدی توده اين

باشد. سرنگونی طلبی سوسیالیسم بورژوائی تالش برای سرنگون ساختن نمی و ستیز

دولتی است که دولت دموکراتیک بورژوازی نیست!! اگر اين دولت بورژوازی به 

را تضمین کند سرنگونی آن نیز  دموکراسی تمکین نمايد و آزادی تحزب و تالش وی

 منتفی است!!!                

نوع  اتحاد سوسیالیستی کارگری فقط يک نمونه و البته های تحلیلها و موضعگیری

ئی است. نظريه پردازان اين گروه تا قبل از عروج جنبش اصالحات در يانمونه بسیار گو

اما خود با طول و تفصیل چهارچوب احزاب گذشته خويش سرنگونی طلب بوده اند، 

که احزاب متبوعشان، ربطی به طبقه کارگر نداشته است.  جدائی اند تمام توضیح داده

خاتمی بوده است و آنها اين « جامعه مدنی» آنان از آخرين حزب مقارن با علم و کتل 

به قدرت سیاسی، دانسته «!! برای خود» علم و کتل را تجلی عروج بورژوازی آگاه و 

ضمن عزيمت از اين تبیین و تصوير دورنمای «  چشم انداز و تکالیف» !.  کتاب اند!

 استقرار دولت سرمايه داران که برای آنها بسیار تازگی داشت!! به کارگران اخطار

تالش برای جلب حمايت کرد که مشارکت در الگوی جديد اقتصادی بورژوازی!!! و می

ست سنديکا و دستمزد برای تمامی کارگران طبقه از اين مشارکت!! درخوابرخی اقشار 

و نه فقط بخشی از آنها، خودداری از اعتصاب در مراکز تولیدی کوچک به دلیل خطر 

                                                       بیکاری !!! و مطالباتی از اين دست تنها بستر جنبش سوسیالیستی کارگران است.                                                      

شايد هم که همیشه به سرنگونی طلبی وفادار بوده « اتحاد سوسیالیستی کارگری» 

است و اين مسلماً کار بسیار خوبی است اما هر کارگر ايرانی يا هر کارگر هر کجای 
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ديگر حق دارد از آنها و از همه طیف چپ مشابه و همسوی آنها بپرسد که راستی 

کنند؟ سرنگونی دولتی که می استی آنان سرنگونی چه چیز را دنبال کرده و دنبالر

هیچگاه دولت سرمايه داران نبوده است و مدتهای مديد بسان يک خشت لحد بر سر 

کرده است؟! سرنگونی دولتی که برای انباشت سرمايه فقط ضرر می بورژوازی سنگینی

                                                                         و خطر داشته و دارد؟!                  

اتحاد سوسیالیستی در رابطه با جنبش کارگری سوای رفرمیسم و سنديکالیسم هیچ 

چیز ديگری طرح و تبلیغ نکرده است و در چنین وضعی سرنگونی طلبی وی قرار 

از درون يک جنبش صرفاً  است چه گلی به سر کارگران بزند؟ و اگر کارگران

رفرمیستی و سنديکالیستی حتی رژيم موجود را سرنگون کنند چه چیزی بیش از 

سرنگونی رژيم شاه به چنگ خواهند آورد؟ سرنگونی طلبی راديکال کارگری و 

حیات ابراز وجود های کمونیستی تنها در صالحیت جنبشی است که در کلیه عرصه

 تازد.                                                       می ستای لغو کار مزدی به پیشخود ضد  کار مزدی است و در را

جنبش لغو کار مزدی تنها جنبشی است که سرنگونی رژيم سیاسی را از سنگر پیکار 

گیرد. نقطه عزيمت اين جنبش ضديت با می پیداری طبقه کارگر علیه اساس سرمايه

ونی طلبی برای وی جزء اليتجزای پروسه ستیز برای نابودی است و سرنگداری سرمايه

کار مزدوری است. اين تنها شکل درست سرنگونی طلبی برای طبقه کارگر ايران و 

به زمان بعد داری طبقه کارگر در هر کجای ديگر دنیاست. در اينجا مبارزه ضد سرمايه

های که در کلیه عرصهشود، بلکه طبقه کارگری نمی از سرنگونی رژيم سیاسی موکول

در جنگ است همزمان برای سرنگونی دولت داری حیات اجتماعی خود با سرمايه

های نمايد. اين جنبش در راستای بسیج و سازمانیابی تودهمی بورژوازی نیز پیکار

تازد. می به پیشداری کارگر حول يک مانیفست زنده، شفاف و بالفعل ضد سرمايه

ر را در مقابل کل عینیت موجود و واقعیت نظام بردگی مزدی مانیفستی که طبقه کارگ

دهد تا شیرازه حیات اين نظام را در همه قلمروها به چالش کشد. اين می قرار
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کاود و کل فرايند تولید و بازتولید سرمايه می مانیفست روند کار جامعه موجود را

تولید اجتماعی و آنچه کند. تمامی جزئیات پروسه کار و می اجتماعی را کالبدشکافی

وسیع طبقه کارگر در کلیه قلمروهای رابطه خريد و فروش نیروی کار های را که توده

 انجام داده اند، همه و همه را در جبهه گسترده کارزار طبقاتی موضوع چالش خود

کند. خواستار محو رابطه خريد و فروش نیروی کار و برچیدن بساط کار مزدوری می

رنامه ريزی کل کار و تولید اجتماعی، توسط شوراهای متشکل از آحاد است. خواهان ب

خويش است. مانیفست جنبش لغو کار مزدی سیمای اجتماعی و مادی اين های توده

کارگر های عینی پروسه کار و تولید حی و حاضر تودههای برنامه ريزی را با داده

الین و نیروهای دست جنبشی است که فعداری کند. جنبش ضد سرمايهمی تکمیل

 اندرکارش، برای تشکل و متحد نمودن کل پرولتاريا حول اين مانیفست تالش

نمايند. در اين جنبش هر مطالبه ساده معیشتی و رفاهی کارگران از حداکثر می

اهمیت برخوردار است. افزايش دستمزد، کاهش ساعات کار، عالی ترين سطح تأمین 

وزش رايگان هر چه بهتر، سالم ترين محیط زيست، اجتماعی، بهداشت و درمان و آم

تحقق هر نوع آزادی سیاسی و حصول همه اشکال حقوق انسانی، لغو قطعی کار 

کودک و  تضمین مناسب و محتوم رفاه سالخوردگان و همه مطالبات اين نوعی، 

هستند. داری سلسله سنگرهای به هم پیوسته آن در يک کارزار سراسری ضد سرمايه

کوشد تا جنبش يک طبقه اجتماعی باشد و اين خود می هاامی اين عرصهدر تم

متضمن اين معنی است که راه مقابله خود با بورژوازی را، در ايجاد يک تشکل 

نمايد. تشکلی مرکب از کلیه نیروهای می سراسری طبقاتی و ضد کار مزدی جستجو

ل و بیکار، خارجی تبار! و طبقه اش، مرکب از کارگر مولد و غیرمولد، زن و مرد، شاغ

معنای اين مؤلفه آن است که در هر شرائطی و زير فشار هر تنگنائی،  ...داخلی تبار! و

اندرون خود، های با کمک آگاهان اندرونی، با کمک کارگران کمونیست و کمونیست

کارگر به صورت يک طبقه اجتماعی های در راستای تدارک ابراز وجود سراسری توده
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نمايد.  همین مؤلفه خود، يک شاخص اساسی، در کار تفکیک میان جهت می مبارزه

گیری ضد سرمايه داری، با رويکرد سنديکالیستی و سوسیال بورژوائی در درون 

جنبش کارگری است. بحث بر سر اين نیست که کارگران حتماً در هر وضعیت و هر 

طبقه هستند!! اينکه  دوره به طور بالفعل قادر به نمايش قدرت خويش به صورت يک

 توان و امکانات از طبقه کارگرايه و سايرعوامل در جهت سلب اين تهاجمات هار سرم

کنند، توضیح واضحات است. اما  گفتگو بر سر راهبردها و راه حلهائی است می عمل

کند. موضوع جدال اين است که آيا می که جنبش کارگری در هر برهه پیکار اتخاد

راهکارها در عالم واقع اين جنبش را بسوی اعماال قدرت متشکل ضد  اين  راهبردها و

سنديکالیسم و های دهد يا بالعکس در ويرانهمی کار مزدی و برای لغو کار مزدی سوق

         سازد؟.                                                         می رفرمیسم و فرقه سازی مکتبی اسیر سیاهچال اسارت سرمايه

بسیار صريح و سرراست است. اين جنبش در لحظه، داری حرف جنبش ضد سرمايه

گردد، ضد کار مزدی می ظاهرداری لحظه مبارزات جاری و روز کارگران، ضد سرمايه

در جنگ بر سر دستمزد يا بهبود شرائط نمايد. می زند و ضد کار مزدی عملمی حرف

که کل دار و ندار سرمايه محصول کار اوست. اين کار و نظائر اينها، حرفش اين است 

کند. هر دينار می و شام بازتولیدسرمايه را آفريده است و هر صبح  طبقه اوست که

افزايش سرمايه، کار اضافی اوست که از يد اختیار  و برنامه ريزی و مصرف انسانی وی 

و تمکین  خارج گرديده است. حرفش اينست که اساس اين وضعیت را قبول ندارد

کنونی او به رابطه خريد و فروش نیروی کار ناشی از ناتوانی موجود اوست. مطالبه 

دستمزد بیشتر يا  شرائط کار و زندگی بهتر وی نه ناشی از قبول موجوديت اين نظام 

بلکه مبتنی بر به کارگیری توان موجودش علیه اين نظام است. مخالفان جنبش ضد 

کنند که توده وسیع کارگر شعور می ف معموالً غوغا به پاکار مزدی، در قبال اين حر

اين حرفها را ندارند!!. کارگران اصالً در موقعیتی نیستند که اين مسائل را بفهمند!! 

دانشوران طبقات ديگر اين ادعاها فقط در شأن و صالحیت طرح اين نکات و اقامه 
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کارگر خود، تاريخاً با همان ای هپاسخ ما به اينها اين بوده و اين است که تودهاست!! 

زبان عامیانه و با احساس طبیعی خود با سرمايه داران عین اين حرفها را مطرح کرده 

جدا و به داری اند. اين شما  و جنبش شما بوده است که آنها را از سنگر ضد سرمايه

در  پاسخ ماه برده است. اين يا آن  بخش بورژوازی را« جبهه واحد ضد امپريالیستی»

قبال اينها، اين است که لمس استثمار و توحش سرمايه و تنفر عمیق نسبت به اين 

استثمار و توحش برای کارگر يک احساس کاماًل طبیعی است، اما او سخت احتیاج به 

و فعالین آگاه ضد کار مزدی درون خود دارد، تا در راستای همین ها مارکس و مارکس

متحد شود، آگاه و آگاهتر گردد، متشکل داری احساس و نفرت طبیعی ضد سرمايه

شود، نیرومند شود، دولت بورژوازی را از سر راه خود بردارد و رابطه خريد و فروش 

نیروی کار را محو سازد. پاسخ ما به مخالفان جنبش ضد کار مزدی اين است که شما 

ايد. تاريخ را و اسالف شما در يک گذار طوالنی تاريخی عکس اين کارها را انجام داده 

باشند!! نمیداری با جار و جنجال  کارگران قادر به شناخت استثمار و جنايت سرمايه

آکنده ايد. همه جا تالش کرده ايد تا به کارگران القاء کنید که گويا حتماً بايد مطیع و 

منقاد و مجری احکام نخبگان گردند، بايد اول در معیت سرمايه داران دموکراسی به 

ند، بايد پیشمرگ جنبشهای خلقی و ناسیونالیستی شوند، بايد دامنه اعتراض چنگ آر

و مبارزات خود را در حصار سیاه سنديکالیسم و اتحاديه گرائی سرمايه ساالرانه به بن 

بست بکشانند و باالخره صدها توهم آفرينی ديگر از اين دست که وجب به وجب در 

ايد. شما به سهم خود در گسستن جنبش  شیارهای مغز و ذهن کارگران تزريق نموده

هر چه توانسته ايد انجام داده ايد و هر توهمی را به داری کارگری از ريل ضد سرمايه

نیز اين داری درون آن القاء و تزريق کرده ايد. تمامی تالش فعالین جنبش ضد سرمايه

بورژوائی را به و کردار عمیقاً وارونه وضعیت را تغییر دهند و اين نگاه است که اين 

 معبر درست کارگری و ضد کار مزدی خود باز گردانند.                  
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و بهبود شرائط کار و  کارگر اين ظرفیت را دارند که مبارزه برای دستمزدهای توده

را بر متن يک مانیفست ضد کار مزدی به پیش برند. کار فعالین ضد زندگی خود 

یر را جايگزين مسیر غلطش اين جنبش بر بستر اين است که اين مسداری سرمايه

سنديکالیسم و رفرمیسم راست و چپ سازند. جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر هیچ 

بیند که بین مبارزه اقتصادی و سیاسی خط فاصل بکشد. کاماًل برعکس، هر نمی دلیلی

و تمامی قلمرو اين هر دوتا را با شاخص سرمايه ستیزی از رفرمیسم دوتا 

سازد. وقتی از آزادی سیاسی می يکالیستی و دموکراسی طلبی فراطبقاتی متمايزسند

گیرد. می گويد، آزادی برای تشديد و تعمیق مبارزه علیه کار مزدی را هدفمی سخن

شود، آزادی از قید قانونیت و می آزادی شوراهای سرمايه ستیز کارگران را خواستار

کند. به همانگونه که در مطالبه دستمزد می ارزهرا موضوع مبداری قانونمداری سرمايه

 و رفاه اقتصادی شريان حیات ارزش افزائی سرمايه را با همه توان موجودش، فشار

از محصول کار و تولید خويش به تری دهد و خواستار اختصاص سهم هر چه عظیممی

بهبود معیشت و آموزش و درمان و چیزهای ديگرش از يکسو و کاهش تا سرحد 

گردد. اين جنبش در کارزار می ممکن کار اضافی خود برای سرمايه و سرمايه داران

کند که کل مبارزه اقتصادی و سیاسی او را می سازمانیابی خود، به ايجاد تشکلی همت

مبارزات جاری و روز او به های بر محور ستیز با کار مزدی و پیوند زدن تمامی حلقه

 به پیش برد.                                                            داری و برای محو سرمايهداری هزنجیره پیکار سراسری ضد سرماي

اينها نکاتی است که همراه با نکات فراوان ديگر در مقاالت مشروح و مفصل و بسیار 

متعدد در طول سالهای اخیر پیرامون جنبش لغو کار مزدی طرح شده و مورد گفتگو 

رفته اند. اين جنبش با اين مشخصات و از درون اين پروسه جنگ و ستیز قرار گ

کند و می است که به مسأله سرنگونی دولت بورژوازی نگاهداری سراسری با سرمايه

بیند. چیزی که فاصله آن، با رژيم ستیزی چپ می تحقق اين سرنگونی را تدارک

         گر تا کمونیسم بورژوازی است.                                                                                                  غیرکارگری، به اندازه فاصله میان کمونیسم طبقه کار
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جنبش ضد کار مزدی و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر با اين مشخصات و با اين 

گیرد. در منظر اين جنبش یم روايت سرنگونی رژيم سیاسی، راه کارزار طبقاتی را پی

پاسخی به نیازهای پروسه  ورژوازی در هر شمايل و هر ترکیب،هر اقدام دولت ب

انباشت و بازتولید سرمايه است. اين دولت مانعی بر سر راه پیشروی جنبش ضد 

طبقه کارگر است و بايد توسط اين جنبش سرنگون گردد. مسیر داری سرمايه

عینه و گام به گام، مسیر مبارزه علیه اساس سرمايه و علیه پیکارعلیه رژيم در اينجا ب

کارگر است. اينکه طبقه کارگر در های همه اشکال تسلط سرمايه بر زندگی توده

 کدامین گام از پیشبرد اين پیکار، موفق به درهم شکستن ماشین دولتی سرمايه

وای اين مربوط به موقعیت تقابل قهای شود، موضوعی است که توسط مؤلفهمی

گردد. دولت اسالمی سرمايه، بر پايه آنچه که می تعیینداری جنبش علیه نظام سرمايه

سیر رخدادهای اقتصادی، سیاسی روز » در شروع اين مقاله و در نوشته ديگری با نام 

یف آورده ايم در طول سالهای اخیر، با بهره گیری وسیع از موقعیت بسیار ضع« ... و

و از طريق تحمیل دهشتبارترين شکل استثمار و توحش جنبش کارگری ايران 

کارگر توانسته است به موفقیتهائی در جهت کاهش فشار های کاپیتالیستی بر توده

اما، با همه اهمیتی که برای ها بحران بر سرمايه اجتماعی دست يابد. اين موفقیت

ر گام اين توفیق ايران داشته و دارد بسیار گذرا و سخت شکننده است. هداری سرمايه

بارتر استثمار کارگران و گسترش هر چه  محصول تشديد و تعمیق هر چه توحش

کارگر است. با اين وجود همه های دردناکتر دامنه فقر و گرسنگی و بیحقوقی توده

شواهد به صورت عینی و عريان از راه رسیدن يک موج بسیار نیرومند و کوبنده بحران 

ید سرمايه اجتماعی ايران را در آينده بسیار نزديک در برابر اقتصادی به قلمرو بازتول

دهد. شتاب تمرکز سرمايه در سالهای اخیر و تداوم کنونی آن، می ديدگان ما قرار

بیشتر اقتصاددانان بورژوازی را به افزايش چندين میلیونی جمعیت بیکاران جامعه، 

کی از عوامل اساسی رونق متقاعد ساخته است. سیر بیسابقه افزايش بهای نفت که ي
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مجدد و انبوه انباشت سرمايه و يک معبر کامالً مهم صدور سرمايه خارجی به بازار 

انباشت داخلی بوده است منحنی نزولی خود را آغاز کرده و اين روند تنزل در آينده 

بسیار نزديک، نقش بحران زای خود را، در شکل فشار سهمگین بر نرخ سود سرمايه 

آنها در های هر خواهد ساخت. وضعیت اقتصادی کشورهائی که سرمايهاجتماعی ظا

بازار داخلی و پروسه بازتولید سرمايه اجتماعی ايران بیشترين نقش را دارند، در طول 

آنها خواه در شکل های گردد و منحنی نرخ سود سرمايهمی سالهای آتی دچار تغییر

ايران داری جهانی، موقعیت سرمايه مستقیم و خواه از مجرای نرخ سود عمومی سرمايه

را سخت متأثر خواهد ساخت. مؤلفه اخیر به ويژه در تلفیق با منحنی کاهش بهای 

نفت و تقلیل مؤثر ورود اضافه ارزشهای نفتی به حوزه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی 

                                                                                          ايران بر شتاب و قدرت سرکوب موج جديد بحران در اقتصاد ايران خواهد افزود.     

مهم اقتصادی باال که بگذريم، عروج نسبی جنبش کارگری ايران و چشم های از مؤلفه

انداز چرخش تاريخی اين جنبش بر ريل ضد کار مزدی و برای لغو کار مزدی، 

نوين در مبارزه طبقاتی را پیش روی ما قرار داده  طلوع يک وضعیتهای رخساره

دهند که بايد به استقبال می و شواهد ولو نه چندان نیرومند، هشدارها است. همه داده

اين وضعیت مهم تاريخی شتافت. وضعیتی که در درون آن،  برای نخستین بار طبقه 

هذيان آلود و مرگ ای هکارگر ايران شعار سرنگونی طلبی دولت بورژوازی را، در ناله

آگین دموکراسی جويانه چپ غیرکارگری و اقشار مختلف بورژوازی يله نخواهد 

ساخت، بلکه خواهد کوشید تا اين شعار را از ژرفای جنبش راديکال ضد کار مزدی و 

                                          پر طنین سازد.                                  داری برای لغو کار مزدی خويش بر بام جهان سرمايه

فرا رسیدن  ،موجود مربوط به مناسبات اساسی میان طبقات اجتماعیهای همه داده

يک فاز جديد توفش بحران اقتصادی و اوجگیری وسیع مبارزه طبقاتی در سالهای 

رژيم  سازد. جنبش کارگری اين بار بايد هر گام مقابله بامی آتی نزديک را خاطرنشان

سیاسی را با مؤثرترين و استوارترين گامها در کار تقويت و تحکیم جنبش ضد 
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و داری خود به جلو بردارد. ايجاد و گسترش تشکل سراسری ضد سرمايهداری سرمايه

اتحاد کارگران همه قلمروهای کار و تولید در درون اين تشکل شرط مقدم برداشتن 

توان راه می پیروزمند از اين گذرگاه است که گامهای مؤثر بعدی است. تنها با عبور

برپائی شوراها و نهادهای اعمال قدرت طبقاتی، راه تصرف مراکز کار و تولید توسط 

 اين شوراها و ساير کارهای بعدی را پی گرفت.  
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 2000آوريل                              بلشویسم و انقالب اکتبر

 

اکتبر و پیامدهاى تاريخى آن با تاريخ زندگانى بشر در قرن  آمیختگى انقالب کارگرى

بیستم تا به آنجا عمیق و ريشه دار است که هر نوع بحث و بررسى اساسى پیرامون هر 

 بخشى از دومى، به نوعى نیازمند مراجعه به اولـى است. اکتبر، انقالب شکست خورده

تاثیر بر  ز لحاظ محتوا و دامنهاى که به هیچ يک از اهداف واقعى خود دست نیافت، ا

زير اين نام نیست. آنچه  تاريخ زندگى بشر با هیچ انقالب ديگرى در تاريخ قابل قیاس

روسیه جريان يافت، طاليه پر شور جنگى گريزناپذير و سرنوشت ساز میان  در جامعه

بشريت  شد،به مفهوم واقعى کالم بود. اگر اکتبر پیروز مى «تاريخ پیش» و  «تاريخ»

برپايى جهانى فارغ از استثمار، طبقات، دولت، و هر نوع نابرابرى  خود را در آستانه

يافت. شکست اکتبر، دقیقا، شکست نخستین انقالب بزرگ کارگرى اجتماعى باز مى

 اين فاز از تاريخ زندگانى انسان بود. و درست همین مشخصه دنیا براى گشايش

الب اکتبر را با بزرگ ترين و سرنوشت سازترين اساسى است، که وجه تمايز انق

کند. هیچ انقالب ديگرى در هیچ عصرى با چنین انقالبات ديگر تاريخ تعیین مى

اى خصلت نما نبوده است. آخرين برد انتظار در تمامى انقالبات پیشین، و  مشخصه

حقوقى و بطور مثال انقالب کبیر فرانسه آن بود که شکلـى مدرن تر از استثمار، بى 

ستم طبقاتى را جايگزين شکلـى عقب مانده تر کند. اما اکتبر با بیرق پايان بخشیدن 

طلوع کرد.  ها از حاصل کار خويشبه هر نوع استثمار و محرومیت و جدايى انسان

کنند، شناسند و با اين تمايزات معین درک مىبراى کسانى که اکتبر را اين چنین مى

 دوم سده هاى پايانى دهه سال ست اين انقالب در روسیهتوضیح موجبات واقعى شک

اى مربوط به تاريخ بیستم، جايگاهى بسیار ويژه دارد. در اين توضیح، اکتبر حادثه

، رخداد زنده و حى کارگرى يا تاريخ جهان بطور کلـى نیست. بالعکس جنبش گذشته

هر کارگر آگاه در هر  رهو حاضرى است که تعمق در تجارب آن چراغ راه پیکار روزم
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 اسارت انسان در محبس اى از جهان موجود است. شکست اکتبر، يعنى ادامه گوشه

و استثمار و بى حقوقى سرمايه، يعنى تداوم گريزناپذير پیکار بشريت کارگر و  توحش

روان کارگر و پیش ، يعنى اجبار طبقهفرودست دنیا براى درهم شکستن اين محبس

 در اکتبر، يعنى ضرورت درس کاويدن ريشه هاى واقعى شکست خويشبه  شآگاه

طبقاتى  آموزى از اين کند و کاو سیاسى براى هموار ساختن راه پیشروى جنبش

علیه کار مزدورى؛ و دقیقا بر همین مبنا است که تا سرمايه دارى باقى است و  خويش

به اکتبر و به کارگیرى  جعهپرولتاريا براى محو اين نظام جارى است، مرا تا جنبش

 تجارب آن نیز امر جارى و الزامى خواهد بود. 

کنم  تصور مى چنین نگاهینگرم و از وراى من نیز درست از همین منظر به اکتبر مى

ناظر های گمراهه پردازیها، اشتباهات و غالب کاستى بخش ،تمام يا حداقل که سايه

» برنامه و خط مشى عملـى امروزين فعالین  ،بر شکست اکتبر، کماکان بر نگرش

بی راهه ها از راديکال آنظاهراً نقد  کارگرى، حتى بر گرده جنبش «کمونیست

کند. در راديکال ترين سنگینى مى يسم در جنبش کارگری روسیهبلشوهای بافی

هاى ها انگشت نهاده شده است. افقواقعیت برخیهاى تاکنونى از اکتبر، بر تحلیل

حزب سوسیال  ، در بدو تاسیسشترک سوسیال دموکراسى روسیه با بورژوازى روسم

مورد توجه قرار گرفته است؛ بر عدم گسست صوری و آکادمیک ای به گونهدموکرات، 

تحول اقتصادى از سرمايه دارى  به مساله بلشويسم از سوسیال دموکراسى در نگرش

سردرگمى  .تعمق شده است دانشگاهیباز هم ولو به شکل مکتبی و به سوسیالیسم 

برنامه ريزى لغو کار مزدورى و توسل حزب بلشويک به  بلشويسم در عرصه

هاى نادرستى مانند اجراى نپ، الغاى کنترل کارگرى، و يا بیرون راندن سیاست

اين کارها در سطحی که گفتم  واقع شده است.تدريجى کارگران از شوراها مورد انتقاد 

مانده . اما در اين میان، اساسى ترين مساله به کلـى ناگفته باقى ستصورت گرفته ا

ها، اشتباهات، يا بر مشترکات ضعف ها بر همهکه اگر مثال بلشويک مسأله . ايناست
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کارگرى  نمودند، در آن صورت با جنبشبورژوايى خود با سوسیال دموکراسى غلبه مى

اين گروه از منتقدين بطور ضمنى  کردند؟روسیه چه مى 1917تا  1902هاى  سال

شکستن هم افقى هاى خود با سوسیال  بلشويسم در زمینه پذيرند که تالشمى

کارگرى روسیه در انجام يک انقالب پیروزمند  دموکراسى، براى آماده ساختن جنبش

هاى گويند که بلشويسم در طول سالکرده است. اما نمى سوسیالیستى کفايت نمى

هاى عملـى معینى را بايد در درون مضمون کار، سمت گیرى و سیاست ياد شده چه

ى کارگر روسیه به چنان آمادگى و تدارکى گرفت، تا طبقهکارگرى پى مى جنبش

آموزى از اين اقدام تاريخى  دست يابد؟ اگر قرار است تحلیل انقالب اکتبر و درس

ى کارگر در شرايط موجود عظیم کارگرى، چراغى فرا راه پیکار کمونیستى توده ها

جهان باشد، اساسا اين آخرى است که بايد زير ذره بین قرار گیرد. هر نوع نقد اکتبر، 

کارگری  فاقد ارزش ،، بطور قطع نقدى ستروناين پرسش بدون کند و کاو همه جانبه

 است.  و کمونیستی و حتی گمراه کننده

کند. در کتبر را از کدام منظر دنبال مىى حاضر، مراجعه به اباالتر گفته شد که نوشته

هاى معینى پرداخته پروبلماتیک مقصود، به کاوش اينکنم که براى اينجا اضافه مى

بايستى و بعد مى 1917تا  1902ى میان کارگرى روسیه در فاصله شود که جنبشمى

کند. ملزومات پیروزى انقالب سوسیالیستى را دق الباب  کرد، تا آستانهها را حل مىآن

ها موفق قواى طبقاتى، که پرولتارياى روسیه به اتخاذ آن سیاسى معینى در آرايش

ها را ى کارگر جهانى بايد حصول آننشد و الجرم در اکتبر شکست خورد و طبقه

 جارى خود سازد، تا در اکتبرهاى آتى سرفراز و پیروزمند به پیش مضمون جنبش

پردازيم و براى اين کار از طرح و کاو اين موضوعات مى تازد. در اين مقاله به کند

 کنیم. اساسى زير آغاز مى پرسش

 شود؟ انقالب کارگرى چگونه پیروز مى
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يک طبقه براى  پیروزى انقالب کارگرى در گرو آمادگى توده هاى کارگر، به مثابه

چه سطحى برپايى سوسیالیسم است. پاسخ به اين سئوال که انقالب سوسیالیستى در 

تواند به پیروزى برسد، مسلما کار کارگر مى از سازمان يافتگى و بلوغ کمونیستى طبقه

نیرومند  توان ترديد کرد، که بدون جنبشنیست. اما در صحت اين نکته نمىای ساده

کارگر پايان دادن به کار  شورايى و سوسیالیستى کارگران و بدون اين که طبقه

جارى شورايى  موجود را مضمون جنبش ل سوسیالیستى جامعهمزدورى و برپايى بدي

به  نابودی کامل قدرت سیاسی سرمايهبراى  یخود قرار داده باشد، هیچ شانسى حت

حزب » سکت باالی سر کارگران زير نام مفهوم واقعى آن ندارد. با فراخوان يک

دولتى سرمايه  توان ماشینو تبعیت کارگران ناراضى از اين فراخوان، مى «کمونیست

کارگر  را عجالتا درهم شکست، اما قدرت سیاسى محصول اين رخداد، حاکمیت طبقه

موقت کارگرى در نازل ترين سطح يا در ابتدائى ترين حالت  «دولت» نخواهد بود. 

کارگران از  پیروزى خود، به هر حال يک سازمان شورايى متناظر با حضور گسترده

پايان بخشیدن به کار  برایعزم راسخ اين سازمان شورايى تجهیز و  ،يک سو و آمادگى

هايى از است. فرمول بندىداری و برچیدن تمامی آثار و تبعات وجود سرمايه مزدورى

سوسیالیسم را  کند و سپسپرولتاريا قدرت سیاسى را تسخیر مى»اين دست که 

الب کارگرى ، هیچ پاسخ روشنى به هیچ يک از مسايل اساسى انق«سازدمستقر مى

دهد. قدرت سیاسى را هم يک حزب يا يک گروه سیاسى چپ با تکیه بر نارضايى نمى

تواند تسخیر کند و هم شوراهايى که در ها مىآن توده هاى کارگر و جنبش گسترده

ظرف پیکار  طوالنى کارزار طبقاتى میان پرولتاريا و بورژوازى، به مثابه پروسه

توانند با ها مىل گرفته و تثبیت شده باشند. هر دوى اينسوسیالیستى اين طبقه شک

بیرق کمونیسم، برنامه هايى را به اجرا بگذارند. اما در رويداد نخست، در بهترين حالت 

هاى آرمان خواه با انبوهى عقیده و شعار و اتوپى از باالى سر کارگران مشتى انسان

اق نخواهد افتاد، تنها نام و مدل قدرت سیاسى را تصرف خواهند نمود. چیز مهمى اتف
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اقتصاد و کار و تولید و معیشت  خواهد شد. در عرصه ماشین دولتى سرمايه عوض

ها نیز احتماال مالکیت دولتى سرمايه جاى مالکیت خصوصى سرمايه داران انسان

بسیار زيادى براى  کارگر شانس ، طبقهعکسد را خواهد گرفت. در شکل دوم، برمنفر

و پايان دادن به  ار مزدورى يا استقرار سازمان کار و مدنیت کمونیستى خويشلغو ک

کارگرى  هر نوع استثمار و ستم طبقاتى خواهد داشت. انقالب سوسیالیستى را طبقه

استثمار کاپیتالیستى و ساختار سیاسى،  به اساس رساند که معترضبه پیروزى مى

وانین و قراردادهاى اجتماعى همگن با کار مدنى، حقوقى، فرهنگى و باالخره تمامى ق

بودن در اينجا ابراز نارضايى از سرمايه دارى  مزدبگیرى است. اما معناى معترض

ملـى همراه با سازماندهى داشتن طرحى روشن و ع آمادگی آگاه پراتیک، نیست، بلکه

کارگر با  طبقه نیروى اجتماعى الزم براى استقرار سوسیالیسم است. رابطه وطبقاتى 

شکل  طبقه و پروسه و پراتیک جاری ارتباط سازمانیابى ،روشن و عملـى دورنمایاين 

 ،گیرى قدرت اجتماعى وى، با انقالب و طرح تحول سوسیالیستى وضعیت موجود

کارگران  اى درونى و در همان حال بسیار پیچیده و ظريف است. مجرد اعتراض رابطه

اعتماد توده  ور آنان به ضرورت تغییر اين نظام، بعالوهبه بى حقوقى کاپیتالیستى و با

، حتى سازمان يافتن کارگران زير نام حزب کمونیست متحزب جمعیتیهاى کارگر به 

هاى ، براى احراز ويژگىچنین حزبیهاى و جانب دارى متشکل آنان از شعارها و طرح

ر گسترده، آگاه، جنبشی با حضوکافى نیست. مطلقاً درونى مذکور  اساسى رابطه

الزم و با دخالتگری آگاه و خالق و اثرگذار آحاد کارگران داری شورائی، ضد سرمايه

. را به نمايش گذاردبراى انجام انقالب سوسیالیستى  پرولتاريا واقعی است، تا آمادگى

در مقابل سرمايه کارگر بايد گام به گام و در تمامى مراحل صف آرايى خود  طبقه

ها، انتظارات و مطالبات سوسیالیستى عینیت حاضر را در قالب طرح ، بديلداری

 وی متحد متشکل شدن و اعمال قدرت .خود قرار دهد و مبارزه معین، سکوى تعرض

، کارگرهای تودهطبقاتى  مبارزه گردد.با دورنماى حصول اين اهداف هم خون  بايد
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و  فرهنگ ،صاد، سیاست، انديشهعرصه هاى اقت سرمايه دارى در همه علیهای مبارزه

خود  اين مبارزهدر بطن بايد توده هاى کارگر  زندگی اجتماعی است.های تمامی حوزه

علیه تمامیت وضع موجود، مجهز به آلترناتیو کمونیستى در مقابل  اى معترض را طبقه

سازمان شورائی سراسری اين وضعیت و توانا براى جايگزينى عینیت حاضر توسط 

کارگر براى  . آمادگى طبقهه ريزی سوسیالیستی کار و تولید احساس نمايندبرنام

اى با اين مشخصات قابل حصول  درهم شکستن بردگى مزدى، تنها در گذار مبارزه

اى میان دو افق زيست اجتماعى عمیقا متضاد که پرولتاريا از درون آن  است. مبارزه

 از يکى را به نیروى قهر مادى خويش بطور مستمر اهداف، انتظارات و مطالبات ملهم

درهم  برایکند و از اين طريق به نیروى طبقاتى عظیمى، علیه ديگرى تبديل مى

گردد. پرولتاريا بدون کوبیدن نظام موجود و جايگزينى آن با افق زيست آتى مبدل مى

 و نشانه ها، نه فقط آمادگى تحول سوسیالیستىرويکرد اى با اين  پیگیرى مبارزه

سقوط دولت بورژوازى، قادر به  با فرض یکند، که حتکهنه را کسب نمى جامعه

 يک طبقه نیز نیست. اگر جنبش به مثابه استقرار جامعه گردانی شورائی خويش

کارگرى در طول تقابل با بورژوازى، محو سرمايه دارى و برپايى سوسیالیسم را بستر 

و برچیدن  سوسیالیسمنکرده باشد، برپايى  دخو پیکار و سازمانیابى شورايى توده هاى

تولید کاپیتالیستى بیشتر يک اتوپى خواهد بود. اتوپى به اين معنى که کارگران  شیوه

ها را طى سالیان دراز از محو کار مزدورى، از بین بردن طبقات و دولت و نظاير اين

، يا در اندخود شنیده و فعالین کمونیست طبقه باالی سر زبان حزب سیاسى

اند، اما در عمل تنها براى مطالبات با خطوط درشت خوانده یحزبهای برنامه

، مدرنیسم، سکوالريسم، انتظارات با قرائت بورژوازی هاى سیاسىسنديکالیستى، آزادى

 جارى آنان، جنبش اند. جنبشناسیونالیستى و توقعات مشابه، با بورژوازى گالويز شده

هاى عملـى، استثمار کاپیتالیستى را از درون طرح است؛ اساس لغو کار مزدورى نبوده

 و پیشاند قرار نداده کمونیستى آماج تعرض هاى زندهو راه حل ، راهبردهامطالبات
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شرط هاى واقعى استقرار سازمان کار شورايى و سوسیالیستى را چراغ راه پیکار خود 

مبارزه، نه بستر ابراز وجود طبقاتى و  نه جريان عینىها آنکمونیسم براى  ند.نساخته ا

علیه سرمايه دارى، که بر  اى يا ظرف صف آرايى مستقل طبقهسازمانیابى وسیع توده

اى براى دل بستن توده هاى طبقه به معجزه اتوپیايى در دست رهبران و انگیزه عکس

حزب ک يتواند در معیت کارگر با اين مشخصات مى گرى آتى حزب بوده است. طبقه

انقالب کند و قدرت دولتى موجود سرمايه را ساقط و متوهم به اين حزب،  سیاسى

کارگر  طبقه ديروزش و بهتر از آنچه نصیب سازد، اما فرداى انقالب سرنوشتى بهتر از

 نخواهد بود.    در انتظارششد، روسیه 

 چرا انقالب اکتبر شکست خورد؟ 

ماتى براى پاسخ به سئوال حاضر بود. انقالب نکاتى که در باال اشاره شد، صرفا مقد

کارگر روسیه، خود را براى  اکتبر شکست خورد، به اين دلیل بسیار روشن که طبقه

بافت دهقانى »انجام يک انقالب پیروزمند کارگرى آماده نساخته بود. مسايلـى مانند 

انقالب،  به «متفقین» و  «محور»هر دو بلوک امپريالیستى  ، تعرض«ى روسجامعه

عوامل  بورژوازى روسیه، قحطى و گرسنگى و همه جنگ داخلـى و مقاومت سبعانه

کاتالیزور را در تحمیل  توانستند نقشديگر از اين قبیل، با تمامى تاثیرشان حداکثر مى

کارگرى روسیه ايفا نمايند. اين واقعیتى است، که سیر حوادث  اين شکست به جنبش

ب اکتبر بهتر از هر استدالل تئوريکى آن را به اثبات رساند. هاى بعد از انقالسال

هاى يکى از بزرگ ترين غول ها، با کار خويشدر طول اين سال پرولتارياى روس

و در زير  «دهقانى» عقب مانده و قحطى زده صنعتى و نظامى دنیا را در همان جامعه

در آن شکست چه که وى ها برپا ساخت. آن مستمر همان امپريالیست موج تعرض

، برپايى سازمان کار و مدنیت سوسیالیستى و محو بردگى مزدى بود. اظهار خورد

شوروى بدون وقوع  نظرهاى رايج تاکنونى پیرامون اين که لغو کار مزدورى در جامعه

ى دنیاى آن روز ممکن نبود، نیز بسیار انقالب در آلـمان يا ساير کشورهاى پیشرفته
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از سرمايه دارى و تعمق کمونیستى در  یکه متکى به شناختى مارکسبیشتر از آن 

تحول سوسیالیستى اقتصاد باشد، هشدارى به پرولتاريا براى  الزامات واقعى پروسه

طبقاتى است. آنچه که شکست انقالب اکتبر  امتناع از انقالب کارگرى و تعطیل مبارزه

عدم ها، که آن يا جمع يک پارچه باال تواند توضیح دهد، نه هیچ يک از عللرا مى

کار و زيست و مدنیت  سازمانبرپايى  برایروسیه  روز کارگرى جنبشآمادگی 

بود. اين واقعیتى است، سوسیالیستی و برنامه ريزی کار و تولید بر پايه الغاء کار مزدی 

نان هاى امروز بدان باور دارند. مشکل کار در اين جاست، که آاى از کمونیستکه عده

هاى اقتصادى نادرست حزب ها و راه حلتمامى اين عدم آمادگى را در جهت گیرى

و اين درست همان  !کنند!و بعد خالصه مى 1925هاى میان سال بلشويک در فاصله

 شناخترايج از  و در اساس رفرمیستی راديکال علی الظاهرهاى فرار تحلیل نقطه

کارگر روسیه در انقالب اکتبر  شکست طبقه هاى ناظر براشتباهات و کاستىمارکسی 

کمونیسم پرولتاريا و اساس رهائی بشر از يوغ قدرت سرمايه را در است. اگر نخواهیم 

اى نداريم جز اين که زمینه هاى چارههیچ  قربانی سازيم  بودن «لنینیست» آستانه 

ويسم از هاى بلشها و سیاست، خط مشى عملـى، راه حلشکست اکتبر را در نگرش

، تا غروب آخرين بارقه هاى امید به پیروزى انقالب 1905از انقالب  هاى پیشسال

جستجو نمائیم. بلشويسم در تمامى طول  بعد از اکتبرهای روزها و سالکارگرى در 

 دست به کار کارگرى روسیه بود، اما نیروى فعال درون جنبش اين دوران، گرايش

در شعاع  کارگر نبود. پرولتارياى روس وسیالیستى طبقهس جنبش هدايتو  یابیسازمان

 هاى بلشويسم، کورمال کورمال و پاره وار راه انقالبشها، رهنمودها و فراخوانآموزش

ها را از نارودنیسم، منشويسم يا سوسیال دموکراسى جدا کرد. اما از وراى اين آموزش

را باز نیافت. سوسیالیسم در  ها، راه انقالب سوسیالیستى خويشو سیاست گذارى

و اتوپى بود، نه  انتظارهاى بلشويسم، بیشتر يک ها، تبلیغات و راه حلمانیفست

آلترناتیو حى و حاضرى که توده هاى کارگر در مقابل سرمايه دارى طرح و تحقق 
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کارگر روسیه در شعارها،  . طبقهکنندخود جاری  عملـى آن را موضوع مبارزه

شورهاى حزب بلشويک، امکان رهايى خود از استثمار و ستم و و منها قطعنامه

محرومیت را باور کرد و درست بر همین مبنى به جانب دارى از پیشروان بلشويک 

اى متضمن تحقق عینى خود برخاست. اما بلشويسم مشق قدرت براى برپايى جامعه

ام اين کار را دارا نه ظرفیت انج کارگرى نمود و دستور کار جنبشنه اين انتظارات را 

اى مبناى خط مشى و جامعه انچن آماده ساختن کارگران براى تاسیس بود.

کرد. نشستن بر موج باورها، توهمات و سرمايه نمی بلشويسم را تعیینهاى سیاست

کارگر روس، سرنگونی تزاريسم و تاختن به سوی استقرار های ستیزی خودپوی توده

و ها گذاری کاری بود که از درون خط مشی، سیاستدولتی بیشترين داری سرمايه

  آمد.  می راهبردهای بلشويسم بر

، کارگر 1905هاى قبل از انقالب در سال درون سوسیال دموکراسى روس چپ گرايش

کارگرى  روسى را به انجام انقالب دموکراتیک فرا خواند. در فراخوان انقالب، از جنبش

بورژوازى لیبرال با  را با خود متحد سازد، سازش روسیه خواسته شد که دهقانان

تزاريسم را محکوم کند، رهبرى انقالب را بدست گیرد، فئودالیسم را از میان بردارد، 

و در اين گذر خود را براى  (1) اروپائى سرمايه دارى هموار نمايدنوع راه را براى رشد 

تا  1902هاى میان مى سالدر طول تما !آماده سازد! «انقالب سوسیالیستى » انجام

ها کارگر روسیه با طرح همین شعارها و راه حل ، حضور بلشويسم در طبقه1917

شود، انقالبى که به انقالب دموکراتیک ختم مىها راه گردد. همهمى است که لـمس

 و موانع انباشت سرمايه را از میان بردارد (2)براى کل بورژوازى باشد عشقرار است نف

روز کار  و و از اين طريق آزادى و نان !!در همان حال پرولتاريا رهبر آن باشد (3)

شود، در اين روزها، علیه بورژوازى افشاگرى مى !!را تضمین نمايد خويش هشت ساعته

نیم بند  که خواهان مماشات با تزار و معامله بر سر يک مشروطه فقط به اين خاطر

 به اين خاطر کهگردد، پرولتاريا قلمداد مى ه، وظیفاحراز سرکردگى جنبش !است
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يا در واقع به کارگر به تشکیل حزب سیاسى  طبقه !!خوردنانقالب دموکراتیک شکست 

شود، چه وجود اين حزب شرط الزم دعوت مى جانبداری توهم آمیز از حزب بلشويسم

بلشويسم، ها، سوسیالیسم در ادبیات در اين سال !!پیروزى انقالب دموکراتیک است

و صدر و ذيل اين سوسیالیسم چیزی فراتر از  تاريخ است آرمان و انتظارى براى آينده

تزاريسم را شود که بايد می گفته کارگرى روسیه جنبشنیست. به  دولتیداری سرمايه

های ) ماشین دولتی باالی سر توده کارگران و فرودستان قدرت مرکب ازبا ساختار 

. جايگزين سازداما با نام کارگران( داری نکشاف نوع اروپائی سرمايهکارگر و عهده دار ا

وسیع های تودهشورايى  یابیسازمان ، ازاز تشکل شورايى کارگران هیچ صحبتی

پیکار علیه سرمايه داری، برای تدارک جامعه ساالری لغو کار مزدی و  پرولتاريا براى

تولید در میان نیست. در هیچ  ار وک به دست گرفتن برنامه ريزىسوسیالیستی و برای 

نیروى کار را  خريد و فروش شود، که بايد برچیدن رابطهکجا به کارگران گفته نمى

و مراکز تولید از دست ها خود قرار دهند. خارج ساختن کارخانه روز هدف جنبش

ها توسط شوراهاى کارگرى اصال مورد بحث نیست. تصرف آن سرمايه داران و اداره

کاالها و دخالت قدرتمند شوراها در توزيع محصوالت کار میان  اکز مبادله و فروشمر

 سرمايه دارى و گشايش به اساس شود. تعرضها جارى نمىاهالـى، بر زبان بلشويک

در راه حل  یدورنماى زيست و مدنیت کمونیستى در مسیر انقالب کارگران، جا و مکان

و  نمايدنمی احرازها ترويجی آنهای غات و فعالیتحتی در تبلی هاى بلشويسمپردازى

کارگر و  موجود به آگاهى طبقه کمونیستى جامعه، پراتیک و نقد زنده تسری باالخره

 مادى پیکار توده هاى کارگر، دل مشغولـى بلشويک اين آگاهى به اسلحه توسعه

 باشد.نمی

وکراتیک، سازمان دادن جنگ بسیج کارگر روسى براى انقالب دمکارزار بلشويسم در 

 طور کامل به اصلـى توده هاى کارگر علیه کار مزدورى را به طور واقعى و عملـى به

کارگرى  ى روسیه در اين تاريخ شاهد ابراز وجود يک جنبشجامعه فراموشى سپرد.
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میلیون نفر کارگر در اعتصابات  3، نزديک به 1905ده میلیونى بود. در طول سال 

و اجتماعى  هاى سیاسىیه شرايط رقت بار کار و زيست يا بى حقوقىهمگانى عل

کارگرى روسیه در همین زمان و در  بعالوه جنبش (4)مشارکت داشتند. خويش

عمیق و استوار خود به سازمانیابى شورايى را به  ، گرايش1905جريان وقوع انقالب 

دگى الزم براى لغو کار آما تا کسبمسلـما  طبقه کارگرنهاده بود.  نمايش معرض

 یابی، اما طرح راه حل سوسیالیستى پرولتاريا، سازمانفاصله زيادی داشتمزدورى 

مبارزه علیه اساس سرمايه داری، برای تدارک جامعه ساالری  شورايى کارگران براى

، منطبق با الغاء کار مزدی تولیدکار و برنامه ريزى برای و  شورائی سوسیالیستی

براى دخالت نافذ در چگونگى توزيع محصول کار اجتماعى  انارگرمتشکل نمودن ک

، بسیج دهقانان براى لغو مالکیت فئودالـى و هر نوع مالکیت خصوصى بر خويش

مزارع و مراکز کار دسته جمعى متناظر با جهت گیرى  زمین، دعوت آنان به تاسیس

دستان و مسايل سوسیالیستى، تبلیغ محو هر نوع دولت باالى سر کارگران و فرو

کارگرى و در میان  جامع االطراف در جنبش ه صورت شفاف وديگرى از اين نوع بايد ب

بلشويسم به هیج وجه چنین رويکردی نداشت  گرديد.دهقانان روسیه طرح و تبلیغ مى

به قدرت  ،سرنگونى تزار به جای همه اينها کرد.نمی را دنبالهائی و چنین سیاست

همه و کارهای مشابه، داری ازی راه انکشاف نوع اروپائی سرمايهرسیدن حزب، هموارس

ملزومات  و طنز ماجرا اين است که صرف انجام همین کارها،گرديد می چیز تلقی

 شد!! نبرد کمونیستى علیه سرمايه دارى ترجمه مى بازگشايى جبهه

ای گذر به را بردموکراسى ، سرنگونی رژيم تزار و تحقق شايد گفته شود که بلشويسم

کم اهمیت کردن سرنگونی بحث بر سر  بسیار خوب، اما، خواسته استمی سوسیالیسم

گفتگو بر سر طرح راه حل کنکرت سیاسی نیست. های تزاريسم و حصول آزادی

ها و حقوق سوسیالیستى و پیگیرى تمامى مطالبات اقتصادى و سیاسى، يا آزادى

کار سراسرى علیه سرمايه دارى است. متحد يک پیهای حوزه اجتماعى، به مثابه
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کارگر روسیه قرار داد. انقالب  بلشويسم راهى کامال متفاوت را در برابر طبقه

دموکراتیک فازى از مبارزه تلقى شد، که منافع پرولتاريا و بورژوازى را بطور همزمان 

یرد، به اين اين انقالب قرار گ سأاز پرولتاريا خواسته شد که در ر (5) !!نمودتامین مى

بورژوازى لیبرال با تزار ممانعت کند و انقالب را به پیروزى برساند.  خاطر که از سازش

کارگر بايد چنین کند، تا راه تکامل کاپیتالیستى  بلشويسم بر اين باور بود که طبقه

اى اروپايى و آسیايى به جامعه روسیه از يک کشور عقب مانده !!جامعه هموار شود

ها، نوبت آماده شدن اين موفقیت از حصول همه و باالخره پس !!تبديل شودپیشرفته 

راهها به انقالب دموکراتیک  ! ختم شدن همه!فرا رسد هم پرولتاريا براى سوسیالیسم

ها سوسیال دموکراتیک آن که خود تابعى از نگرش بلشويسمو خط مشى ها در راه حل

سرمايه دارى بود مسائل فراوان ديگرى را نیز با  به الزامات تحول سوسیالیستى جامعه

توانست با راهبردهای می کهکارگر  اقتصادى طبقه آورد. مبارزهمی خود به همراه

اتخاذ داری راديکال مارکسی و سوسیالیستی، جهتگیری موفق و درست ضد سرمايه

 ستیزى و دموکراسى طلبى و تزار( 6قرار گرفت )ها کند مورد بیشترين بی توجهی

طبقاتى توده هاى کارگر را در خود  و توان و افق و انتظار مبارزه توش همه فراطبقاتی

 غرق کرد. 

