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 5/   جنبش کارگری ایران

 2009فوریه                        چرا انقالب شد و چرا انقالب شکست خورد؟

 

خواهد. پاسخ نخست را باید در می پرسش باال دو بخش دارد و الجرم دو پاسخ

جست و برای یافتن جواب دوم باید حتماً به سراغ   داریسرمایهموجودیت و سلطه 

پیش، نیروی کارش کاال و ها رخ داد که از دههای در جامعه 57پرولتاریا رفت. انقالب 

ند کار و تولید، قانون و قرار و دولت و ساختار نظم اجتماعی و همه چیزش سرمایه و رو

بود. انقالبات در هر سطح با هر درجه از  داریسرمایهتار و پود تسلط شیوه تولید 

سازمانی، با هر ترکیب بی تدارکی، آگاهی و ناآگاهی، سازمان یافتگی وبی تدارک و

داف، به هر حال از عمق زمین زندگی و شرائط زیست طبقاتی و افق و مطالبات و اه

 که همه تار و پود حیات آن سرمایه است انقالبای جوشند و در جامعهمیها آدم

، نوع برنامه ریزی نظم داریسرمایهتواند واکنشی به چند و چون وضعیت موجود نمی

 57انقالب  اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سرمایه یا کل موجودیت این نظام نباشد.

طبیعتاً چنین بود و از اعماق شرائط حاصل از تسلط مناسبات بردگی مزدی برجوشید. 

رفت و در لحظات شروع اوجگیری توسط می به اوج  50آنچه در شروع نیمه دوم دهه 

ها بدترین گرایشات بورژوازی به سرقت رفت استمرار مستقیم جنبشی بود که از سال

، در درون بخش عظیمی از مراکز کار و تولید جامعه رشد پیش در وسعت سراسر ایران

قابل توجهی در های کرده بود. کارزارهای زیادی را پشت سر خود داشت، پیروزی

که هیچ رضایتی به او نداده بود و فقط هائی خورد، پیروزیمی کارنامه اش به چشم

کرد. این می ازو حقارت هایش بها اریندچشمانش را بیشتر و بیشتر به کوه عظیم 

الزم  عاجلبود، اما اوالً شناخت، افق و تدارک  داریسرمایهجنبش در هستی خود ضد 

برای سنگربندی و پیکار شفاف ضد کار مزدی به همراه نداشت. ثانیاً در دل شرائطی به 

تاخت که همه تار و پود و ترکیباتش راه بالندگی و جهتگیری درست طبقاتی می پیش

ثالثاً در محاصره دنیائی قرار داشت که ضدیت با  .ساختمی او را سد اریدسرمایهضد و 
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 شد و تنها تعبیری که کمترین کورسو را ساطعمی سرمایه در هر چیز تداعی و تعبیر

ساخت تعبیر کمونیسم لغو کار مزدی بود. رابعاً نیروهای دشمن ابراز حیات و نفس می

و اختاپوسی بودند. برای اینکه بحث به ورطه  کشیدن آگاه طبقاتی وی هیوالوار نیرومند

جنبشی که در های رمزآمیزی نغلطد باید به آنچه گفتیم، به شرائط رویش جوانه

آمد و به اوضاع اجتماعی ها و مراکز کار به خیابانها از کارخانه 57و  56های سال

 محیط بر پروسه پویش این جنبش باز گردیم. 

را  داریسرمایهکارگر در یک جامعه های ارزه طبقاتی تودهاگر بناست مسائل سر راه مب

بودن و تسلط  داریسرمایهبه درستی بررسی کنیم کافی نیست که فقط بر روی نفس 

رابطه خرید و فروش نیروی کار در همه زوایای حیات اجتماعی آن جامعه دست 

م، چگونگی بیولوژیک، ظرفیت متابولیسهای اما ویژگی« آدم آدم است» بگذاریم. 

یکسان نیست. ها و جوارح بدن و بسیاری مسائل دیگر در همه آدمها هماهنگی بافت

و همه شالوده وجود جوامع اند مختلف سرمایه جهانی همه سرمایههای بخش

ها و کنکاش آثار ارگانیک این تفاوتها باشند. اما تفاوت میان این بخشمی داریسرمایه

طبقه کارگر جوامع در جای خود واجد های و پیکار توده بر روی شرائط معیشت و کار

باشد. کالبدشکافی درست این تمایزات به ویژه از این لحاظ برای کمونیسم می اهمیت

لغو کار مزدی مهم است که تمامی اشکال کمونیسم بورژوائی از دیرباز تا امروز با وارونه 

زات، ضربات مهلکی را بر مبارزه و با تبیین گمراهساز این تمایها نمائی این تفاوت

مهار اشکال گوناگون بی طبقاتی پرولتاریا وارد ساخته اند. قرن بیستم قرن تاخت و تاز

به جنبش کارگری در سراسر جهان بود. برای اینکه ها و تزریق آنها این وارونه بافی

خویش در پیش روی  57تصویری از نمای عام جامعه ایران و حوزه وقوع انقالب سال 

داشته باشیم، مجبوریم به تاریخ رجوع کنیم و شرائط تاریخی معینی را بکاویم که 

ایران پویه رویش و رشد و تسلط خود را از درون آن آغاز کرده است.  داریسرمایه

صنعت بزرگ برای اولین بار تاریخ جهانی را » گوید: می مارکس در توضیح این شرائط
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را برای برآوردن ها ه تمام ملل متمدن و هر فرد عضو آنبه وجود آورد، به این معنی ک

خواست هایش به کل جهان وابسته کرد و به این ترتیب منحصر به فرد بودن طبیعی 

جداگانه را از میان برد. علوم طبیعی را به خدمت سرمایه در آورد و آخرین های ملت

را تا آنجا که این  خصلت طبیعی را از تقسیم کار گرفت. خصلت طبیعی کارهای رگه

امر در مورد کار ممکن است از میان برداشت و همه روابط طبیعی را در روابط پولی 

اروپا و جهان  1700های آنچه مارکس در اینجا بر قلم راند به سال« منحل ساخت...

پس از گسترش این شرائط به سراسر دنیا است که ها مربوط است. جامعه ایران مدت

کند. می را آغاز داریسرمایهابطه خرید و فروش نیروی کار و توسعه پروسه انکشاف ر

سرنوشت فاز انباشت بدوی سرمایه، مختصات بسط سرمایه به عنوان یک رابطه 

اقتصاد و سیاست و دولت و مدنیت و های اجتماعی، مفصلبندی این رابطه در عرصه

ه و چگونگی رویکرد فرهنگ و همه قلمروهای دیگر، ظرفیت خودگستری تاریخی سرمای

مختلف، فرایند مبارزه میان دو طبقه اساسی جامعه و های آن به انباشت در عرصه

های مختلف بورژوازی در اینجا بدون شک از ویژگیهای باالخره رابطه میان بخش

اضر جای بررسی همین فاز معین تاریخ تکامل سرمایه جهانی متأثر بوده است. نوشته ح

اما بنا به ضرورت باید بر روی محوری ترین وجه تأثیرپذیری  این موضوعات نیست،

برای شناخت این پدیده یا در واقع برای شناخت درست هر  مذکور کمی درنگ کنیم.

است الجرم باید به درونمایه خود سرمایه رجوع کرد. به  داریسرمایهآنچه که مربوط به 

اتکاء به هر نقطه  داریمایهسرهمان سیاق که در تبیین شرائط امپریالیستی تولید 

عزیمت دیگری سوای رابطه تولید ارزش اضافی کاری بسیار عبث و گمراه کننده خواهد 

بود. سرمایه رابطه تولید اضافه ارزش است و کل اثرپذیری پروسه انکشاف مناسبات 

ایران از فاز معین تکامل تاریخی سرمایه نیز باید در همین جا و در بطن  داریسرمایه

مین رابطه جستجو گردد. سرمایه اجتماعی ایران به عنوان بخشی ارگانیک از کل ه

سرمایه جهانی و در چهارچوب تقسیم کار بین المللی سرمایه هیچ گریزی از تبعیت 
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توانست نمی مختلف سرمایههای انداموار در مقابل قوانین توزیع کل سودها میان بخش

ایران برای دستیابی به نرخ  داریرمایهسداشته باشد. این سرشت سرمایه است و 

سودهای متناظر با نرخ رشدهای الزم خودگستری و توسعه انباشت باید شدت استثمار 

را تا ماوراء مرزهای ممکن توسعه دهد. این یک ها نیروی کار و نرخ اضافه ارزش

 یدارسرمایهمشخصه واقعی مکان سرمایه اجتماعی ایران در تقسیم کار جهانی نظام 

ابراز حیات سرمایه، به عنوان یک رابطه اجتماعی، های است. این مؤلفه در همه عرصه

گذارد. میزان برد و دائره نفوذ این اثرگذاری قبل می در ایران آثار متعین خود را بر جای

شرائط کار و زندگی و مبارزه  ،از هر چیز، مهمتر از همه چیز و بنیادی تر از هر کجا

گیرد. اساس کار سرمایه بر این است که کل می را زیر مهمیز فشار خودکارگر های توده

تولید شده در جهان توسط کل بردگان مزدی میان همه اجزاء سرمایه های اضافه ارزش

جهانی و سرمایه اجتماعی کشورهای مختلف توزیع شود. بخشی از سرمایه متشکل از 

جهانی های لی و متمرکزترین حوزهعظیم صنعتی و ماهای و غولها انحصارات و تراست

را به سوی خود ها در این گذر حجم عظیم تری از اضافه ارزش داریسرمایهنظام 

سازند و سرمایه اجتماعی کشوری چون ایران باید برای دستیابی به نرخ می سرازیر

سودهای طالئی و ملزومات خودگستری هر چه پرشتاب تر خود تشدید هر چه 

های کارگر را شالوده برنامه ریزیهای کت بارتر استثمار تودهسهمگین تر و هال

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود نماید. قباًل گفتیم که در طول صد سال گذشته 

این کشورها حرفهای گمراه کننده زیادی  داریسرمایهیا شاخص مهم ها پیرامون ویژگی

تا اند حتی تالش کردهها افیتحویل کارگران شده است. نمایندگان ایرانی این توهم ب

های گوی سبقت از همگنان بین المللی خود بربایند. یکی از وجوه مشترک این تحلیل

ایران به دالئل مختلف قادر به طی  داریسرمایهناسیونالیستی آن بوده است که گویا 

مراحل متعالی رشد و انکشاف صنعتی خود نشده است و در قیاس با برخی کشورها یا 

از نرخ نازل توسعه و کمبود انباشت صنعتی رنج برده  داریسرمایهو آن قطب  این
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در سر هم بندی این جعلیات یکراست به سراغ داری مانند کاظم علمای است!!! عده

و کل تار و پود درک مادی تاریخ را به چوب حراج و تاریانه مسخ بسته اند خرافه رفته

و صرف توسل به محل استقرار اند ن بر را انتخاب کردهاند، افرادی نیز راه ساده تر و میا

حفاری چاه نفت آبادان را برای سرودن مرثیه رشد ناکافی های کارخانه تولید مته

در این جا کافی تلقی کرده اند. این نکته را بیش از این ادامه ندهیم. محور  داریسرمایه

آلمان،  داریسرمایهمثال از  ایران را به طور داریسرمایهگفتگو این است که آنچه 

سازد سوای نسبت سهم بری سرمایه اجتماعی این می امریکا یا جاهای دیگر متمایز

تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی چیز مهم دیگری های در اضافه ارزشها حوزه

ایران تا امروز در قیاس با بخشی از سرمایه جهانی سهم نسبی نازل  داریسرمایهنیست. 

آورد و برای جبران این حجم نازل تر یک راست بر شدت و می سود به دستتری 

میلیون  50کارگر و خانه خرابی هر چه موحش تر های وسعت و عمق استثمار توده

افزاید. در همین جا این را نیز اضافه کنیم که بر خالف می نفوس کارگری این جامعه

سرایان کمبود رشد صنعتی مؤلفه مورد ناسیونالیستی مرثیه های تمامی وارونه پردازی

مهار پروسه خودگستری سرمایه اجتماعی ایران و بی بحث مطلقاً مانعی بر سر گسترش

باشد. نمی دنیای بردگی مزدیهای عروج آن حتی تا سرحد یکی از بزرگترین قطب

آنچه که دیده بصیرت کارگری و سوسیالیستی باید بدان چشم بدوزد این نکته است که 

ایران در هر حال و در هر کدام از مراحل توسعه یا عروج و اقتدار خود و  داریرمایهس

 داریسرمایهبرای تضمین هر سطح و هر درجه از موقعیت خود در تقسیم کار جهانی 

سوای افزایش هر چه هارتر شدت استثمار کارگران و خانه خرابی هر چه گسترده تر 

روی ندارد. تشریح این مسأله طبیعتاً باز هم بحث کارگر راه دیگری در پیش های توده

کنیم تا محور اصلی گفتگو را می خاص خود را نیاز دارد که ما از ورود به آن امتناع

ایران تأثیر خود را بر شرائط  داریسرمایهدنبال نمائیم. مؤلفه باال در تمامی تاریخ حیات 

ای نهاده است و پائین تر توضیح کارگر بر جهای زندگی و کار و مبارزه طبقاتی توده
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نیز به  57خواهم داد که روند حضور و چگونگی ابراز وجود این طبقه در رویداد بهمن 

صورت بسیار بارزی از تبعات همین مؤلفه متأثر بود. طبقه کارگر ایران از همان سپیده 

حقوقی بی مهار استثمار سرمایه وبی دمان ظهور به بعد در زیر رگبار کوبنده تشدید

نقش بمبی را پیدا کرد که به طور  داریسرمایهفراگیر اجتماعی ناشی از موجودیت 

مدام در حالت انفجار قرار داشت اما چند و چون درست انفجار، پروسه منفجر شدن، 

زمان وقوع انفجار، آنچه باید از درون انفجار بیرون آید و بدیل وضعیت انفجارآمیز نیز 

فعل و انفعاالت اندرونی روزش دور بود. پروسه انکشاف رابطه هر چه بیشتر از حیطه 

بسیار سریع طی شد. آنچه در ها تولید اضافه ارزش در ایران برخالف تصور ناسیونالیست

مرده حیات های خورشیدی در جامعه به وقوع پیوست آخرین بارقه 40شروع دهه 

را  داریسرمایهد ماقبل پوسیده اقتصاهای فئودالیسم و مراسم دفن آخرین استخوان

نقاط کشور  پیش به اقصاها نیروی کار از دهه داد. رابطه خرید و فروشمی نمایش

توسعه یافته بود و همه هست و نیست اجتماعی ساکنان جامعه را در تار و پود 

اول به بعد قرن جاری های موجودیت خود به هم بافته بود. در تمامی طول دهه

انسان مجبور به فروش نیروی ها یار بیشتر از دهه قبل میلیونخورشیدی و هر دهه بس

 کار خود بودند و یک جمعیت عظیم چندین میلیونی صرفاً از این طریق ارتزاق

های نمودند. دستمزد این کارگران در باالترین میزان و در قبال طوالنی ترین روزانهمی

رسید، نمی اروپای شمالی درها درصد حقوق روز کارگر همزنجیر آن 5کار حتی به 

درصد آنچه که  6از ها مزد آن ،همچنانکه همین امروز هم در صورت داشتن کار

وته کمتر است. داشتن سرپناهی برای بیتگیرند می همسرنوشتانشان در اروپای غربی

کرد و سکونت در می کردن افراد خانواده اش حکم یک اتوپی را در زندگی وی ایفاء

درصد آحاد  طبقه اش را  90امکانات اولیه معیشتی جبر زندگی بیش از فاقد های کومه

داد. فقر همه جا بر پیشانی وی حک بود و لفظ کارگر بدون هیچ اغراق می تشکیل

فروماندگی، مذلت و نمود که در تحمل محرومیت، می موجودی را برای دیگران تصویر
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دور را به حساب یافتن های عسرت همه مرزها را در پشت سر خویش دارد. اگر دهه

به بعد طی طریق کنیم باز هم  40کارگر دهه های کورسوئی از معاش، در زندگی توده

هیچ نشانی از هیچ بهبود چندانی مشاهده نخواهیم کرد. مراجع رسمی دولت 

شاه سطح دستمزدهای اعالم شده از سوی وزارت کار را تا چند سال پس  داریسرمایه

و این رقم حتی اند ریال در روز باالتر گزارش ننموده 45از رقم از هم ب 50از شروع دهه 

تومان فرا نرفت. در باره اینکه جنبش کارگری با  16در سال سقوط رژیم شاه از مرز 

 حبتاین ارقام و مابه ازاء معیشتی آن چه کار کرد و چگونه برخورد نمود بعداً ص

یت غالب آحاد طبقه کارگر ایران در این که اکثر کنیم اما یک چیز روشن است،می

صورت داشتن شانس کار و فروش نیروی کار مجبور بودند با همین دستمزدهای زیر 

همه  40روزگار بگذرانند. تا اواخر دهه داری خط سرخ گرسنگی و مرگ و میر ناشی از ن

 کارگرانی که در مناطقی سوای شهرهای بزرگ دارای چند ده هزار نفر جمعیت زندگی

خود محروم بودند که های کردند نه فقط از شانس داشتن برق برای روشنائی آلونکمی

حتی ها حتی برق را هم ندیده بودند. شاید این سخن برای بسیاریها بسیاری از آن

برای محافل چپ شگفت انگیز جلوه کند اگر بگوئیم که کارگر نفت ساکن شهر مسجد 

ه خویش شریان ارزش افزائی سرمایه جهانی و سلیمان، همان کارگری که با کار روزان

بدون حباب ای ساخت نفت مورد نیاز گردسوز پارچهمی ایران را پرخون داریسرمایه

کرد. او این می پرعفونت نفت آلود اطراف شهر تأمینهای خود را از باتالقای شیشه

ز روشنائی نمود، زیرا که مزد روزانه اش کفاف خرید نفت مورد نیامی گونه زندگی

داد. وضعیت کارگران از لحاظ آب آشامیدنی بسیار رقت بارتر بود. نمی آلونک وی را

هزار نفری فاقد آب لوله کشی بودند و در این میان تکلیف  40تا  30غالب شهرهای 

و حلبی آبادهای اطراف این شهرها نیازمند ها کارگر ساکن بیغولههای تمامی توده

داغدار کمبود رشد صنعتی دست به بدترین های لیستبازگوئی نیست. ناسیونا

زنند هنگامی که طغیان مرگبار این کسر و کمبودهای معیشتی و میها عوامفریبی
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دهند. می ایران رجوع داریسرمایهکارگر را به کمبود انباشت صنعتی های رفاهی توده

تهران و کرج در کیلومتری میان  45فاصله  50تا شروع دهه  40آخر دهه های در سال

کیلومتر مربع یکسره به  100هر دو سوی سه جاده موازی در محیطی به مساخت 

صنعتی جهان های غول پیکرترین تراست کارخانه و مراکز عظیم صنعتی تبدیل شد.

برای پیش ریز در ها سیل سرمایه را به این حوزه سرریز کردند. هجوم سرمایه

لی و جاده ساوه و سایر نواحی اطراف تهران نیز ولو کیلومترها مسافت میان تهران و آبع

شهرهای اصفهان و تبریز و اهواز و ها کمتر اما بسیار غول آسا بود. در  طول همین سال

مشابه را پشت سر نهادند. این سرمایه ای بزرگ صنعتی کشور هر کدام پروسههای قطب

آخر قرن ها له میان سالپیوست که در فاصمی به وقوعای همگی در جامعهها گذاری

نوزدهم تا آن ایام نیز فرایند پرشتابی از انکشاف رابطه خرید و فروش نیروی کار و 

نجومی های توسعه انباشت صنعتی را طی کرده بود. نتیجه مستقیم سرمایه گذاری

برده مزدی گرسنه از اعماق روستاها و ها سرازیر شدن میلیون 50و  40های دهه

مهم صنعتی کشور بود. این های ه حاشیه شهرهای بزرگ و قطبشهرهای کوچک ب

سائید و اشتغال کامل در همه جا می کارگران در روزهائی که نرخ اشتغال سر به آسمان

با حقوق بیشتر، به طور متوسط های کرد در بهترین حالت، در حوزهمی حکمفرمائی

دند. انباشت سرمایه نرخی حیرت کرمی دالر امریکا دریافت 4کمتر از ای دستمزد روزانه

و در روزهائی که سرمایه داران خود زیر فشار نیاز ها بار داشت و درست در همین سال

بردند، میزان دستمزد مصوب وزارت کار می به نیروی کار، دستمزدها را روز به روز باال

ر بود. دالر امریکا در روز کمت 2رژیم شاه برای کارگران به صورت بسیار محسوس از 

زد، هر چه انباشت می موج کینه و نفرت از شرائط کار و زندگی در میان کارگران موج

کارگر و امکانات های پیمود دره عظیم میان انتظارات تودهمی سرمایه سیر تصاعدی

گردید. شاید این سخن نیز برای می حی و حاضرشان بسیار عمیق تر و عمیق تر

سؤال کنند که وضعیت این کارگران ای باشد. شاید عدهکم یا زیاد شگفت آور ها برخی
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به هر حال در قیاس با زندگی روستائی چند سال پیش آنان نه بدتر که اندکی بهبود را 

کرد، این داوری به طور فی نفسه شاید غلط نباشد اما محاسبات واقعی می تصویر

نمود. گسترش می یادنادرستی کامل آن را فرها زندگی و معادالت عینی معیشت انسان

انباشت و تسلط جامع االطراف رابطه خرید و فروش نیروی کار بر همه شؤن ای افسانه

اقتصادی های پیش داربست زندگی متکی به شکلها از سال ها،حیات اجتماعی انسان

عقل ربای های پیشین را در هم خرد کرده بود، کارگری که در جوار آسمانخراش

توانست به نمی کردمی شب کار 12صبح تا  6شیفت از  2هر روز  قیطریه و زعفرانیه

تاریک و بدون هیچ نوع وسائل های زندگی سراسر رقت و خفت خانواده خود در کومه

حلبی آبادهای شهر ری رضایت دهد، کارگر ایران ناسیونال هر عصر به گاه خروج از 

تولید شده روز ی هاپارک صنعتی محل کارش پهندشت بیکران پر از اتوموبیل

انداخت. او با مشاهده کوه تولیداتش حتی زیر فشار تزریق می همزنجیرانش را نظر

حاضر نبود یادآوری کپرنشینی اجدادش را دستمایه ها و مسخ پردازیها بدترین خرافه

نمور فاقد هر نوع آرامش در دروازه غار ای رضایت خویش از زندگی روز در اطاق اجاره

سطح توقعات خود را با رجوع به کار و تولید و آنچه در روابط ها انسان تهران سازد.

و اضافه ها کنند و کارگری که هر روز کوه سرمایهمی پیرامونی آنان وجود دارد تنظیم

کرد دامنه انتظار و توقع خویش را حداقل تا مرزهای یک زندگی می را تولیدها ارزش

غول آسا  ،داریسرمایهداد. می اس و سرپناه بسطمحقر برخوردار از غذای روزانه و لب

کارگر نسبت به برد انتظار خویش با تمامی محدودیت و های یافت و تودهمی توسعه

حقارتی که داشت باز هم  سخت عقب بودند. تا روز انقالب شمار کل پزشکان کشور از 

کردند و از میان این می نفر در تهران کار 5000پائین تر بود! از این تعداد  10000مرز 

باالی شهر مطب داشتند. عده پزشکانی که احیانًا های نفر در خیابان 3000جمعیت 

گرفتند به احتمال می میلیون نفوس کارگری همیشه بیمار جامعه قرار 30مورد رجوع 

پرجمعیت چند ده هزار نفری فراوانی در های نفر بود. حوزه 3000قریب به یقین زیر 
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وجود داشت که حتی یک درمانگاه نداشتند و اگر احیاناً  داریسرمایههنم چهاردیوار ج

شتی آسپرین و چند شیشه داشتند فاقد پزشک بود و در بهترین حالت یک بهیار با م

کرد. مراجعین به همین درمانگاههای فاقد هر نوع می و مرکورکرم آن را ادارهید  تنتور

سابق معموالٌ یکی دو شبانه روز را در انتظار  آبیهای امکانات به رسم مشتریان آسیاب

همراه با مریضان زن و کودک و افراد فامیل در ها کردند و شبمی مالقات بهیار صبر

رفت و همزمان گرسنگی می نمودند. انباشت سرمایه به اوجمی جوار درمانگاه بیتوته

و داری نفروش کودکان خردسال زیر فشار عسرت و  56کرد، در سال می بیداد

از هائی استیصال توسط پدران و مادران در مناطقی مانند شرق خراسان و بخش

های بلوچستان و گنبد قابوس و جاهای دیگر کامال معمول بود. در جنوب ایران خانواده

 زیادی از توده عظیم بردگان مزدی در زیر تازیانه مرگ آفرین فقر با هسته خرما نان

 ی خویش را این سان برای فروش مجدد به سرمایه بازتولیدپختند و نیروی کار مزدمی

نیاز سرمایه دست به  از شهرهای متوسط اگر وزارت نیرو در گسترهای کردند. در پارهمی

کردند. دلیل این می شد سکنه کارگر شهر همگی عزا به پامی نراتور برقکار نصب یک ژ

ه خرید امتیاز و پرداخت هزینه امر آن بود که بیکاری یا سطح نازل دستمزدها اجاز

داد. آنان در بسیاری موارد ورود برق به شهر محل سکونت نمیها ماهانه برق را به آن

خویش را افکندن نور بر دنیای فقر و رنج و بدبختی خود و آشکار شدن بیش از پیش 

وه کردند و از این بابت فریاد شکمی واقعیت تنگدستی و فروماندگی معیشتی شان تلقی

دادند. توصیف این وضعیت شاید بیش از این ضرورتی نداشته باشد، اما برای فهم می سر

اجتماعی تعیین کننده های پاسخ این سؤال که چرا انقالب شد، مرور مختصر این داده

توان از این جاها و از کویر می را 57الزامی است. آیا رد پای شروع جنبش و انقالب 

کارگر در آن روز دنبال کرد؟ پاسخ این های گرسنگی تودهحقوقی و بی خشک فقر و

سؤال بدون تشریح دالئل آری یا نه آن، مقدار زیادی گمراه کننده خواهد بود. چند 

کردند در می میلیون کارگر یا چند ده میلیون نفوس کارگری که این وضعیت را تحمل
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مدارس،  ها،آنان در کارخانهگذراندند. نمی روزگارها کویر لوت یا در غارهای کوهستان

حمل و نقل، نفت و پتروشیمی، فروشگاهها، های شبکه ها،داریبنادر، شهر ها،بیمارستان

ساختمان سازی، معادن، عظیم ترین صنایع و  ها،مزارع، کوره پزخانه ها،کشت و صنعت

خت احتیاج به نیروی کار آنان س داریسرمایهشدند. نظام می مراکز کار و تولید استثمار

تا پایان نیمه اول این  50داشت و میزان این احتیاج به ویژه در فاصله میان شروع دهه 

شمار زیادی از  54رفت. در سال می رو به اوجای دهه با شتاب بسیار خیره کننده

کارخانه داران و صاحبان سرمایه زیر فشار نیاز به کارگران بیشتر مجبور شدند که دست 

جذب نیروی کار به مناطق خارج از استان های الزم برای اعزام تیمبه سازماندهی 

مهم ارتباطی های را در طول روز در جادههائی مینی بوسها تهران بزنند. بسیاری از آن

انداختند تا کارگران در جستجوی اشتغال را به می میان تهران و کرج و آبعلی به راه

 داریسرمایهس این تالش در بازار کار روز سوی کارخانه خویش هدایت نمایند. انعکا

بود که شاه مجبور شد در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی از ای ایران به گونه