بود، به ها جهت گیرى بلشويک هاى برجستهنقد ترديونیونیسم که يکى از شاخص

دموکراسى  نبرد سوسیالیستى کارگران، عمال بر کرانه جبهه جاى ره زدن به گشايش

اهمیت صف آرايى کمونیستى همه  و در اين گذر، انداختلنگر  ائیبورژو طلبى

اقتصادى علیه بورژوازى به دست فراموشى سپرده شد. اتحاديه  کارگران در عرصه

ضد  نیرومند شورايى مورد انتقاد قرار گرفت، اما بديل آن که جنبشظاهراً  گرايى 

مبتکر  د در سازمان دادنشهمان جنبشى که کارگران خو -کارگران بود داری سرمايه

مورد توجه واقع نشد. تلقى سوسیال دموکراتیک از سوسیالیسم،  به هیچ وجه -بودند 

هاى انقالبى را فرو بلعید. از ها و راه گشايىها، هدف پردازىسیاست گذارى همه
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به  بلشويککارگران غفلت شد و حزب سرمايه ستیز طبقاتی سازمانیابى شورايى 

. سازمانى که جای آن را اشغال کرد ماوراى کارگران سیاسی مانسازيک صورت 

د، اما در پیشبرد پیکار نمومی هوادارى کارگران از شعارها و وعده هاى خود را جلب

کارگر علیه سرمايه دارى و سازمان دادن شورايى اين پیکار سراسرى  مستقیم طبقه

طراف حکومت مطلقه را د. حزبى که افشاگرى جامع االنمونمی نقشى ايفاءهیچ 

و  کردشرايط کار و زيست و استثمار پرولتاريا  کالبدشکافی ضد کار مزدیجايگزين 

کارگر علیه کار مزدورى را با مبارزه براى سرنگونى تزار جايگزين ساخت.  بسیج طبقه

 مبارزه نیرومندترين جبهه کردند و با فراخوانشحزبى که کارگران بدان اعتماد مى

ظرف شورائی پیکار ضد کار مزدی  اما در عوض از داشتنگشودند، را باز مى سیاسى

 ماندند.می خود مهجور

همه ، از 1917تا  1902میان  درون سوسیال دموکراسى روسیه در فاصله چپ گرايش

وجوه ضعف بسیار اساسى و موثرى که در اين جا فقط اشاره کردم، رنج برد و 

از سازمان دادن جنبشى کمونیستى با دورنماى ها اين رنجپرولتارياى روسیه زير فشار 

سوسیالیستى و تبديل اين راه حل به سکوى  واقعیروشن و شفاف، از طرح راه حل 

انجام انقالب بورژوا  پیکار طبقاتى علیه سرمايه باز ماند. در طى اين زمان بر سر نحوه

ارضى راه  نگى حل مسالهدموکراتیک با بورژوازى لیبرال روسیه مرز کشید، در چگو

با  «کمونیستیتحزب » به  سومپديده موخود را از منشويسم جدا ساخت، در رابطه با 

جناح راست سوسیال دموکراسى بر سر معیارهاى تشکیالتى گالويز شد، در شروع 

سوسیال دموکراسى با بورژوازى جنگ افروز جهانى را به باد  جنگ امپريالیستى سازش

شورايى  سازمان دادن جنبشه اين کارها را کرد اما هیچ گامی برای همحمله گرفت، 

هاى پاره وار باال نه تک تک، و نه در مجموع، . برشبر نداشت خويشو سوسیالیستى 

هیچ کورسوئی برای احراز شرائط اعمال قدرت مستقل شورائی و طبقاتی علیه سرمايه 

توانست . آنچه مىساطع ننموددر پیش روی کارگران انقالب سوسیالیستى و تدارک 
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ضد  توده هاى کارگر روسیه را در اين راستا يارى دهد، سازمان دادن جنبش

بود. بلشويسم زير فشار نگاه سوسیال  خود و برای لغو کار مزدیداری سرمايه

 انجام اين کار بر نیامد.  به سوسیالیسم از عهدهدموکراتیک 

 شورايى خودجوش سر نهاد و بر بستر جنبشکارگر، انقالب فوريه را پشت  طبقه

اى بدون کار مزدورى بر پا سازد،  به انقالب اکتبر گذر نمود. خواست تا جامعه خويش

به جاى اين که  شوراهايش یاما از هیچ آمادگى الزم براى اين مهم برخوردار نبود. حت

مدنیت  کار واستقرار سازمان  برایظرف حضور گسترده و پیکار متحد طبقاتى وى 

برای بازسازی  اجرايى دولت باالى سر توده هاى کارگر سوسیالیستى گردد، به اهرم

قدرت به شوراها، که يکى از راديکال ترين  . شعار انتقال همهتبديل شدداری سرمايه

يک  موسسان تزهاى لنین بود، عمال در حد يک تاکتیک سیاسى براى پاشیدن مجلس

قدرت سیاسى توسط حزب محصور ماند. انقالب اکتبر بورژوازى و تسخیر  بخش

قدرت سیاسى را بطور واقعى  یماشین دولتى سرمايه را عجالتا درهم شکست، اما حت

به شوراهاى کارگرى روسیه منتقل نکرد. شکى نیست که پرولتاريا قادر نبود يک شبه 

، قحطى و سازمان کار شورايى و سوسیالیستى خود را بر ويرانه هاى جنگ، گرسنگى

بنا کند، که کماکان اسیر تهاجمات شرربار دو بلوک ای هجامع وضعیت وخیم

هاى بورژوازى جهانى بود. اما اگر بنا بود که انقالب امپريالیستى و آماج تمامى درندگى

پیروز شود، سواى پیمودن راه واقعى و بسیار پر پیچ و خم حصول اين هدف، راه 

منظم، جايگزينى  رگر قرار نداشت. تشکیل ارتشى کاپاى طبقه ديگرى در پیش

، برچیدن تدريجى شوراهاى کارگرى، واگذارى امور (7) کنترل کارگرى با يکتا رئیسى

، اجراى نپ، «ونسنخا»تولید و برنامه ريزى کل اقتصاد توسط شوراى عالـى اقتصاد 

امور جامعه به   تمجید مزدبگیرى و توسل به سیستم تايلور، ارجاع رتق و فتق و اداره

کارگر، که نشانگر برپايى  بوروى سیاسى حزب، نه تجسم قدرت سیاسى شورايى طبقه

يک ماشین دولتى باالى سر کارگران در جامعه و جهت گیرى انقالب در راستاى 
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ها و سازمان دادن اين تحوالت استقرار سرمايه دارى دولتى بود. در اجراى اين سیاست

کارگر جهانى براى پايان  گرديد، راه حل کمونیستى طبقهمى آنچه که مسخ و قربانى

از ايفاى نه فقط ترين بزنگاه تاريخ  دادن به بردگى مزدى بود. بلشويسم بر سر حساس

هر نقشی برای پیشبرد اهداف سوسیالیستی انقالب باز ماند که تالش همه سويه برای 

بر خالف  کار بلشويسم ايند. دولتی را لباس کمونیسم پوشانداری استقرار سرمايه

پیرامون لغو کار  سران حزبهاى رايج مطلقا در ابهامات تئوريک اى تحلیلپاره

خلق الساعه و نوظهورى براى  شد. اين فروماندگى، پديدهمزدورى خالصه نمى

با  کارگرى روسیه به تازگى و فقط در اين برهه از حیاتش بلشويسم نبود و جنبش

پندارند، گرديد. کسانى که اين گونه مىمواجه نمى حزب بلشويکهای گمراهه پردازی

اى را به شیوه اشطبقاتى میان تئورى و راه حل اجتماعى يک طبقه با جنبش رابطه

ها و باورهاى غلط سوسیال فهمند. بلشويسم زير فشار دريافتمتافیزيکى مى

طبقه داری جنبش ضد سرمايه یابیدموکراتیک، از آغاز تا آن زمان، نسبت به سازمان

 به طور کامل کار مزدى و برای ره بردن اين جنبش به سوی افق الغاء  روسیه کارگر

در  و بردگى مزدى نکشید قیم علیه اساسپیکار مست کارگران را به عرصه .غافل بود

شورايى و سوسیالیستى آنان را سازمان نداد. سوسیالیسم در نگاه  اين راستا جنبش

نوعى سرمايه دارى دولتى حتی در راديکال ترين روايت موجودش ى بلشويسم، عموم

داری توانست کشتی انقالب ضد سرمايهنمی و چنین رويکردی به طور قطع بود

  .کارگر را به سوی ساحل پیروزی پیش بردهای توده

ه بودن تولید کاپیتالیستى، پايان دادن به سرماي شیوه هايى که فروپاشى شیرازهانسان

خود  بدون دولت و کار مزدى را مضمون جنبش و ساختن جامعه محصول کار خويش

اى را محور واقعى جنگ  اى که برپايى چنین جامعه طبقههای تودهنساخته بودند، 

چنین و پبشبرد  الزامات توسعه میان خود و سرمايه دارى قرار نداده و بر پايه

شورائی  ، مسلما دست شان براى برپايى سازماننده بودخود را سازمان نداد، اىمبارزه
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ماند. میثاق بلشويسم با پرولتارياى کار و مدنیت سوسیالیستى خالـى مى برنامه ريزی

ها اين بود، که در فاز سوسیالیستى انقالب کارگرى، استثمار، طبقات، و نابرابرى روس

اى براى آينده و به صورت الهرخت برخواهند بست. اما چگونه؟ اين ديگر به عنوان مس

 ،ى کارگر روسیهرازى سر به مهر براى بعدها باقى مانده بود. با انقالب اکتبر، طبقه

منتظر معجزه گرى بود و بلشويسم که در طول دو دهه  ،چشم در چشم بلشويسم

دعوت اين جنبش برای سرنگونی  به کارگرى را جنبشی خود در رهبر رسالتتمامى 

اتی، اصالحات میلیتانت سرمايه مدار و تحقق دموکراسی محدود ساخته طلبی فراطبق

شد. بازسازى کاپیتالیستى جامعه ، اينک در هیات نیرويى عاجز از اعجاز ظاهر مىبود

دولت باالى سر کارگران، اما به نام دولت  دولتی، توسط با برنامه ريزى متمرکز

 پیچید.می ويسم برای کارگرانبود که بلشای تنها نسخهکارگرى و سوسیالیستى، 

قدرت  (8) مالکیت دولتى سرمايه ها، سوسیالیسم نام گذارى شد در چنین وضعی

يکتا رئیسى در  (9) متمرکز بوروى سیاسى حزب، ديکتاتورى پرولتاريا خوانده شد.

تحول  ، پروسه«ونسنخا» و برنامه ريزى متمرکز اقتصادى توسط ها کارخانه

 تعبیر گرديد و نپ، که روياى بخشى از بورژوازى براى توسعهسوسیالیستى اقتصاد 

کاپیتالیستى جامعه بود، دورخیز پرولتاريا براى سرعت گیرى گذار به سوسیالیسم 

راديکال ترين و  یانقالب شکست خورده بود و رهبرى انقالب، حت( 10)ارزيابى گرديد.

رمايه داری، به سوسیالیسم، به واقعیت نگاه خود به س، بايد اشآشتى ناپذيرترين چهره

انقالب کارگری و به همه مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی و آرمان رهائی انسان را به 

 کارگرى جهانى دو رخداد عظیم از همه در تاريخ جنبشنهاد. می معرض ديد جهانیان

وقايع ديگر عظیم ترند. دو رخدادى که سترگ ترين تکان را به تاريخ زندگى بشر 

تاريخ آشنايند.  پر درخشش اند. کارگران آگاه دنیا به خوبى با نام اين دو حادثهادهد

شناسند. اين هر دو انقالب شکست خوردند. و انقالب اکتبر را مى همگى کمون پاريس

کارگر تا  اند. اما در اکتبر، طبقه، کارگران دانستند که شکست خوردهدر کمون پاريس
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آموزى براى  درس ، حلقهکمون اين واقعیت نبود! شکستقادر به درک ها مدت

 هاى پى در پى بعدىکارگرى و در عین حال سرآغاز شکست تعرضات بعدى جنبش

هاى سلسله وار بايد نقد کارگر دنیا براى رهايى از چنگال اين شکست گرديد. طبقه

و  1917ا ت 1902هاى سال کارگرى روسیه هاى جنبشکمونیستى اشتباهات و ضعف

 سازد.   جارى طبقاتى خويش بعد را چراغ راه جنبش

 ها پانویس

ها مارکسیست": «دو تاکتیک سوسیال دموکراسى در انقالب دموکراتیک» لنین،  -1

بورژوايى دارد. اين يعنى چه؟ يعنى اين که آن  جنبه معتقدند که انقالب روس

اجتماعى و اقتصادى که براى  اصالحات دموکراتیک در رژيم سیاسى و آن اصالحات

اند، به خودى خود نه تنها موجبات اضمحالل سرمايه ضرورى پیدا کرده روسیه جنبه

براى اولین بار زمینه را به  سازند، بلکه بالعکسدارى و سیادت بورژوازى را فراهم نمى

طور واقعى براى تکامل وسیع و سريع اروپايى و نه آسیايى سرمايه دارى آماده 

 "سازد.يک طبقه میسر مى نمايد و براى اولین بار سیادت بورژوازى را به مثابهىم

انقالب بورژوازى به منتهى درجه براى پرولتاريا سودمند است. "لنین، همان مقاله:  -2

انقالب بورژوازى براى پرولتاريا مسلـما ضرورى است. هر چه انقالب بورژوازى کامل تر 

پرولتاريا در راه  رى آن بیشتر باشد، همان قدر هم مبارزهو قطعى تر و هر چه پیگی

نیل به سوسیالیسم بیشتر تامین خواهد بود. اين استنتاج فقط براى اشخاصى که از 

 الفباى سوسیالیسم علـمى بى اطالع هستند، ممکن است تازه و عجیب و ضد و نقیض

گردد که انقالب مىبه نظر آيد و در ضمن از اين استنتاج اين اصل نیز مستفاد 

 "بورژوازى از لحاظ عینى براى پرولتاريا بیشتر سودمند است تا براى بورژوازى...

 لنین، همان جا -3

 ، ترجمه حزب توده  «تاريخ حزب کمونیست شوروى»  -4

 2لنین، منبع شماره  -5
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 «چه بايد کرد؟» لنین،  -6

 قدرت ديکتاتورى شخص اهمیت درباره": «وظائف نوبتى حکومت شوروى» لنین،  -7

حاضر بايد گفت که هر نوع صناعت ماشینى بزرگ  لحظه واحد از نقطه نظر خاص

بالشرط و کامال  يعنى همانا منبع و بنیان مادى تولیدى سوسیالیسم، وحدت اراده

 هزار نفر را هدايت مىها نمايد، که کار مشترک صدها هزار و دهموکدى را ايجاب مى

ت هم از لحاظ فنى، هم از لحاظ اقتصادى و هم از لحاظ تاريخى واضح کند. اين ضرور

اند، همیشه آن را به عنوان سوسیالیسم انديشیده کسانى هم که درباره است و همه

توان تامین اند. ولـى موکدترين وحدت اراده را چگونه مىشرط سوسیالیسم شناخته

  "يک نفر. ۀهزار نفر از اراد ۀطاعت ارادنمود، از راه ا

سیادت طبقه اکنون در چه چیز ": «حزب کمونیست روسیه نهمین کنگره» لنین،  -8

متظاهر است؟ سیادت پرولتاريا اکنون در اين متظاهر است که مالکیت مالکین و 

قوانین اساسى پیشین، حتى  سرمايه داران ملغى گرديده است. متن و مضمون همه

ها بطور مختصر عبارت بود از مالکیت. قانون جمهورى ترين و دموکراتیک ترين آن

اساسى ما بدان جهت حق دارد و حق موجوديت تاريخى براى خود تحصیل کرده 

است که تنها روى کاغذ نوشته نشده است و در آن مالکیت ملغى گرديده است. 

پرولتارياى پیروزمند مالکیت را لغو کرد و به کلـى معدوم ساخت. سیادت طبقه 

گردد. مالکیت متظاهر مى ين است. اين سیادت مقدم بر هر چیز در مسالهعبارت از ا

  "مالکیت را عمال حل کردند، با اين عمل سیادت طبقه تامین گرديد. وقتى که مساله

ديکتاتورى توسط پرولتاريا که  ": «بیمارى کودکى چپ روى در کمونیسم» لنین،  -9

پرولتاريا تحت رهبرى حزب کمونیست گردد. خود در شوراها متشکل است عملـى مى

 گردد، توسط يک کمیتهآن همه ساله تشکیل مى ها است... حزب که کنگرهبلشويک

 ارهاى جارى در مسکو به وسیلهشود. ضمنا کنفر رهبرى مى 19مرکزى مرکب از 

هايى از اين هم محدودتر يعنى توسط به اصطالح بوروى سازمانى و پولیت بورو تأهی
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گیرد که هر يک مرکب از پنج عضو کمیته مرکزى هستند و در جلسه مىانجام 

شود که يک الیگارشى گردند و لذا چنین نتیجه مىعمومى کمیته مرکزى انتخاب مى

ى لهأوسسات دولتى در جمهورى ما هیچ مسکامال حسابى وجود دارد. هیچ يک از م

  "نمايند.و فصل نمىمهم سیاسى يا سازمانى را بدون رهنمود کمیته مرکزى حل 

  «ى مالیات جنسىدرباره» لنین،  -10
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     ؟"روح تاریخ هــگل"و"مطلق ۀدیا"یا  کمونیسم و دیالکتیک مادى مارکس

 2003می

    

صدمه اى که ديالکتیک به دست هگل از فريفتارى مى کشد، به هیچوجه مانع از اين "

آگاه اشکال عمومى حرکت  نحوى جامع وه نیست که هگل براى نخستین بار ب

ديالکتیک را بیان نموده است. ديالکتیک در نزد وى روى سر ايستاده است براى اينکه 

 "بیرون آيد بايد آن را واژگونه ساخت هسته عقالنى آن از پوسته عرفانى اش

  (تال، جلد اول، پى گفتار چاپ دوم ، کاپیمارکس )

غیرکارگرى يا سنديکالیستى را از  حیات سیاسى نیروهاى چپ هر چه طول و عرض

چپ به راست و از راست به چپ بیشتر بکاويم و هر چه گرد و غبار متراکم ادعاها و 

هاى کمونیسم نمايانه يا کارگرپرستانه اينان را عمیق تر از خمیرمايه  جار و جنجال

واقعى موجوديت اجتماعى شان کنار زنیم، به همان اندازه هگلیسم را زمخت تر و 

طبقاتى را در آنجا نحیف تر و ضعیف تر خواهیم  ۀت مارکسى کمونیسم و مبارزرواي

يافت. کمونیسم اين طیف بطور غالب نه کمونیسم طبقه کارگر، نه کمونیسم مارکسى 

 "تاريخ جهانى"و  "روح تاريخ"، يا "مطلق ۀايد"اتور چپ نمايانه اى از همان که کاريک

يا ساير مصائب  اقعى فقر و نابرابرى و ستمکشىهگل است. انگشت گذاشتن بر ريشه و

، بسط تئورى و مانیفست مبارزۀ طبقاتى به بديل نگاه مارکس ۀموجود بشر به شیو

و در يک کالم کارگر حول اين بديل طبقه  یابی شورائیکمونیستى، سازمان مشخص

کارگرى و کمونیستى آنسان که تبلور سیاسى ديالکتیک  ۀزند داشتن يک جنبش

کند، نه فقط محتواى پراتیک اين چپ نیست که حتى در  را منعکس ادى مارکسم

نى را اشغال نمى نیز جاى چندا گفتمان سیاسى يا مباحثات و جدلهاى نظرى اش

مطلق صحبت مى کرد. از روح کلـى هستى، عقل مجرد اقوام و  ۀکند. هگل از ايد

 غايت کمال بشر را توضیح می آن ملل، از درونمايه تکامل تاريخ که گويا تحقق نهائى
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به زعم وى هستى اجتماعى انسان تبلور لحظه معینى از فرايند غايت يابى روح  دهد!

تظاهر مادى واقعیتى معقول بود.!! انسانها بايد مقصود غائى  تاريخ و بر همین اساس

 میشناختند و به کمک ابزار و وسائل مادى براى تحقق عینى آن مبارزه  تاريخ را می

کردند! در اين سیستم تبیین، واقعیتها عجالتًا معقول بودند زيرا که از يکسو آخرين 

را پژواک مى کردند و از سوى ديگر  "تاريخ جهانى"برد شناخت نسبى بشر از 

 نمايشه دستاوردهاى مادى اين شناخت ممکن انسانى را در قالب هستى اجتماعى ب

هگل اقدام بشر براى انتقال از سطحى نازلتر  و مبارزه در روايت گذاشتند. جنبش می

 مطلق در زندگى انسانها متناسب با بُرد ۀکاملتر در راستاى فعلیت مادى ايدبه فازى 

که جز امکان چیز  -روح در حالت امکانى بى پايان "ممکنات و مقدورات تاريخى بود. 

ا بالقوه در ر آغاز مى شود، ولـى در اين حالت گوهر مطلق خويش - ديگرى نیست

دارد و اين گوهر همان غايت و مقصودى است که روح تنها در فرجام  درون خويش

در جهان هستى  کار به آن مى رسد و در آن حال حقیقت خود را احراز مى کند. پس

را در  به چیزى کاملتر است. اگر چه ناقص پیشرفت همچون جنبشى از چیزى ناقص

که امرى دانست که ضد نقصان، يعنى همان چیزى را که مطلق، بل اينجا بايد نه ناقص

در عرف عام کمال نام دارد، همچون نطفه اى و کششى در خويشتن نهفته دارد، 

سرانجام دست کم از لحاظ نظرى اشاره به امرى دارد که  (يا قوت )همچنانکه امکان 

) الح دينامیک يا اگر بخواهیم نمونه دقیق ترى بیارويم اصطبه فعلیت در خواهد آمد. 

 تا جائى که ضدش ذات ناقص و توان نیز هست. پس وارسطوئى به معناى نیر (جنبش

است و به همان اندازه  که وجود  را در خويشتن داشته باشد، با خود گرفتار تناقض

تاريخ، ترجمه حمید  هگل، عقل در) "حتمى است رفع آن ضرورت دارد. اين تناقض

 (174 عنايت ص

و  فاحش کمونیستى و کارگرى و تناقض هگلـى روايت رايج چپ از جنبش ۀشیراز

را در اين نوشته تا حدودى باز خواهیم  ريشه اى آن با تبیین مارکسى اين جنبش
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کرد، اما در شروع سخن و تا همین جا بايد به حیرت و اعجابى که احتماالً در پى طرح 

بطور خیلـى گذرا اشاره اى بنمائیم.  قضیه به ذهن آدمهاى زيادى خطور خواهد کرد،

عده اى بحق و بجا خواهند پرسید که: نسبت دادن وجود واقعى چپ موجود به 

هگلیسم واقعاً يک گفتگوى جدى است؟! چگونه ممکن است کسانى که به هر حال در 

، در بیان و انتظاراتشان، در مرامنامه هاى مکتوب خويشها شعارها، در طرح ايده

يد و ديدگاههاى اجتماعى و طبقاتى خود قدم به قدم از کمونیسم و از اصول عقا

ضرورت تحول کمونیستى دنیاى موجود سخن مى گويند، نیروها و گرايشاتى که خود 

را فعال کمونیست و دست اندرکاران تغییر عینیت حاضر مى دانند!! آنانکه در هر 

ى بندند و به کمونیسم راست و چپى، قبل از هر چیز به کمونیسم دخیل م چرخش

گاه خواب و بیدارى انقالب و ابراز نفرت ه سوگند ياد مى کنند، آنها که ورد کالمشان ب

ارتجاعى  از رفرمیسم است، آرى اينان چگونه ممکن است واقعاً پاى بند اين بینش

معقول "؟؟!! يا به زبانى عوامفريبنده "هر آنچه واقعى است معقول است"باشند که 

اما تغییر کمونیستى آنها نیز عجالتاً معقول نیست،!! به اين دلیل که چنین نیستند 

ناظر بر واقعیت اجتماعى بسیار اساسى و مهمى  !!! اين پرسش "تغییرى مقدور نیست

مورد کالبدشکافى و نقد و داورى قرار  است که بايد با تمامى اساسى بودن و اهمیتش

نى بودن سرمايه دارى و معقول بودن مناسبات گیرد. اينها بطور رک و عريان از عقال

کار مزدورى سخن نمى گويند، اگر اين را مى گفتند، پیداست که تابوت دعوى 

گويند، اما  کردند. نه، آنان چنین نمی کمونیست بودن خود را يکجا چهارمیخ می

همین مسأله و همین باور هولناک را بصورتى ديگر طرح مى کنند. حرف دل آنها اين 

کارگرى پديده اى معقول است!!! به بیان دقیق تر  است که واقعیت فى الحال جنبش

حاکمیت ۀ سیطردر  بسنده کردن توده هاى کارگر به بهبود پاره وار زندگى خويش

طیف گروهها، است.!!!  نیعى است و اين واقعیت است که عقالروندى واقبردگى مزدى 

و بیان صريح نیز  با اين فرمولبندى سلیس و جماعات مذکور اين حرف را حتىها آدم
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جارى نمى سازند. اين اشتباه بسیار بزرگى است  بر زبان نمى رانند و بر قلم خويش

اگر احزاب، نیروها و گرايشات مختلف اجتماعى را فقط به اعتبار آنچه مى گويند مورد 

اى ه نه داربست و مالک واقعى ارزيابى باشد داورى قرار دهیم، آنچه مى تواند اساس

هاى مکتبى گفتار افراد و گروهها بلکه قلمرو بسط مادى  یمجرد اعتقادى يا صورتبند

تر عمل سیاسى و واقعیت عینى فعالیتهاى  و به بیان سلیسها و اجتماعى اين گفته

چپ غیرکارگرى و  ۀ. کارکرد مادى و سیاسى طیف گستردطبقاتى و اجتماعى آنهاست

کارگرى مبین اين  به کمونیسم در تمامى طول تاريخ جنبش سنديکالیستىِ ملبس

 باور بوده است که توده هاى کارگر زير فشار تضییقات معیشتى، کمبود دانش

زندگى و مانند اينها، مجال  ۀنازل آگاهى سیاسى، مشکالت روزمر اجتماعى و سطح

دستمزد،  ايشانديشیدن به آلترناتیو طبقاتى کمونیسم را ندارند، مبارزه براى افز

داشتن يک حداقل زيستى و رفاهى، برخوردارى از برخى اشکال تأمین اجتماعى، 

گرفتن حق اعتصاب، حق تشکیل سنديکا و حقوق ديگر از اين قبیل، حداکثر 

 نديشند و براى تحقق آنها مبارزهاانتظاراتى است که کارگران بطور فى الحال بدان مى 

ه دوره هاى اجتماعى و تاريخى معینى نیز فرا مى کنند. اينها ادامه مى دهند کمی

زير فشار بحران اقتصادى و سیاسى به ورطه تشتت فرو مى غلطند و ها رسد که دولت

دهند. در چنین شرائطى کارگران مى توانند در  قدرت سرکوب کارگران را از دست می

 خن میکه از کمونیسم و تسخیر قدرت سیاسى س يک حزب باالی سر خودزير پرچم 

گرد آيند و دست به قیام بزنند، مى توانند رژيم حاکم را ساقط سازند و در  !!گويد

صورت امکان قدرت سیاسى را تسخیر نمايند. اين کل تار و پود تبیین رفرمیسم 

 طبقاتى توده هاى کارگر و سرنوشت جنبش ۀدعى کمونیسم از  چند و چون مبارزم

آن تبیینى است که با واقعیت کار روتین و  کارگرى و کمونیسم است و اين دقیقاً

هاى مختلف طیف رفرمیسم کمونیست نما در  عملکرد سیاسى يا اجتماعى بخش

 انطباق کامل قرار دارد. 
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عمق مسأله را خوب بشکافیم، اگر سه جزء پیوسته سنديکالیسم، مبارزه براى 

بطور بالفعل، در   سرنگونى طلبى را از اين چپ بگیريم، به راستى دموکراسى و جنبش

ماند؟!! پاسخ ساده  باقى می چهارديوارى دنیاى سرمايه دارى، چه چیز ديگرى برايش

است، کمونیسم به مثابه يک ايده، به مثابه روح مطلق هستى که تحقق آن غايت آمال 

و کمال مقصود چپ است، تنها چیزى خواهد بود که در زير گرد و خاک انبوه 

مطلق و روح تاريخ جهانى  ۀاهد گرديد. ايدنمايان خو یده اشادعاهاى سر به فلک کش

 مجردى که باور بدان تنها مجوز و مدرک چپ براى اثبات کمونیست بودن خويش

است. چپ سوسیال رفرمیستى در تمامى جناح بنديهاى سنديکالیستى و سرنگونى 

تاريخ  ۀدو کمونیسم خود را تا حد همان اياز يکس طلبانه و همه شکلهاى ديگرش

 کشد و از سوى ديگر وضعیت حاضر جنبش جهانى هگلـى به مسخ و انجماد می

کارگرى در هر عصر و زمانه را با کل سردرگمى هاى طبقاتى، خأل دورنماهاى 

به مثابه ضرورت ناگزير و بعنوان  سیاسى اشۀ کمونیستى پیکار و بن بست فرسايند

 مطلق لباس ۀتماعى همان ايداز هستى مادى و اجسطح کنکرت قابل حصولـى 

معقولیت مى پوشد!!! اينکه کارگران در وضعیت موجود فاقد دورنماى روشن طبقاتى 

واقعى در روايات چپ غیرکارگرى يا  ۀتند يک امر واقعى است و اين پديدهس

 سنديکالیستى کامالً عقالنى است!!. کارگران قادر به طرح و تحقق بديل مشخص

اشند، سوسیال رفرمیسم اين واقعیت را با تمامى طیب خاطر و کمونیستى خود نمى ب

عقالنیت تن مى کند!!. کارگران مبارزات جارى  لباس با تمامى قدرت استداللش

را در به بهبود شرائط معیشتى در حصار حاکمیت سرمايه محدود مى کنند،  خويش

ت را اين واقعی طیف نیروهاى سوسیال رفرمیست مدعى کمونیسم اين وضع را واقعى و

سازمانیابی ضد کار  توده هاى کارگر در جنب و جوش .عین معقولیت تلقى مى نمايند

خود نمى باشند. سوسیال رفرمیسم اين وضع واقعى تلخ را با هزاران آب و تاب  مزدی

معقول تحلیل مى کند!! و عقالنیت اين واقعیت را بصورت راه حل معینى براى متشکل 
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ديکائى کارگران و متشکل شدن حزبى و عقیدتى يک الیت شدن يعنى تشکل سن

منزوى تئوريزه و توصیه مى کند!!. کارگران زير فشار ديکتاتورى و اشکال گوناگون 

و مسکن  ستمکشى اجتماعى و سیاسى دستیابى به بهداشت و درمان و آموزش

 مناسب و مجانى را در دستور کار مبارزات روزشان قرار نداده اند. سوسیال

را با تمامى ظرفیت تبلیغاتى و قدرت جار و جنجالشان ها اين واقعیتها رفرمیست

مى کنند!! و براى اثبات معقول بودن آن کمپین مبارزه راه مى اندازند!!. در  تقديس

کارگرى از متمرکز نبودن مبارزات طبقه کارگر  يک کالم کلیه وجوه ضعف جنبش

گرفته تا دور بودن توده هاى وسیع کارگر  حول يک بديل کنکرت و عاجل کمونیستى

، از سطح نازل آگاهى کمونیستى کارگران سازمانیابی شورائی ضد کار مزدیاز پروسه 

تا نازل بودن انتظارات و مطالبات روزمره آنان، از توهم وسیع آنها به راه حلها و افق 

لیه سرمايه، پردازيهاى بورژوائى، تا ضعف مفرط اعمال قدرت مستقل طبقاتى شان ع

همه و همه در مشرب فلسفى و نگاه سیاسى سوسیال رفرمیسم واقعیتهاى معقولـى 

عقالنى بودنشان به طرح سیاست و تاکتیک و راه حل  هستند که بايد بر پايه پذيرش

اجتماعى پرداخت!! اين نکته حائز حداکثر اهمیت است که رفرمیسم مستقل از 

، مستقل از مسالمت جو بودن يا میلیتانت بودنشادعاهاى داغ و پر هیجان کمونیست 

، همه جا در عمل اما نه در حرف پايه مادى سیاستها و خط و سرنگونى طلبى اش

کارگرى قرار مى  را بر عقالنى پنداشتن واقعیتهاى بالفعل جنبش مشى عملـى خويش

 دهد.  

و تکالیف جارى  ديالکتیک متافیزيکى هگل زنجیر اتصال طرحها، نقشه عملها، اهداف

و در يک کالم حلقه اتحاد نظريات و رويکردهاى عملـى سوسیال رفرمیسم اعم از 

و از جمله ها سنديکالیست و سرنگونى طلب است. هگل تغییر تاريخى و مستمر پديده

کت را يک جزء اساسى هستى تاريخى بشر را باور داشت. او گريزناپذيرى اين حر

، منتهى شدن فرايند تغییرات تدريجى و کمى به يک اعالم مى کرد دديالکتیک خو
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تحول اساسى و کیفى نیز جزء اليتجزاى ديالکتیک او بود. هگل بر تضاد درونى 

 با تمام تأکید انگشت مى گذاشت و پروسه تغییرات کمى يا وقوع دگرگونیها پديده

باور دانست. هگل همه اينها را  هاى کیفى را منبعث از همستیزى ذاتى هستى می

داشت، آنچه او قادر به فهم آن نبود، رمز و راز مادى پروسه تغییر هستى تاريخى و 

جامعه مدنى در اقتصاد سیاسى،  اجتماعى انسان بود. ديالکتیک هگل ظرفیت کاوش

تقدم هستى اجتماعى انسانها بر شعور و انديشه آنها، نیروى درک  قدرت تشخیص

طبقاتى و باالخره  ۀمبارز و اجتناب ناپذيرى طبقات تسرى تولید مادى به پیدايش

توان درک فرايند بسط آگاهى طبقاتى به نیروى مادى پیکار طبقات را نداشت. 

ديالکتیک هگل به همین دلیل و زير فشار همین کاستى هاى بنیادى بجاى اينکه 

 را بکاود و در وجود يک طبقه اجتماعى معین به سالحها عقالنى بودن تغییر واقعیت

صحه گذار معقولیت واقعیت هاى  مادى مبارزه براى تغییر تبديل شود، بالعکس

 موجود گرديد.  

وى يک واقعیت  در نگاه هگلـىِ چپ سوسیال رفرمیست نیز طبقه کارگر و جنبش

جامعه کاپیتالیستى  مادى در حال حرکت است. واقعیتى که زير فشار هستى متناقض

ییرات کمى را پشت سر گذارد و اين تغییرات کمى قرار است يک فرايند طوالنى تغ

وضعیت انقالبى و  تاريخى به پیدايش و حساس سرانجام بر سر يک تندپیچ خاص

 کارگران براى افزايش ۀجامعه منتهى شود. مبارزات روزمر وقوع انقالب در سپس

ت در دستمزد، داشتن نوعى تشکل صنفى براى سر و سامان دادن اين مبارزات، مقاوم

متحد  مقابل تعرضات سرمايه به سطح معیشت و امکانات حاصل، و به هر حال جنبش

براى دست يافتن به شرائطى بهتر در چگونگى مبادله نیروى کار با سرمايه مصداق 

کارگرى در ديدگاه هگلـى  راستین پروسه انکشاف يا نشو و نماى تدريجى جنبش

مت جو و خواه فرمیسم خواه مسالیال رچپ سنديکالیستى يا غیرکارگرى است. سوس

میلیتانت سخت شیفته افت و خیز اين پروسه با همین مضمون است و رابطه آن با 



 ...  يا مارکس مادى ديالکتیک و کمونیسم  /  260

ان رابطه میان کمونیسم را نه رسماً و تئوريک، بلکه عماًل و بطور عینى از نوع هم

کند. چپ اين پروسه  مطلق در سیستم ديالکتیک هگل تلقى می ۀواقعیت حاضر و ايد

نامد.  توده هاى کارگر می ۀن يا سطح فى الحال مقدور مبارزصنفى کارگرا جنبشرا 

کمونیستى  بر اين اعتقادند که جنبشها و نه همه آنها بخشى از سوسیال رفرمیست

کارگران عجالتاً در وجود پیشروان معتقد حزبى و عناصر آرمانخواه و فعال کمونیست 

کند. اينان نه در حرف اما عمالً اولـى را  یحیات مسلکى و سیاسى خود را دنبال م

نان و شايستگانى مى دانند کارگرى و دومى را قهرما ب جنبشواقعیت معقول و مطلو

 را در اولـى متحقق سازند!!!  "کمونیسم"مطلق و در اينجا  ۀکنند تا ايد می که تالش

ائطى سوسیال رفرمیسم در عرصه جدال نظرى و پلمیک هاى سیاسى تحت هیچ شر

اعظم چپ  خود را مستحق چنین داورى نمى داند، اما سرتاسر پراتیک سیاسى بخش

در چندين دهه اخیر تاريخ شاهد زنده اى بر صحت اين ماجراى غمبار است. 

انقالبیگرى و پاى بندى استوار به کاربرد قهر براى سرنگونى رژيمهاى سیاسى حاکم 

ال رفرمیستى يا غیرکارگرى در بطور معمول بر روى واقعیت انحالل چپ سوسی

سیستم نگاه هگلـى پرده مى کشد. اما اين سرنگونى طلبى و شور میلیتانت هیچ ربط 

لغو کار مزدى طبقه کارگر  معینى در جلو راندن جنبش درونىِ الزامى به ايفاى نقش

ندارد بلکه وثیقه سنگین بازپرداخت بهاى دموکراسى و آرمان دموکراتیزه کردن 

ديکتاتورى سرمايه دارى، يا جايگزينى نوعى از حاکمیت سرمايه بجاى نوعى  ساختار

  .ديگر است

ى که داشت نهايتاً بطور باژگون به يديالکتیک هگل با همه وجوه مترقى و پیشرو

غالب چپ موجود نیز تا آنجا که به کمونیسم  آسمان آويزان بود. ديالکتیک بخش

نیست. کمونیسم در اينجا يک آرمان تاريخى  مربوط مى شود، اساساً مادى و زمینى

هگل است. آرمان و  "تاريخ جهانى" ۀست از سنخ همان روح تاريخ يا ايداست و در

آرزوئى که در هستى مادى دنیا بصورت مقوله اى مجرد و انتزاعى وجود خود را حفظ 
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قق اين مى کند. طبقه کارگر در مقام نیروى اجتماعى معینى که بطور بالقوه براى تحق

و تکريم  چپ قرار مى  روح تاريخى شايسته است با شداد و غالظ تمام مورد ستايش

گیرد. مبارزات اتحاديه اى، حق طلبانه و دموکراتیک کارگران در يکسو و آرمانخواهى 

ر تاريخى تجلـى میلیتانت و سرنگونى طلبانه چپ از سوى ديگر نیز بعنوان بست

کارگرى و  ونیسم تمامى هست و نیست سیاسى جنبشانتزاعى کم ۀواقعیت مقدور ايد

ن دارند و هر عقالنیت بر ت همه جا لباسها چپ را در خود منحل مى سازد. واقعیت

چند و چون کمونیسم مارکسى يا کمونیسم طبقه کارگر را با  ۀگونه فريادى در بار

طرح بديل حى و  ۀ. کافى است اينجا يا آنجا در باربیرحمى تمام به تازيانه مى بندند

سازمانیابی شورائی ضد کار حاضر کمونیستى پرولتاريا سخنى به میان آيد و يا از 

از ها سوسیال رفرمیست حرفى زده شود تا ناگهان همهتوده هاى کارگر  مزدی

سنديکالیست گرفته تا سرنگونى طلب، از دوستداران اتحاديه گرفته تا مدافعان شورا، 

و باالخره از همه اينها گرفته تا منتقدين باز هم ها میلیتانت از مسالمت جوها گرفته تا

سوسیال رفرمیست همه اينها، در يک جبهه متحد و مشترک با تمامى شور و توانشان 

شما را زير بمباران قرار دهند. آدمها، نیروها و گرايشاتى که کمونیسم آنان همچون 

تافیزيسم آويزان است و در تمامى به دار م روح تاريخ جهانى هگل در بند بند وجودش

عمرشان براى لحظه اى قادر به انداختن نیمه نگاهى مارکسى به رابطه میان مبارزه و 

کمونیستى کارگران نشده و قصد  با ملزومات تقويت و توسعه جنبش فعالیت خويش

يکباره بر منبر موعظه ديالکتیک مارکسى عروج  ،انجام چنین کارى را نیز ندارند

نند و علیه خدشه دار شدن رابطه تئورى و پراتیک فرياد سر میدهند. آنانکه میک

طول  واند انديشه نکرده يده گونه اشکمونیسم را هیچگاه در خارج از وجود انتزاعى و ا

مبارزات کمونیستى شان هیچگاه از آرزوى برپائى يک سنديکاى میانجى کار  و عرض

! پر فرياد واکارگرا!!، وا کمونیسما! مین و زمان را ازو سرمايه فراتر نرفته است يکباره ز
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کارگرى  کار جنبش در !!"چپ نماى پاسیفیست دعانويس"ى کنند که گويا مشت می

 ! کنند! اخالل می

یقًا همان رابطه هگلـى میان رابطه تئورى و پراتیک در منظر طبقاتى اين جماعت دق

گرفته و طلق نام کمونیسم به خود م ۀلق و واقعیت است که در اينجا ايدمطۀ ايد

کارگران براى دستکارى ممکن و مقدور جامعه  ۀواقعیت، ساز و برگ مبارز

کاپیتالیستى تن کرده است. نوعى کمونیسم يا همان روح تاريخى که قرار است غايت 

رفرمیستى عجالتاً موجودى که به اعتبار  مطلوب طبقه کارگر باشد و واقعیت يا جنبش

کامالً عقالنى است و جز اين نمى تواند باشد!!!! رابطه تئورى و پراتیک براى  واقعیتش

چپ سوسیال رفرمیست يعنى به رسمیت شناختن ارتباط هگلـى میان معقول بودن 

اين واقعیت که همین است و جز اين نیست!!! و صیانت از وجود آرمانى و تجريدى 

باشد!!! براى اينکه جاى ترديدى کمونیسم که بطور فى الحال قابل تحقق مادى نمى 

کند،  نه فقط چنین عمل می غالب جناحهايش باقى نماند که چپ موجود در بخش

 ۀ، رفتار و پراتیک روزمرتناقضاتشعین آگاهانه يا ناآگاهانه کلیه  که حتى با غمض

اندکى در عبارات زير دقت  ،خود را به همین گونه که گفتیم فرموله نیز مى نمايد

 ید.  نمائ

معلوم است که کارگران بايد براى کمونیسم مبارزه کنند، اما وقتى آنها از حقوق " -

 !! "وقت مبارزه کمونیستى است؟ اولیه خود محرومند چه

شورائى علیه سرمايه دارى سازمان يابند،  پیداست که کارگران بايد در يک جنبش " -

انقالبى که بحث شورا و براى موقع انقالب است، در وضعیت غیرفقط اما اين 

 !!!! "سازمانیابى شورائى نمى توان کرد

خواهد که کارگران به مسکن و آب و برق و بهداشت و درمان  مان میما هم دل" -

رايگان دست يابند اما اينها فقط دعانويسى و انتظارات اتوپیک است. اين مطالبات را 
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بال نمود، اينها را که نمى توان در بايد بعد از انقالب و سرنگونى دولت سرمايه دارى دن

 !!!!  "جامعه سرمايه دارى مطرح کرد

آيا اينها، اين چپ ها، واقعاً مى دانند که جابجا کردن اين بند يا آن بند قانون کار " -

دانند و باز هم از  رژيم اسالمى چقدر براى کارگران اهمیت دارد؟؟ آنها اين را می

گويند که مشکل طبقه کارگر در  ف مى زنند و میلغو کار مزدى کارگران حر جنبش

 !!! "جابجائى اين يا آن بند قانون کار خالصه نمى شود

از لغو کار مزدى و سازمانیابى کارگران براى نابودى  اين چپ هائى که همه اش " _

نظام سرمايه دارى حرف مى زنند حقا که از ناخن پا تا موى سر پروسه خلسه وار 

 !!!!  "ن و مظهر تمامیت راديکال پاسیفیسم هستندراديکالیسم روا

کارگران دنیا براى کمونیسم  ۀى که از موضوعیت حى و حاضر مبارزواقعًا اين چپ" _

 !! "ورى و پراتیک چیزى مى فهمد؟زند، اصالً از رابطه تئ حرف می

سوسیالیستى داشته باشند، اما تبلیغ  ما مى خواهیم کارگران يک جنبش" _

بعنوان يک بديل اجتماعى کنکرت در تضاد با اصل اتکاء به نیروى طبقه کمونیسم 

 !! "اتوپیک و راسیونالیستى استکارگر و نشانگر درکى 

هاى جارى بورژوازى و طرح خواست هاى  تئوريک پرولتاريا نقد سیاست ۀمبارز" _

 میصنفى، اقتصادى و اجتماعى عجالتاً مقدور است، جنبشى که به اين ترتیب جريان 

  !! "سوسیالیستى پرولتاريا است جنبشهمان يابد 

 اين تالش و کمونیست حزب در متشکل آگاه عناصر جنبش کمونیستى جنبش" -

ا هدف تسخیر قدرت سیاسى در يک ب کارگرى جنبش بر اتوريته اعمال براى حزب

  !! "شم انداز محتمل انقالبى استچ

کاتى نیستند که بطور دلبخواهى، با اعمال نها یهیچیک از اين عبارات يا فرمولبند

سلیقه شخصى يا حتى با تفسیر به رأى جمع آورى شده و در اينجا کنار هم رديف 

حديث واقعى پراتیک و باور راسخ اين يا آن ها هر کدام از اين شده باشند. بالعکس
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ار کند. نکاتى هستند که ولو در حرف انک و گروه سیاسى چپ را تعیین می گرايش

شوند پايه اتخاذ سیاست و سلسله جنبان خط مشى عملـى اين نیروهاست. ترجیع بند 

پرمالل يک پراتیک ورشکسته پیشینه دار تاريخى با اين مضمون و جهتگیرى است 

که توده هاى وسیع طبقه کارگر در شرائط کار و زيست و استثمار خود، در درون 

یستى عینیت موجود را هدف مستقیم جامعه کاپیتالیستى نمى توانند تغییر کمون

مبارزات حى و حاضر خود سازند. ماحصل سخن تمامى اين طیف اين است که 

آرى!! انقالب و داری سازمانیابی ضد سرمايهکمونیستى آرى!!  کمونیسم آرى!! جنبش

تسخیر قدرت سیاسى آرى!! پايان دادن به کار مزدورى و برپا نمودن جامعه 

و اعتقادات مقدسى هستند، اما ها اينها در جاى خود ايده کمونیستى آرى!! همه

 ۀزند وسیع طبقه کارگر در يک جنبشسازمان دادن عملـى و عینى توده هاى 

، در جنبشى که تجسم مادى و اجتماعى پیکار کارگران علیه شورائی ضد کار مزدی

يرى از کار مزدورى باشد عجالتاً دور از واقع بینى و شايد هم تأثیرپذ اساس

سوسیالیسم تخیلـى است!!! مبارزه براى بهبود وضع معیشت و امکانات رفاهى، با 

مبارزه علیه کار مزدورى پديده هاى غیر قابل جمعى هستند!!! بايد براى دستیابى به 

ت، تشکل اولـى از خیر دومى گذشت!!! فعالً گرفتن حق تشکل از بورژوازى مهم اس

فعاًل  اطالع ثانوى خواب و خیال است!! مزدورى تا کار ۀزند کارگران در يک جنبش

عناصر به کمک کارگران  ۀجنجال معادالت زمینى پیکار روزمربايد در خارج از جار و 

را با صدور  اين کار!! و دست به حزب سازی زد مکتبى و جماعت مؤمن به کمونیسم

وان بجاى اينکه کمونیستى را هم مى ت يک مانیفست به اطالع کارگران رساند!! جنبش

کمونیستى باشد با سخن گفتن  ۀتوده هاى کارگر حول يک بديل زند جارى جنبش

پیرامون کمونیسم، با مبارزه براى دموکراسى و بیحقوقى هاى مدنى و سیاسى، مبارزه 

مبارزات حى و حاضر کارگران در مطبوعات حزبى و  علیه ستم ملـى و با انعکاس

سرمايه دارى جايگزين ساخت!!! انقالب کمونیستى هم رديف کردن شعارهاى مرگ بر 



 265/   لغو کار مزدیجنبش 

که اوالً در يک کشور اصالً ممکن نیست!!! ثانیاً مشروط به حصول دموکراسى و توسعه 

سیاسى جامع االطراف، يا حتى شايد وقوع انقالبات دموکراتیک پیروزمند است!!! و تازه 

یلـى چیزهاى ديگر است!!! وضعیت انقالبى و خ هر کدام از اينها هم نیازمند پیدايش

مى توان انجام داد ها سخن کوتاه، کارى که االن بعنوان کمونیسم و بنام کمونیست

نشان دادن سمپاتى به مبارزاتى است که کارگران در دفاع از حداقل معیشتى موجود 

دهند!!! بذل حداکثر هیجان براى متشکل شدن کارگران حول همین  انجام می خويش

متمم و  االخره تبلیغ هر چه پرشورتر ضرورت سرنگونى رژيم نیز بخشمبارزات و ب

 مکمل اين وظیفه است!!! 

با مرور اين نکات به محور اساسى بحث و به هگلیسم جريانات چپ سوسیال 

گرديم. سؤال جدى اين است که اگر نگاه چپ موجود به کمونیسم  رفرمیستى باز می

مطلق و عقالنى بودن واقعیتها  ۀلـى از ايدى ادامه تاريخى درک هگکارگر و جنبش

چیست؟؟ کدام مرز و مرزکشى هاى واقعى و نه صورى يا لفظى اينها را از  نیست پس

مکتبى  هم جدا مى سازد؟؟ کمونیسم را نه بصورت کلیشه هاى عقیدتى و باورهاى

طبقاتى در کجاى حیات سیاسى اين چپ مى توان سراغ  ۀزند بلکه بعنوان يک جنبش

دموکراتیک و سرنگونى  گرفت؟؟ پیشتر گفتیم که تثلیث مبارزات صنفى، جنبش

موجوديت طبقاتى و اجتماعى چپ را تسخیر کرده است.  و اساس طلبى تمامى اُس

است و کمونیسم طبقه کارگر تا آنجا که به  چپ در حصار تنگ اين تثلیث محبوس

ت همین تثلیث به صلیب بخشهاى مختلف چپ موجود بر مى گردد، با چنگال قدر

کمونیستى  کشیده شده است. چپ تثلیث رفرمیسم را به غلط کمونیسم و جنبش

نامیده است و آويختن بدان را وثیقه کمونیست خواندن خود قرار داده است. اگر اين 

مجرد باقى نمى  ۀکمونیسم وى هیچ چیز سواى يک ايد تثلیث را از چپ بازگیريم از

یسم را جنبشى در درون طبقه کارگر تلقى نمى کند، به ماند. چپ موجود کمون

 هیچ باور ندارد. هیچ چشم اندازى براى ابراز وجود اين جنبش سازماندهى اين جنبش
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بر موجوديت آن خط مى  ندارد که بالعکس نمى بیند. هیچ حرفى براى اين جنبش

 کشد و سخن گفتن پیرامون آن را تخطئه مى کند. 

 کارگر بودن، اساس اساس طبقاتى است که کارگر بايد ۀباى مبارزاين حرف اول الف

کارگران بر پايه  نیروى کار بودن خود را به زير سؤال کشد، کمونیسم جنبش ۀفروشند

 و نقد طبقاتى است. چپ سوسیال رفرمیستى بگونه اى کاماًل معکوس همین اعتراض

طبقاتى  بودن و جنبش شمیسازد تا موضوعیت جنب از کمونیسم ايده اى مقدس

کارگران بودن آن را نابود سازد. اين وضع به هیچوجه قابل تحمل نیست و تعیین 

کارگرى از رفرمیسم سنديکالیستى  جنبش تکلیف پايه اى با آن شرط ضرورى پااليش

کمونیستى  ۀزند گى و تقويت و تحکیم يک جنبششرط مهم بالند يا میلیتانت و پیش

 ى اجتماعى و طبقاتى توده هاى کارگر دنیاست. در داربست هست

 کمونیسم طبقه کارگر و نقد مارکسى دیالکتیک هگلـى  

را مى يابد، پرولتاريا نیز در  همانگونه که فلسفه در پرولتاريا سالح مادى خويش"

به طور آنکه جرقه انديشه  به محضفلسفه سالح معنوى خود را خواهد يافت، و 

و تبديلشان به انسان تحقق ها مانىخام خلق در گیرد، رهائى آلاد در اين بنی بنیادی

    (، نقد فلسفه حقوق هگلمارکس)   "خواهد يافت

ديالکتیک جزمى فوير باخ با تکیه  بر ديالکتیک متافیزيکى هگل و سپس نقد مارکس

اساسى  بر محور گرفتن انسان و روابط انسانها با هم آغاز گرديد. بنیاد نقد بر اين اصل

مطلق يا انسان نیست، بلکه  ۀث بر سر خالق و مخلوق بودن ايداستوار شد که بح

. نقطه عزيمت "افراد واقعى، فعالیتهاى آنان و شرائط مادى زندگى آنهاست"سخن از 

ايدئولوژيک آنها در مقابل جريان عادى زندگى  بايد انسانهاى فعال واقعى و واکنش

میگیرد تبخیر جريان طبیعى زيست آنان است. پاسخ  باشد. آنچه در مغز آدمها شکل

اينکه انسانها چه هستند؟ را بايد در تولیدشان و اينکه چه تولید مى کنند و چگونه 

آنها با  ۀل معیشت توسط آدمها مستلزم مراودتولید مى کنند جستجو نمود. تولید وسائ
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آنان تعیین مى  تولید زندگى ۀمراوده اى که بنوبه خود توسط شیوهمديگر است، 

در نقد متافیزيسم هگل و ماتريالیسم دگماتیک فويرباخ توانست به  گردد. مارکس

بود. اين نقد با  عصر خويش ۀاسرار ناگشود کند که حلقه گشايشهمان جائى عروج 

رمز و راز  شروع از انسان يکراست به سراغ هستى اجتماعى انسان رفت و به کاوش

جامعه را با تمامى پديدارهاى اقتصادى، فکرى،  . مارکستغییر اين هستى پرداخت

تولید مادى يافت. او  ۀ، سیماى توسعه يافته يک شیوى اشفرهنگى، سیاسى، اجتماع

ساخت که نوع زندگى انسانها، وجود طبقات و استثمار طبقاتى، محرومیت و  فاش

تم و بیحقوقى و ستمکشى، سازمان کار و ساختار سیاسى متناظر با اين استثمار و س

اجتماعى انسان در اين  جارى میان طبقات متضاد و آگاهى و دانش ۀى، مبارزنابرابر

تولید ريشه دارند. تغییر اساسى زندگى بشر در  ۀجامعه همه و همه در درون اين شیو

تولید است. ديالکتیک مادى  ۀنیز در گرو تغییر بنیادى اين شیوهر فاز از تکامل تاريخ 

اين ترتیب بر گفتگوى پیشینه دار ماده و روح، ايده و واقعیت يا خالق و  به مارکس

و موجود، از  واقعیت مشخص مخلوق بودن انسان و روح تاريخ، نقطه پايانى گذاشت. از

کمونیسم بعنوان سالح واقعى و از  طبقاتى در درون اين واقعیت بنیادًا متناقض ۀمبارز

 واقعیت سخن گفت.    پرولتاريا براى تغییر اين ۀمبارز

تا همین جا و حتى قبل از اينکه به نوشتن کاپیتال اهتمام کند، در مقابل  مارکس

 تأکید غلیظ منتقدين دموکرات و رفرمیست سرمايه دارى بر اهمیت آگاهى و دانش

سیاسى کارگران بعنوان ملزومات رهائى طبقه کارگر اعالم داشت که مجرد آگاهى و 

اعى توده هاى کارگر معلوم نیست چاره ساز هیچ دردى گردد. بحث ارتقاء شعور اجتم

موجوديت  بر سر نوعى از آگاهى است که سالح مادى پیکار طبقه کارگر علیه اساس

را بعنوان مثال مورد اشاره قرار داد  سرمايه دارى باشد. او وضعیت روز جامعه انگلیس

ر باالست اما فقر توده هاى کارگر که در آنجا آگاهى سیاسى کارگران بطور نسبى بسیا

کشید  در همین گذر مسأله وقوع انقالبات را پیش از حد هولناک است. مارکس بیش
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و خاطر نشان نمود که گفتگو صرفاً بر سر انقالب و تسخیر قدرت سیاسى نیست. 

تمامى جدال بر سر دگرگونى جامعه کهنه است. در اين مورد نیز بر فرانسه بعنوان يک 

هد زنده و الگوى آموزنده انگشت نهاد. جامعه اى که به گفته وى انقالبات متعددى شا

چشمگیرى در کار مشکالت اجتماعى و  را پشت سر خود داشت، اما هیچ گشايش

نابرابريهاى اقتصادى درون جامعه پديد نیامده بود. اين نکته حائز اهمیت بسیار است 

و فوير باخ و جايگزينى آنها با نگاه مادى و  همزمان با نقد ديالکتیک هگل که مارکس

، تمامى مباحث پیشین پیرامون اصالح اجتماعى، انقالب و مسأله ديالکتیکى خويش

جامعه کهنه به جاى انقالب در  دولت را به بحث حول ضرورت بالفعل انقالب در اساس

 منتقل میقدرتهاى کهنه، و ضرورت عاجل انحالل دولت به جاى تغییر اشکال دولت، 

کند که راه حل اساساً در اين يا آن شکل سیاسى، اين دولت يا آن  نمايد. او تأکید می

دولت نیست، راه حل صرفاً و صرفاً به برنامه سیاسى و سطح سازمان يافتگى طبقه 

کارگر براى تغییر تمامیت جامعه موجود گره مى خورد. مسأله دولت فقط هنگامى 

گیرد. نکته بسیار یخ و بن دولت در دستور کار قرار حل مى شود که انحالل از ب

از انجام کار  درست در همین دوران و پیش ديگرى که مارکس ۀاساسى و آموزند

هر چه انسانها خرد "فشارد اين است که  با صراحت تمام بر آن پاى می "کاپیتال"

ى آنها سیاسى و آگاه سیاسى و آگاهى سیاسى افزونترى داشته باشند، اما دانش

مشحون از يک نقد طبقاتى راديکال و ريشه اى علیه بنیانهاى مادى و اقتصادى جامعه 

حاضر نباشد، فهم سرچشمه هاى واقعى استثمار و ستمکشى و مصائب جارى برايشان 

گويا معضل و راه حل  شود که دشوارتر مى گردد، زيرا مدام اين توهم تشديد می

. اين يکى از "آن شکل ديگر دولت نهفته است دستکارى اين دولت و ۀمعضل در نحو

 است که سوسیال رفرمیسم در هیچ شکل و شمايلش نکات اساسى مورد توجه مارکس

 قادر به درک آن نیست. 
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به فلسفه هگل و ماتريالیسم فويرباخ، کاملترين، عظیم ترين و شفاف ترين  نقد مارکس

ۀ مبارز سأله انسان، تاريخ، جامعه ودستاورد خود را در نگاه مادى و ديالکتیکى به م

موفق شد اساسى ترين گرهگاههاى تبیین واقعیت  نهاد. مارکس طبقاتى بنمايش

ترين و سرراست ترين شکلـى براى  موجود و رمز و راز تغییر اين واقعیت را به ملموس

و کاربرد اين  مردم کارگر دنیا و براى بشريت توضیح دهد. ديالکتیک مادى مارکس

طبقاتى و کمونیسم حلقه  ۀنگاه ديالکتیکى در تشريح جامعه کاپیتالیستى، مبارز

فلسفى انسان علیه هر نوع  اساسى کاربرد فلسفه بعنوان سالح معنوى پرولتاريا، تعرض

تلقى عقالنیت از واقعیت حاضر و تبديل سالح معنوى مذکور به قهر مادى و نیروى 

ییر کل هستى موجود است. درک اين مهم خود عینى پیکار توده هاى کارگر براى تغ

و  از هر چیز نیازمند قرار گرفتن در فضاى واقعى جدال میان راه حلهاى متعارض بیش

متضاد طبقاتى و اجتماعى دوران ما، يا بطور جامع تر، کل تاريخ سرمايه دارى از آن 

موضوع واقعى  روز تا روزگار ماست. برخى از محورى ترين و بنیادى ترين مباحثى که

 قرار دارد، بطور اجمال اينهاست:  کالبدشکافى ديالکتیک مادى مارکس

واقعیت موجود يا هستى اجتماعى مشخصِ حاضر بسیار صريح و ساده، جامعه  .1

کاپیتالیستى است. براى شناخت اين واقعیت بايد از تشريح سلول حیاتى آن يعنى از 

نیروى کار تنها کلید واقعى اشراف بر  فروشکاال آغاز کرد، آناتومى رابطه خريد و 

تمامى اجزاء، زوايا، ساختار و دهلیزهاى اين واقعیت است. قوانین، قراردادها، 

سازمانهاى نظم مدنى و اجتماعى، دولت و کل روبناى نظم سیاسى، در يک کالم آنچه 

همه مکان  که مراودات میان آدمها يا مراودات آنها با طبیعت را تنظیم میکند، همه و

معینى در تعیین رابطه میان هستى اجتماعى انسانها با ملزومات بازتولید و بقاى رابطه 

ل و منتزع از رابطه نیروى کار دارند. هیچکدام از اينها وجودى مستق خريد و فروش

تولید کاپیتالیستى ندارند. بر همین مبنى هر نوع دستکارى آنها در  ۀمذکور يا شیو
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تکارى فراساختارهاى مدنى و سیاسى و اجتماعى بردگى مزدى بهترين حالت دس

 است. 

دن جامع تولید سرمايه دارى، بنیاد ساقط ش ۀواقعیت موجود، يا همان شیو اساس .2

است. مشکل کار  نیروى کار از هستى آزاد انسانى خويش ۀاالطراف انسانهاى فروشند

ير اشکال سیه روزى نیست. استثمار، ستمکشى، بیحقوقى و سا در اينجا فقط نفس

معضل ريشه اى تر اين که تعیین سرنوشت و کل هست و نیست بشر به محصول کار 

گردد. کار مرده حاکم مطلق العنان و بالمنازع در  او  يعنى به سرمايه محول می

شود، چه تولید شود و چه تولید نشود، کار اجتماعاً الزم، سهم  زندگى انسانها می

، حد و حدود يا معنى و بود و نبود آزاديهاى حاصل تولیداتشمعیشت کارگر در 

انديشیدن، داربستهاى  ۀزندگى، نحو ۀو اجتماعى، چهارچوب و شکل و شیو سیاسى

حقوقى، معیارها و موازين اخالقى و هر چه که مربوط به زندگى بشر است، همه و 

 به حضیض "النهايه ى غیرال"رمايه منتقل مى گردد. بشريت تا همه به قلمرو قدرت س

بى قدرتى و ذلت سقوط مى کند. اين حادثه به اين معنى است که طبقه کارگر در 

و در بند بند بیحقوقى و ستمکشى و استثمار و مصائب  کلیه وجوه زندگى خويش

اجتماعى که تحمل مى کند بى چون و چرا با سرمايه مواجه است. هر نوع تلقى 

گسست از پیکار آگاهانه براى  ه تولیدى آنها اساساز بن مايها گسست اين واقعیت

 تغییر کل واقعیت موجود است. 

تولید در سرشت مادى آن يعنى در اصل جدائى  ۀالينحل و ذاتى اين شیو تناقض .3

و تولید با هدف  تولید اضافه ارزش يا به بیان ديگر نفس کارگر از محصول کار خويش

طبقات اجتماعى متخاصم، استثمار و ستمکشى و سود نهفته است. سنگ بناى وجود 

سقوط کامل يک طبقه از هستى آزاد انسانى همراه با عروج طبقه ديگر به مثابه طبقه 

طبقاتى در يکسو و روند تمرکز سرمايه،  ۀتثمار کننده و گريزناپذيرى مبارزمسلط و اس

سوى ديگر  سیر صعودى ترکیب ارگانیک و اجتناب ناپذيرى بحران سرمايه دارى در
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همه و همه از اين تضاد درونى نشأت مى گیرند. همان رابطه اى که کار کارگر را به 

حاصل از پروسه کار  کار الزم و اضافى يا به هزينه بازتولید نیروى کار و اضافه ارزش

نمايد، بنیان  کند، کلیه اشکال محرومیت و ستمکشى کارگر را بازتولید می تبديل می

سازد. تسلط محصول کار بصورت سرمايه  را مستقر می حاصل کارش جدائى کارگر از

طبقاتى میان کارگر و  ۀاپذير مى نمايد. پايه مادى مبارزبر طبقه کارگر را گريز ن

به افت نرخ سود سرمايه در همین جا ريشه دارد،  سرمايه دار را مى گسترد. گرايش

گیرد.  ى اين رابطه نشأت میاز ژرفا بحران به مثابه حاصل مطلق شدن اين گرايش

انحطاط روزافزون نظام کاپیتالیستى و سرشکن شدن تمامى بار اين انحطاط بر زندگى 

بقاى اين رابطه است. چشم پوشى از مفصلبنديهاى ذاتى و پیوندهاى  بشر از عوارض

نیروى  ارگانیک هر کدام اينها با جوهر وجودى سرمايه يا همان رابطه خريد و فروش

در آناتومى و شناخت هستى اجتماعى  قطه انحراف از ديالکتیک مادى مارکسکار ن

 حاکم يا نظام سرمايه دارى است.   

 افکار، ايده ها، باورها، فرهنگ، سنن و معیارهاى حقوقى مسلط همه و همه تبخیر .4

آگاهى هرگز نمى "تولید مسلط هستند.  ۀشرط و شروط هستى و خودگسترى شیو

ند و چون بقا و آگاهى طبقه حاکم آگاهى به چ "هستى آگاه باشدتواند چیزى جز 

تولید است. پديده اى که مطلقاً انتزاعى و مجرد نیست بلکه در  ۀبازتولید اين شیو

برنامه ريزى تولید و نظم بازتولید سرمايه، در سازمان دادن کار و تولید سرمايه دارى و 

ولتى سرمايه است که آفتابى و عیان در ساختار سیاسى و اجتماعى و مدنى و قدرت د

طبقاتى بورژوازى همان واقعیت رويکردها، کارکردها،  مى شود. به بیان ديگر دانش

و مجموعه اقداماتى است که زنجیروار و ارگانیک انجام ها یگذار ها، سیاست سیاست

اريا اين قضیه در مورد پرولت میدهد تا واقعیت موجود را حراست و پايدار سازد. عکس

طبقاتى براى  صادق است. در اينجا نیز آگاهى دقیقاً همان هستى آگاه است. دانش

، آگاهى به پروسه سرمايه شدن توده هاى کارگر آگاهى به استثمار و ستمکشى خويش
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چگونگى تغییر  حاصل کار و تولید خود، نقد راديکال و ريشه اى سرمايه دارى، دانش

ل اجتماعى متناظر با اين تغییر، شناخت مطالبات و عینیت موجود، شناخت شفاف بدي

انتظارات طبقاتى و چند و چون سازماندهى پیکار علیه کار مزدورى است. اگر شعور 

نیروى کار سیماى واقعى  طبقاتى بورژوازى در پروسه بازتولید رابطه خريد و فروش

روسه واقعى پیکار طبقاتى پرولتاريا نیز در پ خود را ظاهر مى سازد، آگاهى و دانش

جارى براى محو عینیت حاضر و جايگزينى آن با يک بديل اجتماعى متضمن نابودى 

 مى گذارد.  رابطه کار مزدورى است که خود را بنمايش

نقد کمونیستى سرمايه دارى تنها سالح مؤثر و سرنوشت ساز پیکار پرولتاريا علیه  .5

است. ترکیب  مار و بیحقوقى خويشبردگى مزدى يا علیه وضعیت موجود کار و استث

اين نقد مبین وحدت جامع االطراف تئورى و پراتیک است. مباحثات پیشینه دار 

رابطه میان تئورى و پراتیک يا آگاهى و عمل مقوالتى از بیخ و بن متافیزيکى هستند. 

بحث بر سر کدام تئورى؟ کدام پراتیک؟ و نه رابطه میان اين دو است. کمونیسم نقد 

اجتماعى و  شه اى سرمايه دارى است، نقدى که تنها و تنها در درون جنبشري

طبقاتى توده هاى کارگر مى تواند مفصلبندى ماهوى تئورى و پراتیک خود را بصورت 

 ۀرياى فاقد سالح کمونیسم يعنى توديک نیروى مادى دگرگونساز ظاهر سازد. پرولتا

بردگى مزدى و فرايند سقوط از هستى  کارگر در زنجیرى که هیچ افقى براى رهائى از

روى نمى بیند. در چنین شرائطى  به نفع هستى خداگونه سرمايه در پیش آزاد خويش

کارگران حتى اگر اين مبارزات و اعتراضات، قهرآمیز و معطوف  رشته مبارزه و اعتراض

زشهائى يا خی به سرنگونى اين يا آن رژيم سیاسى بورژوازى باشد باز هم مبین خیزش

افزائى سرمايه  شرطهاى ارزش آلود براى انطباق شرائط کار و زندگى با پیش يأس

، بدون لغو کار مزدى ۀزند دون بالیدن در مدار يک جنبشکارگرى ب است. جنبش

خون آن را تشکیل  اينکه نقد کمونیستى سرمايه دارى تار و پود و دستگاه گردش
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با سر  با سر هوشیار طبقاتى بلکه بالعکسدهد، در هر حال جنبشى است که نه 

 بورژوازى راه مى رود.  

ايه دارى و موقعیت از جامعه سرم نکات باال برخى دقايق اساسى تشريح مارکس

اين نکات  طبقه کارگر در درون اين جامعه را تعیین مى کند. با کاوش ۀزندگى و مبارز

سم رايج چپ سوسیال کمونیسم مارکسى طبقه کارگر از کمونی کار تشخیص

رفرمیستى تا حدود زيادى آسان مى گردد. اگر وحدت ارگانیک تئورى و پراتیک يکى 

از ديالکتیک متافیزيکى هگل يا  از وجوه اساسى تمايز ديالکتیک مادى مارکس

براى تجزيه کمونیسم به تئورى  هر نوع تالش ماتريالیسم تجريدى فويرباخ است پس

 ک آنها به اجزاء متمايز بى ربط با يکديگر، تالشى مخالفتفکی و پراتیک و سپس

طبقاتى توده هاى کارگر است. کمونیسم در اينجا  ۀاز ديالکتیک مبارز روايت مارکس

 مطلقاً نوعى ايده و تئورى مجزا از روند جارى مبارزه نیست بلکه واقعیت يک جنبش

 ت. ضعف اين جنبشطبقاتى در تمامى قلمروهاى حیات اجتماعى طبقه کارگر اس

کارگرى بطور کلـى و سخن گفتن از وجود آن در خارج  بیان موقعیت ضعیف جنبش

تبديل کمونیسم به مشتى باورهاى  ،از حوزه هاى واقعى پیکار کارگران علیه سرمايه

کند، درست به  مکتبى است. پرولتاريا در کمونیسم سر واقعى خود را پیدا می

ى در پرولتاريا تن حقیقى خود را باز مى يابد. آنانکه اين همانگونه که کمونیسم مارکس

جدا  شوند تا سر واقعى طبقه کارگر را از تنش دو را از هم جدا مى سازند، بر آن می

بر وحدت تمامى اشکال  سازند. وحدت تئورى و پراتیک در ديالکتیک مادى مارکس

مزدبگیرى انگشت مى  استثمار و بیحقوقى و ستمکشى کارگران دنیا با رابطه کار

گذارد، وحدت دولت و ساختار مدنى و حقوقى جامعه سرمايه دارى با رابطه خريد و 

دهد. وحدت فقر، گرسنگى، بى آموزشى، بى بهداشتى،  نیروى کار را هشدار می فروش

بى مسکنى و بیخانمانى توده هاى کارگر با ملزومات بازتولید رابطه کار مزدورى را 

وحدت مردساالرى، بیحقوقى زن، ستم جنسى و قومى، وحدت تمامى عیان مى سازد، 

تبعیضات و نابرابريها، وحدت فحشاء و تن فروشى زنان، کار و زندگى کودکان در 
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سیاهچالها يا حاشیه خیابانها، اعتیاد، فساد، آرى وحدت تمامى اينها با وجود کار 

 مزدورى را فرياد مى زند. 

وحدت میان مبارزه علیه تمامى  کتیک مادى مارکسوحدت تئورى و پراتیک در ديال

با مبارزه علیه ها و سیه روزىها م، نابرابرىلاين بیحقوقى ها، تمامى اين مظا اشکال

حیات  ۀن فقرات مانیفست کمونیست و شیرازکار مزدورى است. چیزى که ستو اساس

در اينجا اين است که انترناسیونال کارگرى اول را نیز تعیین مى نمود. جان مايه کالم 

کمونیسم جنبشى در درون طبقه کارگر است. جنبشى که رهائى از تمامى عرصه هاى 

ستمکشى، نابرابرى و بیحقوقى موجود را در گرو طرح و پیگیرى بديل کمونیستى رفع 

و سنگرهاى ها اين ستمها، تبعیضات و محرومیتها و در گرو وحدت تمامى عرصه

سرمايه دارى مى بیند.  در جبهه متحد مبارزه علیه اساس مختلف پیکار طبقه کارگر

براى کوچکترين مسائل معیشتى کارگران، کمترين رفاه اجتماعى،  اين جنبش

نازلترين میزان آزاديهاى سیاسى توده هاى کارگر حداکثر اهمیت را قائل است اما 

اما اگر  ى گیرد.پى م خويش ۀين میادين را با بديل طبقاتى ويژحضور خود در تمامى ا

کمونیستى طبقه کارگر را اينگونه و با اين روايت مارکسى درک  کمونیسم و جنبش

نه براى کمونیسم کارگران محروم از حقوق اولیه چگو"کنیم، آنگاه اين سخن که: 

داشته داری تشکل ضد سرمايهخوب است کارگران "اين گفته که:  ؟!!"مبارزه کنند

ما هم "اين کالم که:  !!"، بايد سنديکا ساخترندـى نداباشند اما وقتى هیچ تشکل

! !"باشند اما اينها دعانويسى است.مان میخواهد کارگران آب و برق رايگان داشته دل

لغو کار مزدى ناشى از بیگانگى نسبت به درد و رنج  اين افاضه که: بحث جنبش

گفتگو از موضوعیت ! اين افاده فروشى که: !"گران و مظهر پاسیفیسم روان استکار

اينکه: تبلیغ کمونیسم بعنوان  !!"مى رابطه تئورى و پراتیک استکنونى کمونیسم بدفه

!! و باالخره اين تصور که: "يک بديل اجتماعى کنکرت درکى راسیونالیستى است

انقالب سوسیالیستى  کمونیستى پرولتاريا و راهگشاى الیت حزبى نماد جنبش"

ه بعنوان مطالبى در تضاد با روايت مارکسى کمونیسم و در ! همه و هم!"کارگران است

لغو کار مزدورى طبقه کارگر  اساسى با ملزومات رشد و بلوغ و تقويت جنبش تعارض

ظاهرى  به رغم آرايشها و فضل فروشیها شناخته خواهند شد. اين تئورى بافی
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به ديالکتیک مادى متفاوتشان سر و ته يک کرباسند و ريشه و سرچشمه همه آنها نه 

ى براى ل آويزان است. گرسنگى کارگر دلیلکه به ديالکتیک متافیزيکى هگ مارکس

 اين فقط جنبش کمونیستى او علیه سرمايه دارى نیست، بالعکس تعطیل جنبش

گرسنگى را با خود حمل  کمونیستى اوست که ظرفیت پیکار طبقاتى وى علیه اساس

است که بايد نان و مسکن و آزادى و بهداشت کارگر  مى کند. اين توهم آفرينى محض

را به  را از دموکراسى مطالبه کرد و مابقى نیازها و شرائط رشد و اعتالى انسانى اش

از  از گرسنگى، درک خويش کمونیسم ارجاع داد!!! کارگرى که طريق نجات خويش

آزاد انسانى را از عمق و حقوق سیاسى و اجتماعى، انتظار خود از رفاه و رشد ها آزادی

کمونیستى خود علیه کار مزدورى استخراج يا استنتاج  مالکها و معیارهاى جنبش

نکند، در عرصه ستیز با بورژوازى موجودى از همه سوى خلع سالح است. سرنوشت 

کارگرى اروپاى غربى زنده ترين شاهد صحت اين مدعاست. سوسیال  جنبش

در کوران غوغاهاى  دضد مارکسى خوگلـى و هاى عمیقاً ه رفرمیسم با آموزش

دروغین کمونیست نمايانه و کارگر پرستانه، در يک گذار طوالنى مدت تاريخى، 

کارگرى بین الـمللـى را بطور دهشتبارى در مقابل نظام سرمايه دارى خلع  جنبش

سالح کرده است. چپ سوسیال رفرمیستى اکنون نیز در سراسر دنیا و از جمله در 

 و کمونیست ان به بدترين شکلـى اين راه را ادامه میدهد، مبارزه اى که مارکساير

هاى مارکسى در نیمه دوم قرن نوزده علیه همه وجوه مقاومت بورژوازى در سنگرهاى 

پیوسته فلسفى و ايدئولوژيک، ديدگاه اقتصاد سیاسى و پراتیک پیکار طبقاتى با هدف 

راندند امروز  کارگر علیه سرمايه دارى به پیش هموارسازى راه پیکار کمونیستى طبقه

و راه حل ها ه توهم آفرينىتر علی وسعتى به مراتب افزون و نیز بايد با اهمیت و عمق

 هاى مختلف سوسیال بورژوائى چپ موجود دنبال گردد.    یپرداز
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     یاى هر جامعهراه حل اجتماعى پرولتار جهانى –تاریخى  کمونیسم، جنبش

 2003ژوئن 

 

ى همه هاى پیشین در اين است که کمونیسم اساستفاوت کمونیسم با تمام جنبش» 

کند و براى اولین بار آگاهانه ى پیشین را واژگون مىمناسبات قبلـى تولید و مراوده

ون هاى تاکناند، به عنوان مخلوقات انسانمفروضاتى را که به طور طبیعى تکامل يافته

ها را منقاد گیرد و آنها را برمىدهد، خصلت طبیعى آنموجود مورد بررسى قرار مى

سازد. بنابراين، سازمان آن يعنى تولید مادى شرايط اين وحدت، اساسا قدرت افراد مى

کند. واقعیتى اقتصادى است. کمونیسم شرايط موجود را به شرايط وحدت مبدل مى

ى ن جا که واقعیت به هر حال فقط محصول مراودهکند، تا آکه کمونیسم خلق مى

پیشین افراد است، دقیقا مبناى حقیقى اين است که موجوديت هر چیز مستقل از 

 (1« )سازد.اد انسانى را ناممکن مىافر

مخالفان امکان پذيرى کمونیسم بدون انقالب جهانى و مدافعان سرسخت فازبندى 

زنند، زمانى که بحث که خود را نیز گول مىسوسیالیسم و کمونیسم، نه فقط ديگران 

متمرکز  «کشور» ى پیرامون شدن و نشدن کمونیسم را بر روى مقوله خويش

، که «کشور» ه نفى تحقق پذيرى کمونیسم در يک ها نى کالم آنسازند. جان مايهمى

ى زنده و بالفعل اجتماعى در عرصه نفى ابراز هستى کمونیسم به عنوان يک جنبش

براى  تیز طبقاتى میان پرولتاريا و بورژوازى است. آنان حقانیتى بسیار بى اساسس

کنند، هنگامى که نقد دموکراتیک کمونیسم بورژوايى اردوگاه را جعل مى خويش

 سازند! هاى نادرست خود مىى اثبات درستى حرفوثیقه

یسم در اين يا آن ى ممکن بودن و نبودن کموناست، تا مساله ى حاضر در تالشمقاله

ى جهان را مورد بررسى قرار جامعه در غیاب انقالب کمونیستى هم زمان در همه

» هاى مبانى استدالل بانیان تئورىدهد. براى اين کار، به مجرد کند و کاو در 
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يا ها تر و دقیق تر مولفهکنیم، بلکه به جستجوى بیشبسنده نمى «ناممکنى

تولید سرمايه دارى و شرايط  ها در شیوهت نما بودن آنکه خصلپردازيم مفروضاتى مى

دنیا مورد بحث قرار  موجود، به عنوان پايه هاى ناممکنى کمونیسم در اين يا آن بخش

از آن، بحث را با بررسى اشارات يا اظهار نظرهاى صريح  گرفته يا شايد قرار گیرد. پس

هاى نوشته  در البالى بخشى معین دنبال خواهیم نمود. در اين رابطه مارکس

را از برگ و ساز توجیهات  «ناممکنى» ى پندار بانیان تز يا تزهاى کوشیم، تا عصارهمى

واقعى مشکل در  یرون بکشیم و نشان دهیم که ريشهاند، بها بار کردهانبوهى که بر آن

 ها در کجا قرار دارد؟چیست و معضل اساسى آن

 جهانى بودن سرمایه دارى،  

 ناسیون کار و تقسیم کار بین المللى سرمایه الی

در نظام  دبیگانگى انسان با محصول کار خو بنیاد بیگانگى کار نسبت به کارگر و

مللى مايه دارى و باالخره خصلت بین الى تولید سرکاپیتالیستى، جهانى بودن شیوه

ز ناممکنى تقسیم کار در اين نظام، يکى از محورهاى اساسى استدالل طیف معتقدان ت

کنند، که ى درست تاکید مىکمونیسم در غیاب انقالب جهانى است. آنان بر اين نکته

ى جهانى يا هاى مختلف سرمايهجهانى دارد. بخش -سرمايه موجوديتى تاريخى 

ى بازتولید افزايى و شیرازه ى ارزشى اجتماعى جوامع مختلف دنیا در پروسهسرمايه

گیرند، که بدون الغاى از اين بحث نتیجه مى دند. آنها سپساين پروسه به هم در پیون

رفته ترين  اى و ذاتى نظام سرمايه دارى در سرتاسر جهان يا در پیشقوانین پايه

اى قادر به لغو مناسبات کار مزدورى در قلمرو اين جهان، پرولتارياى هیچ جامعه بخش

 نیست.  شرايط کار و حیات اجتماعى خويش

و مباحثاتى که پیرامون ناممکنى کمونیسم در جغرافیاى ها نظريه مجموعهدر میان 

رسد که گفتمان حاوى اين استدالل از همه سیاسى معین طرح شده است، به نظر مى

ى تولید ى عزيمت اين گفتمان، بررسى واقعیت شیوهتر باشد. نقطهتر و اساسىجدى
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تماعى کمونیسم به مثابه نوعى کاپیتالیستى از يک سو و مختصات اقتصادى و اج

آيد، که ان اين نظر چنین مىى بشرى از سوى ديگر است. به زعم صاحبجامعه

تقسیم کار، ساختار اقتصادى تولید سرمايه دارى و قوانین  سرمايه، نحوه درونمايه

اى است که کمونیسم را در قلمرو جغرافیاى عمومى انباشت کاپیتالیستى، به گونه

و  ، براى بررسى اين گفتمانسازد. بر اين اساسشور غیر ممکن مىسیاسى يک ک

ى صحت و سقم آن نیازمند نگاهى ى چند و چون يا درجهبازشناسى و قضاوت درباره

هاى مورد توجه آنان، خواه در رابطه با تولید سرمايه دارى و خواه عمیق به ويژگى

 کنیم.جا آغاز مىى کمونیسم، است. ما نیز مساله را از همین درباره

تغییر عینیت موجود با هدف برپايى شکل اجتماعى خاصى از  کمونیسم، جنبش

هستى هر چیز مستقل از انسان محال  جريان زندگى است، که با ظهور و استقرارش

توان در يک عبارت کوتاه از گردد. اين جامع و مانع ترين تعريفى است، که مىمى

تماعى جريان زندگى به عمل آورد. عینیتى که بايد با کمونیسم به مفهوم يک شکل اج

در هم پیچد، تا برپايى چنان نوع زندگى محقق  نیروى طبقاتى و اجتماعى اين جنبش

ى تولید سرمايه دارى، عینیت کاال بودن نیروى کار و کل گردد. عینیت شیوه

ى ظهور رابطه ى اقتصاد کااليى، منتهى شدن آن بهاقتصاديات کااليى است. با توسعه

ى تولید کاپیتالیستى است، که پايه هاى مادى و تسلط شیوه کار مزدورى و گسترش

تر در تر و عمیقريزد و کار زنده هر چه عمیقتسلط انسان بر محصول کار خود فرو مى

تغییر اين وضعیت و وقوع يک  گیرد. کمونیسم، جنبشاسارت کار مرده قرار مى

ر پايه هاى مادى اين نظام است. براى درک محتواى اجتماعى انقالب عظیم تاريخى د

و چند و چون واقعیت تاريخى آن انقالب، بايد مولفه هاى خصلت نماى  اين جنبش

تا جايى که به بحث ها ها و مولفهعینیت سرمايه دارى را ژرف کاوى کرد. اين شاخص

 ما در اين مقاله مربوط است، عبارتند از:  خاص
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نیروى کار و تولید  ى خريد و فروشنظام سرمايه دارى بر رابطه دورى:کار مز .1

ى مادى مالکیت کاپیتالیستى است. بر اضافى استوار است. کار مزدورى، پايه ارزش

، هر نوع مالکیت مبتنى بر کار مزدورى، مالکیت سرمايه دارى است. همین اساس

 تملک، هیچ تغییرى در اساس شکل انفرادى، دولتى، تعاونى يا هر نوع ديگر اين

ى تولید است که واقعیت مالکیت آورد. اين شیوهى تولید کاپیتالیستى پديد نمىشیوه

نیروى کار يا به  ى خريد و فروشکند و در نظام سرمايه دارى اين رابطهرا تبیین مى

رون و خودگسترى سرمايه است، که د تر کار مزدبگیرى، تولید اضافه ارزشبیان دقیق

 دهد.  ى تولید و سرشت طبقاتى مالکیت را توضیح مىى اين شیوهمايه

بت وارگى محصول کار در نظام  تیشیستى کاال و محصول کار:خصلت ف .2

ها در ملزومات بازتولید مستمر ى انحالل هستى اجتماعى انسانکاپیتالیستى، پروسه

د کااليى به طور عام و در کند. در اقتصاى تولید سرمايه دارى را دنبال مىشیوه

ها در قالب روابط ، مراودات میان انسانى استیالى کار مزدى به طور خاصسیطره

هاى انسانى، شکل برابرى میان شیئیت شود. هم سنگى فعالیتاشیاء متبلور مى

نمايد و مناسبات میان تولید کنندگان يا صاحبان ارزشى محصوالت کار را احراز مى

 ى اجتماعى میان اشیاء يا فرآورده هاى کار تفويضان خود را به رابطهها مکفعالیت

ى ى مادى پروسه، نقاب عرفانى و مه آلودى سرتاسر چهرهکند. به سخن مارکسمى

پیچد، آن سان که جهان کاالها و تقابل فرآورده هاى مجزاى تولید را در خود فرو مى

دهاى پیچ در پیچ اين تقابل اجتماعى، قوانین و قراردا کار و تولید با هم و سپس

تمامى ارکان موجوديت، مختاريت، انتظار و آرزو، انديشه و اخالق، مبانى زيست و 

سازد. تولید کنندگان معیارهاى زندگى و همه چیز بشر را در خود منحل مى

هاى اجتماعى محصوالت، خود به صورت موجوداتى انسانى با انديشه ها، باورها و افق

گیرند و نگاه دسته ث از نیازها و ملزومات رشد آزاد همگانى در برابر هم قرار نمىمنبع

، فرآورده ها نیست. بالعکسجمعى به اين ملزومات و احتیاجات مضمون مراودات آن
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ى تبادل با هم، نوع زندگى، نیاز، رفتار اجتماعى، چگونگى ها در پروسههاى کار آن

ها را رقم د و ساير مسايل زيست انسانى و همگانى آنانديشیدن، مضمون مراودات افرا

ى پیوند طبیعى زند. بدين ترتیب، اين سرشت اقتصاد کااليى است، که شیرازهمى

پاشد، تقابل زمان کار اجتماعا الزم نهفته در کاالها را ها را از هم مىمیان انسان

 سازد، و اساسالها مىى کاهاى تولید کنندهى فعالیت اجتماعى آدمجايگزين مراوده

هاى مصرفى را ى ارزشى محصول و پديد آورندهارتباط جمعیت عظیم تولید کننده

 نمايد. زير نفوذ ملزومات داد و ستد کاالها از موجوديت آزاد خود ساقط مى

ف تبديل ى تولید سرمايه دارى به عینیتى فراگیر و جامع االطرااين روند در شیوه

و هستى اجتماعى نیروى کار بر جامعه  خريد و فروش رابطهشود. با چیرگى مى

تیشیستى محصول کار آدمى تا آخرين فاز ممکن تعمیق و تشديد ها، خصلت فانسان

گردد. در اين جا ديگر کل روابط اجتماعى بشر در ژرفناى مات رسوبات کوه پیکر مى

 عظیم از غذا، فرش هم زدن، جهانىه شود. در هر چشم بروابط میان اشیاء فسیل مى

و پوشاک و وسايل خانگى، مسکن و امور ساختمانى، راه و جاده و بندر و شبکه هاى 

نظامى،  حمل و نقل، محصوالت شیمیايى، زرادخانه هاى آکنده از سالح و ساز و برگ

هاى کامپیوترى، مواد مخدر، هاى مجهز تبلیغاتى، سیستمرسانه هاى جمعى و دستگاه

رده هاى حیوانى، و باالخره کهکشانى با صنعتى، دام و طیور و فرآو وناگونمحصوالت گ

غیر قابل احصاء از ابزار کار و تولید در هیات سرمايه با هم مبادله  طول و عرض

زمان کار اجتماعا الزم  ،شوند. کل اين حجم جهان آساى کار و تولید اجتماعىمى

ى کثیر انى است؛ اما اين تودهى کارگر جهى طبقهجمعیت عظیم نیروى کار يا توده

ى نیازها ى آزادانهمحاسبه هاى مختار و آزاد، نه بر اساسانسان میلیاردين، نه در نقش

و ملزومات رفاه مادى و معنوى خود، نه با هدف توسعه و تعالى زندگانى مرفه همگانى 

بور، به عنوان ها به صورت افرادى مجى اين، بلکه عمیقا متضاد با همهو انسانى خويش

ها و مصرف نیروى کارشان مورد نیروى کارشان شرط زنده بودن آن کسانى که فروش
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اند. آنان زمان کار نیاز سودآورى سرمايه است، دست به کار و تولید اين محصوالت زده

اند و خود، خود انسانى و خويشتن اجتماعا الزمى را در اختیار سرمايه قرار داده

زومات بازتولید سرمايه منحل و از هستى ساقط شده است. ديگر حقیقى شان در مل

سرمايه و  و اعتبار و موجوديت کاالها، سخن از هستى و قدرت و نقش سخن از ارزش

ى محصوالت و اصول چند و چون هست بودن سرمايه است، ديگر قوانین مبادله

ه آلودگى متراکم سامان پذيرى سرمايه است که مراودات جارى جهان انسانى را در م

ى اين ها و صاحبان نیروى کارى که آفرينندهتیره و تار خود غرق ساخته است. انسان

اند، در تعیین سرنوشت زندگى و محصول کارشان هیچ جا و مکان و اعتبار محصوالت

ها بر هستى همه چیز حکم کنند. باژگونگى مطلق واقعیتو موضوعیتى را احراز نمى

 راند. مى

از کجا کند، صلت معمايى محصول کار که به مجرد شکل کاال يافتن بروز مىاين خ»

که منشا آن در خود همین شکل نهفته است. تساوى  شود؟ بديهى استناشى مى

گیرد کارهاى انسانى شکل واقعى برابرى بین شیئیت ارزشى محصوالت کار به خود مى

مان صورت مقدار ارزشى ى زو اندازه گیرى مصرف نیروى کار انسانى به وسیله

يابد و باالخره مناسبات تولید کنندگان که بر طبق آن هدف محصوالت کار مى

اجتماعى محصوالت کار در  ىگردد، به شکل رابطهاجتماعى کارهاى ايشان معلوم مى

  (2« )آيد.مى

تیشیستى کاال، پرده کشیدن بر روى استثمار کار و ف ى وجودى نقشجوهر و فلسفه

ى تولید سرمايه دارى، کشیدن سنگین ترين و تیره ترين حجاب بر روى وهدر شی

استثمار نیروى کار توسط سرمايه است. سیماى ظاهرى و سراسر توهم بار  اساس

ى ضخیم فوالدينى برابرى بین شیئیت ارزشى محصوالت در بازار سرمايه دارى، پرده

ى سرمايه و کارگر به وسیله بارترين شکل استثمار است که بر واقعیت سیاه توحش

گردد، شود. در منتهاى باژگونه پردازى چنین وانمود مىنظام کاپیتالیستى کشیده مى
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شوند و گويا کارگر نیز که گويا به راستى اين اشیاء يا کاالهاست که با هم مبادله مى

 آن کار يا در قبال کارى که انجام داده و يا محصولى که تولید کرده است ارزش

 ى تولیدى را دريافت نموده است! خصلت فتیشیستى کاال و به طور خاصفرآورده

کند که کل هستى موجود در آن به نوعى عدسى عکاسى را ايفاء مى سرمايه، نقش

یم ها که تاراج مستقشود. سرمايه يا فرآورده هاى کار انسانصورت باژگون پديدار مى

ار در سالیان متمادى تاريخ و محصول نیروى کى عظیم ى حیات تودهخون مايه

مستقیم استثمار و باز هم استثمار خیل عظیم بردگان مزدى است، به عنوان موجودى 

سرمايه! در پهن دشت حیات بشر ابراز وجود  قائم به ذات و محصول طبیعى زايش

 کند.    مى

متضاد ممکن سازى تسلط بشر بر طبیعت و سرنوشت خود به روندى عمیقا  پويه -3

هاى اجتماعى و رماسیونشد نیروهاى تولیدى، تکامل مادى فى رغلطد. پروسهفرو مى

سیر تکامل تاريخى حیات اجتماعى انسان به جاى اين که با فرآيند اقتدار بشر و 

ى وى در بهره گیرى از طبیعت و چیره شدن بر سرنوشت زندگى دخالت گرى بالنده

آفرينى و نیروى شگرف  مامى اين اقتدار، نقشخود همگن باشد، به طور باژگون، ت

شود، چه کند. کار مرده عمال بر کار زنده چیره مىتاثیر را يک جا به سرمايه محول مى

تولید کردن و چه تولید نکردن، چرا تولید نمودن و چرا تولید ننمودن، میزان تولید و 

ر، همه و همه به ى اجتماعى کار و سرنوشت زندگى بشکل مسايل مربوط به پروسه

به رابطه  ى کارگر با محصول کار خويشگردد. رابطهى اقتدار سرمايه منتقل مىحیطه

فرسايد، شود. هر چه کارگر سخت تر خود را مىبا يک شیئى عمیقا بیگانه مبدل مى

تر بر  آفريند، قدرت مندتر و متوحشدنیاى بیگانه با خودى که به صورت  سرمايه مى

کند. کارگر، جهانى از ثروت و مکنت و زيبايى ى وى تسلط پیدا مىهستى اجتماع

ى دژخیم و قهرآلود سرمايه، عارى از هر گونه آفريند، اما کل اين محصول در چهرهمى

حیات تولید کنندگان را کريه و غیر  ى انسانى تمامى طول و عرضزيبايى يا جلوه
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ت در همان حالى که قدرت ى کار، درسسازد. کارگر در پروسهقابل تحمل مى

بخشد. اقبال وى از از قدرت را عینیت مى آفريند، فرآيند استیصال و عزل خويشمى

ى تحمیل اين نیروى فائقه روند کار، جبر ضرورت زنده ماندن اوست و محصول کارش

 ضرورت جبرى است.

گر از خود رابطه با يک شیئى بیگانه است. هر چه کار ى کارگر با کار خويشرابطه» 

و ضد  آفريند بر خودشى اشیايى که مىگذارد، جهان بیگانهتر در کار مايه مىبیش

ترى از آن شود و اشیاى کمتر مىگردد، زندگى درونى او تهىقدرت مندتر مى خودش

تر افتد. هر چه آدمى خود را بیششوند. همین جريان نیز در مذهب اتفاق مىاو مى

پردازد. کارگر زندگى خود را وقف تولید شیئى تر به خود مىکند، کموقف خدا مى

ديگر نه به او که به آن شیئى تعلق دارد. از اين روى هر چه  اشکند، اما زندگىمى

کنند. محصول کار او ترى تصاحب مىاين فعالیت گسترده تر شود، کارگران اشیاى کم

تر باشد، او ين محصول بیشهر چه باشد، او ديگر خود نیست و در نتیجه هر چه ا

آفريند، نه تنها به معناى گى کارگر از محصوالتى که مىبود. بیگان تر خود خواهدکم

تبديل به يک شیئى و يک هستى خارجى شده است، بلکه به اين  آنست که کارش

خارج از او، مستقل از او، به عنوان چیزى بیگانه با او  مفهوم نیز هست که کارش

 (3« )گیرد.ست که در برابر او قرار مىرد و قدرتى اموجوديت دا

ى عزل تولید تولید سرمايه دارى در هر گام از توسعه و تکامل خود پروسه -4

هاى مصرفى از سرنوشت فرآيند کار را به قرارها و کنندگان و آفرينندگان ارزش

اى باقى قراردادهاى مدنى و سیاسى، به سیستم حقوقى، به محتوا و موضوعیت نهاده

دهد. سلب هاى پیشین و به کل ساختار اجتماعى جامعه توسعه مىمانده از نظام

مطلق اختیار از کارگر براى اتخاذ تصمیم پیرامون چه تولید کردن و نکردن يا چرا و به 

ى مادى طرد حقوقى کارگر از هر گونه دخالت چه میزان تولید نمودن و ننمودن، پايه

ايط کار و زندگى اجتماعى اوست. قوانین، نهادها، قرارها، در کار برنامه ريزى شر
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قراردادها، نظم سیاسى، کل وجود دولت و روبناى اجتماعى معینى که از ژرفاى 

اند، قهرا و رويند و شرط ضرورى تحقق اين ملزوماتملزومات بازتولید سرمايه فرا مى

 ماعى در سرنوشت خويشالجرم ابزار طرد و انفصال کارگر از هر نوع دخالت گرى اجت

 است.