مناطق ای سرمایه داران بخواهد تا کارگران را از دست همدیگر نربایند. بیکاری در پاره

ال کامل حکمفرما بود. مهم صنعتی کشور اشتغهای کم یا زیاد وجود داشت اما در قطب

 عظیم کارگرانی که وضعیت معیشتی و اجتماعی مورد اشاره ما را تجربههای توده

نمودند اوالً شاغل بودند و امکان اشتغال داشتند و ثانیًا وسعت رونق انباشت، نرخ می

و از همه اساسی تر و تعیین کننده تر نیاز مبرم به نیروی کار، ها سود طالئی سرمایه

ساخت که در مقابل فشار اعتراضات آنان تمکین کنند و می ان سرمایه را مجبورصاحب

کارگری که در تهران و کرج و شهرهای ها بزنند. میلیونها عقب نشینیای دست به پاره

کردند به رغم وضعیت فرومانده معیشتی داشتن یک زندگی انسانی می بزرگ زندگی

از داری پنداشتند، برخورمی ز و طبیعی خوددارای حداقل امکانات را حق بسیار محر

استیجاری یا آلونک نشینی های یک سرپناه برای فرار از اجاره بهای سنگین اطاق

حقارت آمیز و رقت بار، توان خرید وسائلی مانند یخچال و آبگرم کن و امکانات ضروری 
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ی جمعیت زندگی و نوع این مایحتاج در وسیع ترین سطح به انتظارات کامالً بدیه

ابتدائی های شد. شکاف عظیمی میان چشمداشتمی عظیم فروشنده نیروی کار بدل

برتافته از شرائط روز جامعه و رشد غول آسای محصول اجتماعی ساالنه کار و تولید 

کارگران در یک سوی و زندگی ماالمال از فقر و محرومیت و دستمزدهای نازل روز آنان 

پای کارگران قرار داشت و برای پر کردن این شکاف از سوی دیگر در همه جا پیش 

سوای مبارزه، اعمال قدرت و تعرض به حریم ارزش افزائی سرمایه هیچ راه دیگری 

به بعد درست از همین جا از تصادم هوای  51های موجود نبود. طوفان اعتصابات سال

اوج گرفت و  دو سوی این شکاف شروع به وزیدن کرد. مبارزات کارگران با شتاب تمام

بر اساس آنچه که وزارت کار رژیم اعالم داشت هر کارگر در طول یک  1353در سال 

قابل توجهی های سال سه بار در اعتصاب شرکت نمود. اعتصابات بدون استثناء پیروزی

کمتر واحد صنعتی بزرگ یا کوچکی وجود داشت  54و  53های در بر داشتند. در سال

غرق نشده ای ار در موج اعتصاب چند روزه و گاه چند هفتهکه کمتر از یک یا چند ب

کارگر ایران پیش از آن در هیچ های باشد. حاصل این اعتصابات امکاناتی بود که توده

شاهد حصول آن نبودند. در شرائطی که وزارت کار رژیم همچنان سطح ای دوره

ن میزان مزد روزانه کرد، پائین تریمی تومان در روز اعالم 15دستمزدهای رسمی را 

تومان باال رفت و کارگران با مهارت اندک و  30کارگران در تهران و شهرهای بزرگ از 

تومان  100و گاهی  90تا  70موارد به دستمزدهای روزانه ای یا به درجاتی فنی در پاره

دست یافتند. نکته بسیار تعیین کننده در این جا و در رابطه با این مبارزات و 

امکانات مانند ایاب ای دهایش آن است که سیر صعودی دستمزدها همراه با پارهدستاور

و ذهاب مجانی، حق اوالد، کمک هزینه مسکن و موارد دیگر نه فقط هیچ نوع و هیچ 

کارگر به همراه نداشت که میزان های سطحی از رضایت را برای هیچ بخشی از توده

این امر بسیار روشن بود. حداقل معیشت و داد. دلیل می را به سرعت اوجها نارضائی

گردید نمی امکانات اجتماعی مورد نیاز کارگران به هیچ وجه با این سطح مزدها تأمین
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و الجرم هیچ تخفیفی در شتاب، دامنه، وسعت و گسترش مستمر مبارزات روز آنان  

 آورد.   نمی پدید

ش کارگری به ویژه در طول سابقه جنببی موج بلند مبارزات کارگران و عروج بسیار

ایران را به طور واقعی در هاله دار رژیم شاه و کل طبقه سرمایه 54و   53های سال

بسیار متراکمی از وحشت فرو برد. دامنه این رعب و هراس مطلقاً به رژیم و سرمایه 

شد. نکته مهمی که بسیار به ندرت مورد گفتگو قرار گرفته نمی داران ایرانی محدود

عظیم صنعتی و مالی های سرایت این وحشت و تشویش به انحصارات و تراست است

غول های غربی و بیشتر از همه دولت امریکا و صاحبان کنسرنهای بین المللی، دولت

این کشور بود. ایران از دیرباز در معادالت جنگ قدرت میان دو  داریسرمایهپیکر 

غربی سرمایه های ی در یک سوی و دولتیعنی اردوگاه شورو داریسرمایهبخش دنیای 

داد. رشد می را به خود اختصاصای با سرکردگی امریکا از سوی دیگر مکان نسبتًا ویژه

این مکان را بسیار بیشتر از گذشته  50و  40های ایران در دهه داریسرمایهعظیم 

برجسته تر و تعیین کننده تر ساخت. نقش مسلط رژیم شاه در معادالت جاری 

خاورمیانه و منطقه خلیج به سرعت در حال تثبیت بود و این امر به نوبه خود شرط 

 غرب در مقابل بلوک رقیب در حوزه خلیج به حساب داریسرمایهتضمین موقعیت برتر 

عماًل گرهگاه ها ایران در این سال داریسرمایهآمد. واقعیت این است که سرنوشت می

نمود. می تعیین داریسرمایهادث جاری دنیای روز بسیار حساس و مهمی را در سیر حو

بدون اغراق باید قبول کرد که چشم بورژوازی غرب و در رأس آن امریکا از همه سو به 

موقعیت سرمایه اجتماعی و دولت بورژوازی ایران دوخته بود. رژیم شاه عمیقاً این 

طب غربی سرمایه کرد و به رغم تمامی سرسپردگی دیرینه اش به قمی وضعیت را درک

ایران به نفع تحکیم  داریسرمایهتالش داشت که از معادالت روز و موقعیت خاص 

تولید های ایران در اضافه ارزشدار قدرت خود و باال بردن سهم طبقه سرمایههای پایه

 ممکن را به عمل آورد. داری شده توسط طبقه کارگر بین المللی بیشترین بهره بر
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در کنار برخی عوامل مهم اقتصادی و سیاسی و  ات کارگرانمبارز سرکشی موج

بسیار جدی به ای به بعد به گونه 55ایران از سال  داریسرمایهاجتماعی دیگر دامنگیر 

 ایران و رژیم شاه تبدیل شد. هر چه زماندار مشغله سرمایه داران غربی و طبقه سرمایه

شد. از همان می ان جدی ترگذشت خطر تعرض جنبش کارگری برای سرمایه دارمی

گسترده مسکن های با خیزشها به بعد اعتصابات زنجیروار کارگری در کارخانه 53سال 

کارگر در خارج از محدوده به هم آمیخت. کارگرانی که روزها برای های سازی توده

تحمیل افزایش دستمزد و سایر مطالبات خود بر صاحبان سرمایه  اعتصابات بزرگ و 

در مناطق خارج محدوده شهرهای ها انداختند شبمی به راهای چند هفتهطوالنی 

بزرگ و بیشتر از همه جا در تهران با ماشین قهر نظامی رژیم شاه بر سر ساختن 

دادند. جامعه عمالً در وسیع ترین سطح عرصه می محقر مسکونی مصافهای خانه

این کارزار هر روز از عمق و وسعت  کارگر بود و دامنههای کارزار میان بورژوازی و توده

امریکائی و اروپائی چند سال های گردید. رژیم و امپریالیستمی افزون تری برخوردار

پیش از آن در روزهای اوجگیری جنگ و ستیزهای چریکی و اعالم موجودیت دو 

مهم اسیر دیده بودند اما ای سازمان بزرگ زیر زمینی مسلح، خود را در چنبره مخاطره

توانسته بودند بر این ها سال برنامه ریزی و صرف بزرگترین امکانات و هزینه 4در طول 

ایران به  داریسرمایهجدال با جنبش چریکی برای دولت های خطر غلبه نمایند. سال

شد اما رژیم بسیار موفق از مهلکه بیرون آمد. می سختی محسوبهای طور قطع سال

از روز هم روشن تر بود و ماشین قدرت  55سال چریکی در های شکست کامل خیزش

دید. آنچه اکنون با تمامی صالبت و نمی سرمایه از این بابت هیچ خطری متوجه خود

و سرنوشت دولت روز سرمایه را به طور بسیار تعیین  داریسرمایهعظمت کل آینده 

کم و بیش کرد موضوعات کامالً متفاوتی بودند. ما تا همین جا می تهدیدای کننده

را بشکافیم. ها پیرامون این موضوعات بحث کرده ایم، اما باید باز هم بیشتر آن

ایران به دنبال یک دوره طالئی رونق با سرعت راه غلطیدن در ورطه  داریسرمایه
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انبوه نفتی در توسعه های دانیم که اضافه ارزشمی پیمود. همهمی بحرانی عظیم را

و بازتولید مستمر سرمایه اجتماعی ایران از سوی دیگر  پیش ریز سرمایه از یک سوی

خلقی های راست و چپ و ضد امپریالیستهای کرد. ناسیونالیستمی نقش مهمی ایفاء

و عقبه اردوگاه شوروی سابق در این مورد نیز دنیائی وارونه بافی و مسخ افکار تحویل 

اقتصاد » مانند هائی ی تحلیلزیادی را از وراهای کارگران داده اند، آنان عوامفریبی

از فعالین ای در شیار مغز عدهها و نوع این«!! اقتصاد تک پایه و تک محصولی«!! » نفتی

کارگری فرو کرده اند. اما  تنها سخن درست در این میان آن است  که نفت اهرم بسیار 

ایران در یا سرمایه اجتماعی دار تأثیرگذار و مهمی در میزان سهم بری طبقه سرمایه

تولید شده در سطح جهان است. نفت نه فقط معضل رشد های کل اضافه ارزش

های ایران نبوده و نیست که اساساً به سان هر بخش دیگر اضافه ارزش داریسرمایه

های کند. اضافه ارزشمی تولید شده، نقش مؤثری را در توسعه پیش ریز سرمایه ایفاء

 50به دلیل حجم بسیار انبوه خود به ویژه در دهه نفتی به همین اعتبار و طبیعتاً 

بازی ها را در افزایش غول آسای حجم سرمایه گذاریای جایگاه بسیار تعیین کننده

در اجالس موسوم به کنفرانس  54کرد. میزان این تأثیر تا جائی بود که شاه در سال  

شدن سیل اضافه  رامسر با توجه به سیر صعودی قیمت نفت در بازار جهانی و سرریز

را در مقابل ای بیشتر به سوی بازار داخلی انباشت سرمایه، تغییرات گستردههای ارزش

 برنامه چهارم اقتصادی دولت هویدا قرار داد. 

موج رونق انباشت به صورت بسیار خردکننده و سرنوشت  50در شروع نیمه دوم دهه 

داکثر مهابت و سهمگینی بر سر سازی شروع به بازگشت کرد. بحران سایه خود را با ح

پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی کشور سنگین ساخت. سرمایه جهانی در سطحی 

ایران در وهله نخست به دلیل  داریسرمایهرفت و می نسبتاً وسیع به ورطه بحران فرو

و در مرحله بعد زیر فشار عوامل  داریسرمایهمکان معین خود در تقسیم کار جهانی 

جوشش بحران در ساختار ارزش افزائی سرمایه اجتماعی کشور و در هر دو حال  ایپایه
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به عنوان عارضه اجتناب ناپذیر سیر تصاعدی ترکیب ارگانیک سرمایه و گرایش رو به 

افت نرخ سود، تازیانه بحران را با تمامی قدرت و کوبندگی اش بر روند کار و حیات خود 

ر همه عواملی که قبالً اشاره کردیم و عواملی که بحران در کناهای لمس کرد. رخساره

ایران را باز هم بسیار بیشتر از سال پیش یا چند  داریسرمایهبعداً اشاره خواهیم کرد، 

غربی، بورژوازی ایران و الجرم های سال پیش به سوی محور دل مشغولی امپریالیست

روز فرا راند. سقوط  هل داد و به جلو صحنه حوادث داریسرمایهرژیم شاه و دولت 

دولت هویدا اولین تکان ناشی از هجوم بحران بود. روند کاهش بهای نفت در کنار 

ایران، دولت شاه و شرکای دار عوامل اصلی جوشش بحران بیشترین بخش طبقه سرمایه

را مصمم ساخت که برای جلوگیری از بار کوبندگی بحران به چاره اندیشی ها غربی آن

در ها نفتی از طریق باال بردن میزان اضافه ارزشهای کاهش  اضافه ارزشافتند، جبران 

دیگر اقتصاد به ستون فقرات گفتگوهای روز دولت تبدیل شد و جمشید های بخش

آموزگار به عنوان یک تکنوکرات کهنه کار سرمایه وظیفه پیشبرد این گفتگوها و برنامه 

عمر دولت آموزگار در تندباد این  56ال را به دوش گرفت. سراسر سها ریزی اجرائی آن

عاید نگردید، سیر ای سپری شد و هیچ نتیجهها و طرح پردازیها و راهیابیها کشمکش

مانند ذوب آهن، نورد پوالد، برق و آب و سایر هائی تا پیاز روند کار سرمایه در بخش

بخش کشاورزی،  و کلها صنایع نظامی، کشت و صنعت ها،منابع انرژی، اتوموبیل سازی

موسوم به خدمات هر هفته به صورت مشروح و با های معادن و ساختمان و حوزه

های آن بود که هزینهها بیشترین دغدغه و نگرانی کندوکاو شد. هدف از همه این بحث

انباشت را تا سرحد امکان تنزل دهند، بازدهی اجتماعی نیروی کار را هر اندازه که 

که تفاده را ببرند، اشتغال کامل را از حداقل نیروی کار حداکثر اسممکن بود باال برند، 

خود در سراشیب نابودی کامل بود با ظهور یک ارتش وسیع ذخیره کار و از این طریق 

فشار هر چه سهمگین تر بر بهای نیروی کار جایگزین نمایند، دولت آموزگار برای 

طبیعی خنثی های می مکانیسمیا در واقع برای به کارگیری تماها تحقق این هدف
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سازی بحران سرمایه همه مساعی خود را به کار گرفت، اما هر چه بیشتر جست کمتر 