شرط هاى الزم انباشت کاپیتالیستى،  ى تکوين کار مزدورى و استقرار پیشپروسه -5

تاريخا با ظهور گسترده ترين نوع تقسیم کار هم راه بوده است. صنعت بزرگ از همان 

ى يک تقسیم آغاز، کل دنیا را به هم پیوند زد و بشريت کارگر و فرودست را در دايره

ى جهانى به زنجیر کار سراسرى بین المللـى مبتنى بر ملزومات بازتولید سرمايه

 : ى مارکسکشید. به گفته

هاى جداگانه را از میان برداشت، آخرين رگه هاى منحصر به فرد بودن طبیعى ملت» 

را در روابط پولـى به ى روابط طبیعى خصلت طبیعى را از تقسیم کار گرفت و همه

 (4« )تحلیل برد.

تولید سرمايه دارى، تقسیم کار منبعث از اشکال پیشین تولید را هم راه با محو پايه 

و ملزومات ها شرط نمود و يا منطبق با پیش ها يا منقرضهاى مادى و اقتصادى آن

توسعه، تمرکز، استقرار سراسرى و جهانى بودن سرمايه دچار تغییرات اساسى ساخت. 

ستا را به نفع تسلط کامل شهرها و محو اقتصاد روستايى تقسیم کار بین شهر و رو

داد. و در يک کالم، جهان و زندگانى بشريت عصر را همه جا بر مقتضاى  آرايش

شرط هاى اساسى تولید حداکثر سود  قوانین بازتولید سرمايه و در پاسخ به پیش

ه دارى در هم بردوخت. تاريخ سرمايه توسط سرمايه شمع آجین کرد و سرطان وار ب

 اجتماعى کار تقسیم االطراف جامع ىتوسعه و تعمیق تاريخ اخیر، ى تمامى دو سده

جهان بوده است. در حال حاضر ما  سرتاسر در بشر زندگى زواياى دورترين به سرمايه

افزايى و  ملزومات ارزش بر اساس با دنیايى مواجهیم، که کل شئون زندگى ساکنانش

هاى مختلف تولید و سیم شده است. تقسیم کار میان بخشسود حداکثر سرمايه تق
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و بهداشت و درمان و...  کار اجتماعى، میان صنعت، کشاورزى، ساختمان، آموزش

تقسیم کار در قلمرو اين که چه تولید شود و چه تولید نشود يا چه کارى انجام گیرد 

تقسیم کار جغرافیايى و چه کارى انجام نگیرد در هر کدام از حوزه هاى کار و تولید، 

ى اى از فرآيند کار در کدام نقطهى کار و تولید و اين که هر لحظه يا هر حلقهپروسه

تولید وسايل  تولید وسايل تولید و بخش جهان صورت گیرد، تقسیم کار میان بخش

ها، تقسیم کار میان کار مصرف و چگونگى توزيع جغرافیايى هر کدام از اين بخش

ى آن به کل ساختار اجتماعى نظم سرمايه، تقسیم کار متناظر و توسعه بدنى و فکرى

با چگونگى توزيع سرمايه میان حوزه هاى استثمار نیروى کار مولد و کار غیرمولد، 

تقسیم کار میان سرمايه هاى متمرکز در حلقه هاى مختلف سامان پذيرى سرمايه، 

که در مجموع کل شرايط زندگى  میان تولید و تجارت و فراوان مولفه هاى مهم ديگر

ى تولید ى کارگر جهانى و ساختار عمومى دنیاى سرمايه دارى را در پروسهو کار طبقه

ى نفوذ، بسط و الیناسیون زندگى منجمد و متحجر ساخته است. درجه اضافه ارزش

بشر در چهارچوب تقسیم کار اجتماعى سرمايه يا مقتضیات اقتصادى، سیاسى، مدنى 

اعى متناظر با آن، واقعیتى است که شناخت و آناتومى درست مارکسى آن در و اجتم

ى جغرافیايى معین و در غیاب گفتمان ممکن بودن يا نبودن کمونیسم در محدوده

انقالب جهانى هم زمان، از اهمیت بسیار زيادى برخوردار است. تقسیم کار اجتماعى 

است، که در جهان حاضر، تعیین و  تاخته ى تولید تا آن جا پیشسرمايه در پروسه

از  اعالم اين که مثال اين يا آن کاالى مصرفى در کدام کشور و توسط کدام بخش

ى کارگر جهانى ساخته شده است، تا حدود زيادى دشوار و چه بسا غیر واقعى طبقه

اى از کار را پشت سر نهاده است، گرديده است. ساده ترين محصوالت صنعتى، پروسه

اى از جهان به سرانجام رسیده است. زير فشار تقسیم کار ى آن در گوشهحلقه که هر

هاى ى تولید کاالها از قطبمبتنى بر فرآيند استثمار نیروى کار، به طور مستمر پروسه

شود و به موازات آن جمعیت عظیم صنعتى به حوزه هاى ديگر انباشت منتقل مى
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 ار تقلیل و در مراکزى ديگر به طور فاحشاى از دنیا دچنیروى کار شاغل در نقطه

هاى مولد و غیرمولد سرمايه نیز در مقیاسى يابد. تقسیم کار میان بخشمى افزايش

ى کثرت و تقلیل اشتغال توده هاى کارگر اى هر چه موثرتر درجهکامال جهانى به گونه

 گیرد. فشار مى ى مرزهاى جغرافیايى معین را زيردر قلمروهاى مختلف کار و در فاصله

تقسیم کار جهانى سرمايه دارى، دير زمانى است که امر تولید فرآورده هاى مختلف از 

محصوالت غذايى و پوشاک و دارو و درمان گرفته تا تمامى محصوالت صنعتى و 

ى زمین و میان قلمروهاى مختلف کاالهاى ديگر را آن چنان زنجیرگونه در سطح کره

زيع کرده است، که بستن احتمالـى مرزهاى جغرافیايى و انباشت کاپیتالیستى تو

ى معیشت و هاى ديگر شیرازهى اقتصادى هر بخشى از جهان توسط بخشمحاصره

کار و زندگى اجتماعى ساکنان مناطق مورد محاصره را متاثر کرده و گاه با معضالت 

هاى سوسیال سازد. اين معضل بر خالف پندار بسیارى از ناسیونالیستجدى مواجه مى

رفته  نیست، بلکه پیش !؟«توسعه نیافته» خلقى ابدا منحصر به جوامع به تعبیر آنان 

 گردد. ترين کشورها را نیز با درجاتى از شدت و ضعف شامل مىترين و صنعتى

عمق، وسعت و تاثیر تقسیم کار کاپیتالیستى در سطح جهانى، ديربازى است که 

ى تولید ى شیوهفق انکشاف هر چه ژرف تر درون مايهمالکیت خصوصى سرمايه را بر و

هاى انفرادى شخصى يا دولتى بسیار فراتر برده است و سرمايه دارى، از شکل مالکیت

ى استثمار کل طبقه ها را هر چه سخت تر به تابعى از اساسحدود و ثغور اين تملک

سیماى حقوقى کارگر جهانى توسط کل بورژوازى بین المللى مبدل ساخته است. 

ى اجتماعى مالکیت خصوصى، دولتى يا انحصارات متعلق به قلمرو بازتولید سرمايه

ى جهانى ى بازتولید کل سرمايهکشورها در مقابل پیوستگى جبرى و درونى پروسه

ى کند. ظاهر حقوقى شکل مالکیت سرمايههیچ رل چندان اساسى و مهمى ايفا نمى

ى کارگر جهانى و حدود سود خود از استثمار طبقه اجتماعى هر جامعه در تعیین حد

است، درست به اين دلیل که سود ناشى از استثمار پرولتارياى هر  سخت کم نقش
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ى معین از کل ى اجتماعى آن جامعهسرمايه کشور تنها و تنها به مثابه سهم خاص

جهانى تولید شده توسط پرولتارياى جهانى در چهارچوب تقسیم کار  اضافه ارزش

سرمايه و قوانین نرخ سود متاثر از اين تقسیم اجتماعى کار قابل فهم است. هیچ نهاد 

ى تولید اى از دقت و صحت قادر نیست کانون جغرافیائى ويژهپژوهشى با هیچ درجه

سود اين يا آن سرمايه و اين که کدام کارگر يا کدام گروه کارگران يا حتا کارگران 

اند را مورد شناسايى قرار دهد و اگر کسى داشته ید آن نقشکدام کشور معین در تول

چنین کند، پر واضح است که از نظام کاپیتالیستى و مختصات سرمايه دارى معاصر 

 داند. يک موضوع روشن است، اين که اين سود مقدارى از اضافه ارزشچیزى نمى

کنند، در تولید مىتولید شده توسط کل کارگران دنیاست. آن چه کارگران يک جامعه 

ملزومات بازتولید اين سرمايه به هر  ى جهانى و بر اساسقلمرو سامان پذيرى سرمايه

تواند و متبلور در آن نیز مى ديارى ممکن است پر کشد. در همان حال، اضافه ارزش

ى دولت يا سرمايه دار دقیقا چنین است که به بزرگ و بزرگ تر کردن سرمايه

ريز سرمايه  کند، بلکه قلمرو پیشحل کار و تولید بسنده نمىى مخصوصى جامعه

 بخشد. ى دنیا وسعت مىهاى بسیارى را در اين يا آن گوشه

ى اساسى که در همین جا قابل بحث است، درک ريشه ناهمگونى انکشاف يک نکته

ى کار مزدورى و در بطن تقسیم کار جبرى اين نظام است. آن صنعتى در درون مايه

ى تولید سرمايه دارى از يک امروز به وضوح شاهد آن هستیم، اين است که شیوهچه 

ى تولید مسلط تبديل ى ممالک دنیا به شیوهسو در دورترين روستاهاى عقب مانده

اى از اين ممالک سطح تولیدات صنعتى، بارآورى شده است و از سوى ديگر در پاره

 و تخصص فوق مدرن و سطح آموزش کار اجتماعى، استفاده از تکنولوژى مدرن و

با ممالکى ديگر به مقدار زيادى پايین است. بنیاد اين انکشاف  نیروى کار در قیاس

ناهمگون در سرشت سرمايه و در دل تقسیم کار اجتماعى سرمايه دارى نهفته است. 

ل منح ى کار و سرمايه و تولید اضافه ارزشى کار مبتنى بر رابطهکل جهان در پروسه
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افزايى سرمايه به  است. با اين حال، جهان توسط سرمايه و در پاسخ به نیازهاى ارزش

صورتى تقسیم شده است، که چاد و سومالـى و اريتره و سیرالئون با چین و روسیه و 

مان و امريکا، و فرانسه و آل ره سوئد و انگلیسلهستان و ايران و آرژانتین و باالخ

کوه تناقضات  کنند.را تصوير مى قسیم کار اجتماعىانسجام کاپیتالیستى يک ت

ذاتى  ى انکشاف، تبلور جبرى و اجتناب ناپذير تناقضجارى در اين پروسه سرکش

تولید سرمايه دارى است که در چهارچوب تقسیم کار اجتماعى سرمايه به صورت 

ى پروسهسازد. سخن کوتاه، تقسیم کار سرمايه دارى ناهمگونى رشد خود را ظاهر مى

ى بین المللى را به هم ى کارگر جهانى توسط سرمايهکار و تولید و استثمار طبقه

هاى مختلف جهان کاپیتالیستى را منطبق بر پیوند مى زند، انکشاف صنعتى بخش

افزائى سرمايه بطور کلى و تناقضات ذاتى اين پروسه شکل مى بخشد،  پروسه ارزش

ى اجتماعى در جوامع مختلف را متفاوت مى رمايهى تمرکز و ترکیب ارگانیک سدرجه

سازد، قدرت رقابت سرمايه در حوزه هاى متفاوت انباشت در مناطق مختلف گیتى را 

ى کارگر کشورها هاى ناشى از کار طبقهمتأثر مى کند، چگونگى توزيع اضافه ارزش

 ى جهانى را تحت تأثیر قرار مى دهد.هاى مختلف سرمايهمیان بخش

ى تضاد میان کار فکرى و بدنى، شهر و روستا يا ى آشنا، بسیار اساسى و ديرينهگفتگو

هاى هاى اليتجزا و طبیعتا بخشتقسیم کار جنسیتى میان مردان و زنان نیز بخش

ى تولید کاپیتالیستى به حیات ى شیوهى سرايت درون مايهبسیار مهمى از عرصه

ها، و ى اينم سرمايه دارى هستند. همهاجتماعى بشر از مجارى تقسیم کار ذاتى نظا

تواند در بررسى امکان يا ناممکنى کمونیسم در ، مىخويش هر کدام با اهمیت خاص

 ى دنیا مورد تعمق قرار گیرد.  اين يا آن گوشه

 امکان یا ناممکنى کمونیسم در یک کشور؟

لیستى ى کاپیتاها و مولفه هاى اساسى خصلت نماى جامعهآن چه گفتیم شاخص

يعنى انقالب کارگرى  -ى اوج آن ى کارگر و نقطهکمونیستى طبقه است، که جنبش
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بايد در کارزار محو سرمايه دارى و استقرار کمونیسم به وجود تاريخى  -و کمونیستى 

ها پايان بخشد. اگر بناست امکان يا ناممکنى تحقق پذيرى انقالب کمونیستى در آن

يه دارى مورد بررسى هاى مادى و اجتماعى نظام سرمایتيک جامعه با ارجاع به واقع

هاى اساسى عینیت موجود است که ها و شاخصى االصول همین ويژگىواقع شود، عل

زير ذره بین کندوکاو برود. آن چه تا اين جا طرح شده  بايد به طور زمینى و ملموس

نون بايد ببینیم، که کرده است. و اک، اين هدف را دنبال مىى اختصارشاست، با همه

ى معین در غیاب يک انقالب سراسرى و جهانى تحول کمونیستى اين يا آن جامعه

ى کارگر باشد يا اساسا چنین چیزى ى جارى طبقهتواند و بايد موضوع مبارزهمى

ال ؤاريا خواهد بود؟! پاسخ به اين ساتوپیک و خارج از مدار کار و برنامه و پیکار پرولت

ى ى اساسى ديگر نیز هست. اين که کمونیسم بعنوان جامعهح يک مسالهدر گرو توضی

 مشخص ها در کدام آرايشى اين تعینات يا شاخصحاصل از رفع و محو تاريخى همه

ى تولید و موجوديت مادى، سیاسى و انسانى قابل تعريف است. پايان دادن به شیوه

یاسى، فرهنگى، حقوقى و اجتماعى اقتصادى نظام سرمايه دارى، رفع تبعات يا آثار س

ى تولید از جمله زدودن آثار و برد تاثیر مولفه هاى ياد شده را در کدام اين شیوه

 توان مشاهده کرد؟  تحوالت اقتصادى، اجتماعى و انسانى معین مى

اى نقل کرديم، پاره در مطلبى که باالتر و در همان شروع نوشته از مارکس

ى کمونیستى به اين شرح مورد تاکید قرار گرفته است: هاى اساسى جامعهشاخص

ى آن چه تاريخا شود. همهى پیشین واژگون مىى مناسبات قبلـى تولید و مراودههمه

ى تولید سرمايه دارى، زير فشار خصلت ذاتى سرمايه به صورت و سرانجام در شیوه

به طور هر چه وسیع  نیرويى قاهر بر بشر و هستى اجتماعى انسان تکامل يافته است،

گردد. کمونیسم شرايط موجود را به شرايط وحدت تر و عمیق تر منقاد قدرت افراد مى

 سازد. کند و موجوديت هر چیز مستقل از افراد را ناممکن مىمبدل مى
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کند، تايیدى بر درستى مفروضاتى است که تا اين در اين جا مطرح مى آن چه مارکس

اى است که از ، جامعهى کمونیستى در نگاه مارکسايم. جامعههجا مورد تاکید قرار داد

ى کارگر و انقالب کمونیستى کارگران متولد تغییر عینیت موجود طبقه بطن جنبش

ها و کارکردهاى خصلت نماى اى که آثار مولفه ها، قوانین، شاخصشود. جامعهمى

آن ملغى گرديده است؛  درسرمايه دارى را از وجود خود زدوده است؛ کار مزدورى 

تیشیستى محصول کار در آن رفع گرديده و به طور عینى و آشکار در موقعیت ف

اى بدون تحمل فشار ساختار اجتماعى و سیاسى يا ى رفع شدن است؛ جامعهپروسه

حقوقى و فرهنگى منبعث از ملزومات کار مزدورى و بت وارگى محصول کار، که 

را عینا به  ار و فرآورده هاى کار و تولید اجتماعى خويشى کها با پروسهيگانگى انسان

ى اقتدار سرمايه و فرآيند سرمايه بودن گذارد؛ جامعه اى آزاد از سیطرهمى نمايش

ى شمع آجین اى عريان و واقعى از ورطهى آن به گونهمحصول کار، که بشريت سکنه

میان کار يدى  دهاى فاحشبودن در ملزومات تقسیم کار اجتماعى سرمايه دارى و تضا

 اند. ها خالصى يافتهتقسیم کار جنسیتى و مانند اين و فکرى، عوارض

روال بحث ما اينک بسیار روشن است. مرکز ثقل گفتگو اين جاست، که در شرايط 

ى کارگر جهانى از کدام موجود تاريخى پرولتارياى اين کشور و آن کشور و کل طبقه

و مفروضات مادى يا اجتماعى براى محو آن چه که بايد از بین ها امکانات، توان مندى

برود و براى وضع آن چه که بايد مستقر گردد، برخوردار است. آيا انقالب کمونیستى 

ى معین امکان پذير است يا نیست و آيا فازبندى انقالب کارگرى و در يک جامعه

يا اين که ديالکتیک مادى تفکیک فاز سوسیالیسم از کمونیسم امر مقدر پرولتارياست 

بیند؟ آيا عظمت اى ديگر مىى طبقاتى موضوع را به گونهتاريخ و نگاه مارکسى مبارزه

و اقتدار واقعى انترناسیونالیسم پرولترى در تأکید بر ممکن بودن انقالب کمونیستى در 

سى در انکار آن است. در يک کالم، بحث را با برر اين يا آن نقطه دنیا يا بالعکس
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ى کاپیتالیستى و ممکن بودن و نبودن آن چه بايد لغو فرآيند تحول کمونیستى جامعه

 دهیم. و برچیده شود، تا کمونیسم مستقر گردد، ادامه مى

 لغو کار مزدورى محور اتصال تحول کمونیستى نظام سرمایه دارى 

پايان داده شود. کاال بودن نیروى کار  براى اين که کار مزدورى لغو شود، بايد به اساس

اى بفروشد. اين کار طبیعتا را به فرد، دولت يا موسسه هیچ انسانى نبايد نیروى کارش

ها يک سره از قید در گرو آن است، که تضمین موثق معیشت و رفاه اجتماعى انسان

نیروى کارشان آزاد گردد. به بیان ديگر، داوطلبانه شدن کار يک  اجبار افراد به فروش

و مفروضات ها شرط م و حتمى لغو کار مزدورى در جامعه است. اما پیششرط الز

اعالم داوطلبانه بودن کار  مادى مورد نیاز فرآيند الغاى کار مزدبگیرى مطلقا به نفس

شود. لغو کار مزدبگیرى و پايان دادن به خصلت کااليى نیروى کار، محدود نمى

ها ديگر ى کار اجتماعى انسانمتضمن اين است که محصول تولید و فرآورده ها

. لغو کار مزدورى هم چنین حامل اين شرط دنشواشد و به سرمايه تبديل سرمايه نب

زمان کار اجتماعا الزم نهفته  ى محصول کار بر اساسى مبادلهاساسى است، که دوره

ى خود مبین اين واقعیت عظیم ها به پايان رسیده است و اين امر به نوبهدر آن

از اعتبار ساقط شده است. الغاى کار مزدورى با اين  ى است که قانون ارزشتاريخ

باشد، مشخصات و مولفه ها، گواه انقضاى تاريخى دوران بت وارگى محصول کار نیز مى

به اين دلیل بسیار روشن که محصول کار ديگر کاال و سرمايه نیست. سخن آخر اين 

تعمق کنیم، يگانگى انسان  با نگاه مارکسکه، اگر لغو کار مزدى را به اين صورت و 

جزء همگن و  ى کار و تسلط انسان بر محصول کارشکارگر و تولید کننده با پروسه

ارگانیک آن خواهد بود. بدين ترتیب و با توجه به اين توضیحات، فرآيند الغاى کار 

 مزدبگیرى دقیقا محور اتصال يا مفصل بندى نیرومند و مطمئن تمامى تحوالت

کمونیستى نظام سرمايه دارى است. اساسى ترين سئوالى که در اين جا طرح است و 

بايد بدان پاسخ صريح و جامع االطراف داد، اين است که لغو کار مزدورى با اين درون 
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پوشد؟ اگر واقعیت مى ى شمول بر چه بستر يا بسترهايى لباسمايه و وجوه و دامنه

، با پايان يافتن بت ادله، با ساقط شدن قانون ارزشتحقق اين امر با برچیده شدن مب

وارگى محصول کار، با يگانه شدن انسان تولید کننده و کارگر با محصول کار اجتماعى 

خود و با رفع کامل شرايط تبديل محصول کار به سرمايه مالزم است، در اين صورت 

قلمروها و عرصه حصول عینى آن در گرو وقوع کدام رخ دادها و تغییرات در کدام 

 هاست؟هاى حیات اجتماعى آدم

را نفروشد و وقتى بناست  پاسخ زياد پیچیده نیست. وقتى بناست کارگر نیروى کارش

اى به نام سرمايه وجود نخواهد داشت، تا ديگر پديده که او سرمايه تولید نکند، پس

محصول کار چگونه براى چه تولید شود و چه تولید نشود و به چه میزان تولید شود يا 

ى موجود جامعه که در حال توزيع گردد، تصمیم بگیرد. بر همین مبنى، کل کار مرده

حاضر به صورت سرمايه، به صورت مفروضات و شروط بازتولید سرمايه و به صورت کل 

راند، يک سره به مدار دخالت ى کارگر حکم مىى اجتماعى بر سرنوشت طبقهسرمايه

ى اتباع جامعه در ى همهى جمعى، نافذ، شورايى و آگاهانهدهمستقیم و اعمال ارا

خواهد آمد. چه تولید شود؟ چه تولید نشود؟ هر چیز به چه میزان تولید شود؟ 

به  یاست برنامه ريزى کار و تولیدى کار يا سمحتواى اقتصادى و اجتماعى پروسه

اين امر در گرو  گردد.ى افراد جامعه منتقل مىجريان روتین زندگى و کار همه

استقرار سازمان شورايى و کمونیستى کار و تولید اجتماعى با دخالت مستقیم و موثر و 

ى خود متضمن برچیده شدن کامل ى افراد است و اين مساله به نوبهآگاه و آزاد همه

ى تمامى اين نکات و آن چه که هاست. با مالحظهدولت يا هر نهاد باالى سر انسان

گفتیم، براى اين که کار مزدورى در جامعه لغو گردد، تحوالت اساسى زير  از اين پیش

 بايد در پايه هاى اقتصادى و ساختار نظم اجتماعى آن جامعه محقق شود. 

ى را به سازمان شورايى کار کمونیستى متشکل از کلیه دولت از میان برود و جايش -

د در تعیین سرنوشت کار و زندگى آحاد جامعه بدهد. دخالت نافذ و شورايى آحاد افرا



 295/   لغو کار مزدیجنبش 

استثمار نیروى کار و  و محصول کار اجتماعى، شرط گريزناپذير پايان دادن به اساس

وجود دولت، بیان موجوديت يک  الغاى کار مزدبگیرى است. از اين که بگذريم، نفس

عظیمى از محصول کار کارگران است و اين خود  براى بلعیدن بخش هولناکچاه ويل 

    .آشکار قرار دارد تسلط کارگران بر محصول کارشان در تناقض اساسبا 

چه تولید شود و چه  تولید و زندگى اجتماعى از قبیل:ى مسايل مربوط به کار و کلیه 

ها به عنوان کار مفید اجتماعى انجام گیرد و کدام کدام فعالیت -تولید نشود؟ 

از آن چه بايد تولید شود و از کل  -شود؟ ها نبايد در دستور کار جامعه واقع فعالیت

کدام  -کار خدماتى و رفاهى مورد نیاز جامعه چه میزان بايد تولید يا انجام گردد؟ 

ظرفیت علمى و رفاه  ى تولید و افزايشاز کار مفید اجتماعى بايد به توسعه بخش

ان حوزه توزيع فرآورده هاى کار و تولید دسته جمعى می -يابد؟  همگانى اختصاص

هاى مختلف مصرف و رفاه اجتماعى چگونه انجام گیرد؟ و در يک کالم، کل برنامه 

ريزى تولید و کار اجتماعى هم راه با تمامى امور سیاست گذارى و رتق و فتق مسايل 

 .ى شهروند بدل گرددى آحاد تودهههمگانى، به امر جارى و روزمر

کارى آزاد و دسته جمعى مبتنى بر هم يابد وها تماما پايان مىرزشى امبادله -

  .گیردها را مىد و همگانى جاى آنداوطلبانه بودن کار و برنامه ريزى اشتراکى آزا

تقسیم کار اجتماعى سرمايه دارى به عنوان مانعى بر سر راه استقرار سازمان  -

د شورايى و کمونیستى کار و تولید و زيست اجتماعى از سر راه برداشته شود و تضا

میان کار يدى و فکرى، تقسیم کار جنسیتى يا تضاد موسوم به شهر و روستا در کار 

 .ى کمونیستى اخالل ايجاد نکندمعهايجاد و مستقر شدن جا

کار به امرى داوطلبانه تبديل شود و اجبار به کار شرط الزم تامین معیشت و رفاه  -

اعى موجوديت عینى چنین مولفه هاى مادى و اجتم ها نباشد. مارکساجتماعى آدم

 کند:اى را بدين گونه توصیف مىجامعه
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از آن که تبعیت اسارت بار فرد از  ى کمونیستى، پسترى از جامعهى عالىدر مرحله» 

تقسیم کار، و به هم راه آن تضاد بین کار جسمانى و دماغى از میان رفت، بعد از آن 

 ى زندگى تبديل شد، پسيک نیاز اولیه اى براى زيستن، بلکه خود بهکه کار نه وسیله

از آن که هم راه رشد جامع االطراف افراد نیروهاى مولده آنان نیز انکشاف يافت و 

تمام چشمه هاى ثروت همگانى به وفور جارى گشتند، در آن هنگام است که 

هاى خود خواهد شود و جامعه بر پرچمى حق بورژوايى تماما در نورديده مىمحدوده

  (5« )!به اندازه نیازش ، به هر کسبه اندازه توانش ت: از هر کسنوش

 پرولتاریاى جوامع و امکان لغو کار مزدورى در غیاب انقالب جهانى   

کار و زيست کمونیستى منبعث از پايان دادن به وجود دولت، استقرار سازمان شورايى 

ار، برچیدن بساط مبادله، ساقط ها، داوطلبانه نمودن کى انسانکارى آزاد و آگاهانههم

يا تحديد موثر تبعات تقسیم کار کاپیتالیستى در  و باالخره کاهش نمودن قانون ارزش

ها در همین قلمرو حیات اجتماعى افراد، همگى موضوعاتى هستند که حصول آن

اى از جهان مقدور است. کارگران میهن گسترده وضعیت حاضر براى کارگران بخش

 و جنبش هیچ کارگرى محق نیست که حساسیت نسبت به سرنوشت خويشندارند و 

در سراسر  طبقاتى جارى خود را از حساسیت نسبت به سرنوشت کل همزنجیرانش

 ۀزند یونالیستى تنها در متن جنبشدنیا جدا سازد. اما خودجوشى راستین انترناس

متجلـى گردد. تحوالت  دنیا براى لغو و محو کار مزدورى مى تواند کارگران هر بخش

ى کارگر بايد محتواى دورنما و مضمون جارى مبارزات طبقه باال بر همین اساس

ى کمونیستى بدون اين که وقوع تغییر بنیادى در زنده کشورها باشد. سخن از جنبش

ارکان عینیت موجود و منجمله تجهیز توده هاى کارگر براى استقرار سازمان اشتراکى 

ى حیات طبقاتى و سیاسى و اجتماعى آن باشد، خط يست انسانى، شالودهآزاد کار و ز

ى کارگر کمونیستى طبقه کشیدن بر روى روايت واقعى کارگرى يا مارکسى جنبش

ى بشرى در صورتى است. کمونیسم به عنوان نوعى جريان واقعى زندگى يا جامعه



 297/   لغو کار مزدیجنبش 

 ون طبقاتى جنبشواقعیت پوشد، که قبل از آن به هدف و مضم تواند لباسمى

تغییر وضعیت حاضر  به عنوان جنبش ى کارگر تبديل گردد. آن چه مارکسطبقه

کند، دقیقا همین است. يک تعريف مى نامد و آن چه او کمونیسم به مثابه جنبشمى

ى ساخته شدن، اساسى اين درک از کمونیسم و ساختار جنبشى آن مساله شاخص

ارگر در بطن آن است. جنبشى که با اين محتوى و در آگاه شدن و تغییر توده هاى ک

ى کارگرانى است که با دورنماى تحقق توده رسد، جنبشاين راستا به پیروزى مى

ى کار و محصول کار و با از پروسه کمونیسم، با افق پايان دادن به جدايى خويش

ارزه کرده و کار مزدورى و سرمايه بودن حاصل کار و تولید مب هدف بر چیدن اساس

ى کارگرى که سازد. طبقهخود را براى جايگزينى عینیت موجود با کمونیسم آماده مى

با اين پرچم و دورنما و بديل اجتماعى و طبقاتى راه سرنگونى دولت سرمايه دارى را 

پشت سر گذارد، طبیعتا خواهد توانست در پى پیروزى انقالب اجتماعى خود به آرمان 

ى عمل پوشد و عینیت موجود را با سازمان شورايى کار و جامه الغاى کار مزدورى

 تولید و زيست کمونیستى جايگزين نمايد. 

ى عظیمى از نیروهاى چپ، که امکان پذيرى کمونیسم در اين يا آن جامعه بخش

هايى هستند دهند، آنمعین را با شداد و غالظ تمام مورد انکار و حتا تکفیر قرار مى

 ، خصلت مارکسى جنبشهاى غلط همه نوعى خويشو دريافتها گاهکه در کنار ن

 ى ارگانیک میان اين جنبشکنند و رابطهى کارگر را نیز تعمق نمىکمونیستى طبقه

و مفروضات تحقق کمونیسم در يک جامعه يا به طور کلـى را با نگاهى مارکسى و 

یت موجود، دقیقا فرآيندى از کاوند. مبارزه براى تغییر، و نه اصالح وضعکارگرى نمى

پیکار طبقاتى است که توده هاى کارگر بر متن آن خود را براى پايان دادن به بود و 

هاى سازند. چپ سوسیال رفرمیستى و طیف کمونیستهست کار مزدورى آماده مى

باور ندارند و هیچ گاه و  منکر امکان کمونیسم در غیاب انقالب جهانى به اين جنبش

ى سیاسى خود قرار شرايطى سازمان دادن آن را در دستور کار مبارزه تحت هیچ
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ى انقالب کمونیستى اند. يک خروجى بزرگ اين جمعیت از درک تاريخى نظريهنداده

يا کال درک ماتريالیستى و طبقاتى انقالب کارگرى در همین جا قرار دارد. از  مارکس

ى طلبى و سنديکالیستى با هر دموکراس تر است، که جنبشروشنى روز هم روشن

درجه از غلظت میلیتانت و راديکالیسم و با هر درجه از آويختگى تصنعى و فراطبقاتى 

، قرار نیست جايگزينى وضعیت موجود با سازمان کمونیسم و نام مارکس «ىايده»به 

 ها را هدف خود قرار دهد. کار و زيست کمونیستى انسان

اعجاز براى توجیه دموکراسى طلبى  «آيات بینات»  اين طیف، «دوران گذار» بحث 

سخن  «دوران گذار» ى از مقوله زير علم و کتل کمونیسم است. روزگارى که مارکس

شوند. اين ساله از هم متمايز مى 150ى تاريخى گفت، تا روزگار ما با يک فاصلهمى

ى طیف يدهى ديد طبقاتى گرايشات عدو زاويه سیستم تشخیص تمايز بر اساس

ى طبقاتى توده هاى کارگر دنیا احراز مذکور، هیچ جا و مکانى در دستور کار مبارزه

تر ديگرى نیز اصال قادر نیست، که دنیاى ى بسیار عمیق تر و مهمکند. مسالهنمى

خواب اين دوستان را آشفته سازد. اين که سرنوشت پرولتاريايى که کمونیسم را 

ايه دارى نسازد، همین جهنم جارى خود علیه سرم ىمحتواى اجتماعى مبارزه

شوند و آن شکنجه مى اکى است که آنان نسل بعد از نسل در طول و عرضندهشت

ى رشد هاشرط ى کمونیستى و پیشزنده همه جا زير نام کمونیسم بر هر چه جنبش

 زنند.مى «چهار تکبیر» است،  و بالندگى اين جنبش

از سوى  «ديکتاتورى انقالبى پرولتاريا» و موضوعیت  «اردوران گذ» ى طرح مساله

متافیزيکى استوار نبود، بلکه پايه هاى مادى و اجتماعى معینى  بر هیچ تقدس مارکس

 و عوامل در عام ترين سطوح تجريد عبارت بودند از:ها داشت. اين پايه

 از هر کس» و  اجراى اصل داوطلبانه شدن کار الف: سطح نازل تولید اجتماعى، کفاف

  .دادرا نمى «ى نیازشبه اندازه و به هرکس شبه میزان توان



 299/   لغو کار مزدیجنبش 

و در يک کالم،  ، تخصصى کارگر کشورها از لحاظ سطح آگاهى، دانشب: توده

ى نهاد هم کارى کمونیستى کار و ظرفیت علمى و اجتماعى براى ساختن بالواسطه

 زيست از آمادگى کمترى برخوردار بودند.

هايى که از همه سو ما را در محاصره و در زير منجنیق نگاه فورى به واقعیت در يک

توانیم ببینیم که چه تغییرات عظیمى در هر کدام از اين فشار خود قرار داده است، مى

تولید » متوسط آن چه که در عرف بورژوازى ى اساسى رخ داده است. دو مولفه

، سئی، سوورهاى آمريکا، انگلیسدالر براى کش 351شود، از نامیده مى« سرانه ناخالص

 کانادا، بلژيک، اتريش ،سوئد، نروژ، هلند، ژاپن، ايتالیا، آلمان، فرانسه، فنالند، دانمارک

 -ى بیستم هزار دالر در پايان سده 30به رقم متوسط  (6) 1820و استرالیا در سال 

 (7) يافته است. افزايش -برابر  85يعنى به چیزى حدود 

، آمريکا و لـمان، انگلیسآ، اى اساسى چند کشور از اين تعدادمیزان تولید برخى کااله

فقط به رقم ناقابل  (8) هزار تن در سال 400نیز در طول همین دوره از حدود  فرانسه

يافته  در طول هر سال افزايش تن( 21800000) بیست و يک میلیون و هشتصد هزار

ها بحران ژرف در ممالک سرمايه دارى زير فشار سال متوسط درآمد سرانه (9)است.

هزار دالر در سال و متوسط  17تا  7اقتصادى، مانند جوامع اروپاى شرقى سابق، بین 

آيا اين رقم از محصول کار و  ( 10. )هزار دالر است 9کشورهاى خاورمیانه حدود 

اين جوامع کفاف  ى کارگر براى اجراى داوطلبانه شدن کار درى طبقهتولید ساالنه

پرولتارياى اروپاى غربى و شرقى و  ى مسلم و مفروضدهد؟ آيا اين وظیفهنمى

آمريکاى شمالـى و آسیاى جنوب شرقى و ژاپن و استرالیا و برخى کشورهاى ديگر 

نیست، که خواهان پايان دادن به بود و بقاى کار مزدورى، برچیدن دولت و تمامیت 

مان شورايى کار و تولید و زيست کمونیستى، داوطلبانه سرمايه دارى، استقرار ساز

 اساسیشدن کار و خالصى از تمامى مصائب بردگى مزدى باشند؟ آيا يک شرط 

توفندگى انترناسیونال کمونیستى اين نیست که پرولتارياى اين جوامع با استمداد از 
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ناطق نقطه پايان طبقه کارگر جهانى بر بود و بقاى کار مزدبگیرى در هر کدام از اين م

بگذارند؟ و همزمان بطور ارگانیک براى پیروزى کمونیسم در هر کجاى ديگر دنیا به 

 تازند؟ پیش

، ى دانشى بعدى مربوط به آمادگى پرولتاريا از لحاظ قدرت علمى، ذخیرهمولفه

ى کارگر براى جايگزينى ، تجربه، فن ساالرى و بلوغ فرهنگى طبقهى آموزشگنجینه

است. در اين  بورژوازى توسط سازمان اشتراکى کار و زيست طبقاتى خويشدولت 

عظیمى از کشورها براى تايید  مورد نگاهى گذرا به وضع توده هاى کارگر بخش

مان و رسد. از آلمذکور کافى به نظر مىموجود بودن اين آمادگى در کارگران جوامع 

کنیم. به انادا و هلند صحبت نمىو آمريکا، يا ژاپن و ک سوئد و فرانسه و انگلیس

هزار نفر  450اندازيم. مطابق آمارهاى موجود، هر سال زائد بر ى ايران نگاه مىجامعه

و مراکز ها هزار نفر از دانشگاه 100دبیرستانى و بالغ بر  از رشته هاى مختلف آموزش

ى د طبقههزار نفر از افرا 850شوند. حدود عالـى کشور فارغ التحصیل مى آموزش

آنان ديپلم متوسطه  دهند، که حداقل سطح آموزشکارگر ايران را معلمان تشکیل مى

 هزار نفر ديگر، کارگران مراکز بهداشت و درمان هستند. بر اساس 200است. بالغ بر 

جمعیتى خانواده هاى کارگرى از تحصیالت  میلیون از نفوس 12همین آمارها، حدود 

ى در سوئد سالیان زيادى است، که کل آحاد طبقه (11. )ردارندراهنمايى به باال برخو

ى حرفه اى و راه با دوره هاى تحصیلساله هم 9 ى آموزشين حالت دورهکارگر در بدتر

اند. فنى را گذرانده ى دوره هاى تخصصمتوسطه به عالوه تر موارد آموزشدر بیش

، ، فرانسه، هلند، اتريشلمان، انگلیسهاتى در مورد آارقام اخیر تنها با مختصر  تفاوت

پاى شرقى، بالکان، ايتالیا و مناطق ديگر نیز مصداق دارد. در والک ار، ممسويس

ى کاپیتالیستى علیه زندگى از وقوع جنگ جنايت کارانه يوگسالوى تا چند سال پیش

ار پزشک فاقد اشتغال در جستجوى ک 600از  مردم کارگر، فقط در شهر بلگراد بیش

ى تغییر توده هاى يعنى پروسه پیشین ى اساسىبود. اگر اين عوامل را در کنار مولفه
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کنار هم قرار دهیم، آن گاه به لغو کار مزدى  ظیم اجتماعى جنبشکارگر در پراتیک ع

ى کارگر اين کشورها، حتا ممالکى مانند رسد که تکیه بر فقدان آمادگى طبقهنظر مى

اى عمیقا مه ريزى کمونیستى کار و تولید اجتماعى انگارهايران، براى تقبل برنا

ى مادى تبیین است. کامپیوتريزه شدن تولید و کار و جايگزينى نادرست و فاقد پايه

اين معضل  ى خود در گشايشتخصصى افراد توسط ماشین نیز به نوبه وسیع تر نقش

 سهم بسیار اساسى داشته است. 

ى ى رابطهفرهنگى و اجتماعى ناشى از درون مايه ،قىدر مورد تبعات اقتصادى، حقو

نیروى کار و جبر تقسیم کار اجتماعى سرمايه دارى مانند تضاد بین  خريد و فروش

کار يدى و فکرى، تضاد موسوم به شهر و روستا يا تقسیم کار جنسیتى میان زن و 

ه مرد بايد گفت که سطح انکشاف صنعتى، تکامل نیروهاى تولیدى و توسع

و تکنیک بشر پايه هاى مادى رفع و محو اينها را براى انقالب  دستاوردهاى دانش

لغو کار مزدى طبقه کارگر به میزان بسیار زيادى فراهم ساخته  کارگرى و جنبش

اى به نام تضاد شهر و روستا نه فقط در آمريکا، استرالیا، اردوگاه است. امروز پديده

شرقى، که به طور واقع در دورافتاده ترين مناطق  سابق شوروى، ژاپن، آسیاى جنوب

دنیاى سرمايه دارى نیز موضوعیتى ندارد. امروز به دنبال وقوع انقالبات عظیم صنعتى 

و  و انفرماتیک، به دنبال کامپیوتريزه شدن تولید و کار و باال رفتن سطح دانش

 ى آن برنیايند، ثانیاهیچ کارى نیست که زنان از عهده کارگران، اوال و آموزش تخصص

ها لزوما تفکیک وظايف کارى میان افراد به مقتضاى وضعیت جسمى و توان بدنى آن

ايستايى آثار تقسیم کار کاپیتالیستى نیست. تضاد میان کار فکرى و بدنى  هم عرض

، بلکه حاصل و علوم و اختراعات و آموزش نیز نه جبر سطح نازل تکنیک و دانش

 بقاى کار مزدورى است. با لغو کار مزدورى و در هر کجا که جنبش قهرى موجوديت و

ى کارگر براى برچیدن بساط کار مزدورى به ثمر رسد، حل تضاد میان کار بدنى طبقه

 و فکرى نیز قابل حصول خواهد بود. 
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ى جغرافیاى سیاسى اين يا آن طیف نیروهاى منکر امکان تحقق کمونیسم در محدوده

بندد؛ اما آن چه که آنان از ها مىى اين واقعیترا لجوجانه بر همه جامعه، چشم خود

شود. گرايشات درون اين ترکیب، زير فشار اندازند، به اين حد محدود نمىنظر فرو مى

ى کمونیستى توده هاى کارگر زنده بى باورى عمیق به ملزومات سازمان يابى جنبش

ى ى بسیار تعیین کنندهبه يک مساله و در همین راستا نفى امکان پذيرى کمونیسم

کنند. اينان به ظاهر از سرنگونى دولت ى چشمى باز نمىديگر نیز هیچ گوشه

 زنند، اما زير فشار اختناق فضاى جنبشبورژوازى و انقالب کارگرى حرف مى

تر پاى بندى نشان کم دموکراسى خواهى به واقعیت مادى و طبقاتى اين باور خويش

سرنگونى دولت بورژوازى در شرايط موجود تاريخى، معنايى دارد که لزوما با دهند. مى

باشد. دولت سرمايه دارى، ديربازى است که آن منطبق نمى سال پیش 150معناى 

آن به  ى سرکوب و اعمال قهر نظامى سرمايه نیست و طول و عرضفقط نهاد ساده

گردد. دولت موجود، محدود نمى ها و بیدادگاه هاى بورژوازىى زندانابعاد ساده

سازمان نظم سیاسى، مدنى، حقوقى، فرهنگى، آموزشى، اجتماعى، برنامه ريزى 

ى کارگر ى کار مزدورى بر طبقهاقتصادى و ساختار اعمال قدرت جامع االطراف رابطه

و « مدنیت»ى قابل تفکیکى از اقتصاد و سیاست و است. دولت در حال حاضر پديده

ى ولت، سرمايهى وجوه متفاوت آن نیست. دبردگى مزدى در همه نظم اجتماعى

ت قانون و سازمان و مراودات حقوقى و مدنى و آموزشى و أشخصیت يافته در هی

اجتماعى است. ابعاد ادغام دولت و نظم تولیدى سرمايه در سطحى است، که سخن 

مزدى فقط گفتن از سرنگونى دولت سرمايه دارى بدون  هدف مستقیم محو بردگى 

يک معنى دارد و آن هم بسیار بى معنى است. معناى اين معنى بى معنا، اين است که 

دولت موجود بورژوازى را با يک دولت ديگر بورژوايى منتهى اين بار زير نام و نشان 

نیروى کار را  ى خريد و فروشپرولتاريا جا به جا کنیم و از دولت جديد بخواهیم رابطه
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ى کارگر تحمیل وع انقالب جهانى به نفع پرولتاريا! بر توده هاى طبقهعجالتا و تا وق

 کند!  

دوران گذار با روبناى سیاسى ديکتاتورى انقالبى پرولتاريا در منظر سیاسى و طبقاتى 

و در شرايط تاريخى عصر وى مکان و موضوعیت بسیار روشنى داشت.  مارکس

شکستند، در حالى که وضعیت هم مىکارگران ماشین قهر نظامى سرمايه دارى را در

اقتصادى جامعه در آن سطح از ظرفیت تولید و رشد صنعتى کفاف داوطلبانه کردن 

ى نیازهاى معیشتى و کار و زندگى بدون قید کار و در عین حال برخوردار از همه

به برقرارى  ى کارگر بايد عجالتا و اضطراراًداد. در چنین وضعیتى، طبقهرفاهى را نمى

به  به هر کس» خصوصى ابزار تولید و اجراى اصل  مالکیت اجتماعى به جاى مالکیت

، کماکان کرد. زمان کار اجتماعا الزم يا در واقع قانون ارزشاکتفا مى «ى کارشاندازه

 هاى اقتصادى و تنگناهاى واقعى امکانات، به عنوان پايه و اساسزير فشار محدوديت

گريزناپذيرى تن دادن به اين شرايط و  داد. نفسدامه مىنظم جامعه به حیات خود ا

فقدان زمینه هاى اقتصادى و اجتماعى الزم براى استقرار مستقیم سازمان کار و 

زيست کمونیستى افراد و داوطلبانه کردن کار، متضمن اين معنى بود که دولت نیز به 

ى تحوالت يک پروسه طور بالبداهه و آنى قابل رفع نیست و براى زوال آن بايد به

اقتصادى و اجتماعى تن داد. اين دولت در همان حال وظیفه داشت، که ضمن برنامه 

ى لغو کار مزدورى و زوال خود را برد پروسه ريزى زوال هر چه پرشتاب تر خود، پیش

بورژوازى حراست نمايد. بشر امروز در بسیارى از جوامع دنیا با  نیز از خطر تعرض

ه است، که از لحاظ وجود شرايط مادى و تاريخى براى داوطلبانه کردن شرايطى مواج

کار و لغو کار مزدورى هیچ تشابهى با آن روزگار ندارد. در نظر بیاوريم، که در 

ى سال بحران اقتصادى رو به عمق اگر همین لحظه 25اى مانند ايران به دنبال جامعه

د براى پرولتاريا فراهم شود، اگر حاضر امکان برنامه ريزى کمونیستى کار و تولی

پرولتاريا بتواند به آن چه نبايد تولید شود پايان دهد و آن چه بايد تولید شود را تولید 



 ... جهانى – تاريخى جنبش کمونیسم،  /  304

را در راستاى نیازهاى معیشتى و رفاه و تعالـى فرهنگى  کند، اگر تولید و کار و آموزش

کار امرى کامال قابل و آموزشى و رشد آزاد همگان سازمان دهد، اعالم داوطلبانه بودن 

ى اول قرن نوزدهم حتا براى هاى پايان نیمهحصول خواهد بود. اين امر اما در سال

وز کارگر رفته ترين قطب صنعتى جهان نیز به سادگى امروز مقدور نبود. امر پیش

آب و ذوب آهن و هر قلمرو ديگر کار در ايران براى برنامه  نفت و برق و راه آهن و

تولید و رتق و فتق رفاه همگانى و امور اجتماعى از چنان ظرفیت و توانى ريزى کار و 

از آن  ى کارگر دنیا تا چند دهه پیشطبقه روترين بخش برخورار است، که پیش

 برخوردار نبوده است.  