یافت. موج بحران نیرومند بود، تا فراگیر شدن و شروع کوبندگی حداکثر آن کمی زمان 

گرفت و سرنوشت هر می وجود داشت اما این سرشت الیتغیر سرمایه بود که تصمیم

کرد. سرمایه با قاطعیت تمام اعالم داشت که توفش بحران می شی را تعیینچاره اندی

در تمامی شیرازه حیات و تار و پود هستی سرمایه اجتماعی ایران حتمی است و آنچه 

 گیرد سوای تقالهای عبث هیچ چیز دیگر نخواهد بود.  می انجام

کنیم و به می جالتاً رهابحران اقتصادی را با تمامی شدت و ویرانگری آن در همین جا ع

از اعتصابات طوالنی ای گردیم، کارگران دور گستردهمی موضوع مبارزات کارگران باز

بزرگ صنعتی های مدت را پشت سر خود داشتند، دستمزدها حداقل در شهرها و قطب

نه فقط هیچ ها در قیاس با گذشته به صورت چشمگیر افزایش یافته بود. با همه این

برق ها شد که میزان نارضائینمی از رضایت در سیمای هیچ کارگری مشاهدهای بارقه

و شدت استثمارها با ها حقوقیبی ها،اریدرفت. شکاف عظیم میان نمی آسا رو به اوج

توانست پر نمی حداقل زندگی انسانی را سوای مبارزه و باز هم مبارزه هیچ چیز دیگری

بحران باز هم موج اعتصاب های یش رخسارهسازد. بر همین پایه در آستانه پیدا

کرد. می به کارخانه دیگر و از این شهر به شهر آن سوتر سرایتای همچنان از کارخانه

نه فقط در شروع بحران که از ها و دولت شاه و شرکای غربی آندار طبقه سرمایه

ز سیاست پیش ضرورت چاره گری برای مقابله با این طوفان را دستور کار روها مدت

بحران اهمیت این موضوع را صد های خویش ساخته بودند اما پیدایش طالیهها گذاری

با درک حساسیت سیر رخدادها،  54کرد. محافلی از رژیم در شروع سال می چندان

تحوالت جاری درون جامعه و فرایند تقابل میان طبقات اجتماعی به عنوان یک 

ه کار چاره جوئی بودند. این گروه که همگی جمعیت ویژه پژوهشی و استراتژ دست ب

کلیدی برنامه ریزی ساواک را به عهده داشتند. تیزهوش تر از های افرادش نقش مهره

بورژوازی اهمیت کندوکاو مخاطرات بالفعل سر های همه و بسیار زودتر از سایر بخش
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سراسیمه در ایران در عرصه مبارزه طبقاتی را درک نموده و بسیار  داریسرمایهراه 

تدارک راه حل یابی بودند. ریاست این هیأت به عهده هوشنگ نهاوندی رئیس وقت 

دانشگاه تهران قرار داشت و کسانی مانند کاظم ودیعی، احسان نراقی، پرویز نیکخواه، 

علمی و ژورنالیست  محمود جعفریان، امیر طاهری و برخی دیگر از عناصر دانشگاهی،

کردند. مأموریت این جمعیت در می ئل ایران در این حوزه کارزیر نام گروه بررسی مسا

دولت آموزگار بود. آنان بسیار زودتر، همزمان با شروع های واقع مکمل مأموریت و تالش

را با همین نام در دست انتشار قرار دادند ای به بعد نشریه  53های موج اعتصابات سال

ح بسیار حساس طبقاتی خود هالل و شاید نخستین گروهی باشند که با چشم مسل

کردند و در می ایران رؤیت داریسرمایهانقالب را در پشت انبوه ابرهای تیره آسمان 

 خود به طور مکرر پیرامون وقوع آن به کل بورژوازی و رژیم شاه هشدارهای نوشته

 با سرعت تمام دست به کار توسعه خود به صورتها دادند. ساواک در طول این سالمی

یک فراساختار گسترده و سراسری نظم پلیسی، امنیتی، نظامی، سیاسی، مدنی و 

ون تا قبل از قیام یفرهنگی بود. این نیز در زمره مسائلی قرار داشت که نیروهای اپوزیس

 پس از وقوع قیام نسبت به چگونگی آنهای بهمن و حتی به طور غالب در سال

به بعد، در چهارچوب چاره  53رگری ایران از اطالع بودند. ساواک با عروج جنبش کابی

مشترک بورژوازی امریکا و ایران دست به کار توسعه خود به شکل یک های اندیشی

اری اجتماعی شد. برنامه کار مختلف سیاستگذهای ده مرکب از بخشساختار گستر

ایران از  داریسرمایهحیات اجتماعی درون جامعه های ساواک آن بود که کل عرصه

اقتصاد و نظم تولیدی گرفته تا نظم سیاسی و دولت، سیاست خارجی، سیستم حقوقی، 

تمامی « خدمات» موسوم به های و شبکهداری آموزش و پرورش، فرهنگ، نهادهای ا

درون طبقه بورژوازی، همه و همه را در های مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی، کشمکش

ر بیاورد. تأسیس نهادهای مختلف در عرصه زیر چتر کنترل و نظارت و دخالت خود د

کارزار میان بورژوازی و پرولتاریا از همین دوران به یکی از اساسی ترین محورهای کار و 
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رسالت ساواک تبدیل شد و درست در همین راستا بود که طرح سندیکاسازی و 

نهاد  روز اینهای سازماندهی سندیکالیسم خاص ایرانی جای بسیار مهمی را در سیاست

احراز کرد. نقطه عزیمت این تشکیالت اختاپوسی در این گذر ضرورت مقابله با جنبش 

به بعد بود. دستگاههای امنیتی و قوای اعمال قهر نظامی  53عظیم اعتصابی سالهای 

سرمایه دریافته بودند که صرف راه انداختن حمام خون برای بازگرداندن موج اعتصابات 

در تدارک ساختن سندیکاهائی افتادند که ظرف حضور این کافی نیست. سران ساواک 

سازمان در کلیه مراکز کار و تولید و در وهله اول مراکز حساس و استراتژیک صنعتی 

باشد. سندیکای شرکت نفت یکی از همین نهادهای دست ساخت ساواک در آن ایام 

 رو به افزایش بود. به مهار کشیدن مبارزات کارگران و جایگزینی اعتصابات مستمرآً

کارگر با نقش بازی سندیکاهای سیاه طراحی شده رژیم، موضوع مهمی بود های توده

 ساخت. می که بیشترین نیرو و دل مشغولی کارگزاران ساواک را متوجه خود

 مروری کنجکاو در نکات باال زوایای مختلف فضائی را که انقالب از درون آن زبانه

کند. کارگران همه جا می ی در مقابل چشمان ما تصویرکشید تا حدود بسیار زیادمی

 در جنب و جوش و اعتراض و پیکار بودند، آنان انتظارات و توقعاتی را با خود حمل

گردید. سیر تحوالت می کردند که سالیان دراز سرکوب شده بود و همچنان سرکوبمی

و توقعات را ها تدو دهه اخیر و دستاوردهای مبارزات چند ساله دامنه این چشمداش

سابقه رشد انباشت و بی به دنبال یک دوران بسیار داریسرمایهداد. می مستمراً توسعه

های توسعه غول آسا اکنون با حداکثر سرعت به ورطه بحران فرو غلطید. کلیه تالش

بورژوازی برای کاهش خطر بحران در بن بست قرار داشت و دولت آموزگار به کرات 

ساخت. طرح ساواک برای می ن تقالها را در گزارشات خود منعکسسترون بودن ای

منتهی نشده بود و چشم انداز ای مهار جنبش کارگری و مقابله با اعتصابات به نتیجه

آمد. این نمی تمرکز تمامی قوا بر روی اعمال قهر نظامی هم هیچ امیدوار کننده به نظر

ژوازی ایران و جهان و رژیم شاه را از طبقه بورهائی وضعیت هول و هراس عمیق بخش
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خواستند که هیچ می کردند و همگیمی به صورت جدی به همراه داشت. همه تالش

کارگر و های از هراس و دهشت خود را در فضای عمومی حیات اجتماعی تودهای بارقه

درون طبقه بورژوازی منعکس نسازند. این سؤال که با بحران چه های ونیحتی اپوزیس

ایران  داریسرمایهباید کرد؟ جنبش کارگری را چگونه باید مهار نمود، سرنوشت  کار

شود، در صورت توسعه بیشتر و بیشتر مبارزه طبقاتی، رژیم شاه چگونه از عهده می چه

بورژوائی درون جامعه با روند اوضاع چه برخوردی های ونیمقابله بر خواهد آمد، اپوزیس

بر سیر رخدادهای مبارزه طبقاتی چه خواهد بود و ها خواهند داشت و نوع واکنش آن

فراوان سؤاالت دیگر به طور مستمر محافل مختلف قدرت سرمایه از کاخ سفید تا 

نیاوران و ساواک و دولت و همه طول و عرض نهادهای برنامه ریزی نظم تولیدی و 

ید بکند و سیاسی سرمایه را در خود مشغول کرده بود. این که رژیم شاه چه کار با

و ها به چه اهرمها بزند، برای موفقیت در این چاره جوئیهائی دست به چه چاره پردازی

راهکارهائی نیاز دارد و کالً سرنوشت دولت روز بورژوازی در کوران وقوع بحران همه جا 

 گرفت.می در صدر این بگومگوها قرار

 بورژوازیهای ونیبحران، مبارزه طبقاتی و اپوزیس

از ارتجاع بورژوازی در پروسه انقالب ایران توسط سرمایه جهانی نبش قبر شد تا بخشی 

وظیفه قلع و قمع جنبش کارگری، حفظ قدرت سیاسی سرمایه و تداوم حیات نظام 

را به دوش کشد. نبش قبرشدگان بعدها، به دنبال درهم کوبیدن انقالب و  داریسرمایه

اساس را نیز همه جا جنجال بی انگاره استقرار در اریکه قدرت سیاسی سرمایه یک

معنی که گویا آنان یعنی نیروهای بربرمنش تشکیل دهنده بی کردند. این انگاره

های گذشته از اعتبار و موقعیت و نفوذی در میان تودههای جمهوری اسالمی در دوره

که به  کارگر و فرودست برخوردار بوده اند!!! این ادعا از بیخ و بن واهی است. کسانی

 بسیار خوباند به بعد حضور داشته 40های طور مستقیم در سیر حوادث سیاسی سال

دانند که نه فقط ارتجاع سیاه پان اسالمیستی بورژوازی بلکه غالب نیروهای سیاسی می
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ون نمائی خود را یایران در دوره مذکور پرونده حیات اپوزیسدار طبقه سرمایهدار پیشینه

ه بودند. این مسأله در اساس خود به تشدید تهاجم رژیم شاه به مختومه اعالم کرد

شد، احزاب یاد شده دلیلی برای نمی سیاسی این محافل هم مربوطهای حریم فعالیت

دیدند. نمی ابراز حیات خویش و مخالف خوانی علیه دولت روز سرمایه در پیش روی

ه طیف نیروهای متعلق به سران جبهه ملی و نهضت آزادی آنچه را که خود روزگاری ب

 کردند توسط رژیم شاه محقق شدهمی رویکرد سیاسی شان و به شخص خودشان وعده

آنها به لحاظ حجم و موقعیت ارزش افزائی و استثمار موحش های یافتند. سرمایهمی

لی رضائی و دربار پهلوی و الجوردی و عهای کارگر هیچ چیز از سرمایههای توده

لقانیان و برخوردار و ایروانی و همانندان کم نداشتند. اعتصابات ی و اخیامی و خسروشاه

ارتش و ژاندارم و ساواکی به آنان نیز توسط همان پلیس و های کارگری درون کارخانه

 کارگر را در مراکز دیگر کار به گلولههای شد که مبارزات تودهمی کشیدهخون 

تیاق پروسه انحالل خویش در برنامه بست. این جریانات بسیار آگاهانه و با اشمی

بردند و آرزوی می اقتصادی و سیاسی بخش مسلط بورژوازی را به پیشهای ریزی

ساختند. ضد می استمرار شرائط روز را جایگزین رؤیاهای گذشته دور خویش

چکامه حیات خود را  50امپریالیسم خلقی چپ در شکل جنبش چریکی شروع دهه 

کرد و در تدارک می بورژوازی سازهای ون نمائی همین بخشیدرست بر مزار اپوزیس

آمد. واقعیت این است که می تبدیل خود به نیروئی برای جایگزینی همین جریانات بر

این مسأله در جای خود نیازمند توضیح است اما این توضیح باز هم در گنجایش نوشته 

بسیار توهم آمیز و گمراه باشد. نکته دیگری که در همین راستا به صورت نمی فعلی

به اذهان راه یافته است نقش ارتجاع مذهبی و باورهای اسارت آور اسالمی در ای کننده

قدرت جمهوری اسالمی یا توفیق ارتجاع پان اسالمیستی در تسخیر های تحکیم پایه

باشد. این حرف نیز در زمره ترهاتی می قدرت سیاسی سرمایه به دنبال وقوع قیام بهمن

ت که با هدف مسخ حقایق توسط نمایندگان بورژوازی جعل و ابداع شده است. نگاه اس
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به سیر رویدادهای تاریخی و فراز و فرودهای مبارزه طبقاتی در ایران این ای کنجکاوانه

اساسی جنبش کارگری ما هیچگاه و های زند که پاشنه آشیلمی حقیقت شفاف را بانگ

سیونالیستی جریاناتی از نوع  احزاب جبهه ملی یا فشار توهمات ناای در هیچ دوره

و کمونیسم لغو کار مزدی  داریسرمایهمعتقدات ارتجاعی دینی نبوده است. جنبش ضد 

طبقه کارگر ایران هر چه آسیب دیده است یا از سرکوب و حمام خون و قهر پلیسی و 

و نسخه ا هنظامی سرمایه دیده است و یا در غیر این صورت از گمراهه پردازی

شده است. این امر می بسیار مخرب و شکست آور کمونیسم بورژوائی ناشیهای نویسی

دالیل روشن طبقاتی و اجتماعی و تاریخی خود را دارد. طبقه کارگر ایران تاریخاً نفعی 

دیده است و به طور نمی در حمل توهمات ناسیونالیستی نوع جبهه ملی برای خود

این جریانات راه نیافتاده است. عین های و سیاستها حرفواقعی هیچگاه به دنبال 

مذهبی نیروهای سیاسی نیز واقعیت دارد. داری همین حکم در مورد مذهب و میدان 

برای تشخیص صحت این هر دو مسأله نیاز به هیچ بحث عجیب خاصی نیست، یک 

های ر فاصله سالکند. دمی رجوع ساده تاریخی به آنچه اتفاق افتاده است کامالً کفایت

های این جبهه ملی و نهضت آزادی و احزاب راست بورژوازی نبودند که توده 32تا  20

کارگر را به دنبال خویش راه بردند. بالعکس بخشی از ارتجاع دجال صفت بورژوازی در 

انقالب اکتبر از یک سوی داری قالب حزب توده بود که در لباس دروغین میراث 

کرد و از سوی دیگر بر هر می و اهداف شوم خود به صفها ت سیاستکارگران را در پش

آنچه سرمایه ستیزی و سوسیالیسم و پیام انقالب اکتبر بود چوب حراج و شالق فروش 

مصدق برنخاستند، حزب توده بود که جنبش آنان را داری آورد. کارگران به هوامی فرود

کراست به سرمایه و احزاب رسمی و هر ثمن بخسی یای در مقابل دریافت هر جیفه

فروخت. دنباله روی کارگران از حزب توده نیز مطلقاً به خاطر آن نبود که می بورژوازی

وطن ها این حزب مثالً از مصدق و سنجابی و بازرگان و الهیار صالح و احزاب متبوع آن

ها ریق آندروغین شومی بود که از طهای پرست تر است، کامالً بالعکس به خاطر عربده
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با هزاران ترفند و مسخ پردازی و دروغ بافی خود را به افق و آمال و انتظارات انقالب 

ساخت. نکته دیگری را هم در همین جا به این توضیحات اضافه کنم. می اکتبر آویزان

از حزب توده با تمامی ماهیت ارتجاعی کاپیتالیستی آن با همان دالیلی که داری جانب

شد، جنبش دهقانی آن نمی  به طبقه کارگر و جنبش کارگری محدوداشاره شد اصالً

ربایجانی در هزار دهقان آذ 60یک راست عین همین رویکرد را داشت. نیز ها سال

هیچ کجا هیچ ها جریان مصاف خونین و خصمانه خود علیه مالکان ارضی و فئودال

ردند، این ارتجاع موحش برای مصدق و سران جبهه ملی یا نهضت آزادی خرد نکای تره

فروخت و از دهقانان خواست ها حزب توده بود که کل مبارزات آنان را یکجا به فئودال

تا حتماً به قبول پرداخت بهره مالکانه به زمین داران فئودال رضایت دهند. این مسأله 

کند. می در مورد جنبش دهقانی آن دوره در تمامی مناطق دیگر ایران نیز صدق

وسیعی از استان فارس به احزاب جبهه ملی و به شخص مصدق با های ن بخشدهقانا

کردند زیرا جبهه ملی برای آنان سوای ناصرخان قشقائی و سران ایل می نفرت تمام نگاه

 نهاد. نمی چیز دیگری را به نمایشها بختیاری یا خانواده ایزدی و مانند این

کارگر و فرودست های ملی گرا در میان تودهازی پیرامون پیشینه نفوذ احزاب دشائبه پر

به این پیشینه یک وارونه پردازی  57در جریان انقالب ها و ارجاع نبش قبر شدن آن

محض است اما رویه مبتذل تر و مضحک تر این وارونه پردازی نقشی است که به 

ین معنی تر از ابی شود. هیچ چیزمی مذهب و طیف محافل ارتجاع مذهبی نسبت داده

کارگر و زحمتکش!! شالوده های بودن مذهب در زندگی تودهدار نیست که گویا ریشه

و دسته خمینی در سیر حوادث دار ابراز حیات ارتجاع پان اسالمیستی بورژوازی و

است که در هائی تا روز وقوع قیام بوده است!! این جعل واقعیت 57و  56های سال

ی مبارزه طبقاتی درون جامعه وجود داشته است. در تاریخ جامعه ایران و سیر رویدادها

پان اسالمیسم حاضر در رویدادهای سیاسی روز نه  32و  20همان فاصله تاریخی میان 

تنها از هیچ نفوذی در هیچ محفل چند نفری کارگری برخوردار نبود که اساساً همه جا 
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های گر و تودهطبقه کارهای در وسیع ترین و حادترین شکل مورد نفرت کلیه بخش

و دسته کاشانی و حائری و اشرار طرفدار بقائی سوای دار  کثیر دهقانان قرار داشت.

کینه و خشم و عصیان کارگران هیچ چیز دیگری نصیب خویش نساخته بودند و تنفر 

کارگر نسبت به آنان به طور واقعی از حجم خشم و قهر و نفرتشان علیه دربار های توده

و نه ها یک عبارت بسیار آشنا در غالب خانوادهها نبود. در آن سالپهلوی هیچ کمتر 

کمونیسم » شد. این عبارت که می کارگری به طور مدام زبان به زبانهای فقط خانواده

سوای ای هیچ چارهها تنها راه نجات است و مردم دنیا برای فرار از این همه بدبختی

رفیقی که خود ناظر مستقیم یک رویداد  «رویکرد به کمونیسم در پیش رویشان نیست

نمود که در شهر آباده فارس چندین هزار نفر از زن و مرد و می بوده است تعریف

کودک و پیر و جوان در یک راه پیمائی عظیم خیابانی شرکت کرده بودند. راه پیمایان 

شویک بل»زدند: می دادند همگی یکصدا فریادمی که در واقع کل سکنه شهر را تشکیل

بخش دوم شعار شاید این تصور را « است حزب راه نجات ...... بر محمد و آل او صلوات!

خواسته است ضمن بیان رویکرد اجتماعی خویش اعتقادات می القاء کند که جمعیت

دینی را نیز پاس دارد!! حتی با فرض این که مثالً چنین چیزی واقعیت داشته باشد باز 

زنند که مذهب در جنب و جوش سیاسی و حضور می ند فریادهم عبارات باال بسیار بل

طبقاتی روز توده شرکت کننده در راه پیمائی پشیزی اعتبار نداشته است اما مهم این 

است که مسأله به همین حد نیز محدود نیست. بیان جمله دوم به دنبال عبارت نخست 

محمد و دین و آل و معنایش فقط این بوده است که راه نجات بلشویسم است، برای 

 عترت او یک فاتحه کافی است!! 

پس از آن تا جائی که به زندگی و فکر و مبارزه های مذهب در تمامی این دوران و سال

شود واجد هیچ نوع تأثیر و قرب و اعتبار نبود. جار می کارگر مربوطهای و خیزش توده

در اماکنی مانند حسینیه از بورژوازی هائی و جنجال محافلی از دانشجویان یا بخش

ارشاد هیچ ربطی به جنبش کارگری و موج مبارزات جاری این طبقه در این سالها 
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سازمان مجاهدین خلق به روایت « ضد امپریالیستی» نداشت. آویختن رویکرد خلقی 

نیز به هیچ  50و سال اول دهه  40از اسالم در طول چند سال آخر دهه ای خودساخته

پائینی  و  بودن معتقدات مذهبی حتی در میان اقشاردار ریشهوجه در چهارچوب 

و ها گنجد. این بحثی است که من در نوشتهنمی جامعهمتوسط طبقه بورژوازی 

 در اینجاها گفتگوهای دیگر به تفصیل آن را توضیح داده ام و نیازی به تکرار آن

یگر بسیار الزم است. بینم. در کنار همه این موضوعات تأکید بر یک نکته مهم دنمی

کارگر در تمامی این ادوار از کمترین و نازل های این که مذهب به ویژه در میان توده

ترین میزان موضوعیت برخوردار بوده است. کارگران به همان اندازه که هر عربده کشی 

دیدند، می ناسیونالیستی احزاب بورژوازی را ترفندی برای گمراه ساختن اعتراضات خود

ون نمایانه محافل دینی بورژوازی با یاپوزیسهای ها برابر آن نسبت به جار و جنجالده

تا روز وقوع انقالب یعنی  50کردند. در فاصله سالهای می تردید و احساس بیگانگی نگاه

برد، می که جنبش کارگری ایران عظیم ترین اعتصابات را به پیشهائی همان سال

 انند نماز و روزه و آداب متداول مذهبی را به جایکارگران هم مراسمی م %30حتی 

مراکز کار های کاماًل مشهود بود. تعطیلی رستورانها آوردند. این وضع در کارخانهنمی

گرفت با اعتراض بخش وسیعی از می در ایام ماه رمضان که بر اساس دستور رژیم انجام

 شد. می کارگران مواجه

ز ارتجاع بورژوازی در صحنه حوادث سیاسی جاری و به عروج بخشی ا 57آنچه در سال 

سپس تسلط آنان بر جنبش کارگری، مصادره کامل انقالب و تسخیر ماشین دولتی 

سرمایه کمک نمود مطلقًا پیشینه نفوذ این جریانات در جامعه و به طور اخص در میان 

خی را باید در واقعی این رخداد سیاه تاریهای کارگر و فرودست نبود. زمینههای توده

 داریسرمایهجاهای دیگر جستجو نمود. موقعیت جنبش کارگری، سیر رخدادهای روز 

ایران، شتاب روند بحران اقتصادی، گیج و منگ شدن بخش مسلط بورژوازی و رژیم 

در مجموع شرائطی را پدید آورد که به وقوع حادثه باال ها شاه و شرکای امپریالیستی آن
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یک بخش معین ارتجاع هار بورژوازی کمک کرد. در مورد اری دیعنی همان میدان 

موقعیت جبش کارگری قبالً بحث شد و باز هم به ضرورت بحث خواهم کرد اما پیش از 

و درماندگی همه سویه دولت روز  پیگیری مجدد این مبحث باید به بخش بحران

قباًل گفتیم که این غربی در یافتن راه حل باز گردیم. های و امپریالیست داریسرمایه

نمایان شد. ای به صورت بسیار برجسته 56سرگیجی و استیصال به طور خاص در سال 

دهد که حتی محافلی در درون رژیم شاه با احساس فشار این می شواهد نشان

فروماندگی ادامه حاکمیت سیاسی سرمایه و بقای رژیم را در شکل موجود آن روزی 

دار ند. در همین زمان شرکای بین المللی طبقه سرمایهکردمی اش غیرممکن ارزیابی

ایران و رژیم نیز کم و بیش بر پافشاری خود برای پاسخگوئی مناسب، کارآمد و صریح 

افزودند. می ایران داریسرمایهشاه و دولت او به شرائط روز و معضالت گره خورده 

عنوان تالشی برای  توسط دولت کارتر به«! فضای باز سیاسی» توصیه استقبال از 

بازگشائی سوپاپ اطمینان در مقابل موج رو به اعتالی اعتراضات کارگران و سایر 

بود. همه ها و پافشاریها فرودست فقط نمود مشخصی از این حساسیتهای توده

را از مهلکه برهاند، همه  داریسرمایهمعتقد بودند که شاه باید دست به کار شود تا 

دیدند، نمی ب و اعمال قهر را پشتوانه کافی موفقیت در این راستامجرد توسل به سرکو

کردند و تا جائی که به محافل امپریالیستی می همه خطر را بسیار عظیم احساس

شد در چهارچوب می شریک در سرمایه اجتماعی و قدرت سیاسی سرمایه مربوط

اسی را آزمایش بختی به نام فضای باز سیای روز خود استقبال از پدیدههای ارزیابی

دیدند. بورژوازی مسلط در ماشین دولتی و شرکای بین می داریسرمایهبرای ماندگاری 

المللی اش سخت اسیر این وحشت بودند که در صورت گسترش دامنه اعتراضات و 

کارگر و زحمتکش کنترل اوضاع از دست رژیم شاه خارج خواهد های موج مبارزات توده

ی و طیف نیروهای داخلی ابوابجمعی آن برنده سیر حوادث خواهند شد و اردوگاه شورو

مرده مدفون طبقه بورژوازی با همه های ونیگردید. شرائط روز چنین بود و اپوزیس
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کردند. نخستین بخش ارتجاع می مردگی و پوسیدگی شان کم و بیش این روند را درک

ای بهره گیری از آن دست هار بورژوازی که این وضعیت را بسیار خوب لمس کرد و بر

به کار شد طیف ارتجاع پان اسالمیستی بود. بسیاری از تاریخنگاران چپ یا راست سیر 

و نادرست منعکس ساخته اند. واقعیت این است که احزاب اند واقعه را نادرست دیده

در ها سرمایه نبودند که برای اغتنام فرصت دست به کار شدند، آندار لیبرال پیشینه

وضعیت روز در میان همتایان طبقاتی خود نه فقط جلودار نبودند که بسیار عقب  درک

داشتند. سوای مسأله پیشی و پسی درک اوضاع، لیبرالیسم می مانده و مستأصل گام بر

مرده ایرانی خواه در قالب احزابی مانند نهضت آزادی و گروههای درون جبهه ملی و 

دگان فاقد هر نوع جسارت الزم حتی برای جیفه مانند کانون نویسنهائی خواه پدیده

های خواری حوادث روز بودند. راه انداختن شب شعر در انستیتوی گوته، عریضه نویسی

ارزش تر از آن بی بسیارها قانون پرستانه برخی عناصر سابق جبهه ملی و مانند این

ای ی هیچ معادلهبودند که در پهنه کارزارهای اجتماعی و طبقاتی قادر به جا به جائ

تر وارد میدان دار و دسته وی از همه زودتر و برنامهدار  شوند. در این میان حسن آیت و

قبل از وقوع حادثه قم در چهارگوشه مملکت به صید ها کشت و کار شدند. آیت مدت

و از این ای نیرو اشتغال داشت. او بود که کسانی مانند بهشتی و رفسنجائی و خامنه

روهای ماوراء ارتجاعی مؤتلفه و بازاریان تهران را حول محور خمینی به هم طریق نی

متحدالمرکز سازمانیابی که نام خمینی به عنوان یک مترسک های پیوند زد. ایجاد دائره

بود که این جماعت ای پوسیده موهوم در کانون زد و بندها باشد طرح بسیار حسابشده

جمهوری » به نام ای یر زمینی راه انداختند. پدیدهپیش پیرامون آن کمپین زها از مدت

از همین زمان برنامه ریزی گردید و برای زایش نامیمون و تبهکارانه آن نیرو « اسالمی

جمع شد. اشرار پیرامون حسن آیت از دیرباز در سازماندهی اوباش و لومپن پرولتاریای 

» ابق منفور و مزدور آنان عقب مانده توخالی و ماجراجو تجربه زیاد داشتند، حزب س
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گل آلود بود، هر چند که در گذشته هیچ های صیاد کهنه کار آب« حزب زحمتکشان