ى ممکن بودن کمونیسم و مخالفان هدف مستقیم بودن طیف مخالفان نظريه

کنار تمامى اين تمايزات اساسى و عینى میان کمونیسم براى انقالب کارگرى از 

گذرند. کارگرى به راحتى مى وضعیت آن روز و امروز دنیاى سرمايه دارى و جنبش

 ، جنبشآنان با برخورد عمیقا غیر تاريخى و غیر مارکسى به رهنمودهاى مارکس

اى خود بر ى انقالب لغو کار مزدورى، از سازمان دادن جنبشکارگرى را از جبهه

تر دور نموده و به برهوت سردرگمى اکتفا به تسخیر حصول اين هدف هر چه بیش

 دهند.  ى نامعلوم تاريخ سوق مىقدرت سیاسى و احاله دادن کمونیسم به آينده

 انقالب کمونیستى و معضل غلبه بر تقسیم کار سرمایه دارى 

گر در سرتاسر لغو کار مزدى امر حى و حاضر توده هاى کار سازمان دادن جنبش

جهان موجود است. طبقه کارگر هیچ کجاى دنیا براى غلبه بر فقر و فالکت و سیه 

روى ندارد. اين يک حقیقت عريان است اما  راه ديگرى در پیش روزيهاى دامنگیرش

بسیار وسیعى از جهان  ى کارگر بخشمرکز ثقل بحث کنونى ما اين است که طبقه

نیرومند ضد کاپیتالیستى و دست يازى به  ک جنبشحاضر در صورت سازمان دادن ي

يک انقالب پیروزمند کارگرى و کمونیستى از همه شرايط الزم براى تحقق تحوالت 

ى در اهمیت و اين امر نه فقط متضمن هیچ تقلیل کمونیستى جامعه برخوردار است.
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خشیدن و تنها راه اعتبار واقعى ب عظمت انترناسیونالیسم کارگرى نیست که بالعکس

مر وجود يى دال بر ناممکن بودن اين اعظمت دادن بدان است. هیچ عامل اساسى

کند، معضل برد اين هدف سنگینى مى ى که بر سر راه پیشندارد. پیچیده ترين مشکل

ى است، که بايد آن را ديد و م کار کاپیتالیستى است. اين معضلآثار و تبعات تقسی

با نگاهى مادى  را نه دگماتیک، که بالعکس اشدهى تاثیرگذارى تعیین کنندامنه

ى تولید کاپیتالیستى، اين ى شیوهکاويد. معضل به اين صورت است، که در سیطره

راند و سرمايه در موقعیتى جهانى اين سرمايه است که بر کل فرآيند کار حکم مى

ترکیبى از تماعى هر کشور، ى اجثابت سرمايه کند. اجزاى بخشرا ايفا مى نقش

ى و مواد خام و وسايل کمکى و مواد و مصالحى است که هر جزء ريز و درشت ژتکنولو

اعظم  ى معین منتقل شده است. بخشى بازار سرمايه دارى به جامعهآن از يک گوشه

شود نیز همین وسايل مصرفى و معیشتى و آن چه که صرف بازتولید نیروى کار مى

ى کار اجتماعا الزم نهفته در آن هاست. ين کاالها، مبادلهى احالت را داراست. مبادله

هاى قوانین نرخ سود عمومى بین بخش موجود در اين کاالها بر اساس اضافه ارزش

شود. سرمايه هاى انحصارى بزرگ با بارآورى کار ى جهانى توزيع مىمختلف سرمايه

مرو بازتولید سرمايه هاى تولید شده در قل اجتماعى باال سهم عظیمى از اضافه ارزش

ى اجتماعى کنند و اين بدان معنى است، که سرمايهديگر را به سود خود تبديل مى

تر تکنولوژى و شرايط برتر تولیدى دسترسى جوامعى که به دستاوردهاى عالى و عالى

اند، ها و شرايط ممتاز تولیدى را در اختیار گرفتهدارند و يا انحصار اين تکنولوژى

ناشى از کار جوامع ديگر را به تصاحب خود در  ى قابل توجهى از اضافه ارزشحصه

 آورند. مى

هاى نخستین و در کارزار لغو و محو کار مزدورى با انقالب کارگرى در پى پیروزى

هاى باال مواجه است. وقتى از يگانه شدن فشار سنگین بسیارى از عوامل و شاخص

ى ناممکن» کنیم، و زمانى که از ار صحبت مىکى کار و محصول کارگر با پروسه
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اين است که بايد تا  زنیم، معنايشحرف مى «موجوديت هر چیز مستقل از افراد

ى اين موانع و حد و حدود تعیین سرحد امکان بر اين معضالت غلبه کرد. درباره

توان به تفصیل صحبت کرد و ما در اين جا فقط به ها مىآن کنندگى نقش

ها اشاره مى کنیم، با اين منظور، که چگونگى رويارويى انقالب کارگرى ترين آناساسى

 قرار دهیم. اين معضالت عبارتند از: ها را مورد کنکاشو کمونیستى با آن

اى است موقعیت برخى از جوامع در چهارچوب تقسیم کار کاپیتالیستى، به گونه -1

هاى معینى از محصول رمايه دارى بخشکارکرد قوانین ذاتى نرخ سود س که بر اساس

ى کارگر اين کشورها به سود سرمايه هاى متمرکز بین المللى تبديل کار طبقه

ى يا ى متعلق به انحصارات مالسرمايه ريز مستقیم شود. اين مساله ربطى به پیشمى

 رفته تر در بازار داخلـى جوامع مورد بحث ندارد، ى اجتماعى کشورهاى پیشسرمايه

ها يک واقعیت ى انتقال اضافه ارزشبلکه حتا در غیاب کامل اين مولفه هم مساله

هاى مختلف عريان است. اين نقل و انتقال، امر طبیعى مبادالت جارى میان بخش

از سرمايه که از ترکیب ارگانیک بسیار باالتر و  ى جهانى است. آن بخشسرمايه

ود است، بخشى که در تنظیم و تعیین نرخ س بارآورى کار بسیار نیرومندترى برخوردار

کند، قادر است تعیین کننده ترى ايفا مى مللى نقشبازار بین ال عمومى در مقیاس

تولید شده در قلمرو بازتولید سرمايه هاى ديگر را بسوى خود  اى از اضافه ارزشحصه

 سرازير سازد. 

اجتماعى هر کشور مرکب از  ىثابت سرمايه کمى باالتر اشاره نموديم، که بخش -2

ى بازار مصالح، مواد خام، تکنولوژى و کاالهايى است که هر جزء آن از يک گوشه

جهانى سرمايه به آن جا منتقل شده است. وسايل معیشتى يا آن چه که صرف 

 شود نیز از همین حالت مستثنى نیست. بازتولید نیروى کار مى

ى تحوالت کمونیستى ى سرمايه دارى بر پروسهتا آن جا که به تاثیر تقسیم کار جهان

شود، اين دو فاکتور ى بعد از انقالب مربوط مىاقتصاد و مناسبات اجتماعى جامعه
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 کنند. به عالوه، برخى عوامل ديگر مانند تهاجم توحشمهمى ايفا مى بدون شک نقش

 روهاى اقتصادىى به کمونیسم و انقالب کمونیستى به ويژه در قلمبار نظام سرمايه دار

يابند. برنامه ريزى کمونیستى کار و تولید و زيست از همین مجارى واقعیت مى

ى کارگرى که انقالب و سرنگونى قدرت سیاسى بورژوازى را اجتماعى توسط طبقه

ى خود را با شدت و ضعف بر سینهپشت سر نهاده است، به ناگزير فشار اين دو معضل 

ت همین مشکالت با آن چه که طیف مخالفان کمونیسم کند. اما حتا واقعیمى مسل

کنند، ى فازبندى کمونیسم طرح مىبدون انقالب جهانى و گروه هاى وفادار به ايده

 تفاوت اساسى دارد. 

معضل نخست در مورد ممالک اروپاى غربى و شمالى، امريکاى شمالى، ژاپن و مانند 

کند. پرولتارياى اين کشورها در ىحساسى يا شايد هیچ نقشى ايفا نم ها، نقشاين

و در صورت محو قدرت سیاسى  لغو کار مزدى خويش صورت سازمان دادن جنبش

سرمايه دارى و آغاز فرآيند استقرار سازمان شورايى کار و تولید کمونیستى، در تداوم 

هايى از جهان سرمايه دارى چیزى از محصول کارشان با بخش مبادالت جارى خويش

است. سطح  دهند. اين مساله اما در مورد جوامعى مانند ايران بالعکسدست نمىرا از 

با آن چه که  تر تکنولوژى و بارآورى نیروى کار اجتماعى جامعه در قیاسعجالتا پايین

اى از حاصل کار بخشى از دنیاى کاپیتالیستى داراست، خطر تبديل شدن حصه

 ى جهانى را با خود هم راه دارد.ى کمونیستى به سود سرمايهى جامعهسکنه

دارد و يکى از مجارى هاى معین مصداق ى جوامع با تفاوتمعضل دوم براى همه

انقالب کمونیستى پرولتاريا از سوى دولتهاى هار سرمايه دارى  ۀمحاصر حساس

تر جهانى است. طبیعى است که سطح باالتر بارآورى کار اجتماعى، ظرفیت فزون

ر اين يا تر يا درجه گستردگى قلمروهاى کار و تولید دمدرن تخصص تولید، تکنیک و

 کند.بازى مى ى در تخفیف عواقب اين معضل نقشآن جامعه به عنوان عامل
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 ترين پرسشها به نهايىى اين عوامل يا واقعیتحال به دنبال طرح و بررسى همه

ست در بسیارى از کمونی یگرديم. ما گفتیم که پرولتاريانزديک مى بحث خويش

، کار مناطق گیتى قادر است در پى به سرانجام رساندن انقالب طبقاتى خويش

نیروى کار، به کاال بودن  ى خريد و فروشمزدورى را ملغى سازد؛ قادر است به رابطه

پايان  هاى تولید شده و محصول کار، به مبادالت کااليى، به اقتدار قانون ارزشارزش

ى کارگر در طول تاريخ کار را داوطلبانه اعالم کند؛ زيرا آن چه طبقه بخشد؛ قادر است

آفريده است، کفاف انجام اين تحوالت را  هاى متوالـى خويشو از درون کار نسل

ى رياضى هم قابل اثبات تر است. دهد. اين نه يک ادعا و توهم، که از قضاياى سادهمى

ورها در صورتى قادر به انجام اين کارند، ما هم چنین گفتیم، که پرولتارياى اين کش

لغو کار مزدى ديرنده و ديرپاى  ى عروج و اوج معینى در جنبشکه انقالب شان نقطه

سراسرى ضد  ها باشد. توده هاى کارگر هیچ کجاى دنیا بدون سازمان دادن جنبشآن

ند توانمى و سوخت و ساز سیاسى در متن و بطن اين جنبش سرمايه دارى خويش

را به تحول کمونیستى تمامیت سرمايه دارى منتهى سازد. در آخرين  انقالب خويش

ها نیز ترين اين معضلقسمت به مقاومت مشکالت تقسیم کار کاپیتالیستى و اساسى

ى اين نکات به طور پاره وار و گذرا پرداختیم و اينک بايد اشاره کرديم. ما به همه

 حث روشن سازيم. نهايى ب تکلیف خود را با پرسش

ى جنوبى، ى کارگر اروپاى غربى، آمريکاى شمالى، ژاپن، کرهال اين است، که طبقهؤس

ها ايران، لهستان، بلغارستان، عراق، استرالیا و ساير ممالک دنیا، نه امروز، که از دهه

لغو کار مزدى خود را سازمان  بايد جنبش قبل و بعضاً از يک قرن و نیم پیش

ى تاريخى موعود و رسیدن به آستان و سازمان دهند؟ يا بايد در انتظار لحظهدادند مى

انقالب جهانى صبر کنند؟! پرولتارياى غالب اين کشورها آيا در صورت سرنگونى دولت 

لغو کار مزدى خود قادرند سازمان شورايى کار و تولید و  بورژوازى توسط جنبش

ن کار در غیاب انقالب جهانى میسر شان را مستقر سازند يا ايزيست کمونیستى
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تواند لغو کار مزدبگیرى را ى کارگر بايد و مىنیست؟! سئوال اين است، که طبقه

و آثار ناشى از تقسیم کار اجتماعى  دستور پیکار جارى خود سازد و براى رفع عوارض

یر بايد با انگشت نهادن روى دومى از خ کاپیتالیسم به چاره گرى ايستد يا بالعکس

 اولى بگذرد؟!      

ها، اما با نگاهى مارکسى و طبقاتى ها با يقین ژرف به وجود اين پروبلماتیککمونیست

لغو کار مزدى را سازمان داد. بايد قدرت سیاسى  دهند که بايد جنبشپاسخ مى

سرمايه دارى را نابود کرد، بايد تمامى قواى طبقاتى را براى استقرار سازمان کار و 

و زندگى کمونیستى در هر کدام اين جوامع به میدان کشید، و در همان حال تولید 

بايد با بصیرت و درايت کمونیستى فشار مشکالت ناشى از تقسیم کار سرمايه دارى را 

ها معتقدند و سخت بر اين اعتقادند، که راه انقالب جهانى به حداقل رساند. کمونیست

دارند. طیف گرايشات طرفدار  خى معکوسگذرد. مخالفان اما پاساز همین جا مى

ناممکنى کمونیسم در غیاب انقالب جهانى، با نگاهى غیر مارکسى و دگماتیستى بر 

کشند. آنان اين معضالت خط سیاه مى کل قلمرو اقتدار و امکانات پرولتاريا در گشايش

وکراسى طلبى دم آگاهانه يا ناآگاهانه پرولتارياى جوامع را در حصار تیره و تار جنبش

ى طبقاتى را عمال تاريخ تمرين تعمیق دموکراسى کشند. آنان تاريخ مبارزهبه بند مى

دهند. براى آنان، راه انقالب مى پندارند و به پرولتارياى کشورها چنین آموزشمى

کند. آنان خود را و ديگران ى انقالب جهانى عبور مىکمونیستى در هر کشور از گردنه

لغو کار مزدى  گويند که بدون جنبشزنند، زيرا اصال به کارگران نمىل مىرا عمیقا گو

ى جوامع، وقوع انقالب جهانى چه تضمینى نیرومند و حى و حاضر پرولتاريا در همه

ى کارگر فرانسه يا ايران با بهره گیرى از قدرت گويند، که اگر طبقهدارد؟ آنان نمى

لغو کار مزدى  ان دنیا و سازمان دادن جنبشژرف همبستگى انترناسیونالیستى کارگر

توانست دولت بورژوازى و ساختار قدرت سیاسى و مدنى سرمايه را درهم  خويش

بشکند، چرا بايد از استقرار سازمان کمونیستى کار و تولید امتناع ورزد؟! چرا نبايد کار 
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ايه دارى را مزدورى را ملغى سازد؟! چرا نبايد تحوالت کمونیستى عینیت موجود سرم

 عمال به اجرا گذارد؟!

بورژوازى  ى کارگر را به توحشمخالفان عملـى بودن کمونیسم در کشورها، طبقه

ى مطلق ها در عرصهها در اين راستا نیز از نوع استدالل آندهند. سخن آنهشدار مى

ها از آن جا که کردن معضل تقسیم کار کاپیتالیستى است. در منظر سیاسى آن

به مقابله با  اشوازى با تمامى ساز و برگ نظامى و زرادخانه هاى تسلیحاتى جهانىبورژ

امکان انقالب کمونیستى در کشورها بدون هم راهى  انقالب کارگرى خواهد آمد، پس

هاست رسد، که پاسخ اين اشکال مدتانقالب جهانى منتفى است!! چنین به نظر مى

ى کارگر روسیه از قدرت نظامى بورژوازى بقهتوسط کارگران دنیا داده شده است. ط

در شرايط تیره و تار دنیاى آن روز، بسیار نیرومند و  جهانى شکست نخورد، بالعکس

هاى متفق، تسیهاى محور، امپريالبل امپريالیستاستوار، يک جا و هم زمان در مقا

ا را به شکست هى آنهار تزار ايستاد و همه ، و ارتشى روسبورژوازى سرنگون شده

ها، باورها ى کارگر روسیه را شکست داد، دقیقا همین توهم بافىکشاند. آن چه طبقه

و پندارهاى ناموزون و ناسازى است که اينک هم طرف داران ناممکنى کمونیسم در 

 دهند.  ى کارگر دنیا مىکشورها، تحويل طبقه

را با ديدى مارکسى تعمق  نظام سرمايه دارى تناقضات فاحش «ناممکنى» تز بانیان 

عظمت و قدرت و شکوه انترناسیونالیسم کارگرى را  نمى کنند. به رغم ادعاى خويش

سازند. پرولتارياى جهانى تاريخًا نشان داده است که بگاه  در محاسبات خود وارد نمی

نسبت به سرنوشت انقالب وى  سراسرى طبقه اش عروج انقالبى بخشى از جنبش

کمونیستها اين است که ظرفیت اين دخالتگرى  د و نقشغافل نمى مان

انترناسیونالیستى را هر چه بیشتر عمق دهند. روزى که توده هاى کارگر هر جامعه 

لغو کار مزدى خود را سازمان دهد، آن روز نیروى اتحاد انترناسیونالیستى  جنبش

جهانى پرولتاريا  معنى خواهد شد و اقتدار جنبش مینیکارگران به درستى و بطور ز
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دل خواهد گرديد. در پشتیبانى از انقالب کارگرى هر جامعه به واقعیتى عینى ب

نظام کاپیتالیستى، تأثیر اين تناقضات در احتمال مهار کردن دامنه  ۀتناقضات فرسايند

دولتهاى هار سرمايه دارى علیه انقالب کمونیستى، همبستگى بین الـمللى  توحش

لغو کار مزدى در هر جامعه،  و بالندگى پروسه اقتدار جنبش کارگران براى تقويت

همکارى جامع االطراف بخشهاى مختلف طبقه کارگر دنیا براى به پیروزى رساندن 

انقالب کمونیستى کارگران در هر نقطه جهان همه و همه مفروضات واقعى کار فعالین 

اممکنى کمونیسم بدون لغو کار مزدى هر جامعه جداگانه است. طرفداران تز ن جنبش

کمونیستى طبقه کارگر هر جامعه را  انقالب جهانى بجاى اينکه سازمان دادن جنبش

کمونیستى کارگران دنیا سازند، بجاى اينکه انترناسیونالیسم  ضامن پیروزى جنبش

لغو کار مزدى کارگران هر نقطه دنیا جستجو  کارگرى را در سازمان دادن جنبش

انترناسیونالیسم کمونیستى را پشتوانه تضمین پیروزى انقالب کنند، بجاى اينکه 

کارگرى  کمونیستى کارگران در هر جامعه تلقى کنند، آرى بجاى همه اينها جنبش

کشورها را به مشق تعمیق دموکراسى در پادگان هاى قدرت سرمايه دارى توصیه مى 

 نمايند.

  ى فازبندى کمونیسم و توسل به مارکسنظریه

استناد  ران تز ناممکنى، براى تنفیذ استنتاجات نادرست خود گاهى به مارکسطرف دا

 گويد: کنند، آن جا که او مىمى

هاى ملت در آن واحدو همه  به صورت عمل هم زمان از لحاظ تجربى کمونیسم تنها» 

ه به آن ى جهانى وابستى جهانى نیروهاى مولده و مراودهتوسعه اشغالب، که الزمه

  (12) »امکان پذير است. است،

شوند، اين که متوسل مى «اصول کمونیسم»در کتاب  اى از انگلسگاهى نیز به نکته

 هم اظهار داشته است:  انگلس
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ى دنیاى متمدن تحقق کمونیسم نیازمند وقوع انقالب کمونیستى هم زمان در همه» 

 «و فرانسه است. يا حداقل در سه کشور آمريکا، انگلیس

ى آنان به فازبندى سوسیالیسم و يا اشاره و انگلس رد گفته هاى مارکسدر مو

ترين مشترکات طبقاتى با کم اى را تذکر داديم. هر کسکمونیسم قبال نکته

دهد که درک تاريخى و مادى اين هاى آنان داشته باشد، به خود اجازه نمىآموزش

به  و انگلس ايگزين سازد. مارکسها جها را با آويختن مکتبى و عقیدتى به آنآموزش

کردند. هاى اقتصادى و اجتماعى روز دنیاى سرمايه دارى حرکت مىدرستى از واقعیت

ى با کره در قیاس - يعنى انگلیس - روزگارى که بزرگ ترين قطب صنعتى دنیايش

 برد. آنچه آنان طرح مى کردند امروز نیزجنوبى امروز از کمبود رشد صنعتى رنج مى

به  کار و اجراى اصل هر کسبراى جامعه اى که بطور بالفعل قادر به داوطلبانه کردن 

غالب دنیا اين وضع را پشت سر گذاشته  نباشد، مصداق دارد. اما بخش نیازش ۀانداز

براى رهايى  TMTى چند انحصار عظیم ، مجموع سود ساالنه2000است. در سال 

ى اين يا مسکن جمعیت قابل توجهى از سکنه و خورد و خوراک و بهداشت و آموزش

دهد. تحقق پذيرى يا کفاف مى آن کشور از قید و بند مناسبات خريد و فروش

يک  توان براى شرايط امروز و روزگار مارکسى کمونیسم را نمىناپذيرى بالواسطه

در دقیقا  هاى مارکسى واقعى و شفاف بحثسان حساب کرد. با اين وجود درون مايه

از  ى فازبندى است. مارکسهاى مدافعان جزمى گراى نظريهجهت نفى و طرد برداشت

ى کارگر جهانى صحبت نیرومند در درون کل طبقه کمونیسم به مثابه يک جنبش

ى جهانى نیروهاى توسعه» را  يا ابراز موجوديت اين جنبش ى وجودکند. او الزمهمى

رانى که هیچ ى کارگظهور توده» از يک سو و  «نى جهانى مربوط بدالده و مراودهمو

جهانى  ،از وجود تاريخى داند. مارکسمىاز سوى ديگر  «چیز جز کارگر نیستند

ى دقیق و کند. نکتهتغییر عینیت موجود اين طبقه بحث مى پرولتاريا و جنبش

ى فازبندى کمونیسم و ناممکنى کمونیسم ظريفى که طرف داران مطلق بین نظريه
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نیسم موجوديتى کمو» گويد: به درک آن نیستند. او مى بدون انقالب جهانى قادر

برچیدن  و لغو کار مزدى و از آن جا که کمونیسم جنبش «تاريخى جهانى دارد

ى تولید سرمايه دارى است، تحقق عملـى آن به فازى از تکامل تاريخى موکول شیوه

. معناى اين کالم اين نیست، که شود که جهان موجود جهان سرمايه دارى استمى

کارگرى  ى کمونیستى در غیاب انقالب جهانى دستور کار جنبشبرپايى جامعه

اين است که جهانى شدن سرمايه دارى تمامى  معنايش کشورها نیست. بلکه بر عکس

شرايط الزم را براى اين که کمونیسم در سطح جهانى دستور پیکار پرولتاريا باشد، 

 ،تاريخى یسم به عنوان يک جنبشدر همین راستا، کمون ه است. مارکسفراهم آورد

ى وجودى اين جهانى که موضوع کار و فلسفه ،انى و به عنوان انقالبى تاريخىجه

ى دوران باستان آن مورد توجه سر جهان است را در مقابل شکل محلدر سرا جنبش

روزگاران کهن، پديده هايى  هاى هندى و اشکال زندگى اشتراکىدهد. همبايىقرار مى

ى حظات معینى از تاريخ موضوعیت محلمحکوم به نابودى بودند؛ زيرا فقط در ل

جهانى  ،تحقق کمونیسم و موجوديت تاريخى داشتند. روند تکامل مادى تاريخ، شرايط

سرمايه دارى و جهانى شدن اين نظام،  آن را پديد نیاورده بود. در حالى که با پیدايش

 رايط مادى و تاريخى آن تکوين گرديده است. ى شهمه

توانست به مثابه يک ى جهانى نیروهاى مولده کمونیسم تنها مىبدون اين توسعه» 

توانستند چون نیروهايى ى محلـى وجود داشته باشد، نیروهاى مراوده خود نمىپديده

ى و احاطه جهانى و از اين رو تحمل ناپذير توسعه يافته باشند، بلکه شرايطى خانگ

ى را از میان یسم محلمراوده، کمون ماندند، و هر گسترششده با خرافات باقى مى

 (13« )داشت.برمى

ى مقابل طرف داران تز ناممکنى کمونیسم بدون به درستى و دقیقا در نقطه مارکس

ى کارگر در سرتاسر لغو کار مزدى طبقه انقالب جهانى، بر روى موضوعیت جنبش

ورزد؛ زيرا جهانى شدن سرمايه دارى، پايه هاى مادى پیروزى اين مى جهان اصرار
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 جهان را عمیقا مستقر ساخته است. در هیچ کجاى حرف مارکس در مقیاس جنبش

 شود.ى کمونیستى در غیاب انقالب جهانى ديده نمىاثرى از ناممکنى برپايى جامعه

الیسم، بر تمامى اعتبار يا اهمیت انترناسیون طرف داران تز ناممکنى، زير پوشش

زنند. با نفى بالفعل بودن موضوعیت واقعى انترناسیونالیسم کارگرى چهار تکبیر مى

لغو کار مزدى در کشورها، سخن از تعلق خاطر و پايبندى به انترناسیونالیسم  جنبش

 هاى راستین انترناسیونالیست سازمان دادن جنبشاست. کمونیست يک دروغ محض

مزدى در جوامع، هم پیوستگى و هم سنگرى و هم رزمى و اتحاد جامع  لغو کار

ها براى پیروزى کمونیسم در هر جامعه و از اين طريق در سراسر االطراف اين جنبش

جهانى کارگران براى استقرار کمونیسم  ى جنبشعملى و همه سويه پشتیبانیجهان، 

العین پیکار کمونیستى خود در هر در هر جامعه و از اين گذر در سراسر دنیا را نصب 
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 2000اوت                            سرمایه دارى و خانواده

 

ى ديگر اجتماعى براى خود تاريخى بسان هر پديده  غییراتشخانواده و سیر ت دايشپی

ى ى خانوادهدارد، اما بررسى اين تاريخ در اين جا مورد توجه ما نیست. سخن درباره

اين نوع  ى جزئى از هستى مدنى و حقوقى سرمايه دارى، نقشموجود، به مثابه

يق و عواطف خانوادگى در خانواده در بازتولید نظم بردگى مزدى و محتواى عشق و عال

 ى تولید کاپیتالیستى است.ى شیوهسیطره

توان بدون مراجعه به نیروى فراگیر اقتصادى جامعه و ى اجتماعى را نمىهیچ مقوله

ى ى درونى و ارگانیک میان اين دو مورد بررسى قرار داد. رابطهبدون تعمق در رابطه

ثمار نیروى کار توسط سرمايه، نیروى ى استکار و سرمايه، يا به بیان ديگر رابطه

ى نهادهاى سیاسى و مدنى و اى که همهفراگیر اقتصادى دنیاى موجود است. رابطه

ى گیرند. هر نوع قضاوتى دربارهحقوقى جامعه در آن شناورند و از آن مايه مى

کار اين خانواده در بازتولید فرايند  ى بقا و نقشى حاضر، بدون ارجاع فلسفهخانواده

ها به نفع سرمايه و علیه بردگان مزدورى، قضاوتى در خدمت باژگونه پردازى واقعیت

 مزدى سرمايه دارى است. 

ى موجود، نهادى است که استثمار، نابرابرى، تحقیر، خودبیگانگى انسان و خانواده

ى سرمايه دارى در درون آن به صورت ى پديده هاى اقتصادى و اجتماعى جامعههمه

شود. اين يابد و تولید و بازتولید مىهنگ يا يک جريان طبیعى زيست جلوه مىيک فر

ى شمول آن مطلقا يک حکم عام مربوط به تمامى جهان سرمايه دارى است و دامنه

ى کاپیتالیستى يا جوامع زير فشار ديکتاتورى عريان سرمايه به ممالک کمتر پیشرفته

شورهاى دنیا نیز بافت موجود خانواده، ک «تريندموکراتیک»گردد. در محدود نمى

ى ساترى بر شدت استثمار، محرومیت و جنايات اين نظام و يا به بیان ديگر پرده

ابزارى براى توجیه فرهنگى و اخالقى آن است. در سرتاسر دنیاى کاپیتالیستى، تا آن 
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 ى متعارفشود، خانوادهى کارگر و توده هاى فرودست مربوط مىجا که به طبقه

 هاى مشترک زير به هم آمیخته است:کنونى به طور کلـى با ويژگى

رايگان نیروى کار مورد احتیاج سرمايه است. اين يکى از  نهادى براى پرورش .1

ى کاپیتالیستى به ترين وظايفى است، که خانواده در درون هر جامعهترين و عادىمهم

در چهارچوب نهادى به نام خانواده، هايى تحت عنوان پدر و مادر کشد. انسانمى دوش

ى خود را با رضا مهمى از بهاى نازل نیروى کار تاراج شده گردند که بخشموظف مى

نیروى کار مورد نیاز  مسئولیت انسانى صرف پرورش و رغبت در نهايت احساس

سرمايه نمايند! عشق و محبت و عاليق انسانى، عمال به محملـى براى استثمار مضاعف 

 گردد!وحشیانه تر سرمايه از نیروى کار کارگران مبدل مىو 

شود. ى کامال متعارف انسانى پديدار مىظاهر ماجرا بسیار عادى و به صورت يک رابطه

ى تاريخ، يا ى پیشینیان خود در ادوار گذشتهکنند و به شیوهها تولید مثل مىانسان

ات زنده، کودکان خود را تغذيه فراتر از آن بر مبناى ويژگى مشترک میان کل موجود

نمايند. تا اين جا نه فقط هیچ اتفاق عجیب و غريبى مشهود نیست، نه و تربیت مى

هر  شود، که بالعکسنمى فقط هیچ تعدى و تجاوزى به حق و حقوق کسى احساس

انگیزد. اما اين فقط صورت يا حتا منتقد بدان اعجاب همگان را برمى نوع نگاه معترض

، که در دنیاى واقع ى معمول و طبیعى بشرى، نه در خألمساله است. اين پديدهظاهر 

گیرد. پدر و مادرى که زاد و ولد ى تسلط مناسبات کار مزدورى انجام مىو در سیطره

هايى آزاد و مسلط بر سرنوشت زندگى يا و تربیت کودکان را به عهده دارند، انسان

کودکان نیز اقدامى  در نگه دارى و پرورشنیستند. عمل آنان  محصول کار خويش

آزادانه، در پاسخ به الزامات بقاى هستى آزاد انسانى و تامین استمرار زندگى مبتنى بر 

اند و دخالت گرى متحد و برابر و آزاد شهروندان نیست. آنان نیروى کار مزدى سرمايه

ها از نمايند. سهم آنمىى کار سرمايه را تولید و تربیت ذخیره نسل بعد از نسل، ارتش

شود و تولید معین مى« قانون مفرغ مزدها» ى حاصل کار و تولید اجتماعى، بر پايه
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شان، همگى تابعى از کودک و سرنوشت زندگى خود و فرزندان مثل و پرورش

ى موجود، سلولـى از ارگانیسم مقتضیات سودآورى و بازتولید سرمايه است. خانواده

نهادينه ساختن و مدنى جلوه دادن  خاص نظم سرمايه با نقش ضناهمگون و متناق

کوشیم که شکل عینى اين فونکسیون، مى اين مناسبات است. براى درک ملموس

 هايى به نمايشتحقق آن را در وضعیت حاضر دنیاى سرمايه دارى با ذکر مثال

ى اين در دو گوشهو تا حدودى متفاوت  ى مشخصگذاريم. در اين راستا، به دو نمونه

 اندازيم. نظام نظر مى

ى بسیار کوچکى از جهان سرمايه، که طبقه ى سوئد است. بخشى اول، جامعهنمونه

فشار بى  ى سرمايه دار و کاهشدر تحمیل برخى مطالبات اصالحى بر طبقه کارگرش

است. در با کارگران ساير کشورها، موفقیت هايى داشته  حقوقى کاپیتالیستى در قیاس

رصد که خود د نیمى از دستمزد رسمى کارگران رااين جا دولت بورژوازى، حدود 

ى مهد کودک، مخارج دارو و در شکل مالیات، شهريه اندکى از حاصل کار آنان است

ى گیرد، تا از طريق آن هزينهمى ى کارگر باز پسها از طبقهدرمان و مانند اين

صطالح خدمات همگانى، و سرانجام مخارج بوروکراسى ، بهداشت، به او پرورش آموزش

هزار کودک و  150دو میلیون و  دولتى را تامین نمايد. کل امکاناتى که براى پرورش

شود، به طور بى و روانه ساختن آنان به بازار کار سرمايه صرف مى( 1)نوجوان سوئدى

هاى پرداختى آنان تى کار کارگران يا مالیاپرداخت شده کم و کاست از همان بخش

گردد. اگر مخارج تغذيه و ساير هزينه هاى معیشتى جمعیت کودک و تامین مى

ى کار يا همان دستمزد کارگران پرداخت شده نوجوان را که باز هم از محل بخش

يابیم که هر گردد، به اقالم پیشین اضافه کنیم، آن گاه به سادگى درمىتامین مى

 ى خود را صرفا به پرورشاز نصف دستمزد ساالنه امعه بیشى کارگر جفردى از طبقه

ى دهد. نظام سرمايه دارى، همهمى ى اجتماعى اختصاصنیروى کار مورد نیاز سرمايه

کند و با پیچیدن آن ى موجود پنهان مىرا در زير سقف خانواده و توحش اين تعرض
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و نقد عمومى  تعرض د از تیررسدر لفاف عاليق طبیعى انسانى يا مناسبات عاطفى افرا

 سازد. خارج مى

ها در برابر مسئولیت متقابل آحاد انسان ترديدى نیست که عشق، محبت يا احساس

يک  -و به طور مثال، فداکارى و تعهد اخالقى عمیق میان والدين و فرزندان  -هم 

اى ويژه ى پر ارج زندگى بشرى است، اما بحث بر سر مضمون و بار اجتماعىپديده

ى اين مراودات و عاليق طبیعى است که سرمايه با توسل به محمل خانواده بر گرده

هاى تشديد ها و مکانیسمسازد. اين بار اجتماعى، همان اهرمانسانى سرشکن مى

، و تحکیم طوق ها با حاصل کار خويشاستثمار نیروى کار، تعمیق بیگانگى انسان

کارگر است. نظام سرمايه دارى از انسانى که ى ى طبقهبردگى مزدى بر گرده

ى حیات و سود و خودگسترى ى نیروى کار خود و کار اضافى او سرچشمهفروشنده

ى خواهد که دين پدر يا مادر بودن خود را در پرداخت کل هزينهسرمايه است، مى

ى ى کار بورژوازى و از اين طريق، مضمحل نمودن هستذخیره ارتش تولید و پرورش

ى اجتماعى ادا ى انباشت سرمايهى سرمايه دار و توسعهخود به نفع سوداندوزى طبقه

اى از کودکان پاره اى که کودکانشساکنان جامعه -نمايد. پدر و مادر کارگر سوئدى 

باز  -اند  ممالک ديگر دنیاى امروز، حق و حقوق اجتماعى بیشترى دست و پا نموده

هاى خطیر خانوادگى ى خود را به حکم مسئولیتساالنههم حداقل نیمى از دستمزد 

 دهند. مى به بورژوازى باز پس

اى که توده هاى کارگر و ى سرمايه دارى ايران است. جامعهى دوم، جامعهنمونه

ترين فراغت و حق حیات از ابتدايى -هم سان اکثريت مردم کارگر دنیا  - اشفرودست

ى کار ذخیره خانواده فقط نهاد تربیت رايگان ارتش اند. در اين جاانسانى محروم

اى از کارخانه است که نیمى از کارگران پیوسته سرمايه دارى نیست، بلکه دقیقا بخش

در درون آن بدون هیچ دستمزدى و حتا بدون هیچ حق و  -يعنى زنان  -جامعه 

خانواده  ند. نقشکنى سرمايه دار کار مىحقوق بشرى به طور کامال مجانى براى طبقه
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شود. کار برده وار کودکان براى در اين گونه ممالک، البته به اين اندازه محدود نمى

» عرف و تشرع و  ى جمعیت اطفال نیز در اين جا لباسسرمايه و استثمار سفاکانه

پوشد. اين کودکان در منطق سرمايه، صاحب هیچ حق و حقوقى مى «انسانى بودن

گردند و خانواده است که بايد اى به نام خانواده محسوب مىع جزيرهنیستند! آنان اتبا

نیروى کار برساند؛ اما از آن جا  ، اينان را به سن فروشاز محل دستمزد ناچیز افرادش

ى آنان نیست، ى قهر و يوغ استثمار سرمايه، قادر به تغذيهکه خانواده در محاصره

ى خود را در دخمه هاى نمور و وى کار کودکانهالجرم يا بايد بمیرند و يا اين که نیر

برسانند، تا از اين  جان فرساى قالـى بافى يا کوره پزخانه هاى قرون وسطايى به فروش

و انبوه ممالک  -خانواده کمک نمايند. خانواده در ايران  ى معاشطريق به هزينه

نمودن اطفال  مستمسکى در دست بورژوازى براى سالخى کودکان و قربانى -مشابه 

 ى سودآورى بیشتر سرمايه است. در آستانه

کانون » در شمار کثیرى از ممالک سرمايه دارى، ساعات ممتد کار خانگى زنان در 

ى کارگر ى مصرف نیروى کار کل طبقهقابل توجهى از پروسه بخش !«گرم خانواده

گى و فقر و ى اجتماعى است. کارگران در زير ضربات مرگبار گرسنتوسط سرمايه

ى ى اجتماعى مجبورند، که به جاى خريد امکانات اولیههاى همه سويهمحرومیت

ترين براى دست يابى به حیاتى مداوم جسمى و روحى خويش زندگى بر فرسايش

ها اتکا کنند و در اين راستا، زمان کار زيادى را به طور مفت و مجانى به گندآب آن

. کارگران زير فشار فقر هیچ گاه گذارشان به هیچ سودجويى سرمايه بسپارند حرص

افتد، زيرا صرف يک وعده غذا در رستوران براى خود و همسر و رستورانى نمى

بلعد. بنابراين، کار پخت و پز و ى آنان را مىشان نصف بیشتر دستمزد ماهانهفرزندان

م گیرد. هیچ ى غذا بايد يکسره و به طور همیشگى در چهارديوارى خانه انجاتهیه

در جامعه وجود ندارد و  -و حتا غیررايگانى  - ى عمومى رايگانرخت شوى خانه

شويى هستند. بنابراين، ناگزيرند که  اکثريت قريب به اتفاق کارگران فاقد ماشین لباس
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دهند.  خود و فرزندان اختصاص زمان کار قابل توجهى را به شست و شوى لباس

ى شهرهاى بزرگ و کوچک و غالب معه در حاشیهبخشى از جمعیت کارگرى جا

هاى طوالنى آب آشامیدنى دهات، آب لوله کشى ندارند و افراد بايد از مسافت

مهمى از يک  شان را تامین نمايند؛ در حالى که اين کار، نیازمند صرف بخشىروزانه

همان  ى کار است. تعمیر خانه و در بسیارى موارد ساختن واحد مسکونى ياروزانه

گیرد. در آلونک بدون آب و برق، با صرف نیروى کار بدون مزد خود کارگران انجام مى

ى گذشته به شیوه -ى مسکونى بسیارى نواحى، کار پخت و پز غذا يا گرم کردن خانه

باشد و ى هیزم و جمع آورى شاخ و برگ درختان مىدر گرو تهیه -هاى دور تاريخ 

ى ريز و ها کار است. اگر بخواهیم مجموعهساعت تصاصپرداختن به آن، نیازمند اخ

درشت اين قبیل کارها را يک جا رديف کنیم، به لیست بلند بااليى خواهیم رسید که 

ى کار متعارف همین دنیاى سرمايه ها در شبانه روز شايد به دو روزانهى آنانجام همه

ى کار که شرط و دو روزانهدارى نیاز دارد. در ايران، و جوامع مشابه، تمامى اين 

شروط سودآورى حداکثر براى سرمايه هاست، به طور مستمر به صورت کار خانگى 

گیرد رايگان در چهار ديوارى خانه توسط کارگران و به طور غالب توسط زنان انجام مى

ى تحقق اين کار بى دستمزد و ى موجود، پروسهو دولت بورژوازى در وجود خانواده

 کند. بر تن مى «مدنیت» آن به سود سرمايه داران را رداى  اضافه کردن

ى کار سرمايه نیز در اين جا تمايزات ذخیره ارتش خانواده در پرورش پیرامون نقش

ى خود از لحاظ چگونگى سرشکن محسوسى با ممالک نخست وجود دارد، که به نوبه

ى کارگر کامال قابل بقهى طنمودن بار بى حقوقى و استثمار کاپیتالیستى بر گرده

، فقط شمار کودکان زير پنج 1375ى آمارهاى موجود در سال تعمق است. بر پايه

اند، از هفت میلیون نفر شان نگه دارى شدهى ايران که توسط مادرانسال جامعه

اين کودکان اگر قرار بود توسط مهد  ى تقريبى پرورشبیشتر بوده است. هزينه

جمعى صورت گیرد، حتا بدون در نظر گرفتن مخارج غذا و  ورشها و مراکز پرکودک
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میلیارد تومان  8400میلیارد تومان در ماه و  700پوشاک و مسکن، به رقمى حدود 

میلیون  14ى شده است. اين مبلغ، معادل حقوق متوسط ساالنهدر سال بالغ مى

کن ساختن بار تربیت سرمايه دارى ايران، کل اين مبلغ را از راه سرش (2)کارگر است.

نمايد و آن گاه تمامى اين ى سرمايه اضافه مىمادران، به سود ساالنه کودکان بر دوش

ى وظیفه» کند و مهر ى موجود غسل تعمید مىاستثمار سفاکانه را در وجود خانواده

 کوبد. را بر آن مى «روتین و انسانى والدين در قبال فرزندان

ى فعلـى در استتار فشار مضاعف خانواده هیم داد، که نقشى بحث نشان خوادر ادامه

شود، اما سرمايه بر سطح معیشت کارگران، به آن چه تا اين جا گفتیم محدود نمى

انواده در عرف بورژوازى را خ حتا بیان همین حد هم کافى است تا رمز و راز تقدس

ى اين کشورها کارگر بشکنیم. هیچ حیرت آور نیست، که هر چه جن مسخوب ل

کارگران علیه استثمار و بى حقوقى کاپیتالیستى  و هر چه قدرت تعرض ترناتوان

 تر و تقديسى موجود نیز محکمى حیاتى خانوادهتر، به همان اندازه شیرازهضعیف

ى سوئد به ى کنونى در جامعهتر است. خانوادهحرمت آن از سوى بورژوازى پرجنجال

ى فشار بى حقوقى و ى فعلـى ايرانى تفاوت دارد، که درجهادههمان میزانى با خانو

 ى کارگران متفاوت است. آن جا که نیروى اعتراضاستثمار سرمايه دارى بر گرده

ى کارگرى را بر بورژوازى ى از مطالبات اولیهران توانسته است سطح هر چند نازلکارگ

را نیز به نوعى دست کارى کرده  تحمیل نمايد، فونکسیون فشار خانواده به نفع سرمايه

کارگرى اعمال نشده است، خانواده  است؛ و آن جا که چنین قدرتى از جانب جنبش

ى يک اهرم اساسى تشديد بى حقوقى و ستم سرمايه دارى را خود به مثابه نیز نقش

 به تمام و کمال حفظ کرده است. 

ى سرپرستى پیران، معلوالن و ى موثر سرمايه دارى در تحمیل هزينهخانواده، حربه .2

يا نزديک فامیل فرزندان يا حتا اقارب و افراد دور  ى جامعه بر دوشافراد سالخورده

کارگرى زير فشار ديکتاتورى و خفقان  به ويژه در جوامعى که جنبشاست. اين پديده 
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 شدت استثمار سرمايه دارى اى در کاهشتعیین کننده سرمايه قادر به احراز نقش

، نزديک به چهار 1375ى ايران، در سال بسیار همه جاگیر است. در جامعه استنشده 

شايد  (3)سال و در سنین بازنشستگى وجود داشته است. 60میلیون جمعیت باالى 

ى دارو و درمان، ى اجتماعى، بیمهنیمى از اين جمعیت، بدون کار، فاقد هر نوع بیمه

ى غذا و مسکن و اند. هزينهبوده خويش امرار معاشى اقتصادى ثابتى براى يا پشتوانه

فرزندان کارگرشان سرشکن  درمان و ساير احتیاجات زيستى اين خیل عظیم، بر دوش

شود. در اين جا نیز خانواده مستمسکى براى توجیه بى حقوقى کاپیتالیستى و مى

 ظرفى براى انتقال فشار اين بى حقوقى است.

انسانى دروغینى بر قامت کريه مالکیت خصوصى است. در  شى موجود، پوشخانواده.3

ى کنونى، منیت و اصل من، محور و اين که همه چیز بايد از من آغاز درون خانواده

ترين محیط تغذيه و شود يا زندگى ديگران تابعى از مصالح حیاتى من است، مناسب

و به طور معمول بى  کند. عشق ورزيدن به فرزند خودرشد را براى خود دست و پا مى

و  تفاوتى در مقابل سرنوشت فرزندان سايرين، روياى پیشرفت بیشتر کودکان خويش

مسئولیت در قبال خوراک و پوشاک  پیشى گرفتن آنان از کودکان ديگر دنیا، احساس

بچه هاى خود و بى مسئولیتى نسبت به سرنوشت زندگى و مرگ ساير کودکان، 

هاى ديگر، و ى انسانخیال در قبال همه یلـى و آرامشانديشیدن به وابستگان فام

ى اخالقى و عاطفى شوم ديگر از اين قبیل که همه و همه از بطن صدها پديده

ى در حصار حرمت خانواده ،جوشندمناسبات اقتصاد کااليى و تولید سرمايه دارى برمى

شوند. شايد مى کنند و از قبح غیرانسانى خود منزهتزکیه بر تن مى موجود لباس

ى خود را ى کنونى، شانهاى از مدافعان نظم موجود و حامیان فونکسیون خانوادهعده

هاى نوع پرستى هستیم که در عین باال بیاندازند و بگويند نه، اين گونه نیست! ما آدم

باشیم! البته هاى روى زمین مىى آدمخانواده، سخت در فکر همه باور به حريم مقدس

ى دنیا جاى شکى نیست، اما هاى فداکار و نوع دوست در چهارگوشهد انساندر وجو



                           خانواده و دارى سرمايه  /  324

ها و معیارهاى اخالقى روئیده از نظام سرمايه دارى، اين امر در شرايط استیالى ارزش

اى از اين مدعیان حاضرند براى نجات فرزند فقط استثنايى در برابر قاعده است. پاره

انسان ديگر را در ها سوزى، ده مثال يک آتشترين آسیب يک سانحه، خود از کوچک

ى موجود، تمامى عناصر مالکیت خصوصى و به طور رها کنند! خانواده شعله هاى آتش

هاى اجتماعى، اخالقى و مالکیت خصوصى کاپیتالیستى را در هیات ارزش مشخص

در خدمت  ها و مبانى رااندازد و اتکا به اين مالکفرهنگى در درون خود به جريان مى

 دهد.   ها قرار مىى مادى و اقتصادى آنتقويت سرچشمه

ى عشق میان زن و مرد را از جوهر انسانى خود تهى نظام سرمايه دارى، مقوله .4

سازد و خانواده يعنى نهاد زندگى مشترک زوجین را به کانون باژگون پردازى و مى

ها هم بى شائبه ترين وصلتترين و کند. پاکتحريف عشق راستین انسانى مبدل مى

ى اين نظام، از خصوصیات اقتصاد کااليى عارى نیست. ثروت بیشتر، مدرک در سیطره

تر، موقعیت ادارى موثرتر و باالخره اسم تحصیلـى باالتر، زيبايى و وجاهت اندام افزون

همسر و معیار تشکیل  و رسم و شهرت اجتماعى دامنه دارتر، مالک مسلط گزينش

کند. بدين ترتیب، فرهنگ مسموم منبعث از مشترک خانوادگى را تعیین مىزندگى 

تولید کااليى، کل ساختار وجودى خانواده و محتواى عشق جارى میان زن و مرد را در 

يک  يا بر اساس -ى عواطف آزاد و بى رياى انسانى سازد. افراد بر پايهخود منحل مى

با هم پیوند زندگى مشترک برقرار  -ى طبیعى عارى از نیاز و فرصت طلب گزينش

 «شکار» اى کاسب کارانه هم ديگر را کنند، بلکه از سر احتیاج و عجز و به گونهنمى

کند، نمايند. در بخشى از جهان سرمايه، که فقر و گرسنگى و فالکت بیداد مىمى

عشق و برده وار زن به مرد است. در اين جا ديگر  تشکیل خانواده غالبا نوعى فروش

هاى موجود بازارند. دختر نه ساله به ترين متاعانسانى، بى ارزش عاطفه و احساس

و مشق و مدرسه، با فشار قهر و ارعاب ديگران، اما زير لواى ازدواج و  جاى درس

شود. هاى جنسى مرد تسلیم مىبازى تشکیل خانواده، به چنگال بى رحم هوس
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 ، نامقدس«اين نوع خانواده ها حريم مقدس»نى در انتخاب، آزادى، رغبت و تمايل انسا

ها و زندگى زناشويى در اين کشورها را بايد مهمى از ازدواج اند. بخشترين مفاهیم

نتها، نفى مطلق هر ى سیاه انسانى قلمداد کرد. بردگى کامل، حقارت بى اوقوع فاجعه

هاى کانون» حیات بودن زن، جريان طبیعى  ى محضلوب االرادهسنوع آزادى و م

در اين جوامع است. آن چه که در اين جا در تشکیل خانواده هیچ  «خانوادگى مقدس

نقشى ندارد، عاليق و عواطف انسانى است و آن چه که رمز و راز واقعى زيست 

است، صرفا نیاز، فشار، و رعب و وحشت از ها مشترک همسران در درون اين خانوده

پديده در درون بسیارى از اين کشورها نه استثنا، که يک مرگ يا گرسنگى است. اين 

سرمايه  ى عمومى تشکیل خانواده است. فشار استثمار و محرومیت و تعرضقاعده

ها عموما نه بر شود که ازدواجدارى به هر گونه آزادى و حق و حقوق انسانى، سبب مى

ناشى از محرومیت و اجبار  آزادى و اختیار واقعى افراد، بلکه زير فشار نیازهاى اساس

هیچ نوع آشنايى پیشین زوجین مبتنى  اى موارد، ازدواج اساسا برارهصورت گیرد. در پ

هايند که حکم زندگى مشترک را آن حتا گاهى اقوام دور و نزديکنیست و پدر و مادر 

بارتر، مخالفت طرفین ازدواج هیچ نقشى در تعلیق و کنند. از اين هم دهشتصادر مى

ى تا کند؛ هم چنان که در بسیارى موارد، عشق سوزان و عالقهدم انجام آن ايفا نمىع

پاى جان دختر و پسر نیز زير فشار مخالفت والدين يا ديگران هیچ راهى به زندگى 

ها پديده هاى رايج زندگى زناشويى در جوامع نمايد. اينمشترک پیدا نمى

وقى سرمايه دارى است؛ اما حتا اگر از کاپیتالیستى زير فشار ديکتاتورى و بى حق

دنیاى سرمايه  وضعیت رايج تشکیل خانواده يا معیارها و مبانى ازدواج در اين بخش

دارى صرف نظر کنیم، باالخره در پیشرفته ترين جوامع کاپیتالیستى نیز استثمار 

ى ى موجود، رسمیت مدنى و فرهنگمضاعف و محرومیت متزايد زنان در وجود خانواده

ى فروشندگان نیروى کار، ها اساسا به مثابهکند. در نظامى که آدمو حقوقى پیدا مى

يابند، آن جا که به هر دلیل نیروى کار مرد ممکن و موجوديت حقوقى مى تشخص
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ى دوم قرار است منحنى سود را کمى به باال نوسان دهد، زن در موقعیت درجه

ى شرع و عرف و مدنیت شود، در محکمهگیرد؛ و زنى که به چنین وضعى دچار مى

ى سرمايه، انسانى دست دوم است. او در زندگى زناشويى نیز موقعیت خود به مثابه

کند ترى دارد، حفظ مىصاحب کاالى کم بهاتر را در قبال همسرى که کاالى پرفروش

ى تولید کاپیتالیستى به انسان دست دوم و در داربست خانوادگى همگن با شیوه

کارگرى و  نمايد. طبیعى است که در اين جا نیز سطح پیکار جنبشط مىسقو

 خانواده در انعکاس چگونگى توازن قواى میان کار و سرمايه، کل اين مراودات و نقش

و قدرت متشکل  دهد. هر چه سطح پیشروىها را زير فشار جدى خود قرار مىآن

کار گرفتن سنن، قوانین و عرف  تر باشد، دست سرمايه در بهباال طبقاتى کارگران

تثمار قرون وسطايى يا حتا ماقبل قرون وسطايى براى تبديل خانواده به ظرف اس

هر چه مبارزات کارگران بیشتر  شود و بالعکسمى بسته ترمضاعف و بى حقوقى زنان 

گسترده ترى در ساقط نمودن زنان  مورد سرکوب قرار گرفته باشد، خانواده نیز نقش

 نمايد. ى حق و حقوق اجتماعى و انسانى ايفا مىاز همه

نظام سرمايه دارى در بسیارى از کشورها، عقب مانده ترين و متحجرترين سنن  .5

ساز الزامات خودگسترى و تسلط خود هم منبعث از شیوه هاى تولیدى پیشین را با

استفاده قرار  هايى براى استمرار بقاى خود موردى اهرمها را به مثابهکرده است و آن

ى والدين، به دهد. مردساالرى و بى حقوقى مطلق زنان و تحکم ديکتاتورمنشانهمى

عظیمى از دنیاى  ويژه پدر بر فرزندان که شکل جارى زندگى خانوادگى در بخش

است. وقتى که سرمايه با هدف تشديد ها ى اين پديدهاز جمله ،سرمايه دارى است

کند، ى کارگر سلب مىآزادى و حقوق اجتماعى را از طبقهاستثمار کارگران، هر گونه 

گردند، وقتى که زنان و کودکان از هر نوع ابراز وجود انسانى در جامعه محروم مى

ى سودآورى و ها را يک جا در آستانهوقتى که سرمايه تمامى امکانات رشد آزاد انسان

خانواده نیز به داربستى  سازد، بسیار طبیعى است کهتر خود قربانى مىسود افزون
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ى بى قید و شرط والدين بر فرزندان مبدل گردد. در براى اعمال مردساالرى و سلطه

ى بربريت، همه و ى ادوار کهنهى فراساختارهاى پوسیدهاين ممالک، مذهب و کلیه

خوب » کنند. روايى پیدا مىانواده میدان تاخت و تاز و فرمانهمه در درون خ

گردد! خفقان و تفسیر مى «ترين عمل انقالبى وىزن به بزرگ شوهردارى کردن

ى فضاى زيست مسلط بر زندگى کارگران و فرودستان، به ديکتاتورى سرمايه به مثابه

ى خانواده را يابد و روابط داخلها تسرى مىانسرتاسر ارگانیسم حیات اجتماعى انس

ترين حال که افراطى سازد. پدر و مادر، در هماننیز در درون خود منحل مى

 ى خويشدارند، تسلط ديکتاتورمنشانهها را نسبت به فرزندان خود معمول مىفداکارى

که  فرزند زير فشار فرهنگ پدرساالرى کنند. رشد آزادها تحمیل مىرا نیز بر آن

شود و اختیار سخت سوزانده مى، بى حقوقى سیستم کاپیتالیستى است پرتوى از فشار

آزادى عمل وى که نیاز شکوفايى فکر و شخصیت و رشد خالقیت اوست،  و انتخاب و

 بیند. به بدترين شکلـى آسیب مى

کنیم، که خانواده واضع و خالق يا پاسدار اصلـى هیچ يک از اين باز هم تکرار مى

ها همگى از بطن شیوه هاى تولیدى مبتنى بر کارکردهاى اجتماعى نیست. اين

اند و در اى از تاريخ فرا روئیدهو مالکیت خصوصى در دورهاستثمار و وجود طبقات 

الزامات بازتولید خود  ها را بر اساسشرايط موجود نیز نظام کاپیتالیستى است که آن

نمايد. آن کند، يا زير فشار مبارزات کارگران جرح و تعديل مىحفظ و دست کارى مى

ى نظام سرمايه جود در سیطرهى موچه که مورد تاکید ماست، اين است که خانواده

داربست حقوقى و مدنى اين عمل کردها و يا ابزار توجیه فرهنگى و  دارى نقش

گیرد. خانواده در اين جا درست همان حقوقى اين استثمار مضاعف زنان را به عهده مى

گیرد، که هر نهاد ديگر برقرارى نظم و ثبات اجتماعى سرمايه مى اى را به دوشوظیفه

 ه دار انجام آن است. عهد
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در نگاه جامعه شناسان تئیست و حتا آتئیست سرمايه، خانواده کانون عشق پاک میان 

رقیق ترين عواطف بشرى است. اينان تعلقات عاطفى  ى جوششزن و شوهر و نقطه

ها از زنند. چیزى که به زعم آنى پدر و مادر به فرزندان را مثال مىعمیق و ايثارگرانه

تر و پابرجاتر باشد، گیرد و هر چه بافت خانواده محکمود خانواده نشات مىوج نفس

یستى اين جامعه شناسان، سخت ايده آل تر است. نگرشها نیز افزونحدت و شدت آن

 ى موجوديق و رفتار افراد خانواده به هم به طور کلـى و خانوادهو وهم آمیز است. عال

هاست. در يک نگاه ساده مادى حیات اجتماعى آن دقیقا تبخیر زيربناى ،به طور معین

توان دريافت، که عواطف و تعلق خاطر افراد خانواده هاى فقیر کارگرى و مى

با  در قیاس -به ويژه در جوامع آسیايى، آفريقايى و آمريکاى التین -غیرکارگرى 

تر و قبه ظاهر بسیار رقی -با کارگران اروپاى غربى  حتا در قیاس -طبقات ديگر 

تر است. چرا چنین است؟ طبیعى است که مساله سراسر به شرايط زيست مادى عمیق

شود. فقر، گرسنگى و فقدان حداقل امکانات معیشتى يا رفاه اجتماعى، افراد مربوط مى

کند. والدين بايد پدر و مادر را به تنها تکیه گاه زندگى و زنده بودن کودک تبديل مى

شت و آب آشامیدنى و بهدا ى لباسى فرزند، جاى خالدهى ساى تغديهجاى خالـ

اسباب بازى و مهد کودک، جاى خالى دکتر و دارو و درمان، جاى  ىسالم، جاى خال

ى امکانات زيستى مورد نیاز فرزندان را ى کلیهخالى مسکن مناسب و گرم و جاى خال

جسمى و  ايشبا وثیقه کردن جان و مايه گذاشتن از خواب و خورد و خوراک و آس

به نوعى سوخت و ساز کنند. در جريان اين ايثارگرى يا خودفرسايى  روحى خويش

اضطرارى و رقت بار، که به طور بى کم و کاست ريشه در استثمار و ستم و محرومیت 

که بايد استثمار و بى حقوقى مضاعف کاپیتالیستى  بقاتى دارد، والدين به ويژه مادرط

 بار مردساالرى نیز تحمل کند به طور طبیعى، حسل دهشتدر اين جوامع را در شک

کند. آنان، تمامى دقايق ترحم و عطوفت و رقت جنون آمیزى نسبت به فرزند پیدا مى

نمايند؛ زيرا که ى کودکان سپرى مىى سالمتى و بقا و آيندهزندگى خود را در دلهره
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به طور مدام در تهديد کودکان زير فشار فقر و فقدان هر نوع امکانات اجتماعى 

ى نامیمون ديگر قرار دارند. کودک بر اثر سوء تغذيه، بیمارى و مرگ و هزاران حادثه

است و به مرگ تهديد  نبود بهداشت و دکتر و محیط زيست آلوده، دائما مريض

شود. مادر ناگزير است که بیشتر ايام سال را شب تا صبح در کنار فرزند و براى مى

و دلسوزى و اضطراب و  ى حیات وى، هراسبیدار بماند. لحظه به لحظه مراقبت از وى

تهديد است. به بیان ديگر، او عمر خود را قطره قطره در زندگى کودک نشت  احساس

ى شخصیت و وجود انسانى خود را به صورت ترحم نسبت کند و در اين راستا، همهمى

هاى مادران يا پدران در ها و دلسوزىرىنمايد. بازتاب اين فداکابه فرزند بازتولید مى

خود را  ،فکر و ذهن و شخصیت کودکان نیز دقیقا به صورت عاليق و عواطف افراطى

 مبیمار يا سال اشمى دوران کودکىى، که در تماگذارد. دختر يا پسرمى به نمايش

و در کنف  بدون داشتن هیچ نوع تکیه گاه اجتماعى تنها زير بال و پر مادرش

هاى او امکان زيست يافته است، بدون شک قلبى انباشته از ترحم ها و نوازشفداکارى

ى خود و در زير فشار همان فقر و فالکت نسبت به مادر دارد. از اين گذشته، او به نوبه

ى اقتصادى و اجتماعى ناگزير است که زحمات والدين را باز هاى گستردهو سیه روزى

جبران نمايد. پدر و مادر در سن کهولت، بیکار و از هر نوع به همان سیاق خود آنان 

اند. مدديارى فرزندان تنها تکیه گاه زندگى ى اقتصادى و اجتماعى محرومپشتوانه

هاى اواخر عمر است. فرزند که تمامى هست و نیست خود را مديون اينان در سال

 در تمامى آنات عمرشترحم و فداکارى والدين است و جريان مادى اين ايثارگرى را 

ى روند رشد و بالندگى وجود خود تجربه کرده است، طبیعى است بسان دقايق پیوسته

 ها و دستگیرى از آنان را شرط تسلـى درون انسانى خود احساسکه خود را مديون آن

ى ى همهعشق و پیوستگى و عطوفت فیمابین، به عالوه کند. شعله هاى سرکش

ى غیب يا هیچ ناکجاآباد ديگر، که يک فداکارى نه از سراچه هاىمعیارها و ارزش

ى نیاز و عجز و اجبار ها، از ورطهراست از بطن شرايط کار و زيست مادى آدم
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ى اين شرايط ى مابین عناصر متشکلههاى صورى و کمّسرچشمه گرفته است. تفاوت

ى را در ترکیب هايهاى مختلف دنیاى سرمايه دارى، طبیعتا تفاوتزيستى در بخش

آورد. آن ها پديد مىى شدت و ضعف آناين عواطف و چگونگى ظهور و بروز و درجه

ى کارگر با مبارزات سالیان دراز خود، حداقلـى از مطالبات زيستى و جا که طبقه

امکانات رفاهى را از چنگ بورژوازى خارج ساخته و از اين طريق وابستگى اقتصادى 

داده است، مضمون و شکل بروز  کاهش را کم و بیش العکسفرزندان به والدين و ب

اين حالت در  عواطف فیمابین نیز به طور بسیار ملموسى تعديل شده است. عکس

جوامعى جريان دارد که توده هاى کارگر و فرودست، بار استثمار و ستم و بى حقوقى 

در اين کشورها،  نمايند.مولود بردگى مزدى را در ابعاد متزايد و مرکب تحمل مى

از حد وابستگى اقتصادى افراد خانواده به هم، معجونى از عواطف افراطى  شدت بیش

شود. و تمجید واقع مى ى طبقاتى سخت مورد تقديسآفريند که در ادبیات جامعهمى

عواطف و احساسات و عاليقى که در اوج انسانى بودنشان، نه از آزادى، نه از زندگى 

از  از بطن بى نیازى و روابط مبتنى بر بى نیازى افراد، که بالعکس انسان آزاد، نه

گیرد. عواطف و ها سرچشمه مىژرفاى فقر و احتیاج و اسارت و درماندگى انسان

اند، اما از اعماق يک شرايط معیشتى و زيست عاليقى که طبعا انسانى و قابل ستايش

ها براى بازسازى عیمق انسانى آن جوشند و بشريتمادى بسیار نابرابر غیرانسانى مى

 ها نیازمند است.به دگرگونى اساسى زيربناى مادى آن

ر ديکتاتورى هار و عريان به ويژه در جوامع زير فشا نمايندگان فکرى سرمايه دارى

ى ى موجود به مثابهخانواده ها و عواطف، بر نقشبا ارجاع به اين ايثارگرى ،سرمايه

کوشند، تا از اين ها عوام فريبانه مىورزند. آناسات تاکید مىاين احس کانون پرورش

ى موجود در تشديد و تعمیق استثمار نیروى کار توسط خانواده طريق تمامى نقش

 سرمايه را استتار کنند.   
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 خانواده در آینده 

در پى بررسى مکان خانواده در نظام سرمايه دارى، بايد ديد که با برچیدن بساط 

ى ى موجود به چه سرنوشتى دچار خواهد شد؟ وقتى که شیوهلیسم، خانوادهکاپیتا

ى آحاد تولید سرمايه دارى جاى خود را به سازمان دخالت آزاد، مستقیم و برابر کلیه

انسانى در سرنوشت کار و تولید اجتماعى بسپارد؛ و در آن زمان که مالکیت خصوصى 

ى موجود هستى خانواده ىندد؛ شالودهو کار مزدورى از ساحت زندگى بشر رخت برب

و نگه دارى کودکان  ى دگرگون خواهد شد. در آن هنگام، مسئولیت پرورشنیز به کل

گیرد. کار اين کار قرار مى ى جامعه و نهادهاى شورايى خاصبه طور کامل به عهده

تانى ى سطوح از دوره هاى پیشادبسدر همه و پرورش رود؛ آموزشخانگى از میان مى

گرفته تا آخرين مراحل تحصیل با تمامى امور مربوط به سرپرستى و مراقبت و 

ى بخشى از کار بهداشت و درمان و تفريح کودکان و جوانان، همه و همه، به مثابه

شود؛ ها تبديل مىى سوسیالیستى شهروندان به جريان طبیعى فعالیت انسانداوطلبانه

و معنوى سالـمندان يا از کار افتادگان و نگه دارى  هاى مادىو تامین تمامى نیازمندى

اجتماعى  ها نیز به بهترين شکل ممکن امر جارى شوراها و نهادهاى خاصآن

 گردد.مى

دهد. زن و ى وجودى خود را از دست مىخانواده در شکل يک واحد اقتصادى، فلسفه

به عنوان پدر و مادر، نه شوند. آنان ى وجوه برابر مىهاى در همهمرد تبديل به انسان

شان ندارند، که حتا هر نوع اى براى حل مشکالت اقتصادى فرزندانفقط هیچ وظیفه

ى کار پرورشى و مراقبتى آنان در اين رابطه نیز صرفا از نوع کار داوطلبانه

 سوسیالیستى خواهد بود. کودکان حتا هنگامى که هنوز در زهدان مادر خويش

ها را متولد خواهد نمود، شهروندانى تلقى که کدام مادر آن هستند، مستقل از اين

دارد و با بذل تمامى ى سوسیالیستى تولدشان را گرامى مىشوند که کل جامعهمى

 گذارد. کودک پیشامکانات الزم کلید زندگى بى نیاز کمونیستى را در اختیارشان مى
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در و مادر فقط به همان اندازه از زايمان مادر، شهروند متساوى الحقوق جامعه است و پ

و رشد جسمى يا فکرى وى مسئولیت دارند، که هر  در قبال نگه دارى و پرورش

و عواطف و  کند. محبت و آغوشمى شهروند ديگر جامعه چنان مسئولیتى را احساس

شود و رشد اى از امکانات روان پرورى جامعه مبدل مىى مادرى، به دقیقهمهر ويژه

هايى از گردد. دل مشغولىى نوين مىودک، شرط رشد آزاد هر انسان جامعهآزاد هر ک

ن نمودن ديگر در رابطه با ى من، سرنوشت کودک من و هر نوع من منوع بچه

ى ديگر اقتصادى و زمینه هم چون هر نوع اظهار تملک خصوصى در هر ،کودکان

ال کل نونهاالن جامعه جاى خود را به احساسات بسیار زيباى نوينى در قب ،اجتماعى

اى مسدود و نگاهى محقر فقط سپارد و هر پدر و مادرى به جاى اين که با سینهمى

ى شور و را خیره شوند؛ به جاى اين که همه ى سرنوشت آتى فرزند خويشمحدوده

براى زندگى  بشرى خود را در متمايز نمودن طفل خود از سايرين و تالش احساس

طفال ديگر غیرانسانى سازند؛ کل نوباوگان جامعه را فرزندان خود مرجح وى نسبت به ا

يابند. لغو مالکیت خصوصى در اقتصاد، به لغو فرهنگ حق تملک نسبت به فرزند و مى

شود و به لغو افکار و عواطف و احساسات مبتنى بر مالکیت خصوصى منتهى مى

شرايط مادى زيست نوينى از درون ترين عواطف انسانى ترين و زيباترين و رقیقپاک

 ،برابر و مرفه و آزاد همگان است متحد و برابر بشريت براى زندگى که تبلور تالش

کند. مراودات والدين و فرزندان از هر نوع رنگ و تعلق شروع به بالیدن و نشو و نما مى

به شود و و تحقیر و تمايز حقوقى، پاک مى کاسب کارانه يا نیازمندانه، هر نوع تبعیض

کند و محتواى ترحم که پژواک درماندگى انسان، جاى نیاز بر بى نیازى تکیه مى

ى حیات است را از مظلومیت و ستم زدگى انسان و حقارت و احتیاج انسان براى ادامه

فت آزاد انسانى را بر جاى أنمايد و هم بستگى و هم جوشى و رمى زندگى بشر پااليش

 نشاند. آن مى
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ى پاک انسانى و اخالقى را جايگزين شکل کنونى خانواده ن رابطهسوسیالیسم، چنی

سازد. کند و در اين راستا، ريشه هاى اجتماعى فساد و فحشا و نیاز را نابود مىمى

و مادام که انسانى به خاطر نیاز اقتصادى و به  خود به صورت کاال فروشفحشا يعنى 

دارند و خود ندارد، به زندگى با فرد حقارت در مقابل آن چه که ديگران  دلیل احساس

ى دهد، تا زمانى که شغل و مدرک و موقعیت اجتماعى يک انگیزهديگرى تن مى

اى براى ارضاى تمنیات کند، تا هنگامى که زن وسیلهزندگى مشترک را تعیین مى

جنسى يا نیرويى براى انجام کارهاى خانگى است، فحشا نیز جريان طبیعى و همه جا 

ى انسان است و اين سواى شکل رسمى و زندگى جارى و به ظاهر شرافتمندانهموجود 

 ى سرمايه دارى است. رايج فحشا در جامعه

جسمى  ى زوال کار خانگى، خانواده را از داربست فرسايشسوسیالیسم با تحقق پروسه

سازد و زندگى خانوادگى را به کانون فراغت و اشتغال و روحى افراد خارج مى

سازد. بدنى و فکرى افراد مبدل مى ى متناظر بر الزامات شکوفايى و پرورشلبانهداوط

ى مبانى و در مدنیت سوسیالیستى، تشکیل خانواده و زندگى زناشويى از کلیه

شود. زرق و برق شغل و مدرک و ثروت و معیارهاى پلید اقتصاد کااليى پاک مى

ى آزاد برتافته از سازد. عالقهيل مىزندگى مجلل نیست، که زن و مرد را به هم متما

ى کارى است، که شالودهکرى و عشق متقابل و منزه از کاسبروح وحدت و هم ف

ى ديگر، از و شغل و هر پديده و مدرک و تخصص گیرد. آموزشزندگى نوين قرار مى

شوند و دست يابى به باالترين سطح امکانات مى هر نوع رنگ و رياى کااليى پااليش

ى شئون ها در همهگردد. انسانجتماعى، جريان طبیعى زيست اجتماعى همگان مىا

پوشیدن و خورد و خوراک و تفريحات  زندگى از داشتن مسکن و کار گرفته تا لباس

ها هیچ نقشى شوند و هیچ کدام از اينى چیزهاى ديگر با هم برابر مىضرورى و همه

کنند. تشکیل خانواده، هر گونه رنگ نیاز نمى در پیوند خوردن دختر و پسر با هم بازى

نمايد و تمايالت آگاهانه و سرشت ى خود پاک مىو اجبار و استیصال را از چهره
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بار هر چه  هاى چندشى اين رنگى زندگى مشترک با کنار رفتن همهداوطلبانه

عنى ي ى موجوداز وجود خانواده یالیسم،سازد. در سوستر خود را عريان مىشفاف

 مندانکار و تقبل بار معیشتى سالى ذخیره ارتش نهادى براى کار رايگان و پرورش

نیروى  هیچ خبرى نخواهد بود؛ زيرا که اساسا سرمايه اى وجود ندارد و هیچ کس

 فروشد.را به هیچ فرد يا موسسه و دولتى نمى کارش

خواهند نشست و ندا متفکرين بورژوازى در مقابل اين مباحث مسلما بر مسند اخالق 

ى موجود موجب زوال اخالق و از میان رفتن عاليق سر خواهند داد، که زوال خانواده

يا روابط عاطفى میان والدين و فرزندان خواهد شد. از ديد آنان، اخالق و پیوندهاى 

هاى ناشى از مالکیت عاطفى و انسانى صرفا با معیار مالکیت خصوصى و نیازمندى

و عالقمند باشند، حتما  نوسأها با هم صمیمى و مبراى اين که انسانخورد. محک مى

اى از داد و ستد کاسب کارانه و مالکانه در میان آنان جارى باشد! در غیر بايد ريشه

بورژوا، به  ى سودانديشاين صورت، به هم هیچ احساسى نخواهند داشت! عقل آلوده

برد. آنان قادر به فهم اين مطلب ره نمىو عاطفه و اخالق  هاى انسانى احساسمالک

ى روابط بوروکراتیک و نیستند، که سوسیالیسم با محو دولت، با از بین بردن کلیه

آحاد شهروندان، کل  ل و متعهد جامعه ساالرى به کلیهفعا ادارى، با ارجاع نقش

 نى مبدلهاى انساترين و زيباترين محبتجامعه را به يک کانون گرم و آکنده از پاک

ى تنگ ار، از دايرهرنگى، صمیمیت و عشق و ايثخواهد ساخت. فداکارى، دوستى، يک

شود و به دنیاى مراودات انسانى آزاد میان همگان توسعه ى آزاد مىتعلقات فامیل

 يابد.مى

 ها: پانویس

 1999، سال rsbokه Statistiskآمارى سوئد،  سالنامه .1

 8 ىشماره  سیماى سوسیالیسم  .2

 رژيم اسالمى 75آمارى سال  سالنامه .3
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 2000دسامبر                     جهانى شدن سرمایه، ملیت و دولت

 

ى ى معین توسعهى مادى افراد در درون يک مرحلهى مدنى، کل مراودهجامعه"

 رود، در حالـىگیرد و در اين حد از دولت و ملت فراتر مىنیروهاى مولده را در بر مى

که باز هم از سوى ديگر بايد در مناسبات بیرونى هم چون ملیت ابراز وجود کند و در 

    (مانىايدئولوژى آل) "مناسبات درونى خود را به صورت دولت سازمان دهد.

 ى خريد و فروشرابطه ى مادى افراد بر اساسى کاپیتالیستى، تجسم مراودهجامعه

ى بیرونى بسان ملیت و در در رويه ى مارکستهنیروى کار است. اين مراودات، به گف

کند. سیر تاريخى تکامل سرمايه دارى و سیماى درونى به صورت دولت ابراز وجود مى

ى ى مداوم جهانى شدن سرمايه، در عین حال جريان مستمر بازتولید کلیهتوسعه

ملزومات  منويات سرمايه و و اجتماعى بر اساس فراساختارهاى مدنى، سیاسى، حقوقى

ى تولید کاپیتالیستى است. سرنوشت دولت، ملیت، و ملـى بودن و شیوه گسترش

ى اين نهادها با نبودن دولت بورژوايى، همگى در اين راستا قابل فهمند. درک رابطه

ها با مقتضیات ى سرمايه و شناخت پیوند ارگانیک میان تغییرات آندرون مايه

طبقاتى و سالح  ى کارگر بخشى از دانشراى طبقهى تاريخى سرمايه دارى، بتوسعه

ى مادى مبارزه است. در نگاهى اين چنین به اهمیت مساله، من بحث خود درباره

 سازم: جهانى شدن سرمايه، ملیت و دولت را بر روى نکات زير متمرکز مى

 ى سرمايه دارى؛ ى بین المللتوسعه .1

 نالیسم؛ جهانى شدن سرمايه، بورژوازى و ناسیو  .2

 ى؛   ى جهانى و دولت ملسرمايه  .3

 ى شدن سرمايه دارى و پرولتاريا؛بین الملل . 4
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 ى سرمایه دارى  ى بین المللتوسعه 

ى ى بین المللبازار و توسعه ، گسترشى انباشتتاريخ سرمايه دارى، تاريخ توسعه

حوزه هاى  شقلمرو استثمار نیروى کار توسط سرمايه است. جهانى شدن و گستر

ى تولید سرمايه دارى است. ذاتى شیوه انباشت به اقصى نقاط گیتى، يک گرايش

از طريق استثمار نیروى کار و  افزا شدن است که در جريان ارزشسرمايه، ارزشى 

موجوديت دارد. اين امر متضمن   ،ى الحاقىتولیدى جديد به سرمايههاى تبديل ارزش

ى تر پروسهخودگسترى مستمر و جهانى شدن هر چه بیشبه تولید افراطى،  گرايش

انباشت است. گرايشى که با تمرکزپويى مدام سرمايه، رقابت سرمايه هاى مجزا با هم، 

 ى اين کارکردها از تناقضهاى عظیم انحصارى، و تابعیت همهى قطبظهور و توسعه

ى درجه با افزايش درونى سرمايه هم راه است. سرمايه به طور عام در روند تمرکز

تر کار الزم به نفع کار هر چه بیش بارآورى کار اجتماعى، توان خود را براى کاهش

برد، تا از اين طريق استثمار نیروى کار را عمق و شدت بخشد. اين اضافى باال مى

به افت نرخ سود را در  ذاتى سرمايه، سیر صعودى ترکیب ارگانیک و گرايش گرايش

اين گذشته، بازتولید سرمايه در هر دور واگرد نیازمند وجود شرايط الزم  پى دارد. از

ى اين داليل، ى الحاقى است. به همهحاصل به سرمايه براى تبديل اضافه ارزش

ريز است، تا اوال  اى روتین نیازمند بازگشايى حوزه هاى نوين پیشسرمايه به گونه

هايى و سودآور تبديل کند؛ ثانیا بخش سى محبوهاى اضافى جديد را به سرمايهارزش

ريز نمايد و در اين گذر کارگران هر چه  تر پیشاز کل سرمايه را با ترکیبى پايین

دهد.  ى تولید سود را حتى االمکان گسترشترى را استثمار نموده، سرچشمهبیش

ران ذاتى ى متناقضى از اين گرايشات متضاد درونى است. بحتولید سرمايه دارى، آمیزه

و گريزناپذير سرمايه دارى، که خود مقطع ارگانیکى از سیر صعودى ترکیب آلـى 

ى خود روند تمرکزپويى سرمايه، وقوع نزولـى نرخ سود است، به نوبه سرمايه و گرايش

ى تر سرمايه به توسعههاى بعدى، و در همین گذر، نیاز افزون و افزونحادتر بحران
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بخشد. گلوبال وزه هاى جديد انباشت را عمق و شدت مىح ى و گشايشلملبین ال

 -هاى پر فريب مدافعان سیستم کاپیتالیستىبر خالف جار و جنجال -شدن سرمايه 

ى جديدى در حیات سرمايه دارى نیست، بلکه بازتاب قهرى تناقضات اوال هیچ پديده

شديد هر چه ت ذاتى سرمايه است؛ ثانیا تشديد آن در طول دهه هاى اخیر انعکاس

تر انحطاط و فروماندگى تاريخى سرمايه دارى از بازتولید شرايط تولید خود به بیش

روند جهانى شدن سرمايه دارى، شتاب  از پیش شیوه هاى پیشین است. شتاب بیش

سرمايه دارى در دنیاست.  ى استثمار و بى حقوقى و توحشى تعمیق دامنهبى سابقه

ى بسیار کوتاه بسنده ق اين فرايند، فقط به يک اشارهى سیر تاريخى تحقدرباره

 کنم. مى

ترکیب ارگانیک سرمايه، و  انقالبات صنعتى، ارتقاى بارآورى اجتماعى کار، افزايش

ى به بعد، سرمايه 1800هاى هاى ادوارى سرمايه دارى به ويژه از سالوقوع بحران

هاى خنثى ستجوى مکانیسمى کاپیتالیستى را براى جرفته متمرکز ممالک پیش

 ى بیشى بحران، سخت زير فشار قرار داد. تجارت خارجى، صدور کاال، و توسعهکننده

ها در هاى موثرى بود که توسل به آنها و مکانیسمبازار جهانى از جمله اهرم از پیش

ى دوم قرن نیمه هاى به طور خاصدستور کار سرمايه قرار گرفت. اين دوره، سال

ى ممالک توسعه يافته «ىمل تولید ناخالص» اى که گیرد. دورهدهم را در برمىنوز

 برابر را پشت سر نهاد. میزان صادرات کاال و ارزش 100سرمايه دارى، رشدى حدود 

درصد فزونى  4درصد به  9/0ى تجارت خارجى ممالک غربى در اين ايام از نرخ ساالنه

 گرفته بود.

ى ها، بسان هر مولفهوقوع بحران ى تجارت جهانى در کاهشعهاثرات صدور کاال و توس

تولید افراطى سرمايه، هم راه  بود. سیر سرکش ديگر هم محدود و هم عمیقا متناقض

ترکیب ارگانیک سرمايه ها، زمینه هاى بروز بحران را  با رشد جهشى تمرکز و افزايش
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توانست اثر خنثى ت نمىبازار جهانى تجار داد که گسترشآن چنان شتاب مى

 گويد:در اين باره مى ها داشته باشد. مارکسى ديرپايى بر روى بروز بحرانکننده

ناپذير صنعت انگلستان از سال  ما بارهاى متوالـى توجه خوانندگان را به رشد قیاس"

ى شکوفايى شگفت انگیز اقتصادى، ايم. معهذا در بحبوحهبه بعد جلب کرده 1850

خورد. با وجود شکار يک بحران صنعتى در شرف تکوين به سادگى به چشم مىعاليم آ

کالیفرنیا و استرالیا و علیرغم مهاجرت عظیمى که تاکنون سابقه نداشته است و بدون 

اى فرا خواهد رسید که در آن الزاما ى خاصى به وقوع پیوندد، لحظهاين که حادثه

برود  صنعت بريتانیا پیش پا به پاى گسترشبازار ديگر قادر نخواهد بود، که  گسترش

اى را به وجود خواهد آورد. البته و اين عدم تناسب مطمئنا همانند گذشته بحران تازه

وقتى که يکى از بازارهاى بزرگ به طور ناگهانى از دست برود، آن وقت الزاما به اين 

  "وسیله بروز بحران تسريع خواهد شد.

گرديد، از میزان چاره سازى تجارت تر مىوزدهم نزديکهاى آخر قرن نهر چه سال

 1880ى میان شد. در فاصلهها کاسته مىخارجى کاال در امر جلوگیرى از وقوع بحران

هر کدام پنج بار در کام بحران فرو غلطیدند.  ، سرمايه دارى فرانسه و انگلیس1913تا 

رات بزرگ صنعتى و مالـى هم زمان، روند پر شتاب تمرکز سرمايه به تشکیل انحصا

ها میلیون انسان کارگر در طول چند قرن و در طى ى میلیونمنتهى گرديد. کار زنده

هاى متوالـى، به صورت کار مرده بر هم انباشته شد. محصول کار بردگان مزدى نسل

سرمايه در وسعت جهان، به طور روتین و روزمره به سرمايه تبديل شد. سرمايه 

ست که انحصارات ى بیستم، زمانى اهاى آخر سدهکزتر گرديد. سالمتمرکز و متمر

ى اجتماعى کشورهاى بزرگ ى سرمايهى بر بستر تمرکز بى وقفهبزرگ صنعتى و مال

ها به تدريج هم راه با تکامل ى بانکگرانهجیمیان رويند. نقشدارى فرا مى سرمايه

ايه و تملک واحدهاى بزرگ تولید سرمايه دارى به دخالت مستقیم در انباشت سرم

ها به اين ترتیب خود به سرمايه گذاران بزرگى تبديل شدند، صنعتى مبدل گرديد. آن
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ترين هاى سهامى سرمايه دارى، بزرگکدام مستقال و يا از طريق شرکتکه هر

و مراکز صنعتى را در مالکیت خود داشتند. دست آوردهاى شگرف انقالبات ها کارگاه

ى متزايد، ى صنعتى و بانکى در يک پروسهى، تمرکز مداوم سرمايهصنعتى و تکنیک

تر تر و بیشى بیشى بین الملللـى نیرومند براى توسعهآمیخته و درونى به عام

ها در اشکال مختلف بانک ى نقشهمه جانبه سرمايه دارى تبديل گرديد. گسترش

ى اجتماعى از سرمايهانباشت صنعتى و مالکیت واحدهاى تولیدى يا کنترل بخشى 

ى صنعتى و ى مالـى بر سرمايهها، راه را به سوى سیادت روزافزون سرمايهتوسط آن

ها در انباشت صنعتى باز گشود. در شروع قرن بیستم، مشارکت مستقیم و سراسرى آن

 ى ثابت در کشورهاى پیشاستوار سرمايه جهان با شرايطى مواجه بود که بخش

رفت. در هر دور واگرد اى جهشى و کیفى رو به فزونى مىگونهى صنعتى به رفته

ى انحصارى کشورهاى بزرگ صنعتى، مقادير بسیار عظیمى از مواد خام و سرمايه

گرديد. ترکیب ارگانیک سرمايه در وسايل کمکى به ابزار تولید و تکنولوژى تبديل مى

ى انحصارى ر باالى سرمايهگرفت و اين امر با توجه به چگالـى بسیاانحصارات اوج مى

 هاى خنثى سازى گرايشرفته، مکانیسم ى اجتماعى کشورهاى پیشدر کل سرمايه

داد. در رو به افت نرخ سود در اين جوامع را به طور بسیار موثرى زير فشار قرار مى

چنین شرايطى، صدور سرمايه به عنوان موثرترين اهرم مقابله با بحران، به يک 

ى پايه هاى شد. صدور سرمايه، توسعهحیات سرمايه دارى تبديل مى صى شاخپديده

يا کال کشورهاى غیر سرمايه دارى آن ) عام انباشت در مستعمرات و نیمه مستعمرات 

ى آورد. نتايج مستقیم صدور سرمايه براى انحصارات و سرمايهرا هم راه مى (ايام

د حوزه هاى جديد انباشت، استثمار ى کاپیتالیستى، ايجارفته اجتماعى جوامع پیش

تر و الجرم نرخ ى صدور سرمايه، ترکیب ارگانیک نازلنیروى کار ارزان جوامع حوزه

ى ثابت گردشى سرمايه ى بخشسود باالتر در حوزه هاى جديد و باالخره تنزل هزينه

 ها بود. ى ارزان مواد خام، زمین و نظاير ايناز طريق تهیه
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ى بیستم با همان سرعت و غالب سده جا تصوير کردم، در بخش روندى که تا اين

ى سرمايه، شود. در تمامى اين دوره ما شاهد گلوبالیزاسیون گستردهکیفیت دنبال مى

ى بارآورى کار ى درجهخیره کننده تر روند تمرکز سرمايه، افزايشو بیش شتاب بیش

مالـى در هم، تفوق دائم التزايد  اجتماعى، ادغام روزافزون انحصارات عظیم صنعتى و

ها، و در اين ها در برنامه ريزى کار و تولید، وقوع حادتر و کوبنده تر بحرانبانک نقش

ى ايم. اين روند در ربع آخر سدهشدن سرمايه بوده ى بى توقف جهانىحاالت، توسعه

 يد. افزايشبا وقوع انقالبات انفورماتیک و کامپیوترى وارد فاز نوينى گرد ،مذکور

کار تاخت. زمان  تر از گذشته به پیشبارآورى کار اجتماعى، در ابعادى بسیار عظیم

 8ساعت به  3، از 1997تا  1993ى يل، فقط در فاصلهباى يک مومورد نیاز براى تهیه

يافت و اين بدان معنى است که نیروى کار مورد احتیاج براى به حرکت  دقیقه کاهش

سال به طور مطلق  4کند، در طول همین يل تولید مىااى که موبدر آوردن سرمايه

ى جايگزينى کار زنده توسط کار مرده يا در حقیقت مرتبه کمتر گرديد. پروسه 10

ى اخیر، يک رکورد ى انتقال نیروى کار به ماشین، به ويژه در طول دو دههپروسه

اى که هم اکنون در مايهپولـى میزان سر تاريخى برق آسا را پشت سر نهاد. ارزش

توسط هر  ( Zeneca و Astraبه دنبال ادغام دو مونوپول )  Astrazenecaانحصار 

طور میلیون کرون فراتر رفته است. اين رقم به  15آيد، از رقم کارگر به حرکت در مى

تر است. هم زمان بسیار افزون Microsoftهايى مانند لقطع در مورد نیروى کار مونوپ

ى بارآورى کار اجتماعى، روند تمرکز سرمايه و ادغام انحصارات غول د بى سابقهبا رش

اى گرفته است. حجم پیکر مالـى و صنعتى در اين دو دهه نیز شتاب کامال بى سابقه

اند، حتا با ارقام ها و انحصارات بر روى هم انباشتهاى که اين تراستعظیم سرمايه

ى ، میزان سرمايه گذارى روزانه1996در سال باشد. نجومى نیز قابل بیان نمى

 میلیارد دالر رسید.  18از  جهانى به رقمى بیش ها در بورسشرکت
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بارآورى کار اجتماعى، و سیر صعودى ترکیب  فاز جديد تمرکز و انحصارپويى، افزايش

، ى باال با شرايط تاريخى معینى همراه شده استارگانیک سرمايه در ابعاد خیره کننده

ى حوزه هاى تازه ى براى گشايشى بین الـمللجب آن ظرفیت سرمايهکه به مو

ترين میزان ممکن خود قرار دارد. عرصه انباشت صنعتى به شیوه هاى سابق در پايین

ى و جوامع غیر ر اين دوره، ديگر کشورهاى فئودالريز سرمايه د ى پیشهاى تازه

ى خلع يد از ر سرمايه، ديگر بر متن پروسهکاپیتالیستى اوايل قرن بیستم نیست. صدو

 توده هاى کثیر رعیت و دهقان و انباشت صنعتى با ترکیب نازل ارگانیک به پیش

تازد. مولفه هاى مربوط به بازتولید نیروى کار در اين جوامع، و در سرتاسر دنیا، نمى

ات درونى براى سرمايه به سادگى ادوار گذشته نیست. فاز جديد جهانى شدن، تناقض

ها را سخت عمق سرمايه را از هر لحاظ تشديد نموده است؛ زمینه هاى وقوع بحران

ى نرخ سود را کامال هاى خنثى سازى سیر نزولمکانیسم بخشیده است؛ و کارايى

ى جهانى براى بازتولید شرايط تولید و عظیمى از سرمايه داده است. بخش کاهش

نیازمندند، که حصول آن  غول آسايى از اضافه ارزشافزايى خود به چنان ارقام  ارزش

ى سطح ى ابعاد استثمار کارگران و تنزل ثانیه به ثانیهمحتاج تعمیق لحظه به لحظه

بسیار عظیمى از دنیاست.  معیشت توده هاى کارگر در همه جا و به ويژه در بخش

ون کارگر آسیايى میلی 500از  ى بیشبا کل درآمد ساالنه Microsoftى سود ساالنه

کند. روند جارى بین الـمللـى شدن سرمايه، روند قتل عام همه و آفريقايى برابرى مى

 سرمايه دارى است.    ى توحشى بشريت در آستان دارالخالفهسويه

 جهانى شدن سرمایه، بورژوازى و ناسیونالیسم  

دارى، تبخیر فکرى ى سرمايه ى هستى انسان در جامعهناسیونالیسم، تحلیل باژگونه

ملزومات مادى بازتولید مناسبات کاپیتالیستى و تريبون عوام فريبى و ترفند بورژوازى 

طوق بردگى مزدى است. بورژوازى  ى کارگر به پذيرشبراى مسخ، انقیاد و اقناع طبقه

پا به میدان  «زنده باد ملت» با پرچم ناسیونالیسم وارد تاريخ شده است؛ با شعار 
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زنده باد وحدت » وى،  «زنده باد ملت» اجتماعى نهاده است؛ و مضمون  مجادالت

 «کارگران مستحکم باد طوق بردگى مزدى بر دوش» و  «استثمارگر و استثمار شونده

 بوده است. 

کند، که مذهب ها همان کارى را مىناسیونالیسم با فکر و دريافت و مغز و باور انسان

حقیقت انسان و جهان هستى است. ناسیونالیسم  ژگونهدهد. مذهب، تصوير باانجام مى

اين نظام است.  نیز تعبیر دروغین نظم اجتماعى موجود و مکان انسان در سیطره

و در هر موقعیتى، تا مغز استخوان ناسیونالیست است و با  بورژوازى با هر گرايش

مات ناسیونالیستى ى را در تار و پود توهکارگرى بین الملل کوشد جنبشقوا مىتمامى 

ترين نگاه، ى واقعى ناسیونالیسم در عاماز پیگیرى پیکار طبقاتى خود باز دارد. شالوده

ى تولید ى اساسى استوار است: اول خط کشیدن بر سرشت استثمارگرانهبر دو پايه

 براى افزايش کاپیتالیستى و آنتاگونیسم طبقاتى میان پرولتاريا و بورژوازى؛ دوم تالش

 ى اجتماعى يک جامعه از کل اضافه ارزشى که در سطحى سهم سرمايهتوسعهو 

» و  «میهن»شود. مقوالتى از قبیل ى تولید مىى کارگر بین المللجهانى توسط طبقه

يا زبان و فرهنگ و سنن ملـى، مستقل از اين که در  «آب و خاک اجدادى» و  «ملت

اند، براى بورژوازى صرفا شدهى مىى تاريخ بشر با چه مضمونى تداعادوار گذشته

ى تبعات دو رکن اساسى ياد شده و در يک کالم ملزومات تعمیق استثمار طبقه

ى رو به بیرون بورژوازى است. درست همان ، چهره«میهن» و  «ملیت» کارگرند. 

، نظام بردگى مزدى را بر «دولت» رو به درون اوست. با  ، چهره«دولت» گونه که 

ى ، قدرت حاصل از کار بردگان مزدى را وثیقه«ملیت» کند و با حمیل مىکارگران ت

ترى از استثمار ى بزرگسازد، تا در اين گذر حصهرقابت و چون و چرا با حريف مى

 کارگران دنیا را نصیب خود کند. ناسیونالیست بودن بورژوازى، با تقالى همه سويه

تر سرمايه دارى، تشکیل ر چه بیشهاى مختلف اين طبقه براى جهانى شدن هبخش

ها، يا حتا ايجاد قطب واحد قدرت سیاسى و برنامه ريزى اتحاديه هاى سراسرى دولت
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اند. اقتصادى در جهان، نه فقط هیچ تباينى ندارد، که دقیقا دو روى مرتبط يک سکه

ز ى بین الـمللـى سرمايه دارى همه جا تاريخ میدان دارى و تاخت و تاتاريخ توسعه

ناسیونالیسم، تاريخ بهره گیرى جوراجور بورژوازى از اين سالح در مبارزه علیه 

 کارگرى است.  کمونیسم و جنبش

برد اهداف ضد  سوسیال دموکراسى، ناسیونالیسم چپ، و سوسیالیسم روسى، در پیش

اند، که کارگرى و ضد کمونیستى خود به همان اندازه بر ناسیونالیسم اتکا نموده

هاى بورژوازى جهانى از اين سالح استفاده یسم و نئولیبرالیسم و يا ساير بخشلیبرال

ى انحصارى با هدف بازتقسیم اقتصادى اند. در همان زمان که نمايندگان سرمايهکرده

ى تر در استثمار طبقهدنیا، دست يابى به حوزه هاى نوين انباشت و احراز سهم افزون

منافع » ى گیتى را با علم و کتل چهار گوشهکارگر جهانى، توده هاى فرودست 

هاى امپريالیستى به جان ! در سبعانه ترين جنگ«ملت»ن آو عظمت اين يا ! «ملـى

ى کارگر انداختند، سوسیال دموکراسى نیز دقیقا با ترفند ناسیونالیسم از طبقههم مى

ى سرمايهى سهم خواست که براى توسعهى انحصارى مىحوزه هاى استثمار سرمايه

، خود را تسلیم کوره هاى آدم سوزى سرمايه کنند. در همین !«میهن»اجتماعى 

نوپاى کارگرى جوامع  کوشید جنبشها، ناسیونالیسم چپ نیز با تمام توان مىسال

ى صدور سرمايه را در منجالب امپريالیسم ستیزى ناسیونالیستى از هر گونه حوزه

لیستى خود در برابر بورژوازى باز دارد. نگاهى براى تشکیل صف مستقل سوسیا تالش

ى بیستم گواه کارگرى جهانى در طول سده ى طبقاتى و رويکرد جنبشبه سیر مبارزه

امپريالیستى سرمايه  روشنى بر اين واقعیت تلخ است، که جهانى شدن يا گسترش

براى مدتى ى تولید سرمايه دارى، تر تناقضات شیوهدارى به رغم تشديد هر چه عمیق

ظرفیت اردوگاه جهانى سرمايه در توسل به ناسیونالیسم براى قلع و  معین به افزايش

 ى کارگر کمک موثر کرده است. کمونیستى طبقه قمع جنبش
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ى سرمايه دارى جامعه و جدال میان عظیمى از دنیاى روز، چگونگى توسعه در بخش

ى طبقاتى را در دورنما، کل مبارزهى تحقق اين ناسیونالیسم راست و چپ بر سر شیوه

نوپاى  به گورستان جنبش! «ىمل هاى رهايى بخشجنبش»درون خود منحل ساخت. 

تر يا غیر انحصارى سرمايه در زير پرچم کارگرى مبدل گرديد و نمايندگان اقشار پايین

، (ىاردوگاه شورو)دروغین سوسیالیسم، با تکیه بر اردوگاه جهانى سرمايه دارى دولتى 

افق نوع روسى کاپیتالیسم را به جاى دورنماى سوسیالیسم کارگرى در پیشاروى 

ى مبدل ى کارگر يا دهقانان خلع يد شدهکارگرى باز گشودند. بخشى از طبقه جنبش

ى کار سرمايه نیز اگر احیانا توسط ناسیونالیسم چپ هوادار اردوگاه ذخیره به ارتش

ى توهم پراکنى گرايشات راست ند، حتما در ورطهشدسرمايه دارى دولتى شکار نمى

آمدند. به ناسیونالیستى متکى به همان اردوگاه يا قطب غربى سرمايه دارى گرفتار مى

کارگرى نوپاى جوامع  هر حال، ناسیونالیسم به صور مختلف و در همه جا، جنبش

 داشت. مورد بحث را از هر نوع جهت گیرى راستین کمونیستى و طبقاتى باز مى

شرايط امپريالیستى تولید سرمايه دارى در همان حال، شرايط مساعدى را براى ايفاى 

سنديکالیستى  در اختیار احزاب سوسیال دموکرات اروپاى غربى و جنبش همین نقش

اين کشورها قرار داد. در اين جا نیز سوسیال دموکراسى و سنديکالیسم از يک سو، بر 

کارگرى را دست  ى کارگر شمشیر کشیدند و جنبشسمت گیرى کمونیستى طبقه

هاى سرمايه نمودند و از سوى ديگر، ها و سیاست گذارىبسته تسلیم برنامه ريزى

ید شده تول از اضافه ارزش «ى خودىجامعه»ى اجتماعى سهم سرمايه براى افزايش

ى رمايههاى امپريالیستى سى با تمامى تجاوز طلبىى کارگر بین المللتوسط طبقه

ى بسیار اساسى و تعیین کننده در اين رابطه اين جهانى هم سو گرديدند. يک نکته

توان به طور يک جانبه به است، که اعتالى سراسرى ناسیونالیسم در اين دوران را نمى

ظهور شرايط امپريالیستى تولید و گلوبالیزاسیون سرمايه نسبت داد. ناسیونالیسم اگر 

اما اعتالى آن  سیار موثرى از گلوبالیزاسیون سرمايه تغذيه نمود،چه همه جا به طور ب
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اى کامال تعیین کننده مديون شکست انقالب اکتبر، ظهور به گونه ،در طول اين دوران

اردوگاه شوروى و جايگزينى قطب سوسیالیسم کارگرى توسط قطب سرمايه دارى 

کارگرى را در منجالب  بشدولتى بود. ناسیونالیسم به اين دلیل در سراسر دنیا جن

خود فرو بلعید، که شکست اکتبر و ظهور سوسیالیسم روسى با بیرق کمونیسم، هر 

ى راستین کمونیستى را در برابر چشمان پرولتاريا خط زد. اين نوع افق استقرار جامعه

دو عامل، يعنى شرايط امپريالیستى تولید سرمايه دارى از يک سو و شکست انقالب 

تبر در روسیه از سوى ديگر، به طور مرتبط و ارگانیک زمینه هاى الزم براى کارگرى اک

میدان دارى ناسیونالیسم را در سراسر دنیاى روز پديد آوردند. روايت روسى 

ى سوسیالیسم، امپريالیسم ستیزى ناسیونالیستى، تحلیل ناسیونال پوپولیستى شیوه

، دورنماى !«ىمايه دارى مستقل و ملسر» ى کاپیتالیستى، افق برپايى تولید و جامعه

 جنبش»و  «خودمختارى طلبى» ، تعبیر بورژوايى !«جمهورى دموکراتیک خلق»

، همه و همه از اعماق وضعیت منبعث از اين دو مولفه سر بیرون !«ىمل رهايى بخش

ى اين توهمات سوسیال آوردند و ناسیونالیسم چپ در زير بیرق کمونیسم بر همه

لعت کمونیسم و مارکسیسم پوشاند. گلوبال شدن سرمايه دارى و رفرمیستى، خ

کارگرى بین الـمللـى را  شکست اکتبر در مجموع، شرايطى را پديد آوردند که جنبش

ى طبقاتى، از دورنماى لغو بردگى هاى مارکسى مبارزهاز ريل کمونیسم، از راه حل

دولت و طبقات جدا کرده و در اى فارغ از کار مزدورى و مزدى، از افق برپايى جامعه

باتالق ناسیونالیسم، امپريالیسم ستیزى ناسیونالیستى، سوسیالیسم روسى، و توهمات 

 سوسیال دموکراتیک، اسیر ساختند. 