 خویش نبرده بودند. های از شرارتای نتیجه

در بررسی حوادث منتهی به انقالب بهمن و شناخت درست پروسه تکوین و شکل 

عیین کننده پیش روی گیری هسته واقعی جمهوری اسالمی یک حلقه مفقوده مهم و ت

پایه، بی گیرد. قطر این حلقه مفقوده فاصله میان موقعیت عمیقاًمی هر کسی قرار

مستأصل، سردرگم، فرتوت و ورشکسته طیف ارتجاع پان اسالمیستی بورژوازی در سال 

خورشیدی و ظهور مقتدر و سازمان یافته و هوشیار همین طیف در روزهای وقوع  53

ل یاد شده روحانیون اعم از سیاسی و غیرسیاسی عمومًا از مرگ انقالب است. در سا

ها مردم از اسالم و خدا و مانند اینهای دین خود، متروکه شدن مساجد، فرار توده

ون نمای سابق در همه جا با ابراز یراندند. ارتجاع پان اسالمیستی اپوزیسمی سخن

و تسلیم و تقیه و تعبد در ناامیدی کامل نسبت به هر نوع تالش سیاسی راه سازش 

از عبث بودن و ها مقابل رژیم شاه را پیش گرفته بودند. اگر نه همه، اما غالب آن

راندند. دامنه انتشار سیاست گریزی و یأس آفرینی می سترونی مبارزه سیاسی سخن

شمار کثیری از زعمای آنها در باره هر شکل فعالیت سیاسی حتی از فاصله مرزهای 

در منطقه و به طور مثال در ها گذشته بود. وابستگان و مریدان و مقلدان آنکشور نیز 

نتیجه بودن مبارزه بی لبنان و جاهای دیگر همه جا دست به کار موعظه برای اثبات

در مجموع  50نخست دهه های ون در سالیعلیه رژیم شاه بودند. وضعیت این اپوزیس

به بعد بیشترین میزان آمادگی و  57سال  چنین بود، اما درست همین جماعت از اوایل

شرط و شروط الزم برای عروج به قدرت سیاسی سرمایه را در حول و حوش خویش 

فراهم داشتند. در باره اینکه این شکاف چگونه پر شد و این حلقه مفقوده چگونه پیدا 

زندگی توان اشاره کرد. وضعیت معیشتی و شرائط می و عوامل زیادیها گردید به مؤلفه

،  55تا  51کارگر، جنبش عظیم اعتصابی این طبقه در فاصله های اجتماعی توده

به ورطه بحران،   داریسرمایهایران، غلطیدن  داریسرمایهتناقضات سر به فلک کشیده 
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طبقه کارگر برای های فروماندگی جنبش کارگری و محدودیت ظرفیت پیکار روز توده

لیبرال های ونی، موقعیت ضعیف اپوزیسداریرمایهسایفای نقش کارآمد علیه نظام 

بورژوازی، تار و مار شدن جنبش ضد امپریالیسم خلقی چریکی و فرسودگی کامل هر 

، طبیعتاً برای یافتن این 55و  54های ون در سالیدو سازمان مهم این بخش از اپوزیس

هیچ تردید به حد و رسد. همه این عوامل طبیعتًا و بدون می حلقه مفقوده کافی به نظر

خورد، این موضوع را می حدود نقش بازی و نقش آفرینی طبقه کارگر ایران پیوند

بیشتر توضیح خواهیم داد اما پیش از آن باید به برخی عوامل فرعی و شاید هم بسیار 

فرعی دیگر در همین زمینه و در جهت کمک به پرشدن شکاف باال اشاره کرد. پروسه 

تا  50و سپس ظهور آن در آستانه شروع دهه  40هدین در دهه تکوین سازمان مجا

پیش از اعالم تحوالت عقیدتی و سیاسی و سمت و سوی جدید طبقاتی آن، رنسانس 

طلبی ارتجاعی در باورهای اسالمی توسط شریعتی، پیمان، طالقانی، بازرگان و برخی 

همگی و هر کدام به  دیگر از عناصر سابق نهضت ازادی، جریاناتی مانند جامی و جاما

نوعی عصای دست نسبتاً اثرگذار ارتجاع پان اسالمیستی برای پر نمودن شکاف مذکور 

ر تصویر کردیم راه را برای و رخدادها در اندرون شرائطی که باالتها شدند. این پدیده

ترین شکل گیری یکی از هارترین و مخوف  وها پان اسالمیستداری میدان

و دسته آیت و دار  ساختند.می هموار داریسرمایهل حاکمیت آلترناتیوهای اعما

های همراه وی بر سینه کش تمامی این شرائط و اوضاع و احوال و همه مؤلفهروحانیون 

پرداختند و نیروهای الزم برای پیشبرد کار را در می متشکله آن بود که به خوشه چینی

ین راستا و به عنوان جزء دادند. خمینی در هممی چهار گوشه مملکت سازمان

پی های شد و به صدور اطالعیهمی از پراتیک سیاسی این طیف بود که فعالای پیوسته

بود که راه افتاد. ها پرداخت، حادثه قم و سپس تبریز در امتداد همین تالشمی در پی

ت کارگر و موقعیت مبارزاهای گردیم و یک بار دیگر به سراغ تودهمی به این بحث باز

 برویم.ها آن
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 به بعد 55جنبش کارگری از 

جنبش کارگری در همه جای جهان روزهای پیدایش و پروسه نشو و نما و بلوغ خود را 

پشت سر نهاده است اما همین ها و سرکوبها و حمام خونها در زیر رگبار مداوم گلوله

ردیده است. طی گها تفاوتای با پاره داریسرمایهروند در دو بخش مختلف دنیای 

کارگر فرانسوی یا انگلیسی در پیچ و خم چنان مراحلی، در همان حال که علیه 

ای جنگید، با بورژوازی یا گرایشاتی از این طبقه به گونهمی سلطنت و اشرافیت مالی

گرفت. کارگران در این شرائط کمتر برای خود و بیشتر می ضطراری در همسوئی قرارا

کردند، اما نکته مهم این است که همه می روز بورژوازی پیکارهای ونیدر معیت اپوزیس

کارگر بودند که با قدرت سالح خویش بورژوازی را به سوی تقابل با های جا همین توده

دادند. پیچیدگی و ظرافت قضیه را باید توجه نمود. دو طبقه از می دشمن مشترک هل

ی انکشاف کار مزدوری بود، ریشه متخاصم از درون شرائط خاصی که حاصل سیر قهر

کردند، ثانیاً همراه هم علیه می اوالً خود به طور بسیار جدی و قهرآمیز با هم جنگ

نمودند. سمت و سوی جنگ اخیر به نفع بورژوازی و می بقایای نظام کهنه تری مبارزه

و الجرم سقوط طبقه کارگر از  داریسرمایهدر جهت استیالی جامع االطراف نظام 

طبقاتی و اجتماعی خویش بود، اما طبقه کارگر فرانسه در این جنگ نه منفعل و حقوق 

شورید. آنسان که طبقه اخیر همه می مقهور بلکه بسیار فعال و مسلط بر سر بورژوازی

غلطید. مراد از بیان می جا از وحشت پرولتاریا به دامن سلطنت و مدافعان نظام کهنه

وی در دل شرائطی که هنوز بورژوازی طبقه مسلط این نکات آن است که کارگر فرانس

کرد، دلیلی برای پرتاب خود به دام فریب می سیاسی نبود و برای احراز این نقش تالش

دید. در نمی صوری یا اضطراری با طبقه مذکور در پیش پای خودهای برخی همسوئی

کند، پرولتاریا می همین دوره پرولتاریا است که بورژوازی را مجبور به رادیکال نمائی

است که هر نوع قرارداد و قانون و منشور حقوق و روایت آزادی  و همه چیز را تا آنجا 

دهد. پرولتاریا می نماید زیر فشار قرارمی که قدرت پیکار و اتحاد طبقاتی اش یاری
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است که داربست قراردادها، حقوق و قوانین و نظم و مدنیت در حال شکل گیری را با 

 گیرد و برای کاهش بار کارگرستیزی آنمی توان روز مبارزاتش به ضربهآخرین 

کارگر اروپا یا حداقل بخشی از این قاره در های جنگد. واقعیت این است که تودهمی

طی همین دوره استخوانبندی طبقاتی خود را در پراتیک ستیز با سرمایه به میزان 

با  1848و به طور مثال در فرانسه پس از بخشد و بعدها می قوامای بسیار تعیین کننده

رجوع به همین پیشینه و شالوده مستحکم پیکار است که در مقابل طبقه بورژوازی به 

گوید، به استقبال کمون می دهد یا بدان پاسخمی ایستد، ندای انترناسیونال سرمی صف

ن بخش از قاره دهد. کارگر اروپائی یا ایمی رود و کارهای دیگری که انجاممی پاریس

 خود با سر به ورطه سازش سقوطهای افقیبی وها اگر بعدها زیر فشار همه ضعف

کند، اگر خود را به رفرمیسم اتحادیه ای، سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم می

سازد باز هم سعی دارد تا رایگان و بدون قید و شرط خود را می بورژوائی حلق آویز

بار و بسیار چندش زا است اما حتی در روند افول  نفروشد، سقوط بعدی وی رقت

مبارزاتش و تسلیم همه سنگرها باز هم سعی دارد تا در قبال فروش جنبش ضد کار 

مزدی و سوسیالیسم و دنیای آتی آزاد انسانی اش، برای نان امروز خود تضمینی ولو 

 موقتی و توهم آمیز دست و پا نماید. 

و ظهور و  داریسرمایه، دوران انکشاف شیوه تولید آنچه در ایران شروع قرن بیستم

بالندگی جنبش کارگری رخ داد با سیر رویدادهای باال تا حدودی فرق داشت. در باره 

توان صحبت کرد اما عجالتًا فقط بحث جنبش کارگری و می وجوه مختلف این افتراق

 1357یام بهمن کارگر در پروسه مبارزه طبقاتی و حوادث منتهی به قهای نقش توده

در میان است. طبقه کارگر ایران در پروسه پیدایش و بالندگی و عروج خود موفق به 

های ونیاحراز یک استخوانبندی نیرومند و آزاد از تأثیرپذیری تعیین کننده اپوزیس

معینی از بورژوازی نشد. تاریخ جنبش کارگری ما از این لحاظ نقاط ضعف جدی و 

کند. طبقه کارگر ایران تا چشم به صحنه کارزار طبقاتی باز می زیادی را با خود حمل
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حزب » کرد در جار و جنجال امپریالیسم ستیزی نسخه پیچی شده جریان موسوم به 

و وارثان شکست انقالب کارگری اکتبر غرق گردید. کارگران به « کمونیست ایران

مبارزه کردند اما  اریدسرمایهاقتضای هستی طبقاتی و جبر زندگی خود علیه استثمار 

با سرمایه بدبختانه در فضای گرد و خاک انبوه ستیز با دیکتاتوری و ها جنگ آن

امپریالیسم و مجادالت درونی این بخش و آن بخش بورژوازی زمینگیر شد. در میان 

مختلف طبقه کارگر ایران کارگران نفت بیشتر و وسیع تر از همه در مبارزه های بخش

زیادی های ته اند. در مورد آنها و نقش آفرینی آنها افسانه پردازیسیاسی شرکت جس

عجیبی نثار های صورت گرفته است. بسیار لفظ بازی شده است و تعریف و تقدیس

ها گردیده است اما واقعیت چیز دیگری است. کسانی که به این مجامله گوئی

قه کارگر از شر سرمایه که پردازند، نه دوستان پرولتاریا و نه دوستداران رهائی طبمی

کارگر در سیطره این های آگاه یا ناآگاه ماندگارسازی نظام بردگی مزدی و اسارت توده

کنند. کارگران نفت در مقاطع مختلف تاریخی در می واند کردهداری نظام را پاس

به این قلمرو به ها اما ورود آناند سطحی گسترده پا به میدان مبارزه سیاسی نهاده

جای تعمیق و تحکیم مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی، با فاصله گیری از این سنگر به 

نفع بورژوازی همراه شده است. شاید خواننده تعجب کند اگر بگوئیم که کارگران نفت 

که شاید اند طبقه کارگر ایران نه فقط هیچ پیشروتر نبودههای در قیاس با سایر بخش

 با آنچه بورژوازیها و درهمرفتگی مبارزه آناند نموده راست روانه تر و متوهم تر عمل

طبقه کارگر نبوده است. در هر حال های خواسته است هیچ کمتر از سایر بخشمی

بحث بر سر کارگر نفت و غیرنفت نیست. کل طبقه کارگر و جنبش کارگری مورد 

 گفتگو است. 

، علیه روند ارزش اریدسرمایهکمونیسم رویکردی در جنبش کارگری علیه استثمار 

علیه موجودیت سرمایه، علیه انفصال کارگر از برنامه ریزی فرایند کار و  افزائی سرمایه،

و با هدف نابودی تام و تمام  داریسرمایهتولید و محصول کار اجتماعی، علیه نظام 
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است. این رویکرد و این جنبش در جامعه ایران از همان نقطه شروع حیات  داریسرمایه

از بورژوازی مصادره شد، کارگران و فعالین کارگری هائی نبش کارگری از سوی بخشج

خود فرصت تعبیر عینی این رویکرد در پراتیک روز پیکار خویش را پیدا نکردند، تا 

دیگر را در باالی سر خود مسلط دیدند که فریاد ای خواستند چنین کنند عده

کرد. کمونیسم آنان کمونیسم پرولتاریا می کمونیسم، کمونیسم شان گوش فلک را کر

از همه شرط و شروط و ملزومات برای جایگزینی کمونیسم سرمایه ستیز ها نبود اما آن

توسط « کمونیسم» کارگر با کمونیسم خویش برخوردار بودند. های لغو کار مزدی توده

انی از اینان نسخه پیچی شد و محتوای نسخه همه چیز بود سوای اینکه هیچ رد و نش

جنگ و ستیز های کمونیسم واقعی لغو کار مزدی پرولتاریا نداشت. نخستین بارقه

 کارگران در شرائطی که هنوز کل جمعیت کارگری ایران به چند صد هزار نفر

قرار گرفت. چپ ترین افراد این حزب « حزب کمونیست ایران»رسید زیر زعامت نمی

» دستمایه ای رای خود به صورت بسیار ناشیانهبها با آوردن نام آنای که هنوز هم عده

کنند!! صنف بازی و ساختن تشکل صنفی متشکل از کارگر و می جعل« رادیکالیسم

کارفرما را به عنوان طریق مبارزه علیه سرمایه در پیش پای کارگران پهن کردند!! 