ترين استفاده را از سالح ناسیونالیسم به بورژوازى در گذار جهانى شدن سرمايه، بیش

يه در همین گذر و به مقتضاى درون آورد، اما سرماعمل آورد و هم چنان به عمل مى

، تاريخ مصرف اين دجال بازى پر ترفند را نیز به پايان خود نزديک اشى متناقضمايه

ى خود، کل جهان ى بین المللد کاپیتالیستى در توسعهى تولیساخته است. شیوه
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حاضر را به جهان سرمايه و دنیاى کارگران تقسیم کرد. ملیت و میهن و توهمات 

ى اول قرن بیستم براى توده هاى کارگر متوهم بخشى از دنیا نوعى ى، اگر تا نیمهملـ

هاى گورستان عرض کرد، امروز سواى طول ورا تداعى مى! «امپريالیسم ستیزى»

اسى و بوسنى و کوسوو، سواى برهوت سیاه بربريت سرمايه، سواى روى کظلمت زده

ى آوارگى و بى خانمانى صدها ها، و سواگرسنگى، مرگ، وحشیانه ترين جنگ

ى کند. بورژوازى تا آخرين لحظهزنده نمىها میلیونى، هیچ چیز ديگرى را در خاطره

مرگ در شیپور پر فريب ناسیونالیسم خواهد دمید، اما آهنگ آن امروز تنها و تنها 

کشد. سرمايه اگر بر بستر مردم کارگر جهان آژير مى طوفان مرگ را در گوش غرش

ى ناسیونالیسم را در ذهن توده هاى کارگر و فرودست ى شدن، سموم کشندهالملل بین

 از پیش کشت کرد، اما پايه هاى مادى انترناسیونالیسم کارگرى را نیز بسیار بیش

هاى هستى توسعه داد. در وضعیت موجود، سرطان سرمايه نه فقط تک تک سلول

ر هم فرو بافته است؛ آن سان که هاى وجود طبیعت را دى ملکولانسان، که همه

از وحشت مخاطرات،  - EUدر نشست  -ترين معابد اين نظام کاهنان مصروع عظیم

دارند! در چنین فازى از تسلط دست به دعا برمى Bushبر  Algorبراى پیروزى 

کارگرى بايد  سرطانى سرمايه بر سراسر دنیا، اهمیت پیوند انترناسیونالیستى جنبش

 تر از هر زمان ديگر بند بند وجود کارگران را به خود مشغول دارد.بسیار بیش

 ى؟!  ى جهانى و دولت ملسرمایه

بر برآمد ناسیونالیسم، بايد  در پى مرور کوتاه روند گلوبال شدن سرمايه و تاثیراتش

 اى بر کارکرد و نقشى جهانى سرمايه دارى چه آثار تعیین کنندهديد که توسعه

ى شدن سرمايه دارى، الجرم در گرو دست يابى اى نهاده است. بین المللها بر جولتد

ترين سرمايه به يک تقسیم کار سراسرى و جهانى بود. براى اين که نیروى کار به ارزان

ها ى صدور سرمايه بايد با داربستبها بازتولید شود، انکشاف کاپیتالیستى جوامع حوزه

ى ترين میزان دستمزد بر همه. تحمیل پايینشدو قراردادهاى آهنینى میخ کوب مى
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ها و ى آزادىکارگرى، سلب کلیه ى جنبشى کارگر، سرکوب سبعانههاى طبقهبخش

ى تامین حقوق اجتماعى از کارگران و فرودستان، احتراز موکد از ايجاد هر نوع شبکه

الیت اجتماعى، محروم ساختن توده هاى کارگر از حق تشکل و تحزب و هر نوع فع

، فقدان امکانات رفاهى، بى حقوقى زنان، کار کودکان، کار سیاسى، سطح نازل آموزش

ى خانگى، همه و همه بايد در داربست مدنى سرمايه و در تباه کننده و فرساينده

 کردند. خود را احراز مى تقسیم کار جارى سرمايه دارى مکان خاص

ى خود ى صدور نیز به نوبهامع حوزهتر سرمايه در جوضرورت ترکیب ارگانیک پايین

ى هر ساخت. توسعهى اجتماعى به رويکردهاى خاصى را ضرورى مىتوسل سرمايه

تولید وسايل تولید، يکى از  با بخش تولید وسايل مصرف در قیاس تر بخشچه بیش

م ى خود بايد به جزء معینى از تقسیاى که به نوبهبود. پديدهها ترين اين مولفهمهم

هاى مختلف ى میان بخشگرديد. تنظیم رابطهکار سراسرى سرمايه دارى مبدل مى

ى ى کارگر میان همهناشى از استثمار طبقه ى جهانى، توزيع کل اضافه ارزشسرمايه

تر سرمايه، هاى متمرکزتر و انحصارىاين قلمروها، و تحقق نرخ سود مطلوب بخش

 هاى مدنى ظاهرالصالح و کنترل جنبشجايگزينى قهر عريان نظامى توسط نهاد

مسلط انحصارات عظیم مالـى و  هايى از دنیا، نقشکارگرى از اين طريق در قسمت

ى ديگر از اين ى و هر پديدهبین الملل صنعتى در برنامه ريزى کار و تولید در مقیاس

را در قبیل، همه و همه بايد تعاريف، مکان، قرارها، ابزار و شیوه هاى اعمال خود 

يافتند؛ و سرانجام دولت موجود بورژوايى ساختار سراسرى تقسیم کار سرمايه باز مى

ى قوانین، قراردادها، نهادها و بايد کلیه  ،ى رو به درون نظام کاپیتالیستىاين چهره

طبقاتى خود به هم  اصول و فروع اين تقسیم کار جهانى را با وظیفه و نقش

دى است که تجسم هم آمیزى تمامى وظايف باال در آمیخت. دولت موجود، نهامى

 (مثال در قرن نوزدهم و بخشى از قرن بیستم) ى جهانى است. زمانى قبال سرمايه

دولت بورژوايى، عموما در وجود يک ماشین قهر پلیسى و نظامى سرمايه دارى  نقش
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در طول متمرکز بود. بعدا خواهم گفت، که چگونه درک دگماتیستى اين فرمول بندى 

کارگرى در کج راه رفرمیسم کمک  ها و جنبشهاى زيادى به غلطیدن کمونیستسال

کرده است. واقعیت اين است که روايت مارکسى دولت از همان آغاز، مرزبندى بسیار 

شفافى با اين روايت سوسیال رفرمیستى داشته است. در مطلب کوتاهى که در مطلع 

اين مرزکشى به طور بسیار روشن و گويا خود را نقل نمودم،  اين نوشته از مارکس

ى مرکبى از نهادهاى اجتماعى، سازد. دولت، به ويژه نوع معاصر آن، مجموعهظاهر مى

هاى مدنى، مراکز برنامه ريزى، هاى اعمال نظم، سازمانقراردادهاى حقوقى، ارگان

ى مثابهدستگاه هاى سرکوب، مجامع قانون گذارى و منظوماتى است که فقط به 

 ى تقسیم کار کاپیتالیستى قابل فهمند. هاى ارگانیک و پیوستهبافت

و ارتشى و وزير و وکیل و خدم و  شتى پلیسدولت ديگر فقط دستگاهى مرکب از مُ

ى اجتماعى ى شخصیت يافته است. سرمايهحشم سرمايه نیست، بلکه دقیقا سرمايه

وجوديت حقوقى، مدنى، سیاسى، ى است، که مى بین المللکشور و کل سرمايه هر

مديريت، برنامه ريزى، نظامى و پلیسى يافته است و کل تقسیم کار جهانى را با هم 

کند، و ى اجتماعى و جهانى ديکته مىها آن چه را که سرمايهکند. دولتلوال مى

، کنند. پرورششرايط سودآورى سرمايه را، مضمون جارى برنامه ريزى روتین خود مى

و آماده سازى نیروى کار سرمايه را در سطوح مختلف، و بر مبناى مساعدترين  آموزش

گیرند. شرايط ى اجتماعى، به عهده مىپاسخ به الزامات بازتولید و خودگسترى سرمايه

ى کارگر و ساير توده هاى فرودست را دقیقا در چهارچوب کار و معیشت کل طبقه

پلیسى و نظامى بر  م و با تمامى توحشموازين و ملزومات سودآورى سرمايه تنظی

ى بحران، اين ى اجتماعى هر کشور به ورطهکنند. با غلطیدن سرمايهها تحمیل مىآن

اى از جهان سرمايه با استمداد از نهادها و شیوه هاى هايند که در هر نقطهفقط دولت

نمايند. ن مىها را بر معیشت ناچیز کارگران سرشکى بار اين بحرانخود، کلیه خاص

بشرى را در عرصه هاى تکنیک و مديريت به  ى دست آوردهاى دانشها کلیهدولت
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ى استثمار نیروى کار توسط سرمايه، تعمیق و تشديد مستمر گیرند، تا پروسهکار مى

ى اشکال بى حقوقى بر کارگران به نفع باال بردن سود اين استثمار، تحمیل کلیه

ى کارگر به مناسبات انسان ستیز بردگى مزدى، بیگانه قهسرمايه، تمکین فرهنگى طب

تر کارگران از سرنوشت حاصل کار، و مسخ و انحالل وجود ساختن هر چه عمیق

ى تولید ى بازتولید سرمايه را که اقتضاى جبرى تسلط شیوهها در پروسهانسانى آن

معیارهاى اجتماعى  کاپیتالیستى است، برنامه ريزى نمايند و به فرهنگ و ايدئولوژى و

هاى زندگى متعارف انسانى مبدل سازند. دولت، عمال و عینا سرمايه است که و مالک

و مرگ و زندگى  کند؛ در مورد معیشت و آموزشگیرد؛ قانون گذارى مىتصمیم مى

ى قوانین سودآورى انباشت و تشديد ها را بر پايهى ايندهد؛ و همهکارگران حکم مى

نمايد. دولت، نه فقط سرکوب پلیسى و استثمار کارگران تعیین مى ترهر چه عمیق

ى کارگر را به عهده کارگرى و اعمال نظم سیاسى سرمايه بر طبقه نظامى جنبش

دارد، که خود عنصر فراگیر ساختار مدنى و سیاسى و فرهنگى و آموزشى و حقوقى و 

ت. دولت، نهاد منحل ى اجتماعى اسکارگرى توسط سرمايه همه نوعى کنترل جنبش

ى کارگر در باتالق هاى طبقهکننده يا مضمحل ساز انتظارات، مطالبات و افق

 افزايى سرمايه است.  ى ارزشى سرمايه دار و پروسهسودجويى طبقه

توان در ى اين نکات، کامال روشن است که تعريف دولت موجود را نمىبا توجه به همه

دولت ابزار اعمال قهر پلیسى و نظامى سرمايه » ه مثال هايى از اين نوع کفرمول بندى

، خالصه نمود. اين تعريف درست «دولت مجرى نظم سیاسى سرمايه است» يا  «است

نیز بدون در نظر گرفتن  «دولت ابزار سیادت طبقاتى بورژوازى است» و اصولـى که 

تناظر با اين سیر مسیر تاريخى تکامل سرمايه دارى، تغییرات تقسیم کار کاپیتالیستى 

ها در اين تقسیم کار با عمق و محتواى واقعى خود قابل فهم دولت و نقش تاريخی

توانیم به بحث گلوبالیزاسیون ى اين نکات، مىنخواهد بود. با در نظر داشتن همه

تر: دولت اين کشور و آن يا به بیان دقیق! «ىدولت مل» ى سرمايه بازگرديم و پديده
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مريکا، فرانسه، ايران، هند يا دولت هر کشور ديگرى را از لحاظ کشور، دولت آ

ى جهانى سرمايه دارى مورد تعمق قرار ها در فاز کنونى توسعهفونکسیون عمومى آن

ى امپريالیستى مربوط به روند توسعه ها و مولفه هاى خاصدهیم. اگر به ويژگى

با پیچیدگى چندانى هم راه ى تولید کاپیتالیستى دقت کرده باشیم، اين کار شیوه

نخواهد بود. گفتیم که دولت موجود، مرکز ثقل تقسیم کار سرمايه دارى است و 

ها و توضیح داديم که تقسیم کار کاپیتالیستى در وضعیت موجود، چه ويژگى

مشخصاتى را به خود گرفته است. دولت اين يا آن کشور، نهادى است که مقتضیات 

ى بازتولید سراسرى سرمايهى عى آن جامعه را در گسترهى اجتمابازتولید سرمايه

ى معین و ى کارگر جامعهبر طبقه ،کندآن چه که سرمايه حکم مى اسبر اس جهانى

ى اجتماعى همان جامعه بر توده هاى کارگر سراسر جهان به میزان موقعیت سرمايه

 نمايد. تحمیل مى

ى وجود انسانى مه ريزى انحالل همه سويهى هر دولتى در اين راستا، برنااولین وظیفه

افزايى سرمايه است. اين که کارگران در  ى ارزشى کارگر جامعه در پروسهطبقه

هاى مغزى و ذهنى خود به جاودانه بودن بردگى مزدى يقین کنند، اين اعماق سلول

 ى کاپیتالیستى آخرين میعادگاه هستى بشر است و بر همینکه مطمئن باشند جامعه

ى زندگى، سطح معیشت، و در يک کالم: ها، انتظارات، شیوهبايد تمامى خواست اساس

زنده بودن و نبودن خود را در چهارچوب بقاى سیستم سرمايه دارى، سودآور  اساس

ى اجتماعى جامعه تنظیم نمايند. کارگران بايد بودن سرمايه و قدرت بازتولید سرمايه

قرار  تعارضبازتولید و خودگسترى سرمايه در  اساس از هر مطالبه و انتظارى که با

! «ىملدولت » ى هر صرف نظر نمايند. اين نخستین وظیفه به طور کاملگیرد، مى

ى معین در عى جامعهى اجتماموقعیت معین سرمايه است، که بايد آن را بر اساس

تولید شده کسب  ى سرمايه دارى و میزان سهمى که از کل اضافه ارزشبازار بین الملل

که از يک سو،  کشورى مانند سوئدکند، برنامه ريزى نموده و به اجرا در آورد. در مى
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ى جهانى باال است و از سوى ديگر، ى اجتماعى در سود سراسرى سرمايهسهم سرمايه

ت رفاهى باالترى تاريخى، انتظارا اى شرايط خاصکارگرى با بهره گیرى از پاره جنبش

در گرو تن دادن به سنديکالیسم و رعايت برخى  ايفاى اين نقش ،کندىرا دنبال م

اى مانند ايران و جوامع در جامعه حقوق مدنى و اجتماعى کارگران است. بالعکس

ى ى کارگر مجبور است نه فقط نرخ سود مورد نیاز بازتولید سرمايهمشابه که طبقه

ى جهانى را نیز با هاى سرمايهر بخشاجتماعى، بلکه نرخ سود متناظر با بازتولید ساي

ى حقوق سیاسى و محرومیت از کلیه ،پاسخ گو باشد ناشى از کار خويش اضافه ارزش

ترين سطح ممکن معیشت، و اعمال قهر عريان پلیسى مدنى و اجتماعى، تحمیل نازل

ى دولت در کنار هم ى وظیفهى اجزاى پیوستهکارگرى به مثابه و نظامى بر جنبش

 شوند. رديف و برنامه ريزى مى

افزايى  يا دولت هر کشور، پاسخ به الزامات ارزش! « ىدولت مل» ى هر دومین وظیفه

جه به ى جهانى با توى بازتولید سرمايهى اجتماعى کشور معین در گسترهسرمايه

ى در فاز کنونى جهانى شدن سرمايه دارى است. مسلط انحصارات بین الملل نقش

اى، مستقل از نرخ استثمار تقريبى يا فرضى که در ى اجتماعى هر جامعهسرمايه

، اشکند و مستقل از ترکیب ارگانیک جداگانهى مستقیم بازتولید خود احراز مىحوزه

ى ى شرايط تولیدى در پروسهنقشى که به موجب عوامل تشکیل دهنده بر اساس

معینى از کل اضافه  ا بخشنمايد، تنهتشکیل نرخ سود عمومى سرمايه کسب مى

ى اجتماعى هر سازد. سرمايهتولید شده در سطح جهانى را نصیب خود مى ارزش

کشور، هم چنین و به همان گونه که باالتر گفتیم، مکان معینى در تقسیم کار جهانى 

ى جهانى در دولت بورژوايى هر جامعه، دولت محلـى سرمايه داراست. سرمايه دارى

ى اجتماعى به ملزومات بازتولید سرمايه! «ىدولت مل» . اين که اين آن جامعه است

ى جهانى و کشور معین چگونه پاسخ گويد، پرسشى است که پاسخ آن را سرمايه
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 ى از يک سو و فشار مبارزه و اعتراضصارات عظیم مالـى و صنعتى بین المللانح

 گويند. کارگرى جامعه و جهان از سوى ديگر مى جنبش

ى کارگر جوامع آسیاى جنوب شرقى، تر توضیح دهم. طبقهموضوع را کمى شفافاين 

ى کارگر بسیارى از کشورهاى ديگر آسیايى و آفريقايى و آمريکاى هم سان طبقه

ى اجتماعى اين جوامع در سرمايه التین يا اروپاى شرقى، به دلیل موقعیت خاص

تولید  عظیمى از اضافه ارزش تقسیم کار جهانى سرمايه دارى، بايد چنان مقادير

ى اجتماعى ممالک مذکور و ثانیا به نمايند که اوال به نیازهاى بازتولید سرمايه

ملزومات سودآورى انحصارات عظیم صنعتى و مالـى جهانى پاسخ گويند. دولت کره 

ى کار و سرمايه در اين کشور بر جنوبى و جوامع مشابه، بايد ابزار سازماندهى رابطه

ى بین ى سرمايهدولت نماينده در اين جا،! «ىدولت مل» اين ويژگى باشد.  اساس

ى و نه فقط سرمايه دار کره جنوبى است. مکان کره جنوبى در تقسیم کار الملل

سراسرى کاپیتالیستى، بايد به محتواى برنامه ريزى سیاسى و مدنى و اجتماعى اين 

( اين متمرکزترين قطب قدرت IMFدولت تسرى يابد. زمانى که صندوق جهانى پول )

ى جهانى  طرح موسوم ى انحصارى و يکى از نهادهاى مهم برنامه ريزى سرمايهسرمايه

ى هاى الزم در تقسیم کار بین المللرىرا با هدف انجام دست کا «ى تثبیتبرنامه» به 

هاى ملـى اين کشور عضو صندوق ابالغ نمود، تمامى دولت 151به شمار کثیرى از 

ها بند بند شرايط پیشنهادى آن يافتند. اين دولت جوامع خود را موظف به پذيرش

پول رايج در بازار داخلـى را  همگى متعهد شدند که در قبال وام دريافتى، ارزش

دهند؛ در هزينه هاى دولتى صرفه جويى کنند؛ سطح دستمزدها را تا سرحد  کاهش

باالتر برند؛ موانع موجود بر سر راه سرمايه  ى بانکى راممکن پايین آورند؛ نرخ بهره

اى تعهدات مشابه ديگر را به اجرا گذارند. هاى خارجى را بر طرف سازند و پارهگذارى

سرريز شدن سرمايه هاى اضافى انحصارات عظیم جهانى به بازار داخلـى جوامع 

اى التین و ى اجتماعى ممالک آسیايى و آمريکمذکور به همان میزان که نیاز سرمايه
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 ى بخشتر از آن براآفريقايى عضو صندوق بود، به همان اندازه يا شايد بسیار بیش

نیز  IMFى اجتماعى جوامع سیاست گذار ى يا سرمايهى بین المللمتمرکزتر سرمايه

ى با تحمیل دهشت بارترين فشار ممکن بر سطح معیشت هاى ملاهمیت داشت. دولت

تولید شده توسط  عظیمى از اضافه ارزش حث، بخشى کارگر جوامع مورد بطبقه

تر امپريالیستى کارگران اين کشورها را به مرداب آز سوداندوزى انحصارات بزرگ

ى وام ى اجتماعى جوامع گیرندهسرشکن ساختند، در همان حال که نرخ سود سرمايه

هادى بانک طرح پیشن ى در جريان پذيرشهاى ملاال و باالتر بردند. دولترا نیز ب

را ايفا  (، نیز مشابه همین نقشSAIS) «اصالح ساختار» جهانى، موسوم به طرح 

ترين قلمرو انباشت داخلـى را به تولید کردند. در اين مورد نیز متعهد شدند، که بیش

ى مورد نیاز بازار جهانى از قبیل: و صدور محصوالت مصرفى و کاالهاى ساده

تجديد »، «هاعقالنى کردن نظام قیمت»دهند.  اختصاصو...  منسوجات، البسه، کفش

، از «اصالح بودجه و ايجاد نهادهاى جديد» و  «هاى سرمايه گذارىنظر در اولويت

کشور آسیايى و آفريقايى و آمريکاى التین  29جمله خطوط اساسى اقداماتى بود که 

ر جوامع خود سرشکن ى کارگى طبقهبه اجرا نهاده و تمامى بار اجراى آن را بر گرده

ى اى از کارکرد روتین و روزمرهى اين موارد، که صرفا نمودهاى سادهساختند. در همه

هم زمان دولت  «ىدولت مل» هاى سرمايه دارى است، ما شاهد آنیم که هر دولت

ى جهانى است. امرى ى سرمايهى دولت محله عالوهى اجتماعى يک کشور بسرمايه

ى گلوبالیزاسیون وجودى سرمايه دارى است و هر چه دامنهى ذاتى و که پديده

ها براى پاسخ به ى و جهانى دولتى محلگیرد، درهم رفتگى وظیفهمىسرمايه وسعت 

هاى ناشى از وجود الزامات بازتولید سرمايه و تحمیل تمامى مصائب و سیه روزى

  گردد.ى نیز شديدتر مىى کارگر بین المللايه دارى بر طبقهسرم

 

 ى شدن سرمایه دارى و پرولتاریابین الملل
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خط هدف اساسى اين نوشته، بررسى تاثیرات فاز کنونى جهانى شدن سرمايه دارى بر 

ى بود. اين کارى است که در اين جا به طور کارگرى بین الملل مشى جارى جنبش

ى آثار ارهاز آن بايد گفته هاى تاکنونى خود درب پردازم، اما پیشفرمول وار بدان مى

گلوبال شدن سرمايه و وضعیت موجود سرمايه دارى را جمع بندى کنم. خطوط کلـى 

 اين جمع بست به شرح زير است:  

 ى انباشت صنعتى در قیاسحوزه هاى تازه ى جهانى براى گشايشظرفیت سرمايه .1

ست. هیچ ى کافى اشباع ابا گذشته کامال تنزل يافته است. جهان از سرمايه به اندازه

ى مسلط اقتصادى اى در دنیا باقى نمانده است، که سرمايه نیروى فراگیر و رابطهنقطه

 ى فئودال يا هیچ کشورى که نیروى کارشو اجتماعى آن نباشد. ديگر هیچ جامعه

 وسیعا کاال نشده باشد، وجود ندارد. درست از همین روى، هیچ دورنماى التیام بخش

حداقل به  ى مولدى الحاقى تازه به سرمايهتبديل سرمايه هانوينى براى سرمايه در 

 وجود ندارد.   ،ى بیستمسده 70ى از دهه ا پیشى سابق، به طور مثال تشیوه

ى انباشت صنعتى در دنیا از يک سو و رشد بسیار غول حوزه هاى تازه با کاهش .2

سرمايه در وسعت مولد  ى بارآورى کار اجتماعى از سوى ديگر، بخشآساى درجه

غیرمولد آن در يک سیر نزولـى است. اين مولفه  با بخش ى جهانى در قیاسسرمايه

شمار کارگران مولد در مقايسه با نیروى کار غیرمولد در طول دهه هاى  موجب کاهش

آن را به ظهور  (از جمله بورژوازى چپ)اى که بورژوازى اخیر گرديده است. پديده

تنها فاز جديدى از  کند، اما در اساسعاتى و تکنیکى تعبیر مىى نوين اطالجامعه

 ى است. ى کارگر بین المللديد استثمار طبقهسرمايه دارى براى تش توحش

ى به سطحى تاريخا بى سابقه صعود بین الملل ارگانیک سرمايه در مقیاسترکیب  .3

نوين انباشت  کرده است و با توجه به فاکتور نخست، يعنى تنگ شدن عرصه هاى

براى مقابله با  سرمايه جهانیى سرمايه، ظرفیت لآترکیب  سیر صعودیصنعتى و 

 رو به افت نرخ سود کامال تنزل يافته است.  بالفعل شدن گرايش
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هاى مختلف خشتر رقابت میان بى جهانى به موازات تشديد هر چه افزونسرمايه. 4

ها در يک ديگر به سطح بازتولید اين بخش ىشدن و ادغام پروسه هآن، از لحاظ اينتگر

ى سود هر جزيى از سرمايه اشباع رسیده است. هر تغییرى در شرايط انباشت و نرخ

سازد. هر ى در کوتاه ترين زمان، کل بازار جهانى سرمايه را به شدت متاثر مىبین الملل

ز دنیا، ضربان اى اى سامان پذيرى سرمايه، در هر گوشهها در حوزهنوع نوسان قیمت

 برد. قلب کل سرمايه را به شدت باال و پايین مى

اى، که دائمى و ساختارى است. بحران سرمايه دارى ديگر نه ادوارى، نه منطقه .5

فشار بحران در  ى جهانى به طور بى وقفه در گرداب بحران است. کاهشسرمايه

يگر سرمايه در مناطق هاى داى از دنیا، صرفا حاصل سرشکن شدن آن بر بخشنقطه

 ديگر دنیا است. 

تر ها يک راه بیشى براى مقابله با بحرانى بین المللر چنین وضعى، کل سرمايهد .6

ى کارگر جهانى و تحمیل دائم التزايد روى ندارد. تشديد استثمار طبقه در پیش

ى در ى اشکال بى حقوقى بر توده هاى اين طبقه، تنها طريق موثر سرمايه دارکلیه

 هاست. بحران مقابله با وقوع و گسترش

هاى موجود، خواه در کشورهاى زير فشار ديکتاتورى هار و عريان دولت نقش .7

مان و ساير ى که ديکتاتورى سرمايه توسط پارلسرمايه دارى و خواه در جوامع

ى گردد، پاسخ به الزامات بازتولید سرمايههاى نظم مدنى يا سیاسى اعمال مىارگان

ى است. ى بین المللقتضیات بازتولید سرمايهاجتماعى بر مبناى پاسخ به م

هاى سرمايه دارى را نیز دقیقا گلوبال کرده ى دولتگلوبالیزاسیون سرمايه، وظیفه

تولید شده توسط  ى اجتماعى هر کشور، بخشى از کل اضافه ارزشاست. سرمايه

هر جامعه نیز ارگان برنامه ريزى و  کند و دولتى کارگر جهانى را تصاحب مىطبقه

ترى از اين اضافه ى اجتماعى براى حصول سهم هر چه بیشسیاست گذارى سرمايه
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مقدم ! «ىدولت مل»ى هر ى اين رابطه آن است، که وظیفهى سادهاست. ترجمه ارزش

ى کل تعیین ى جهانى و در رابطه با شرايط بازتولید سرمايهبر هر چیز توسط سرمايه

ها در گردد. اين مساله، در عین حال هیچ ربطى به سرسپرده بودن و نبودن دولتمى

هاى افزايى بخش ى ارزشهاى ديگر ندارد. آمیختگى پروسهبخشى از دنیا به دولت

هر يک از  ها، نقشى جهانى، ترکیب ارگانیک متفاوت اين بخشمختلف سرمايه

براى تاثیرگذارى بر روند  یت هر بخشقلمروها در تعیین نرخ سود سرمايه، و ظرف

تولید شده در سطح جهانى بین سرمايه هاى مختلف است که  توزيع کل اضافه ارزش

ى سازد. اين که سرمايهمى را مشخص ى هر دولت سرمايه دارى در هر بخشوظیفه

کل را به چنگ آورد،  اجتماعى هر کشور معین، چه سهمى از اين اضافه ارزش

هاى مختلف ن بخشى میادر چهارچوب رابطه! «ىدولت مل» بعدى است که ى مساله

ى اجتماعى کشور معین در احراز ظرفیت سرمايه ى براى افزايشى بین المللسرمايه

 کند. مى تر تالشسهم افزون

مسلط انحصارات عظیم  بسیار موقعیت فعلـى تقسیم کار جهانى سرمايه، نقش .8

کل در فاز کنونى  ى توزيع اضافه ارزشن نرخ سود و نحوهى در تعییصنعتى و مال

آن متمرکزترين  گلوبال شدن سرمايه دارى، شرايطى را پديد آورده است که بر اساس

هاى شکننده و مر بار بحرانى جهانى به طور مستهاى سرمايهو نیرومندترين بخش

کنند. اين بدان معنى هاى ديگر سرمايه سرشکن مىگر کاپیتالیستى را بر بخشويران

در جوامع دوم، تحمیل ! «ىدولت مل» ى هر بسیار مهمى از وظیفه است، که بخش

ى کارگر اين کشورهاست. نگاهى طبقه تمامى بار بحران سرمايه دارى جهانى بر دوش

اى موارد سود دهد، که در پارهى بورژوازى نشان مىبه گزارشات مراکز آمار بین الملل

ى دولت در يک ى ساالنهانحصار عظیم کاپیتالیستى به مراتب از بودجه ى يکساالنه

 میلیونى باالتر است.  40-50ى جامعه
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با کارگران غیرمولد، که محصول سیر  نسبى شمار کارگران مولد در قیاس کاهش. 9

ى ترکیب ارگانیک سرمايه و ظرفیت بسیار باالى بارآورى کار صعودى بى سابقه

ى جهانى سرمايه دارى است، بر خالف توهم يژه در فاز جارى توسعهاجتماعى به و

ى عینى براى فروکشیدن ى محافل بورژوايى، نه فقط زمینههاى گستردهپراکنى

 ى طبقاتى توده هاى کارگر علیه سرمايه دارى ايجاد ننموده است، که بالعکسمبارزه

 آن را از هر لحاظ شدت و عمق داده است. 

ى کارگر و ابزار بورژوازى براى ، افیون طبقهلیسم در هر شکل و هر پوششناسیونا .10

متقاعد ساختن کارگران به قبول بردگى مزدى است. تاريخ جهانى شدن سرمايه، در 

ى ى تمامى دورنماهاى پوشالمه سويهعین حال تاريخ توسعه و تعمیق ورشکستگى ه

فرودست دنیاست. خودمختارى  ى کارگر و توده هاىناسیونالیستى در برابر طبقه

ى پديده ملـى، امپريالیسم ستیزى ناسیونالیستى، و همه رهايى بخش طلبى، جنبش

ى طبقاتى از هر زمان ديگر ابزار گلوله باران مبارزه هاى مشابه، امروز بیش

تر از تمامى ايام ديگر مجارى تنفسى پرولتارياست و گنديدگى و اشمئزاز آن بیش

 ى کارگر براى لغو بردگى مزدى را به اختناق کشیده است.    پیکار طبقه

و برخى مشخصات ديگر به هم آمیخته است. ها جهانى شدن سرمايه، با اين مولفه

هاى کاپیتالیستى، بايد ويژگى کارگرى جهانى در ستیز علیه استثمار و توحش جنبش

شى پیکار طبقاتى خود را با ى جهانى سرمايه را در نظر گیرد و خط مى توسعهفاز تازه

 ها متناظر سازد. آن

نخستین استنتاج کمونیستى از شرايط موجود سرمايه دارى، بى اعتبار شدن هر چه 

هاى سنديکالیستى، سوسیال رفرمیستى و ناسیونال ى راه حلتر همهتر و بیشبیش

ى شدن کارگرى، جنبشى ماهیتا انترناسیونالیستى است؛ اما جهان چپ است. جنبش

را در ابعادى  و وظايف انترناسیونالیستى اين جنبش تر سرمايه دارى، نقشهر چه بیش

ى بازتولید ى جهانى وثیقهبسیار عظیم اهمیت بخشیده است. سودى که سرمايه

اضافه ارزشى است که  کند،دنیا مى در اين يا آن بخشافزايى خود  شرايط ارزش
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ه انحصارات غول آساى نند. ارقام نجومى سودى کککارگران سراسر دنیا تولید مى

آورند، اضافه ى، اروپاى غربى و ژاپن به چنگ مىصنعتى و مالى در آمريکاى شمال

ى عظیم آن از استثمار نیروى کار به غايت ارزان جوامع حوزه ارزشى است که بخش

رانسه، ، فمان، انگلیسآل صدور سرمايه حاصل گرديده است. سرمايه دارى آمريکا،

ى کارگر اين طبقه هاى ويران گر اقتصادى خود را نه فقط بر دوشسوئد و... بار بحران

ى توده هاى کارگر ممالک آسیايى و آفريقايى و جوامع، که به همان اندازه بر گرده

نمايند. هر رونق مجدد اقتصادى سرمايه در جوامع نخست، آمريکاى التین بار مى

است. نه ى ى کارگر بین المللرمايه بر کل طبقهزمان س محصول فشار مضاعف و هم

تواند در چهارچوب سنديکالیسم و تمکین مانى و انگلیسى ديگر مىکارگر سوئدى، آل

را حفظ کند  رقت بار به جاودانگى بردگى مزدى، حتا سطح معیشت و رفاه موجودش

دن سر سوزنى از و نه کارگر ايرانى و کره جنوبى و شیلیايى با سنديکا سنديکا کر

آورد. اگر چپ شرايط زيستى کارگر اروپاى غربى را به چنگ مى همین ثمن بخس

ى جهانى سوسیال رفرمیست قادر به فهم ورشکستگى اتحاديه گرايى نیست، سرمايه

جدى  مست و پوست کارگران دنیا را براى لگوش اشتاريخى خود در متن توحش

ى دامن گستر و سبعانه فته است. در برابر اين تعرضبودن اين واقعیت زير تازيانه گر

اى سراسرى ى پیکار سوسیالیستى و سازماندهى مبارزهجبهه سرمايه، جز گشايش

براى پايان دادن به بود و بقاى سرمايه دارى، هیچ راه نجات ديگرى حتا براى کوتاه 

 ى کارگر نیست. مدت در مقابل طبقه

است که در موقعیت کنونى سیستم کاپیتالیستى و  دومین استنتاج کمونیستى اين

 مناسبات اساسى میان طبقات اجتماعى، بسیارى از شعارها يا مطالبات متعارف جنبش

شان، هیچ ظرفیت طبقاتى مناسبى براى جهت گیرى ى ظاهر راديکالکارگرى با همه

سرنگون باد  »کنند. ديگر شعارهايى از نوع ارائه نمى واقعى سوسیالیستى اين جنبش

، با مضمون رايج «تسخیر قدرت سیاسى توسط پرولتاريا» يا  «دولت سرمايه دارى

ندارند. وقتى که دولت در تمامى ساختار و  شان، بار طبقاتى سنگینى بر دوشتاکنونى

ى اجتماعى در هر کشور به با هستى سرمايه و فرايند بازتولید سرمايه هايشفونکسیون
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ى عینى لغو کار مزدورى با برچیدن دولت بورژوايى فکیک پروسههم آمیخته است، ت

مان و دولت در مشتى وزير و وکیل و پارلرسد. اگر وجود ى مفهومى به نظر نمىمقوله

شود و کل ساختار مدنى و سیاسى و ملزومات و زندان خالصه نمى و پلیس ارتش

ر اين صورت سرنگونى دولت گیرد، دى کار و سرمايه را در بر مىسازمانیابى رابطه

اى تصور کنیم، که درهم ى سرمايه چه معنايى دارد. براى لحظهبدون برچیدن رابطه

مان و فرانسه و آل اى مانند سوئد وشکستن ماشین دولتى سرمايه دارى در جامعه

يعنى چه؟ جواب چندان  و آمريکا يا ايران و مصر و شیلـى، به طور ملموس انگلیس

، يعنى اين که تعیین کننده ترين نهاد سراسرى تحمیل شرايط بازتولید نیست غامض

ى کارگر را از میان برداريم. حال اگر بناست که قدرت سیاسى سرمايه بر طبقه

جايگزين ماشین دولتى باز هم يک نهاد حکومتى تحمیل بردگى مزدى بر کارگران 

نیروى کار باشد. در هر  روشبايد ظرفى متناظر با برچیدن بساط خريد و ف نباشد، پس

رسد، که شعار مثال سرنگون باد دولت جمهورى اسالمى در حال چنین به نظر مى

برقرار باد سازمان » و اين دو در غیاب شعار  «برقرار باد سوسیالیسم» غیاب شعار 

کارگرى نیرومند  و اين سه در غیاب يک جنبش «شورايى کار و مدنیت سوسیالیستى

آماده باشد به طور حى و حاضر سازمان شورايى کار و مدنیت  کمونیستى که

ى خواهد ردگى مزدى سازد، شعارى سخت توخالکمونیستى را جايگزين مناسبات ب

بود. هر نوع تالشى که ناظر بر رونق دادن، شکوفا ساختن و قدرت بخشیدن به اين 

 ل نخواهد ساخت. ى کارگر حى از طبقهد، ره به جايى نخواهد برد و مشکلنباش جنبش

حتا در ى انترناسیونالیسم عیان دو آتشهاستنتاج سوم اين است، که بر خالف تصور مد

ى کارگر يک جامعه براى لغو پیکار طبقه ،ى جهانى سرمايه دارىنونى توسعهفاز ک

ى معین، نه فقط غیرممکن نیست، که هم ممکن و هم بردگى مزدى در آن جامعه

سوسیالیستى به سراسر دنیاست. ترديدى نیست که محو ى انقالب پلکان توسعه

ى ى تولید کاپیتالیستى در يک کشور جداگانه، اساسا متضمن رهايى کامل طبقهشیوه

رفته  حتا پیش اىباشد. هیچ جامعهانى نمىى جهکارگر آن جامعه از استثمار سرمايه

ى و برچیدن بساط در صورت وقوع انقالب کارگرى و سوسیالیست ،ترين جوامع موجود
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تواند درهاى خود را بر جهان کاپیتالیستى ببندد. مراوده با دنیاى کار مزدورى، نمى

قوانین نرخ  ى سرمايه و پذيرشيعنى تحمل فشار تقسیم کار بین المللسرمايه دارى، 

ى خود، تبديل شدن بخشى از سود عمومى سیستم کاپیتالیستى. امرى که به نوبه

سازد. با ى جهانى را ممکن مىياى سوسیالیست به سود سرمايهحاصل کار پرولتار

ى کار و سرمايه، به ها، تعبیر کمونیستى اين واقعیت عینى منبعث از رابطهى اينهمه

ى ارک سرتاسرى طبقهطور قطع اين نیست که پرولتارياى هر کشور در انتظار تد

ى عملـى براى برچیدن رابطه ى براى انقالب جهانى، از پیکار بالفعلکارگر بین الملل

، استقرار سازمان کار و مدنیت ى معین غفلت ورزد. بالعکسسرمايه در جامعه

سوسیالیستى در هر کشور، تسخیر يک دژ مقاومت کاپیتالیسم، گسستن مناسبات 

ى نظام سرمايه دارى در جهان و بردگى مزدى در بخشى از دنیا، تضعیف تعیین کننده

 سراسرى پرولتارياست. سوسیالیستى جهانى توسط گردانى از ارتشسنگ بناى انقالب 
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 2010ژوئیه                    «جدائی دین از دولت» در باره شعار 

  

معینی از تاريخ بود. شعار های شعار جدائی دين از دولت شعار بورژوازی اروپا در دوره

زمانی است که بورژوازی به قدرت مسلط سیاسی تبديل نشده بود، طبقه سرمايه دار 

يک ماشین دولتی سازمان يافته و از همه لحاظ متکامل نداشت، دولت يک نهاد 

تکوين يافته متناظر با ملزومات نظم تولیدی، سیاسی، مدنی و همه چیز سرمايه نبود، 

راند، می ی با طرح اين شعار نیازهای واقعی استیالی طبقاتی خود را بر زبانبورژواز

خواست. می اين طبقه حکومت سازمان يافته، کامل، مستولی و فراگیر سرمايه را

حضور کلیسا و مذهب در دولت سد مهم سر راه تحقق اين هدف بود. مارکس دولت 

به دلیل فقدان ها است که اين دولتخواند و منظورش اين می «نادولت» اين دوران را 

سازمان يافتگی به مذهب نیازمند بودند تا از اين طريق خود را تکمیل کنند، در آن 

زمان کلیسا و مذهب نه فقط سرمايه و مدنیت و حکومت و کل رابطه اجتماعی 

کردند که در تعارض با آن بودند و بورژوازی به شعار جدائی نمی سرمايه را نمايندگی

ن از حکومت واقعاً محتاج بود. شعاری که طبقه کارگر آن روز هم با توجه به سطح دي

کرد و صدالبته که می توان، کارائی، آگاهی و ظرفیت اعمال قدرتش از آن استقبال

صوری ديگر مهر مطالبات و انتظارات و قدرت موجود خود را « مشترکات» بسان همه 

ريکای شمالی با عبور از اين شرائط و تبديل شدن کوبید. بورژوازی اروپا و اممی بر آن

به قدرت مسلط اقتصادی و سیاسی، نه فقط اين شعار را کنار گذاشت که دين، کلیسا، 

دينی و قدرت اربابان کلیسا را به صورت سالحی بسیار کارساز در کنار های توهم بافی

ارگر به کار کهای تودهداری ديگر خود، علیه جنبش ضد سرمايههای همه سالح

گرفت. در کمون پاريس، هنگامی که کموناردها فرمان انحالل کلیساها و در هم 

کوبیدن ابزار دينی اختناق و سرکوب طبقه کارگر را صادر کردند، اين بورژوازی فرانسه 

بود که با تمامی سبعیت به حمايت از کلیسا و قدرت کشیشان برخاست. زمان 



 363/   لغو کار مزدیجنبش 

اسب با شرائط و مقتضیات مبارزه طبقاتی، عصای گذشت، مذهب بر حسب نیاز و متن

قهر و قدرت سرمايه شد و روز به روز هم بیشتر شد. بورژوازی مسلط در قدرت 

تلخ از دوران فرودستی به ای را بسان خاطره« جدائی دين از دولت» سیاسی شعار 

فرمیسم گسترده رداری بعد، به ويژه پس از میدانهای بايگانی تاريخ سپرد و در دوره

راست سنديکالیستی و پسرفت موج پیکار ضد کار مزدی طبقه کارگر اروپا، عمومًا، 

گسترده خلقی اقمار اردوگاه يا مائوئیستی و در هر حال آويزان به های جنبش

کمونیسم بورژوائی بودند که آن را برداشتند. جريانات اخیر در طول قرن بیستم از اين 

» ر همه اهداف، رؤياها و انتظارات خود و به طور مثال شعار استفاده کردند و در کنا

قطع وابستگی به »  ،«!!رشد آزاد سرمايه داری»  ،«!!استقرار صنعت مستقل ملی

انگاره پردازی ها و ده«!! ديکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانان»  ،«!!امپريالیسم

ها ترين طیف اين جنبش کارگر نیز در میان نهادند. چپهای توهم بار ديگر با توده

همان گونه که از رؤياها و از همه چیزشان پیداست به هر حال به رغم هیاهوهای 

نداشتند. استقرار نوع خاصی داری سرکش چپ نمايانه!! هیچ ضديتی با اساس سرمايه

خواستند و البته همین می از برنامه ريزی نظم تولیدی، سیاسی و مدنی سرمايه را

وغین ضد کارگری را در زير پرچمی دروغین با اسم و رسم و نشان متاع بنجل و در

نمودند!! ايده جدائی دين از حکومت يا تحقق می پرولتاريای سوسیالیست حمل

و برای الگوهای دولتی ايدآل آن ها، يا ها و حقوق انسانی برای اين جنبشها آزادی

فقط شعاربافی و ساز و کار  «!!سوسیالیسم» دولتی آراسته با بیرق داری همان سرمايه

خود به اندازه کافی در مذهب غرق بودند، با کلیسا نرد ها تولید توهم بود. اين جنبش

امپريالیسم » باختند و با ارتجاع هار پان اسالمیستی برای گرمی بازار می عشق

 کردند. سرمايه در اين عصر، در هیچ کجای جهانمی ناسیونالیستی بیعت «ستیزی

نست ضد مذهب باشد، از اين که بگذريم، در بخشی از دنیا، در جوامع حوزه توانمی

و هیچ شکلی از برنامه ريزی داری باال، هیچ دولت سرمايههای سرکشی و عروج جنبش
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توانست چوبدست ديکتاتوری هار و نمی نظم تولیدی و سیاسی و اجتماعی سرمايه

سطائی، زن ستیزی و مذهب ساالری قهر قرون وهای عريان، توسل به تمامی زرادخانه

را کنار بگذارد، سرمايه در اين کشورها فاقد هر نوع ظرفیت الزم برای تحمل هر میزان 

بود، ارزش افزائی و خودگستری و بقای آن، به ها آزادی و حقوق اجتماعی انسان

هولناک ترين شکل سالخی معیشت کارگران، به نازل ترين سطح ممکن بهای نیروی 

کارگر اتکاء داشت و دارد. در های به قتل عام بی عنان هر نوع امکان رفاهی تودهکار، 

چنین وضعی سخن از تحمل آزادی ها، رفاه و حداقل حقوق انسانی يا جدائی دين و 

 توسط سرمايه، نه فقط دروغ که فاجعه دروغ بافی است. ها دولت و مانند اين

طبقه داری ت شعار جنبش ضد سرمايهدر مورد اينکه چرا شعار جدائی دين از دول

کنم اما پیش از آن بايد بر آنچه در تاريخ می کارگر نیست چند سطر پائین تر بحث

روی داده است اندکی درنگ کنیم. دولت نه فقط در شرائط روز که ديری است در 

است. دولتی که کل تار و پود هستی خود را از داری سراسر جهان فقط دولت سرمايه

ات استقرار نظم تولیدی، سیاسی، مدنی، اجتماعی و همه چیز سرمايه اتخاذ و ملزوم

کند. اين دولت برای ايفای نقش خود به مثابه نهاد نظم سرمايه در همه می استنتاج

اجتماعی مذکور، از همه چیز، از هر نوع سبعیتی، از هر وسیله حمام خون، های عرصه

 کند يامی هر آنچه که به عقل خطور هر نوع بربريت، هر سالح کشتار جمعی و

کند و در آينده خطور خواهد کرد به اندازه کافی، تا هر کجا، به هر گونه که بتواند نمی

جويد. مذهب، ناسیونالیسم، فاشیسم، راسیسم، نازيسم، دموکراسی، سوسیال می سود

تاتوری دموکراسی، امپريالیسم ستیزی خلقی، اشکالی از سوسیالیسم و کمونیسم، ديک

حاضر و آماده سرمايه های عريان، استبداد دينی، همه و همه ابزار، راهکارها و سالح

برای دفاع از موجوديت خود و دفع و رفع خطر جنبش کارگری هستند. نظام 

با توجه به شرائط خاص، با توجه به کم و کیف آرايش قوای طبقاتی و داری سرمايه

، با رجوع به حصه سرمايه اجتماعی هر کشور چشم انداز اعمال قدرت جنبش کارگری
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کارگر دنیا و ظرفیت موجود سرمايه در پاسخ به های در کل اضافه ارزش تولیدی توده

کشد تا از می را از نیام برها فشار انتظارات و مبارزات کارگران، يکی از اين سالح

نمايد. مذهب  و قمعطبقه کارگر را قلع داری سرمايه دفاع کند و جنبش ضد سرمايه

ارگانیک سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی است. درست به همان در اينجا جزء 

گونه که ناسیونالیسم و فاشیسم و راسیسم و نازيسم و دموکراسی و سوسیال 

دموکراسی و ساير اشکال برنامه ريزی نظم سیاسی يا اجتماعی سرمايه همه و همه 

يه هستند. جمهوری اسالمی خروج شورشی اسالم اجزاء ارگانیک رابطه اجتماعی سرما

داری مدرن و متمدن!! و نهاد اسالمی کردن شیوه تولید سرمايهداری بر نظام سرمايه

از جهنم بردگی مزدی است که اسالم را سالح ای نیست!! دولت روز سرمايه در گوشه

شاه به  بیند. رژيممی بسیار کارآمد اعمال حاکمیت و حمام خون هر ندای مخالف

جای دين اسالم، از معجون متناقضی در شکل ناسیونالیسم هار ايرانی، عظم رمیم 

میتراپرستی دينی، ديکتاتوری هار بوروکراتیک، مدرنیته کاريکاتوری، سلطنت اهورائی 

نمود. می به اندازه کافی استفاده ،و روايت ديگری از همین اسالم و تشیع موجود

نیمی از جهان با سالح کمونیسم بر کارگران حکومت کرده متوالی در های سرمايه دهه

چین در گنديده ترين بخش جهنم داری است. همین حاال هم دولت سرمايه

کند. مشکل کارگران دنیا نه دولت دينی می عین همین کار را با کارگرانداری سرمايه

ا شود، برای بلکه نفس وجود دولت باالی سر جامعه است. برای اينکه دين از دولت جد

اينکه دولت دينی محو گردد، بايد حتماً وجود دولت را نابود کرد و بايد حتماً علیه 

موجوديت دولت جنگید. اين کار را بايد بر بستر کارزار ضد کار مزدی کاويد. بايد 

ساخت. بايد در سنگر داری مبارزه علیه دولت را جزء اليتجزائی از مبارزه علیه سرمايه

توان به نمی مايه به طور مستمر علیه دولت سرمايه يورش برد.جنگ علیه سر

بورژوازی گفت که خريد و فروش نیروی کار آری، سرمايه آری، کار مزدی آری، 

استثمار نیروی کار آری، انفصال کامل کارگر از کار آری، سلطه خداگونه سرمايه بر 
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و جدائی دين « شروطهابه شرطها و » آری اما ها هست و نیست انسان آری، همه اين

شکی «!! من شروطها» آزادی سیاسی و حقوق مدنی نیز «!! من شروطها» از دولت نیز 

توان اينسان گفت و اين شعارها را با صدای هر چه بلندتر هم فرياد کرد می نیست که

است نه کار جنبش کارگری، يا حداقل کار  بورژوازیهای ونیا اين کار اپوزيسام

 طبقه کارگر نیست. داری هجنبش ضد سرماي

سرمايه يا رابطه تولید اضافه ارزش، خود هولناک ترين برهوت خداسازی و دين 

پردازی است. سرمايه خود، خدای کل خدايگان ها، فائقه ترين قدرت مسلط بر کل 

عصر است، مظهر تمامیت انفصال انسان از هستی آزاد انسانی و بانی های هستی انسان

ترين اشکال سقوط انسان از هر نوع آزادی و توان و اعمال قدرت آگاه و باعث دهشتبار

و خالق و آزاد انسانی خويش است. هیچ شکل بتوارگی از بتوارگی سرمايه موحش تر، 

دژخیم تر، جبارتر، قاهرتر، مسخ کننده تر و متحجرسازتر نیست. سرمايه در بند بند 

سازی ها، خرافه آفرينی ها، ساقط پروسه بازتولیدش، کل باژگونه پردازی ها، مسخ 

از هستی انسانی خويش و کل قتل عام آزادی و حقوق و عزت و شرف ها نمودن انسان

کند و اين شريعت و ديانت می را لباس شريعت تنها و اعتبار و موجوديت انسانی آدم

ار نظامی جريان فکر و ذهن و تهای و اعتقاد و بت پرستی را با توسل به کل زرادخانه

تا جائی که مطلوب و جار دل و داری سازد. سکوالريسم سرمايهمی و پود شعور افراد

همنشین و همراه و عصای قدرت اوست، خود شکلی از شريعت سرمايه است. سرمايه 

دينی های توان از سرمايه خواست تا دولت خود را از آاليشمی کند و چگونهمی چنین

 گرداند؟!! اما مسأله به اينجا ختمها نی را راهی خانهبپااليد، منزه سازد و هر نوع دي

شود. فرض کنیم که قرار است سرمايه به اين خواست تن دهد. اولین سؤال نمی

ای اساسی اين است که در چه شرائطی و در دل کدام موقعیت به قبول چنین مطالبه

يا مشاهده  گردن خواهد نهاد؟ آيا با احساس هراس از مانیفست جدائی دين و دولت

بندد و می سکوالريستی است که بار و بنه عقب نشینیهای بیرق اعتراض جنبش



 367/   لغو کار مزدیجنبش 

کند؟!! يا بالعکس، فقط خطر جدی، حتمی و بالفعل انسداد کامل می تسلیم نامه امضاء

قدرت های مجاری تولید اضافه ارزش، خطر فشار بسیار سهمگین و نیرومند پنجه

رگر بر شريان حیات سرمايه، خطر از کارافتادگی کاهای پیکار ضد کار مزدی توده

کامل دستگاه تنفس سرمايه توسط جنبش آگاه بردگان مزدی است که او را به اين 

گرداند؟. پاسخ مثبت به بخش نخست سؤال می کار و به قبول اين کیفرخواست مجبور

ی عوامفريبی رفرمیستی است. مثل روز روشن است که هر گام عقب نشینی بورژواز

کالً و از جمله عقب نشینی از به کارگیری سالح دين، اگر بناست متضمن بهبودی در 

کارگر باشد، نیازمند اعمال قدرت تعیین های وضعیت زندگی و موقعیت پیکار توده

طبقه کارگر است و در همین جاست داری کننده و سرنوشت ساز جنبش ضد سرمايه

گر هر میزان فاصله گیری سرمايه از سالح آيد. اين که امی که پرسش دومی به میان

دين و ظرف ابراز حیات دينی، در گرو صف آرائی ضد کار مزدی نیرومند جنبش 

کارگری است، اگر فقط زمینگیر شدن و افول قدرت سرمايه در زير آتش قهر تعیین 

طبقه کارگر است که او را به کنار گذاشتن سالح دين و داری کننده ضد سرمايه

کند چرا بايد ما اين جنگ می دينی مجبورهای و توحشها و احکام و شرارتقوانین 

روياروی میان سرمايه و جنبش سرمايه ستیز بردگان مزدی، جنگ جاری کارگران 

، «جدائی دين از دولت» را لباس جنگ داری علیه سرمايه و برای نابودی نظام سرمايه

کوالريستی اين يا آن رويکرد تن کنیم!! و در بازار تجارت سیاسی به جنبش س

 بورژوائی بفروشیم؟!!

گويند که مراد از طرح اين شعار اصالً جايگزينی می بگويند و يا حتماًای شايد عده

دولت دينی سرمايه با نوع الئیک دولت نیست، مراد نه استمرار حکومت سرمايه که 

ن و دولت را است و اين دولت است که بايد جدائی دي« دولت کارگری» استقرار 

محقق سازد!! با افکار برتافته از رابطه سرمايه و تبخیر شده از مناسبات کار مزدوری 

توان بر هم بافت، اما تناقض گوئی حدی و توهم بافی هم می هر نوع رطب و يابسی  را
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 آتی خود« دولت» بردی دارد. معنای حرف اين جماعت آن است که طبقه کارگر از 

ند و يک دولت شیعی، سنی، کاتولیک، پروتستان، ارتدکس، خواهد تا لطف کمی

نباشد!!! ها ارمنی، کنفوسیوسی، برهمائی، زردشتی، بودائی، يهودی، بابی و مانند اين

آتی « دولت کارگری» خواهند می پا پیش بگذارند و مدعی شوند که ای شايد هم عده

با هر فرمولبندی و در ها رفشکل و شمايل ايدئولوژيک پیدا نکند. راستش اين حها آن

هر نوع بسته بندی که ابراز گردد نه فقط دنیای تناقض بافی است که بسیار هول 

زند که اين می قبل از هر چیز بانگها باشد. اين تئوری بافیمی آفرين و موحش هم

دارند. دولتی « دولت کارگری» افراد يا محافل، چه روايت وحشتناکی از چیزی به نام 

ه هر چه شباهت داشته باشد به سازمان شورائی دخالت سراسری آحاد طبقه که ب

کارگر برای برنامه ريزی کار و تولید و زندگی اجتماعی هیچ شباهتی ندارد، سهل 

است، کاماًل ضد آن است، اصالً نهاد حضور آزاد، مستقل، خالق، آگاه، برابر و ضد کار 

تکی مخوف در باالی سر طبقه کارگر باشد. بالعکس بخنمی کارگرهای مزدی توده

است که کارگران بايد زير فشار رعب و وحشت و دهشتی که از فونکسیون ها، 

سیاست، قوانین، احکام و کل عملکردهايش دارند، مدام از پائین و بسان بردگان مزدی 

فرودست فاقد قدرت اما معترض با آن بگو مگو کنند. دولتی که در تمامی تار و پود 

يت خود، همان دولت کريه سرمايه است و اين محافل و جماعت اصرار دارند موجود

نامگذاری کنند. اين « دولت کارگری دوران گذار» و البد « دولت کارگری» آن را 

« دولت کارگری» دولت کارگری ارزانی خود اين افراد و احزاب و سکت هايشان باد. 

و آگاه و آزاد و برابر آحاد طبقه  برای رويکرد ضد کار مزدی سازمان دخالت مستقیم

کارگر در کل مسائل مربوط به برنامه ريزی کار و تولید، چه تولید شدن و چه تولید 

های در کلیه حوزهها نشدن، تعريف کار، توزيع محصول کار، تمامی تصمیم گیری

زندگی اجتماعی و همه امور رفاهی و قرارها و مبانی و قراردادهای زيست همگانی و 

محصول مستقیم و ادامه ارگانیک جنبش ضد کار  «دولت»شتراکی انسان هاست. اين ا
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در داری حاکمیت سرمايههای کارگر است، جنبشی که در طول سالهای مزدی توده

زيست اجتماعی علیه سرمايه و علیه همه مظاهر حیات سرمايه داری، های کل عرصه

ب حقوق انسانی سرمايه و علیه هر نوع از جمله علیه هر نوع ديکتاتوری و خفقان و سل

مذهب و دين و خرافه پردازی و آئین سازی و مکتب بافی سرمايه پیکار کرده است. 

مثل روز روشن است که چنین ساختار قدرت شورائی و سراسری کارگری بر متن 

فرايند کفن و دفن نظام بردگی مزدی همه چیز اين نظام و از جمله تمامی ابزار 

سازد. کاری که در کمون پاريس می رکوب و خرافه بافی دينی آن را ساقطاختناق، س

با همه موقعیت ضعیف و فرسوده و بی ثبات کموناردها شاهد تابش بسیار پردرخشش 

آن بوديم. کموناردها در همان لحظات نخستین کسب قدرت حکم به های جلوه

يا پشتیبانی قدرت  انحالل کامل کلیساها و مصادره همه اموال اين مراکز قدرت

 سرمايه دادند.  آيا به راستی هیچ چیز مسخره تر و متناقض تر و هذيان گونه تر از اين

توان سراغ گرفت که چنان سازمان سراسری شورائی ضد کار مزدی مرکز دخالت می

سراسری آگاه و نافذ و آزاد و برابر آحاد کارگران را دولتی فکر کنیم که بايد تعهد 

به شعار جدائی دين از دولت متعهد باشد!! به طور قطع هیچ عقل سلیم بسپارد تا 

کند و درست به همین دلیل شعار جدائی نمی هاانسانی خود را اسیر اين تناقض گوئی

دين از دولت، سوای مطالبه جايگزينی دولت دينی سرمايه، با دولت الئیک 

 ند داشته باشد. توانمی هیچ معنی و محتوا و انتظار ديگریداری سرمايه

گفتگوی جدائی دين از دولت معنای صريحی دارد. اينکه بودن دولت آری، بودن دين 

نیز آری، اما اين دو بايد از هم منفک باشند. ترديدی نیست که طیف وسیع مطرح 

کنندگان اين شعار هر کدام تحلیل و روايت خاص خود را از محتوا يا مفاد آن دارند 

يا درستی و نادرستی چنین شعاری، برای جنبش ضد کار  اما در مورد موضوعیت

مزدی طبقه کارگر جای بحث بسیار است. ما خواهان برچیده شدن هر نوع دولت 

هستیم. شرط نخست پیروزی جنبش کارگری بر قدرت سیاسی سرمايه را پايان دادن 
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زينی بینیم. از جايگمی کارگر و جامعههای به وجود هر نوع دولت باالی سر توده

توسط سازمان شورائی سراسری آحاد کارگران برای داری بالواسطه دولت سرمايه

رانیم، ما خود را متعلق به رويکردی می برنامه ريزی سوسیالیستی کار و تولید سخن

کارگر، سازمانیابی های دانیم که در طرح مطالبات روز تودهمی طبقاتی و کارگری

ش، نوع نگاه به فرايند آگاهی طبقاتی کارگران جنبش کارگری، رژيم ستیزی اين جنب

است. از درون داری و در تمامی فراز و فرود و پیچ و خم مبارزه طبقه اش ضد سرمايه

اين جنبش و در همه سنگربندی هايش با قدرت سیاسی بورژوازی سر جنگ دارد، 

ار مزدی، با از اين شبکه سراسری پیکار، دقیقًا از سنگر ضد کای همه جا و در هر حلقه

سالح ضد کار مزدی، با راهبرد و راهکار ضد کار مزدی و با قدرت اتحاد و تشکل ضد 

کار مزدی، علیه سرمايه، علیه همه تبعات هستی سرمايه و از جمله علیه دولت 

و خاکريزها و آوردگاه ها، ها جنگد. همه جا و در تمامی اين میدانمیداری سرمايه

حقوق و قرارداد و مدنیت و سیاست و فرهنگ و اخالق و  کند تا قانون ومی تالش

قرار دهد. اين جنبش و اين رويکرد با داری مذهب سرمايه را آماج ستیز ضد سرمايه

تواند خواستار جايگزينی نوعی از دولت سرمايه با نوعی ديگر و از نمی اين اوصاف

 با دولتی الئیک باشد!! داری جمله دولت دينی سرمايه

فته شود که جنبش ضد کار مزدی همه مطالبات خود را در عین حال که ضد شايد گ

ها کند، تمامی آنمی مطرحداری هستند، اما در شرائط استیالی سرمايهداری سرمايه

را دستور کار روز جنبش ها داند و تحقق آنمی کارگرهای را موضوع روز مبارزه توده

توان در شرائط استقرار و می و اگرسازد. اگر اين کار درست است می کارگری

بود پس چرا جايگزينی داری حاکمیت بردگی مزدی دنبال تحقق مطالبات ضد سرمايه

دولت دينی با الئیک را هم يکی از اين مطالبات ندانیم و چرا برای حصول اين خواست 

ه از امکان دستیابی بداری مبارزه نکنیم؟!! چرا بايد در قعر تسلط سبعانه سرمايه

جنسی، ممنوعیت هر های سیاسی، حقوق اجتماعی و رفاهی، رفع نابرابریهای آزادی
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نوع دخالت دولت در امور شخصی زندگی انسان ها، الغاء کار کودک، رفع آلودگی 

و نوع  «نژادی»و « ملی» و « قومی» محیط زيست، پايان دادن به هر نوع بی حقوقی 

يابد و در زمره می دولت، حکم ديگری حرف زد، اما شعار جدائی دين ازها اين

داری همگی ضد سرمايهها گیرد؟ چرا اولینمی روز طبقه کارگر قرارای مطالبات پايه

پیوسته های نخست حلقههای هستند اما دومی نیست، چرا مبارزه برای تحقق خواسته

مزدی است؟  اما پیکار برای جدائی دين از دولت فاقد بار ضد کاراند ستیز علیه سرمايه

کاًل و از جمله با داری پاسخ اين سؤال يا سؤاالت بسیار روشن است. ما با نظام سرمايه

در حال جدال و مبارزه هستیم، برای ما وجود اين نظام و کل داری هر دولت سرمايه

برنامه ريزی نظم سیاسی، مدنی، حقوقی، دولت و همه چیزش فاجعه استثمار، سیه 

حش، توهین، تحقیر و نفی هستی انسانی است. رابطه طبقه ما با روزی، بی حقوقی، تو

اين نظام رابطه درخواست کردن و انتظار اجابت يا تحقق انتظارات نیست. بالعکس 

که کل ای رابطه دو طبقه متخاصم در دو سوی يک جنگ واقعی طبقاتی است. طبقه

ذاری اجتماعی و کار، محصول کار، همه آزادی ها، حقوق، ظرفیت رشد، قدرت اثرگ

کل هستی انسانی وی به طور کامل اشغال شده و آماج وحشیانه ترين تهاجمات قرار 

کند و می که کل اين اشغال و تهاجم و تعرض را برنامه ريزیای گرفته است و طبقه

کشد عوارض می نمايد. طبقه نخست فروشنده نیروی کار است و هر چهمی اعمال

وی کار است و طبقه دوم صاحب سرمايه است و همه اقتدار اجبار او به فروشندگی نیر

و تسلط و توحش و حاکمیت خود را از وجود سرمايه و از درون رابطه اجتماعی 

کند. میان اين دو طبقه سوای جنگ هیچ رابطه ديگری مجاز نیست می سرمايه احراز

 طبقه کارگر بر تا آنجا که بهای و هر مراوده، قرارداد، مناقشه، آتش بس يا معاهده

بايست در چهارچوب معماری دقیق تر استحکامات جنگی، تقويت سازو می گردد،می

ها و تضمین کننده خسارات کمتر شکستها برگ و بنیه جنگی، هموارساز راه پیروزی

باشد. در جنگ قرار نیست يکی از دو قطب و دو قدرت متخاصم، رديف کننده 
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تظارات خويش و ديگری اجابت کننده و پاسخگوی خواهش ها، مطالبات، توقعات و ان

کارگر و نظام بردگی مزدی های گردد. چنین تبیینی از رابطه تودهها اين چشمداشت

راست و چپ و صفه نشینان سنديکاها و احزاب های فقط تبیین آشنای رفرمیست

 مختلف و بر اساس رويکردهایهای تواند با نگاهمی است. مطالبات جنبش کارگری

کاماًل متفاوت و متضاد ورانداز شود و مورد کالبدشکافی قرار گیرد. برای رفرمیسم 

ها یست ها، آنارکوسنديکالیست ها، اينچپ، آنارشهای بسیاری از رفرمیستحتی 

کارگر است که صاحبان سرمايه بايد پرداخت های از حقوق اجتماعی تودهای مجموعه

مطالبات طبقه کارگر، رونوشت مصدق همان  را به دوش گیرند. اين تلقی ازها آن

کند. اينکه گويا کارگران به مثابه می باورها و افکاری است که رابطه سرمايه القاء

امکانات رفاهی و ای توانند از پارهمی حق و حقوقی دارند،داری شهروندان نظام سرمايه

است و بايد  اجتماعی برخوردار باشند! قدرت سیاسی حاکم نماينده منافع همگان

تمامی شهروندان از جمله کارگران باشد، اينکه گويا طرح اين های پاسخگوی خواست

هم بايد بر پايه رعايت مصالح داری مطالبات حق است و سرمايه داران و دولت سرمايه

چاره انديشند، تدبیر کنند و به سیاست گذاری پردازند. ها کل جامعه، برای تحقق آن

بیند و از منظر عمیقاً می دی موضوع را از همه لحاظ بالعکسرويکرد ضد کار مز

کارگر در هیچ حوزه و زمینه و سطح های اندازد. مطالبات تودهمی متضادی به آن نظر

و شرائطی مطلقاً از سنخ حقوق شهروندی نیستند، کارگران شهروند جامعه 

یست، قانون و قرار و باشند. جامعه موجود به هیچ وجه جامعه آنان ننمیداری سرمايه

ساختار و نظم و حقوق و مدنیت اين جامعه نه فقط پاسخگوی هیچ سطح از نیازهای 

نیست که کامالً بالعکس در جهت امحاء هر چه ها واقعی انسانی و اجتماعی آن

سهمگین تر اين نیازها، به نفع سرمايه، کارافزار افزايش سود سرمايه، ساز و برگ 

تر فشار استثمار کارگران و راهکار خودگستری و توسعه تعمیق هر چه هولناک 

از کارگران ای انباشت هر چه بی مهارتر سرمايه است. اينکه اين يا آن کارگر يا عده
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پندارند در اساس می انديشند يا بالعکس خالف آنمی بیند ومی مسأله را اين گونه

است زير فشار توهم و کارگر ممکن های آورد. تودهنمی ماجرا هیچ تغییری پديد

ناآگاهی و مهمیز کشنده القائات بی امان و سرکش و متراکم سرمايه همه چیز را 

معکوس بینند، با چشم بورژوازی نگاه کنند و با عقل نظام بردگی مزدی تعقل بنمايند 

 را شهروندان جامعه موجودها آن ،باژگونه و توهم بارهای و تعقلها اما اين نگاه کردن

 را با نظام بردگی مزدی همجنس و همگونها ند و هستی اجتماعی آنکنمی

سازد. اين هستی، مستقل از آگاه يا ناآگاه، در هر حال با هستی سرمايه در تعارض نمی

و تضاد قرار دارد و رابطه میان آن ها، نه از جنس همزيستی مسالمت آمیز که از سنخ 

دادن مطالبات کارگران در چهارچوب جنگ و ستیز و رفع و دفع همديگر است. قرار 

ای حقوق مدنی و اجتماعی و شهروندی کاری است که رفرمیسم راست اتحاديه

 خواهد و اعمالمی کند و اين بدون هیچ اگر و اما همان چیزی است که سرمايهمی

کند. اگر قرار است کارگر نه با مغز بورژوازی بلکه با چشم عقل خود به مثابه انسان می

نده نیروی کار به موقعیت خود بنگرد، در آن صورت هر نوع و هر سطح مطالبات فروش

سیاسی و حقوق اجتماعی و های وی از افزايش بهای نیروی کار گرفته تا آزادی

امکانات رفاهی، تبعیض ستیزی و هر آنچه در زمینه زندگی بهتر و آزادتر برای خود و 

یمان و آهن و مصالح و مالط و ابزار خواهد بايد سنگ و سمی هابرای همه انسان

طبقه کارگر داری معماری سنگر پیکار ضد کار مزدی او باشد. جنبش ضد سرمايه

کند. اين جنبش هنگامی می جنبشی است که مطالبات جاری خود را اين گونه دنبال

 که از دکتر و دارو و بهداشت رايگان يا در واقع  خارج از مدار داد و ستد پولی سخن

شود تا از سر کرامت انسانی نمی هاراند دست به دامن صاحبان سرمايه و دولت آنمی

به اين حقوق شهروندی عنايت نشان دهند و سیاست تحقق آن را پیش گیرند. کاماًل 

که با کار ای کند. کیفرخواست طبقهمی بالعکس آن را کیفرخواستی علیه سرمايه تلقی

ست امکانات اجتماعی و رفاهی موجود را تولید خويش کل سرمايه و تمامی هست و نی
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کرده است، هر چه دکتر و دارو و بهداشت و درمان و بیمارستان و مؤسسات پزشکی و 

تحقیقی و اکتشاف و اختراع و دانش پزشکی است، جزء بسیار ناپیدائی از دنیای کار و 

فرخواست از وی سلب گرديده است و او به موجب اين کیها تولید اوست. همه اين

دارد که برای بازپس گیری اين جزء ناپیدا با همه توان پیکار خود به جنگ می اعالم

بورژوازی خواهد رفت. جنبش ضد کار مزدی به رابطه خود با سرمايه و محتوای 

 حیات اجتماعی و انسانی اين نوع نظرهای مبارزات جاری خود در تمامی عرصه

مسکن و آموزش و مهد کودک يا مراقبت از  اندازد. وقتی که افزايش دستمزد،می

 بدون هیچ داد و ستد پولی را به میانها سالمندان و هر پديده رفاهی ديگر و همه آن

 پیوسته يک کیفرخواست پرشور طبقاتی و تاريخی تلقیهای کشد همه را حلقهمی

دارد و راه اجرای اين می جنگ علیه سرمايه را اعالمها کند، با طرح آنمی

ها، دنیائی داند. حول هر کدام اينمی کیفرخواست را اعمال قدرت متحد طبقاتی

و توضیحات را ها اندازد، اين کالبدشکافیمی یین طبقاتی به راهآناتومی و تحلیل و تب

سازد و اين آگاهی را سالح کارزارهای هر چه مؤثرتر می تار و پود هستی آگاه کارگران

گرداند. رويکرد ضد کار مزدی میداری ائی سرمايهجنبش کارگری برای نابودی نه

زندگی اجتماعی از جمله های همین تلقی از مبارزه و مطالبات را به تمامی حوزه

سیاسی، جدال علیه تبعیضات جنسی، حقوق کودکان و ستیز با قدرت های آزادی

ژوازی يا نیز کارگران از بورها بخشد. در اين میدانمی تسریها دولتی و مانند اين

 دولت سرمايه مطالبه آزادی سیاسی و رفع نابرابری جنسی يا تضمین حقوق کودکان

انسانی را کشتار کرده است، های کنند. اين سرمايه است که اشکال مختلف آزادینمی

و حقوق ها نفس فروشنده نیروی کار بودن متضمن سقوط از ابتدائی ترين آزادی

نیروی کار منشاء، مولد، موجد و بانی و پاسدار  انسانی است. رابطه خريد و فروش

ضد انسانی است. سرمايه با های و سبعیتها تمامی بی حقوقی ها، ستمکشی

ها و ستمها موجوديت خود هر آزادی و حقی را از کارگر سلب کرده است و کل نا حق
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ق را علیه او اعمال نموده است. مبارزه کارگر برای آزادی سیاسی و هر نوع حقو

اجتماعی باز هم کیفرخواستی علیه تجاوزگری، تهاجم و تطاول سرمايه به حريم 

حیات انسانی اوست. تحمیل اين جنايات توسط سرمايه بر کارگر جبر هستی سرمايه 

و جزء اليتجزائی از جنگ او برای بقای اين هستی است و درست بر همین اساس 

تواند مطالبه نمی ع هر ستم کشی نیزمبارزه کارگر برای آزادی و حقوق اجتماعی و رف

جزء ها و رفع اين ستمها حقوق مدنی از نظام بردگی مزدی باشد. استیفای اين آزادی

از همان کیفرخواست طبقاتی است که دائره شمول آن کل عینیت موجود ای پیوسته

 کارگر بايد علیههای گیرد و در تمامی قلمروهای حیات اجتماعی تودهمی را در بر

سرمايه صادر گردد و محور واقعی پیکار قرار گیرد. در يک کالم جنبش طبقه کارگر 

هر گاه که با سر آگاه طبقاتی به جهان نظر اندازد، هر گاه که سرمايه و مناسبات 

سیاسی، رفاه های داند که تحقق آزادیمی بسیار خوب ،را خوب بشناسدداری سرمايه

زينی ديکتاتوری هار سرمايه با دموکراسی و حقوق اجتماعی، نه از طريق جايگ

که فقط و فقط در فرايند پیکار سازمان يافته ضد سرمايه و برای محو داری سرمايه

موجوديت بردگی مزدی قابل حصول است. جنبش ضد کار مزدی بسیار خوب آگاه 

است که هر میزان دستیابی کارگران به اين يا آن شکل آزادی، به اين يا آن حق 

 عی صرفاً تابعی از وسعت و شدت و قدرت پیکار آنان علیه سرمايه است.اجتما

کنند. آنان اصالً از نمی کارگر چنینهای برخواهند آشفت که تودهای در اينجا نیز عده

خود پردازند، بلکه های کنند تا به طرح خواستهنمی عزيمتداری مبارزه ضد سرمايه

 ت که به مبارزه با سرمايه داران رویبالعکس، زير فشار احتیاجات معیشتی اس

از يک بحث  کاریکاتوریکنند. سخن اين عده ظاهری آراسته دارد، زيرا که می

درست است، اما مهم اين است که به دلیل همان کاريکاتور بودن و غیرواقعی بودنش 

به « کاتولیک تر از پاپ» نه فقط از بیخ و بن گمراه کننده و دروغ است که بسیار 

ع از شالوده هستی سرمايه و اساس توهم آفرينی، باژگونه پردازی و مسخ سازی دفا
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پردازد. هسته اصلی سخن درستی که رفرمیسم چپ آن میداری ماهوی نظام سرمايه

کارگر از سر ستیز با های را تحريف و به کاريکاتور مبدل ساخته، اين است که توده

روند. نمی سیاسی خويشهای ی و آزادیرفاهی و معیشتهای سرمايه به سراغ خواسته

کنند. اين حرف کاماًل می روند واقعی ماجرا معکوس است يعنی از اولی به دومی عروج

گويند نه اين سخن درست که مسخ و باژگونه می هادرستی است اما آنچه رفرمیست

اتی سازی و تحريف عمیقاً سرمايه پسند آن است. آنان بر اين واقعیت و اين نکته حی

اندازند که اساس عدم عزيمت کارگران از ضديت با سرمايه دقیقًا محصول می پرده

سرمايه است. اين رابطه خريد و های و کژراهه سازیها خرافه بافی ها، گمراهه آفرينی

فروش نیروی کار است که در لحظه لحظه بازتولید خود دنیائی از وارونه پردازی و 

کند و خورد و خوراک فکر و ذهن و زندگی می لیدجهل و خودبیگانه سازی را تو

سازد. اين سرمايه است که از زمین و آسمان و از ورای تمامی ساز می کارگرهای توده

کند که گويا نه نیروی کار می و کارها و با قدرت همه زرادخانه هايش به کارگر القاء

گويد عینیت موجود می بلکه کار خود را فروخته است!!! سرمايه است که به کارگر

عینیتی انسانی است!!! و قوانین، حقوق، سیاست، مدنیت، نظم، فرهنگ، ادبیات، هنر، 

دانش و همه چیزش مبتنی بر منافع جمعی شهروندان است!!! سرمايه است که دولت 

زند، بر واقعیت استثمار توحش بار کارگر و کل می خود را دولت همه طبقات جار

کشد، مغز و ذهن و فکر و می کارگر پردههای جعه بار تودهفرودستی هولناک و فا

 شعور کارگران را با مصالح و مالط مورد نیاز بازتولید رابطه تولید اضافه ارزش معماری

کند، انفصال بی مهار کارگر از خود، از کار و محصول کار خويش را امر مقدر می

قهر و قدرت خدائی کار مرده کند و اسارت وی در چنگال می طبیعت و تاريخ قلمداد

دارد. کارگر در عمق باتالق ماالمال از جهل و می خود را قانون ذاتی هستی اعالم

که سرمايه برايش حفاری و بر او مستولی ساخته است در ای باژگونه پردازی و خرافه

همین ها کند و رفرمیستنمی خود از ستیز با سرمايه حرکتهای طرح خواسته
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خیزند. از همه می گذارند و با تمامی قوا به دفاع از آن برمی ه را صحهجنايت سرماي

خود از سرمايه و نقد های کشند که کارگر در طرح انتظارات و خواستهمی سو فرياد

کند و بنا بر اين هر نوع تالش برای سوق نمی و جنگ علیه سرمايه آغازداری سرمايه

روزمره اش در قالب يک منشور ضد کار دادن جنبش کارگری به سمت طرح مطالبات 

مزدی هم کاری نادرست و اتوپیک و آنارشیستی است!! در مورد اينکه چرا 

کنند من در جاهای ديگر به تفصیل توضیح داده ام و در اينجا می چنینها رفرمیست

 کنم.   می اجتنابها از بازگوئی آن

گردم. رويکرد ضد کار مزدی می با اين توضیحات به شعار جدائی دين از دولت باز

کند. دعوت از نمی مبارزهداری برای استقرار يک دولت سکوالر و دموکراتیک سرمايه

کارگر برای جايگزينی دولت موجود بورژوازی با چنان دولتی جزء اليتجزای های توده

از طبقه سرمايه دار همراه با رفرمیسم هائی سیاست، برنامه ريزی و پراتیک گروه

و چپ درون و حاشیه جنبش کارگری است. اينانند که دقیقاً از سر دروغ و با  راست

کنیم می ورزند. ما با سرمايه مبارزهمی کارگر به اين کار مبادرتهای هدف فريب توده

و هیچ جزء از مبارزه ما، از مطالبات روز گرفته تا سازمانیابی و رژيم ستیزی و محتوای 

فاصله گیرد. هدف ما داری نبايد از زنجیره پیکار ضد سرمايه تواند ونمی کار آگاهگرانه

کارگر را های نیست و القاء اين نوع انتظار و خواست به تودهداری اصالح دولت سرمايه

بینیم. حتماً گفته خواهد شد و جمعیت می گمراه سازی آشکار جنبش کارگری

گويند  که يک دولت یمداری انبوهی حتی برخی مدعیان تعلق به جنبش ضد سرمايه

سکوالر و دموکراتیک کمتر از يک دولت ديکتاتور هار دينی برای جنبش کارگری و 

برای رويکرد ضد کار مزدی اين جنبش زيانبار و هالکت آفرين است. اين ادعا، ظاهری 

زيادی را های موجه و آراسته دارد اما از بیخ و بن اسیر باتالق رفرمیسم است و واقعیت

سازد. بحثی نیست که دولت دينی و ديکتاتور می گیرد يا از انظار دورمی ديدهبکلی نا

سرمايه موحش ترين و سبعانه ترين ضربات را بر پیکر مبارزات طبقه کارگر و جنبش 
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سازد اما اين بدان معنی نیست که دامنه يکه تازی می اين طبقه واردداری ضد سرمايه

ر جاری کارگران و کمونیسم لغو کار مزدی طبقه اشکال ديگر دولت سرمايه علیه پیکا

برای داری کارگر محدود يا مهار شده و اسیر مرزبندی است. هر فرم دولت سرمايه

کارگر ابزار، نهادها، های تودهداری خفه ساختن و قلع و قمع جنبش ضد سرمايه

نیز ها از و برگو سها راهکارها و ساز و کارهای ويژه خود را دارد. استفاده از اين اهرم

مشروط به کارائی و برد تأثیر آن هاست و هر دولت سرمايه زير هر نام و نشان و پرچم 

گیرد و می و نهادهای ويژه خود را به کارها و عنوان فقط تا جائی راهکارها و مکانیسم

و ورزد که به کارائی می و ابزارها اجتنابها و شیوهها از توسل به نوع ديگر ساز و برگ

 و قدرت تأثیر کارافزارهای مذکور امیدوار باشد. در غیر اين صورت حتماً به هارترين

کارگری و های توسل خواهد جست. اگر بتواند با کمک اتحاديهها هولناک ترين شیوه

را تضمین داری سیاسی، ماندگاری سرمايههای وجود احزاب متعدد يا برخی آزادی

و سبعیت مذهبی نیاز چندانی نخواهد داشت، از  کند، به دولت دينی و دين دولتی

هم به دور خواهد ماند، اما اگر اين راهکارها فاقد ها تحمل عوارض نامیمون کار برد آن

مادی برای اعمال باشند در آن صورت برای توسل به هر شکل های کارائی يا فاقد پايه

د شد. نکته دوم اينکه از درندگی و توحش، از جمله هر نوع مذهبی دچار ترديد نخواه

مختلف تشريح کرده ايم که گفتگوی استقرار يک های ما بارها، به کرات و به مناسبت

سیاسی های دولت دموکراتیک، سکوالر و پای بند به حداقل حقوق انسانی و آزادی

 ،کارگر در جوامعی مانند ايران و در دل وضعیت موجود جهان سرمايه داریهای توده

بورژوازی علیه جنبش های دازی و سوای بخشی از توطئه گمراهه بافیسوای توهم پر

کارگری هیچ چیز ديگر نیست. پیداست که فاکتور موقعیت جنبش کارگری و توان 

اعمال قدرت طبقه کارگر در عرصه کارزار طبقاتی، همه جا تعیین کننده اصلی سیر 

هد بود. موضوعی که به نوبه خواها و نبودنها ماجراها و رقم زننده واقعی ممکن بودن

دهد. اين پرسش که اگر جنبش می خود يک پرسش اساسی را هم در مقابل ما قرار
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کارگری با صف آرائی و اعمال قدرت قادر است بورژوازی را از کاربرد سالح دين به 

دست زند و در همین ای حصول اين هدف به حداکثر تالش دور دارد چرا نبايد بر

شعار جدائی دين از دولت را به يکی از قلمروهای مهم جنگ و ستیز  راستا چرا نبايد

خود تبديل کند. اين مسلمًا يک سؤال مهم است اما ما پاسخ آن را قباًل در ال به الی 

داری همین نوشته طرح کرده و توضیح داده ايم. پاسخ اين بود که جنبش ضد سرمايه

است و همه اهداف داری سرمايهطبقه کارگر يک جنبش کیفرخواست علیه موجوديت 

کند. تأکید کرديم که به طور می روز و آتی خود را در میدان پیکار با اين نظام دنبال

سیاسی، حقوق اجتماعی و امکانات رفاهی، نه راه سازش و های مثال در مورد آزادی

ينی گیرد و نه خود را به دار جايگزمی مذاکره و مماشات با سرمايه داران را در پیش

آويزد. برای رسیدن به اين می با نوعی دولت ديگر اين نظامداری دولت روز سرمايه

آزادی ها، امکانات و حقوق، اسیر کارزار جايگزينی ديکتاتوری عريان با دولت 

گردد. برای رهائی از بربرمنشی سرمايه راه استقرار مدنیت و دولت نمی دموکراتیک

دهد. فرار از فقر و فالکت و نمی ا پیش روی خود قراروفادار به مدرنیته بردگی مزدی ر

سیه روزی منبعث از کار مزدوری را در قربانی دار و ندار قدرت پیکارش در پای معبد 

کند و به نمی نمايد. هیچ کدام از اين کارها رانمی جستجوداری دولت رفاه سرمايه

و حقوق و رفاه و امکانات از ا هبه سرمايه و به شالوده سلب اين آزادیها جای همه اين

 آمدن دولت ديگر برد. خواستار رفتن اين دولت ومی توسط سرمايه حملهها انسان

جنگد. عین همین مسأله می شود، علیه هر نوع دولت باالی سر کارگران و جامعهنمی

 کند. خود را به اين شعارمی در مورد گفتگوی جدائی دين و دولت هم صدق

کوبد، بالعکس با می را که طرح آن بر حقانیت دين و  دولت مهر تأيیدآويزد، زينمی

تمامی توان روز خود علیه سرمايه، علیه هر نوع توحش سرمايه، از جمله توحش دينی 

کند و اين جنگ را با تدارک مداوم و تجهیز مستمر ضد کار مزدی می سرمايه جنگ

داری مايد. جنبش ضد سرمايهنمی قوای طبقاتی خود تا محو هر نوع دولت دنبال
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طبقه کارگر دنبال جايگزينی دولت دينی با دولت غیردينی نیست. در کار زار محو هر 

داند. جزء ارگانیک نمی نوع دولت است، اين کارزار را در هیچ شرائطی قابل تعطیل

کند. در پراتیک مستمر اين مبارزه می داند و دنبالمی خودداری مبارزه ضد سرمايه

ناسب با قدرت متحد سازمان يافته طبقاتی موجودش به همان اندازه که سرمايه را مت

سازد و کاربرد سالح دين يا هر سالح ديگر می راند، دولتش را نیز زمینگیرمی عقب

گیرد. طبقه کارگر قرنی است که در باتالق می توسط اين دولت را آماج يورش خويش

و سراب جهنمی سکوالريسم، مدرنیسم، « یکانقالب دموکرات»پر تعفن آويختن به 

خفه شده و از هستی ساقط شده است. ادامه اين راه داری مدنیت و دموکراسی سرمايه

آتی متولد های برای او، سوای ادای فريضه قربانی در پای معبد سرمايه به حساب نسل

 نشده طبقه خويش هیچ چیز ديگر نیست. 

توان با نمی یست که طبقه سرمايه دار را همدين نه فقط از سیاست قابل تفکیک ن

ای شرط و شروط و شعار و اتوپیابافی از کاربرد سیاسی دين ممنوع ساخت. هیچ گوشه

و به شکلی سالح قدرت، ای توان يافت که مذهب به گونهنمیداری از دنیای سرمايه

ه علیه عصای دست، جزئی از ابزار شستشوی مغزی و اختناق آفرينی و سرکوب سرماي

مختلف های درونی میان بخشهای جنبش کارگری يا حتی وسیله تسويه حساب

داری سرمايههای قدرت سرمايه نباشد. دولتهای بورژوازی با هدف تحکیم بیشتر پايه

در همه جای جهان، باالخص، به موازات تشديد هر چه سهمگین تر تناقضات درونی 

ی و آسیب پذيری ژرف تر و ژرف تر نظام اقتصادهای سرمايه، حدت عمیق تر بحران

بردگی مزدی، بسیار پرشتاب تر و سازمان يافته تر و برنامه ريزی شده تر به سوی 

دارند. مذهب و به طور می استفاده از سالح دين علیه جنبش کارگری جهانی گام بر

خاص اسالم، تاريخاً ظرف اعمال قدرت طبقات مسلط و همزمان سالح دست 

طبقه حاکم برای گمراه ساختن و به کجراه بردن مبارزات و اعتراضات های اپوزيسیون

فرودست و زير فشار استثمار بوده است. اسالم از آغاز تا امروز اين نقش را های توده
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داشته است. خالفت اموی، دستگاه قدرت عباسی، امارت سامانیان، سلطنت غزنويان، 

اهان مغول و تیمور اسالم را نهاد قدرت حکومت سلجوقیان و خوارزمشاهیان و حتی ش

و سالح حاکمیت فئودالیسم ايرانی کردند. در روزگار حکومت فئودالی اين سلسله ها، 

نیروهائی مانند معتزله، خرمدينان، سیاه جامگان، اسماعیلیه، سربداران و ديگران هم 

پیشه ور و  دهقان وهای از اسالم به عنوان ظرفی برای سوار شدن بر موج توهم توده

و تسويه حساب با ها ساير فرودستان، منحرف ساختن مبارزات ضد فئودالی آن

حاکمان روز حداکثر بهره برداری را به عمل آوردند. فئودالیسم میلیتاريستی صفوی 

استفاده از اسالم در اعمال حاکمیت اين نظام را به اوج رساند و شاهان زند و قاجار و 

تاله اسالم، بارگاه قدرت مساجد و نقش بازی مراجع عظام سايرين نیز همگی سالح ق

را ساز و کار بسیار برا، کارا و مؤثر ادامه حیات نظم کهنه فئودالی کردند. با شروع قرن 

سالح مذهب هیچگاه از دست بورژوازی داری بیستم و شتاب فرايند انکشاف سرمايه

تولیت آستان » نیافتاد.  ون فرویخواه در قدرت سیاسی سرمايه و خواه در اپوزيس

ده از آبادترين  400خورشیدی مالک  40که تا نیمه نخست دهه « قدس رضوی

سرمايه های به بعد همراه همه فئودالها روستاهای استان خراسان بود از همین سال

عظیم مالی و صنعتی های عظیم سرمايه به يکی از غولهای دار شده و راهی انباشت

ر شاه نیز اسم ماه محرم و ساير ايام سوگواری و اعیاد مذهبی درباکشور تبديل شد. مر

 که دستگاه سلطنت بورژوازی در سوگ يستاد. شیون و ماتمیهیچ گاه از رونق باز نا

بر پای ساخته بود نیز «!! اسالمیهای مارکسیست»وارده به اسالم از سوی های آسیب

سال شالق قهر و قتل عام و  کشد. آثار سی و يکمی آژيرها هنوز در گوش خیلی

جمهوری اسالمی نیز تا دنیا باقی است و داری توحش و سبعیت اسالمی دولت سرمايه

کشد از گرده تاريخ پاک نخواهد شد و از می تا انسانی بر روی اين کره خاکی نفس

زدوده نخواهد گرديد. به موازات همه اشکال توسل بورژوازی به اسالم برای ها سینه

کارگر همه جا شاهد آويختن های حاکمیت و حمام خون مبارزات تودهاعمال 
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ارتجاعی بورژوازی به اسالم با هدف تسويه حساب با رقبای حکومتی های ونیاپوزيس

زند اين می فريادها نیز بوده ايم و هنوز هم هستیم. آنچه از دل تمامی اين واقعیت

ه بورژوازی مستقل از اينکه در است که دين نه فقط از سیاست قابل تفکیک نیست ک

ديانت وی عین » ون يا هر جهنم ديگر، به هر حال یقدرت سیاسی باشد يا در اپوزيس

توان به طبقه سرمايه دار گفت حاکم نمی باشد.می «سیاست و سیاستش عین ديانتش

توان به اين طبقه گفت نمی باش اما لطفاً دين را کنار بگذار! درست به همان سیاق که

اگر قرار است سالح دين از دست سرمايه  .«تفنگت را زمین بگذار» کومت کن اما ح

هست، به همان داری را نابود کرد و تا زمانی که سرمايهداری گرفته شود بايد سرمايه

کاری سالح دين وی در امان ماند که زير های توان از صدمات مهلک و زخممی میزان

طبقه کارگر زمینگیر شده و امکان های توده داریفشار قدرت پیکار ضد سرمايه

 بکارگیری اين سالح قتاله را از دست داده باشد. 

گويند که در شرائط کنونی تاريخ، به اين دلیل که بورژوازی به هیچ وجه ای میعده

منادی شعار جدائی دين از دولت نیست، پس جنبش کارگری و به ويژه جنبش ضد 

ت که بايد آن را بردارد!! اينان بر همین اساس اصرار دارند طبقه کارگر اسداری سرمايه

شود، حتمًا کارگرانی هستند که دست به کار می که هر کجا چنین شعاری فرياد

معماری سنگر ضد کار مزدی هستند!! اين حرف از همه لحاظ نادرست است. اوالً 

برای  بورژوازی در هیچ کجای تاريخ به هیچ کس هیچ تعهدی نسپرده است که

رسیدن به اهداف خود از اين شعار يا هر شعار ديگری به هر نوع سوء استفاده دلخواه 

تواند کمونیسم را ظرف برنامه ريزی رابطه خريد و فروش می کهای دست نزند. طبقه

داری نیروی کار، ابزار حاکمیت سرمايه و سالح قتل عام هر اعتراض ضد سرمايه

تواند برای تسويه حساب با رقبای سیاسی نمی د چراکارگران در نیمی از جهان ساز

درون طبقه خود، برای تحمیق کارگران و برای حصول هر هدف ضدانسانی ديگر بیرق 

ه برافرازد و ساز جدائی دين از دولت ساز کند. آنچه برای هر بخش بورژوازی سیتالئی
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در برنامه  اساسی و حیاتی است به دست داشتن سکان قدرت برای احراز نقش مسلط

ريزی کار و تولید سرمايه ، دفاع از موجوديت نظام بردگی مزدی و تحمیل اين نظام بر 

کارگر است. آنچه هم که برای او بکلی بی تفاوت است نوع سالح و راهکاری های توده

کند. در اين گذر دين برايش همان می است که برای رسیدن به اين هدف انتخاب

تواند داشته باشد. به همان میزان می بی دينی بافی دروغینشعار نقشی را دارد که 

شود. می گردد که منادی ترفندباز جدائی دين از دولتمی مدافع اسالم ناب محمدی

زيادی از طبقه بورژوازی ايران زير نام چپ يا راست فرياد جدائی های همین االن گروه

دهند. می از هر کارگری هم سردهند. بسیار رساتر و نیرومندتر می دين از دولت سر

اين سخن که بورژوازی در دوره کنونی تاريخ اصالً حاضر به طرح شعار جدائی دين از 

مشهود پیش روی ما نیز کاماًل در تناقض قرار دارد، های دولت نیست حتی با واقعیت

مگر اينکه طرفداران اين نظر، جرياناتی از نوع اکثريت فدائی، حزب توده، جمهوری 

های متعدد سلطنت طلب و ناسیونالیست و ساير دار و دستههای واهان الئیک، گروهخ

مشابه را همه و همه لباس کارگر به تن کنند و در درون جنبش ضد کار مزدی طبقه 

کارگر جاسازی نمايند!!! باز هم چه بسا مدعیان اين نظريه استدالل کنند که اين 

دهند اما بدان عمل نخواهند کرد، يا مثالً می سرگويند. اين شعار را می دروغها گروه

دين آسمانی را با نوعی دين زمینی و ايدئولوژی حزبی جايگزين خواهند کرد. در 

بحث ما « گوئیمی جانا سخن از زبان ما» پاسخ اين استدالل حرف ما اين است که 

کور چه گويند اما از قبول واقعیت دروغگوئی احزاب مذمی نیز اين است که دروغ

او بايد داری خواهیم بگیريم؟ اينکه پس طبقه کارگر و جنبش ضد سرمايهای مینتیجه

خواستار جايگزينی دولت دينی سرمايه توسط دولت الئیک نظام بردگی مزدی گردد!! 

ضد کارگری رفرمیسم چپ و طیف احزاب های اين دقیقاً بخشی از همان تئوری بافی

که اند اينان سالیان دراز در گوش کارگران خوانده يا جريانات متعلق به آن است.

بورژوازی ظرفیت دموکراسی خواهی خود را از دست داده است و حال نوبت 
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پرولتارياست که پرچم بر زمین افتاده بورژوازی را بلند کند و انقالبات دموکراتیک و 

اگر چه از را به سرمنزل مقصود برساند. اين حرف داری مدنیت و سکوالريسم سرمايه

ماند اما فراموش نکنیم که هنوز هم برای بسیاری از محافل می شدت تمسخر به طنز

 و احزاب مدعی چپ و نمايندگی طبقه کارگر!!! حکم آيات آسمانی را دارد. 

کند و جزء ارگانیک می تا اينجا همه گفتگوی ما اين بود که آنچه پرولتاريا دنبال

ئی دين از دولت که تعرض علیه سرمايه در همه داند نه جدامی مبارزه روز خود

حیات اجتماعی از جمله قدرت سیاسی سرمايه و ادامه پیکار برای نابودی های عرصه

کامل هر نوع دولت و هموارسازی راه استقرار سازمان سراسری شورائی کار و مدنیت 

رزه کمونیستی و ضد کار مزدی است. در تکمیل اين بحث بايد تأکید کنم که مبا

وسیع علیه مذهب، هر نوع مذهب نیز جزء اليتجزای همین پیکار است. ما نه فقط 

دانیم که وجود دين به هر نمی جدائی دين از دولت را حالل هیچ مشکل طبقه کارگر

کنیم. مبارزه ما علیه می صورت و در هر شکل را نیز معضلی بزرگ برای بشريت تلقی

نیز هست. وقتی که ما از پروسه آگاهی، از ارتقاء سرمايه  مبارزه علیه هر نوع مذهب 

کارگران به هستی آگاه ضد کار مزدی، از تسری داری هستی خودجوش ضد سرمايه

به هستی بیدار، بصیر و داری نقد کمونیستی و لغو کار مزدی عینیت موجود سرمايه

ضد  کنیم، وقتی که اين آگاهی را سالح حیاتی پیکارمی آگاه طبقه کارگر صحبت

بینیم، پیداست که نقد ضد کار مزدی هر نوع مذهب را می طبقه کارگرداری سرمايه

داريم. می کارگر اعالمهای نیز جزء اليتجزائی از همین فرايند آگاهی و آگاه شدن توده

مذهب، گواه جهل و فروماندگی انسان و متضمن سقوط او از آزادی، اختیار و اعتبار 

سد راه مبارزه طبقاتی است، سالح دست طبقات حاکم انسانی خويش است. مذهب 

برای سالخی و کشتار کارگران و همزمان ظرفی برای کجراه بردن مبارزات آنان است. 

دين و دولت هر دو جزء اليتجزای سرمايه اند. بايد علیه سرمايه، علیه دولت و علیه 
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ی از شعار جدائی ون فرصت طلب بورژوازیدين مبارزه کرد و سوء استفاده هر اپوزيس

 دين از دولت را هم افشاء ساخت. 



  