قعاً از نسخه پیچی شده سلطان زاده در آذربایجان و جاهای دیگر واهای سندیکاسازی

کارگر در رابطه با های این دست بودند. این تا جائی که به مبارزه مستقیم روز توده

شد، اما در سایر می مربوط داریسرمایهمسائل معیشتی و علیه شدت استثمار 

حیات اجتماعی وضع از این نیز اسفبارتر و گمراه سازتر بود. در همین روزها های عرصه

کمونیست ایران که ظاهراً پرچم رادیکالیسم درون  چپ ترین گرایش درون حزب

خواند که رضا خان قهرمان می کمینترن را هم با خود داشت!! در گوش کارگران

بورژوازی ملی است و حمایت از وی به نفع جنبش کارگری است!!! این نوع رهنمودها 

اعی و پیکار مختلف زندگی اجتمهای برای مبارزه و سازمانیابی و ابراز حیات در عرصه

شد. نمی طبقاتی مطلقاً به گرایشات راست یا چپ درون حزب کمونیست ایران محدود
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انقالب کارگری اکتبر و تابناک ترین چهره رادیکال آن نیز دار بلشویسم و دولت میراث

نیروهای منتهی الیه سمت چپ ها کردند. اینمی را برای کارگران تجویزها همین

نمودند، پرچمی که می ین زمان پرچم کمونیسم را با خود حملجنبشی بودند که در ا

و ملزومات و عناصر الزم برای استقرار نوعی معینی از ها با نام پرولتاریا پیش زمینه

های ساخت و قدرت مبارزه تودهمی برنامه ریزی کاپیتالیستی کار و تولید را فراهم

کرد. کمونیسم در آفاق زندگی و مبارزه می داریسرمایهکارگر را وثیقه معماری این نوع 

و نگاه طبقه کارگر ایران چنین القاء شد و همین تصویر جای کمونیسم واقعی ضد کار 

مزدی او را اشغال کرد. از همین زمان به سندیکاسازی و سازش با صاحبان سرمایه 

 ممهور شد. سندیکاهایش را« کمونیسم»حوالت گردید و این توصیه همه جا با مهر 

« شورای مرکزی اتحادیه ها» اتحادیه را در  20حدود  1921اتحادیه کرد و در نوامبر 

ی خود به هم پیوند زد که چه کند؟ که در بهترین حالت برای بهبود معیشت روزش با 

کارفرمایان گفتگو نماید و همزمان در پهندشت کارزار مبارزه سیاسی جاری نیروی 

ن لیبرال!! و ضد امپریالیسم خلقی برای تحقق اهداف ، مالکا«!!بورژوازی ملی»پیشمرگ 

این جریانات باشد، در رکاب بورژوازی و زیر پرچم کمونیسم برای جمهوری خلق 

دولتی نسخه اردوگاه  داریسرمایهشمشیر بزند و میعادگاه نهائی پیکار طبقه اش را 

 ! را عین کمونیسم طبقه اش قلمداد کند!ها شوروی قرار دهد و همه این

عظیم شد. معضل واقعی طبقه ای جنبش کارگری ایران از این لحاظ دچار مخمصه

کارگر بین المللی در پراتیک مبارزه طبقاتی اساساً جستجوی افق شفاف سوسیالیستی 

خویش، شناخت پیچ و خم میان این افق و شرائط روز مبارزه و تعیین درست سنگرها 

وضعیت روز تا زمان براندازی کاپیتالیسم  در درون این مارپیچ و در حد فاصل میان

است. معضل طبقه کارگر ایران و کل طبقه کارگر جهانی در دوره مورد بحث ما از این 

فراتر رفت. شکست انقالب کارگری اکتبر، افق و رویکرد و راهکارهائی را در پیش روی 

ا از جستجوی افق کارگران دنیا و از جمله طبقه کارگر ایران قرار داد که دائره مشکل ر
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و شناخت رویکرد واقعی و تشخیص راهکارها و سنگرها بسیار گسترده تر ساخت. 

به صورت بسته  را حاضر و آماده وها رو به رو شدند که همه اینای کارگران با پدیده

کرد که می طرح و تصویر و تشریحای بندی شده در اختیار داشت و همه چیز را به گونه

کارگر به سوی کمونیسم لغو کار مزدی را زیر فشار های طبقاتی تودهسمت گیری آگاه 

داد. جنبش کارگری ایران از یک سوی زیر شالق می بیشترین ترین مخاطرات قرار

اش با راهکارها و افق  داریسرمایهسرکوب بود و از سوی دیگر در رویکرد خودپوی ضد 

ه نرم کرد. اولی راه مبارزه وی را گمراهساز کمونیسم بورژوائی دست و پنجهای پردازی

انداخت، دومی پیکار جاری می نمود و علیه هر خواسته روزش حمام خون راهمی سد

وی را پلکان عروج حزبش برای باج خواهی از شرکای سرمایه دار، عروج  به صفه قدرت 

سرمایه، احراز نقش مسلط در قدرت سیاسی سرمایه، تقویت یک قطب سرمایه در 

نمود و همزمان هر جهت گیری ضد کار مزدی او می قطبی دیگر در سطح جهانیمقابل 

ساخت. فشار این معضالت می دولتی داریسرمایهدزدید و مصالح و مالط معماری می را

گردید، هنوز از دیکتاتوری هار می ضعیف ترهائی هولناک تر و در دورههائی در دوره

افتاد و از چنگ می دولت کودتا فرو رضاخانی خارج نشده به ورطه حمام خون

ضدامپریالیسم خلقی حزب کمونیست نیاسوده در تله جبهه اتحاد ملی و سوسیالیسم 

آمد. این دو مؤلفه هر کدام به نوبه خود می ارتجاعی و ضد کارگری حزب توده گرفتار

های امکان احساس قدرت و شرائط الزم برای تشکیل صف مستقل طبقاتی را از توده

به ورطه ای کردند و جنبش کارگری را به صورت بسیار تعیین کنندهمی ارگر سلبک

راندند. عامل دوم مسلماً نقش فرعی داشت. این می فروماندگی و احساس ضعف فرو

آماج قهر قدرت قاهر سیاسی سرمایه بود و این امر ها عامل اوالً خود در تمامی دوره

 درون جنبش کارگری به میزان بسیار زیادی محدوددامنه تأثیرش را بر فعل و انفعاالت 

ساخت. ثانیاً در کار اثرگذاری بر این جنبش از وجود همین دیکتاتوری هار سرمایه می

و تاخت و تازهای بربرمنشانه سرمایه علیه ها نمود. به بیان دیگر حمام خونمی تغذیه
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دنس ضد استبدادی درون آورد که به هر تنمی هر سطح مبارزه کارگران فضائی را پدید

ون یکارگر نسبت به اپوزیسهای پوشاند، توهم تودهمی جامعه لباس توجیه و تقدس

زد و پیداست که در این میان کمونیسم می مختلف بورژوازی را دامنهای نمائی بخش

آورد. می را برای جلب این توهم به دستها بورژوائی بیشترین و مساعدترین زمینه

مدام سرمایه در وهله نخست و نقش های ایران زیر فشار حمام خونجنبش کارگری 

بعد در تمامی این دوره طوالنی های بازی توهم آفرین کمونیسم بورژوائی در وهله

تاریخی قادر به ابراز وجود نیرومند اجتماعی و تعیین صف مستقل خویش در عرصه 

های ونیدر مقابل اپوزیسمبارزه طبقاتی نشد و این امر میزان آسیب پذیری اش را 

کارگر از های سرمایه به شدت باال برد و هر دوره از دوره پیش بیشتر ساخت. توده

تا کودتای  1320مشروطیت تا دیکتاتوری سیاه رضاخانی و از شرائط بعد از شهریور 

و سپس به طور مستمر تا قیام بهمن همه جا و همه  40مرداد تا شروع دهه  28سیاه 

ایش هر رخساره امکان عروج سیاسی، در میدان ستیز حاضر گردیدند اما در وقت با پید

از استقالل و مطالبات و انتظارات و افق مستقل ضد کار مزدی ای هیچ کجا هیچ درجه

و سوسیالیستی خویش را سکوی خیزش خود نساختند. باالتر گفتیم که جنبش 

از درون تمامی مراکز کار و  یدارسرمایهبر متن رخدادهای روز نظام  50کارگری دهه 

تولید و مناطق خارج محدوده شهرها مصالح و مالط و همه تار و پودهای ساختمان 

و عوامل و شرائطی که گفتیم قادر ها انقالب را فراهم آورد اما این جنبش زیر فشار داده

« نیروی کار» به ایفای هیچ نقشی در معماری انقالب نشد. در همه جا به طور واقعی 

نیروی کار سرمایه بود، در  داریسرمایهانقالب شد، همان گونه که در پهندشت جامعه 

کرد اما نه برای خود و در اینجا همه سنگ و گچ و آجر و سیمان و مالط می آنجا تولید

انباشت بدون اینکه از توانائی و تدارک و سازمانیابی و آگاهی و افق می انقالب را بر هم

 ی ساختمان انقالب برخوردار شده باشد. الزم برای معمار
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و ها ایران با توجه به همه مؤلفه داریسرمایهدر شروع نیمه دوم دهه پنجاه خورشیدی 

سیر حوادثی که در ال به الی این نوشته تشریح شد، به طور واقعی در پشت یک بن 

 بست فرساینده و سنگین دست به کار تعیین چند و چون سرنوشت آتی خود بود.

قدرت سیاسی روز سرمایه، بخش مسلط بورژوازی ایران، شرکای مهم بین المللی آن و 

از همه مهم تر و دخیل تر و نیرومندتر دولت بورژوازی امپریالیستی امریکا همه و همه 

در تالش عبور از این بن بست بودند. طبقه کارگر ایران با هر اعتصاب و خیزش و 

 داریسرمایهساخت. بحران می را رفیع تر و قطورتراعتراض خویش دیوار این بن بست 

بورژوازی در های ونیافزود. اپوزیسمی بر صالبت و سنگینی و سهمگینی بن بست

کردند و از ورای آنچه در پیش رویشان جریان می داخل، این اوضاع را کم و بیش لمس

رژیم، از های داشت، از گفتگوهای جاری میان واشنگتن و تهران، از عقب نشینی

از آنچه در  ها،استعفای هویدا، از تأکید دولت آموزگار بر شکست چاره جوئی

گردید، از جار و جنجال می بورژوازی امریکا پیرامون اوضاع ایران منتشرهای روزنامه

 کارتر در باره فضای باز سیاسی و از بسیاری حوادث دیگر حساسیت اوضاع روز را درک

را ها کرد و تمامی آنمی را تحریکها درت، شامه تیز همه آننمودند. بوی سود و قمی

راند. فضای سیاسی می به رغم اختالفات معمول میان همه مردارخواران به سوی هم فرا

ماوراء ارتجاعی های ونیماند و طیف وسیع اپوزیسمی روز از همه سو به آب گل آلود

به سرعت همدیگر را ها تند. آنسرمایه خود را برای صید طعمه در این آب مهیا ساخ

و دسته آیت و طیف ارتجاع پان اسالمیستی همه جا مشغول دار  تکمیل کردند.

در این زمینه از همه جلوتر پیش رفتند اما این واقعیت را ها سازمانیابی نیرو بودند. این

دیگر بورژوازی قادر به انجام های کردند که در غیاب بخشمی نیز بسیار خوب درک

با شروع حوادث قم و تبریز و سپس تظاهرات خیابانی  57هیچ کاری نیستند. سال 

شهرهای مختلف آغاز گردید. وقوع این حوادث نقطه عطفی را در سیر رخدادهای 

کرد. تا آن روز پرولتاریای ایران بود که قطار اثرگذاری و نقش می جاری ایام ثبت
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راند. هر روز می به پیش داریرمایهسآفرینی خود را بر ریل تناقضات سرکش نظام 

افزود. به روند می بر مشکالت بورژوازیای آفرید، مشکالت تازهمی جدیدای حادثه

داد. او بود که با می خوراک و سوخت تشدید وخامت اوضاع برای سرمایه مرتباً بار و

لید کشور و در بزرگ ترین صنایع و مراکز کار و توها اعتصابات عظیم خود در کارخانه

های ساخت، او بود که با خیزشمی بخش بزرگی از بورژوازی جهانی را دچار وحشت

کشید، همه جا او بود و می بزرگ خود در خارج  محدوده شهرها رژیم شاه را به چالش

 کارگر و طبقه کارگر در صحنه مصاف حضورهای همه جا او به عنوان کارگر و توده

پرولتاریای ایران به عنوان داری بر میدان  57ابانی سال یافت. شروع رویدادهای خیمی

پرولتاریا به صورت بسیار جدی نقطه ختم حک کرد. از این تاریخ بورژوازی بود که 

شد و پرولتاریا در سطحی وسیع خلع سالح گردید. انقالب از همین جا تاراج  دار میدان

درت سرمایه منحل گردید. سود و قهای شد و همه چیزش در تار و پود شعبده بازی

کارگر کماکان از وسیع ترین میزان حضور در جنبش جاری روز برخوردار های توده

بودند، همه جا و در تمامی رخدادها عظیم ترین نقش را داشتند اما دیگر پرولتاریای 

گردیدند. نمی قبل نبودند. در لباس طبقه خود وارد میدانهای حادثه ساز سال

که اهداف و شعارها و انتظارات ماوراء ارتجاعی خود را به هر شکلی بر بورژوازی بود 

نمود. تاریخنگاری سرمایه و چپ آویزان به سر سرمایه ماههای می روند رخدادها دیکته

خواند اما این تاریخ در می «جنبش انقالبی»را زمان شروع  57و آغاز  56پایانی سال 

ل انقالب کارگران توسط ارتجاع هار سرمایه دنیای واقعی فقط تاریخ مصادره و چپاو

است. فاصله این روزها تا وقوع قیام بهمن دوره ارتباط گیری، تحرک، گفتگو، 

بورژوازی برای خزیدن در اریکه های ونیسازمانیابی و تدارک و آمادگی طیف اپوزیس

ا قدرت سرمایه است. این طیف در این دوره توانست همه ساز و برگ انتقال قدرت ر

برای خویش فراهم سازد و بورژوازی امریکا و هر دو قطب سرمایه جهانی را با این 

از لحظات ای انتقال موافق یا حداقل متقاعد سازد. کنفرانس گوادولوپ فقط لحظه
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طوالنی این دوران بود. در نقطه معینی از این دوره بورژوازی ایران و متحدین بین 

ثل روز دریافتند که سقوط رژیم شاه حتمی است. المللی اش در معیت دولت امریکا م

از این پس تمامی گفتگوهای این طیف بر این محور متمرکز شد  که: شاه رفتنی است 

را باید حفظ کرد. انقالب را تا جائی که به انتظارات و دخالت و نقش  داریسرمایه

ازسازی نمود. کارگر مربوط است باید کشت و قدرت سیاسی سرمایه را باید بهای توده

در تالش جمعی خویش حول این محور بر ها روز سرمایه و امپریالیستهای ونیاپوزیس

روی تشکیل دولتی مرکب از ارتجاع پان اسالمیستی بورژوازی و طیف نیروهای موسوم 

توافق کردند. اولی به دلیل قدرت مؤثر فاشیستی که در طول سال آخر « لیبرال» به 

خود سازمان داده بود و آمادگی الزم وی برای های خواسته منتهی به انقالب حول

نهاد. دومی به عنوان نیروئی که می کشتار و سرکوب کامل انقالب را به نمایش

را در  داریسرمایهشایستگی مناسب برای بازسازی و برنامه ریزی نظم کار و تولید 

بخش بورژوازی ایران  نمود و از این لحاظ اعتماد کافی وسیع ترینمی وجود خود حمل

و متحدین غربی اش را با خود همراه داشت. اولی باید امواج نیرومند انقالب را به طور 

زد که سازماندهی فاشیستی حی و حاضرش می کوبید و همه چیز بانگمی کامل در هم

انقالب و بر تل های کند و دومی باید بر ویرانهمی برای اجرای این رسالت کفایت

نباشته از اجساد مبارزات آتی کارگران و نیروهای مخالف روند کار و تولید و خاکستر ا

نظم تولیدی سرمایه را برنامه ریزی نماید. کنفرانس گوادولوپ ترجمان واقعی 

و انتظارات را محتوای توافق خود پیرامون آینده ها کاپیتالیستی این ضرورت

ز سرمایه و راه مؤثر کشتار انقالب ایران، چگونگی تشکیل قدرت سیاسی رو داریسرمایه

تا جائی که به ایفای نقش بورژوازی در مبارزه ها و نقشه پردازیها کرد. این پیش بینی

شد، از سنجیدگی زیادی می طبقاتی و در هم کوبیدن جنبش کارگری ایران مربوط

 57ارتجاع پان اسالمیستی در سال داری برخوردار بود. گفتیم که با شروع میدان 

در یک چیز جای ها کارگر عماًل انقالب را باختند، اما بورژوازی و امپریالیستهای توده
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دیدند. این که کارگران اگر انقالب را باخته اند، اما زندگی و انتظارات و نمی تردیدی

 آنچه که برای آن انقالب را شروع کردند همه و همه بر سر جای خود باقی هستند. آنان

پرولتاریای بازنده انقالب باالخره در سریع ترین زمان همه انتظارات،  دانستند کهمی

نیازها و آرزوهای دیرینه سرکوب شده خود را با همه قدرت موجود بر سر و روی 

دید و به همین می مصادره کنندگان انقالب خواهد کوبید. بورژوازی این را به چشم

خویش در باره قدرت های رایزنی وها چاره جوئی ها،دلیل هسته اصلی تصمیم گیری

سیاسی آتی سرمایه را بر چگونگی سرکوب جنبش کارگری و نیروی قادر به اجرای این 

دانستند که ماشین دولتی موجود سرمایه می این را نیزها نمود. آنمی سرکوب متمرکز

حتی با حذف رژیم شاه و پاالیش و پیرایش ساختار قدرت و نظم سیاسی روز سرمایه 

از هم به سادگی از عهده انجام این کار بر نخواهد آمد. این امر در محاسبات آنان و ب

های حتی در عالم واقع دو دلیل مهم و روشن داشت. اول اینکه موج مبارزات روز توده

 کارگر و فرودست جامعه به طور قطع ماشین قدرت نظامی و پلیسی رژیم را در هم

باز هم ساختار میلیتاریستی و ای دم وقوع چنین حادثهکوبید و ثانیاً حتی با فرض عمی

شد نمی پلیسی بوروکراتیک سرمایه قادر به مهار امواج تعرضات بعدی جنبش کارگری

توانست بشود. انقالب مصادره شده کارگران را فقط یک سازماندهی سراسری نمی و

مسخ شده ترین فرهنگ ترین و بی فاشیستی متشکل از عقب مانده ترین، متحجرترین،

توانست در هم کوبد و به شکست کشاند. فقط می نیروهای بورژوازی و لومپن پرولتاریا

توانست دست به کار تالش برای بقای نظام بردگی مزدی در ایران می چنین نیروئی

باشد. ارتجاع پان اسالمیستی سرمایه در این زمینه از تمامی ید بیضاهای الزم برخوردار 

 داریسرمایهر این سی سال در جهنم ماالمال از گند و خون و بربریت بود و آنچه د

تن  ها،گرفته تا دنیای عظیم گرسنگیها ایران انجام گرفته است، از حمام خون

و تمامی اشکال دیگر سبعیت و جنایت ها بیکاری ها،اعتیادها، کارتن خوابی  ها،فروشی

ایران بدون تشدید  داریسرمایهه اند. همه و همه اجزای پیوسته ایفای همین نقش بود
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باشد نمی قادر به ادامه هیچ روزی از حیات خودها امان این توحشبی و تعمیق و توسعه

ها و جنایتها و طبقه کارگر ایران برای رهائی از شر هر میزان و هر سطح از این بربریت

 اه دیگری ندارد. خویش رهای سوای توسل به سازمانیابی سراسری ضد کار مزدی توده
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  2008دسامبر                  ، نیروهای چپ و جنبش کارگری کردستان57انقالب 

 

است. روند تولید اضافه ها از هستی اجتماعی انسانای بیان دروغین و وارونه« ملت» 

متحد، ارگانیک و های ارزش و فرایند مسخ و جعل پدیدارهای زندگی بشر پروسه

به همان اندازه « ملت» دهند. می تشکیل داریسرمایهشیوه تولید مرکبی را در 

توسط سرمایه دروغ است. این مقوله به « کار» غیرواقعی و دروغ است که مقوله خرید 

همان میزان جعلی است که ترجمه طبقه بورژوازی از آزادی، عدالت، انسانیت، برابری و 

ت. بنیاد هستی سرمایه بر استثمار کل مفاهیم حقوقی و اخالقی و انسانی، جعلی اس

نیروی کار استوار است و نگاه بورژوازی به جهان و جامعه و انسان و همه پدیدارهای 

 زندگی انسانی از ژرفنای مصالح و شروط بازتولید همین استثمار نیروی کار نشأت

 گیرد. می

را خلق کرده  آندار وجود واقعی ندارد، مقوله دروغینی است که طبقه سرمایه« ملت» 

این  داریسرمایهاست تا به صورت سالحی نیرومند علیه طبقه کارگر و جنبش ضد 

طبقه به کار گیرد. بورژوازی با پیش کشیدن مقوله ملت اساس استثمار نیروی کار 

، مبارزه طبقاتی، داریسرمایهتوسط سرمایه، وجود طبقات، سرشت تاریخی بشرستیز 

سه کار در نظام بردگی مزدی، سرچشمه واقعی تولید درک مادی تاریخ، واقعیت پرو

سرمایه، اساس انفصال کارگر از پروسه کار و شالوده واقعی سقوط وی از هستی و همه 

ای دهد. ملت افسانهمی چیز مربوط به واقعیت طبقاتی جامعه را بکلی مورد انکار قرار

تا درغریو آن، منافع خود کند می است که بورژوازی همراه با ظهور خود در تاریخ  ساز

و کل فرایند جدائی کارگر از سرنوشت زندگی و کار و محصول کارش را به عنوان منافع 

 کل جامعه بر طبقه کارگر تحمیل نماید. 

 نظم تولیدی سرمایه را نظم حیات بشریت قلمداد« ملت » بورژوازی با خلق اسطوره 

 راند و این چنین القاءمی سخن کند، از تولید ملی، صنعت ملی و اقتصاد  ملیمی
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نماید که روند کار سرمایه بستر بازتولید منافع واحد و زیست همگون و مشترک می

واقعی کل فقر و گرسنگی و های کوشد تا ریشهمی است!!! در همین گذرها همه انسان

کارگر های بیداد و شرارت و جنایت دنیای عصر را از انظار کارگران استتار کند. به توده

کند که روند کار موجود نه پروسه تولید اضافه ارزش و تصاحب کار اضافی می تلقین

آنها به صورت سرمایه بلکه سرچشمه زاینده ثروت ملی و خوان گسترده ارتزاق عموم 

باشد!!! بورژوازی با توسل به مقوله موهوم ملت در گوش می افراد به صورت یک ملت

برای رفاه همگانی!!! ای ذخیرهها ار کار بیشتر آنخواند که هر مقدمی کارگران

برای رفع فقر در وسعت مرزهای ملی!!! و خشت محکمی در معماری زیست ای اندوخته

 بهتر برای کل شهروندان است!!!

دهد تا مالکیت طبقه خود بر سرمایه اجتماعی می توهم وجود ملت، به بورژوازی امکان

و از حیطه اختیار و مصرف و اند را که کارگران آفریدهرا لباس ملی بر تن سازد. آنچه 

دروغین، به ای معیشت و دخالت و اعمال اراده  آنها، بکلی خارج گردیده است به شیوه

عنوان ملک ملی همگان معرفی کند. برنامه ریزی تولید و کار توسط سرمایه را برنامه 

شت کار و زندگی بشر را قدرت ریزی ملی وانمود نماید. قدرت خداگونه سرمایه بر سرنو

جامعه نامگذاری کند، مصالح سودآوری سرمایه و تمامی تبعات توحش بار آن در 

زندگی کارگران را با اسم و رسم مصالح ملت در اذهان عموم جاسازی نماید. طرح 

دهد تا تمامی بار ذلت، حقارت، محرومیت، می دسیسه ملت به بورژوازی مجال

ر از هر نوع حق و حقوق انسانی را بعنوان اوراق مباهات ملی و فرودستی و سقوط کارگ

کارنامه وطن دوستی!!! جامه تقدس پوشد و سازش با آنها را راه و رسم زندگی کارگران 

 سازد.

بورژوازی با جعل مقوله ملت نظم سیاسی متناظر با رابطه تولید اضافه ارزش و استثمار 

کند!!! دیکتاتوری و خفقان و توحش می ویرنیروی کار را ابزار نظم امنیت ملی تص

نماید!!! دولت یا ساختار نظم سیاسی و مدنی می سرمایه را اراده آزاد ملت تفسیر
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نامد. از سرکوب و شکنجه و کشتار کارگران به می را دولت کل جامعه داریسرمایه

ولید راند. سرریز بخش عظیمی از محصول کار و تمی عنوان اعمال حاکمیت ملی سخن

خواند، سازمان می کارگران به چاه ویل بوروکراسی سرمایه را تضمین نظم زندگی مردم

 اشغالگر و تجاوزگر با کار اضافی کارگران را دفاع ملی نامهای دادن عظیم ترین ارتش

انسانی در آستان سود سرمایه را عین مدنیت های نهد، سالخی کلیه حقوق و آزادیمی

کند و آنچه را که سلب مطلق اختیار و اراده و آزادی و می ی تلقیو قانونیت و حقوق مل

 دارد!!!!می است میثاق وحدت ملی و منافع ملت اعالمها حقوق انسان

ارتجاعی فوق های کند تا به کمک آن به هدفمی است که بورژوازی سازای ملت مقوله

کند می ین گذر طلبو به تمامی اهداف طبقاتی خود دست یابد. آنچه بورژوازی در ا

دروغین در خدمت ای ارتجاعی، بشرستیز و تبهکارانه است. اسطوره وجود ملت اسطوره

سیاه و ضد انسانی است. مقوله ملت وجود خارجی ندارد. های حصول همین هدف

از مراودات میان طبقات متخاصم و در حال ستیز اجتماعی با هدف ای تصویر وارونه

صم قهری است. این باژگونه پردازی پژواک حیات و مقتضای پرده کشیدن بر این تخا

جبری بازتولید سرمایه است و بورژوازی به عنوان طبقه مظهر تشخص سرمایه و 

بخیر این نیاز را ت داریسرمایهو بقای شیوه تولید  پاسخگوی نیازهای انکشاف و تسلط

اسطوره ملت به این  کند.می به محتوای فکر و فرهنگ و خرد و ایدئولوژی خود تبدیل

گیرد و در قالب افکار طبقه مسلط به افکار مسلط عصر می سان در مغز بورژوازی شکل

تا برای اند از آغاز تا امروز سعی کرده داریسرمایهگردد. نمایندگان فکری نظام می بدل

این اسطوره یک تندیس مشخص زمینی و واقعی بر پای دارند. آنان به تفصیل پیرامون 

مانند سرزمین مشترک، زبان هائی له ملت و مشخصات آن سخن گفته اند. بر مؤلفهمقو

واحد، آداب و رسوم و سنن همگون، نژاد یگانه، بازار داخلی و اقتصاد مشترک انگشت 

 و عواملی که نه فقط هیچ نشانی از هیچ پدیده واقعی به دستها نهاده اند. داده

ای همه آنها بر فقدان وجود عینی چنین پدیده دهند، که بالعکس هر کدام آنها ونمی
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و یا زیر فشار اند پایهبی هر یک به نوبه خود یا واهی وها کنند. این مؤلفهمی تصریح

کنند. نمی ایجادای تناقضات سنگین هیچ اعتباری برای ارائه هیچ تعریفی از هیچ پدیده

ی سیال و مستمراً در تغییر معنی است، سرزمین مشترک عنصربی اساساًای نژاد مقوله

دهد. نمی است، زبان هیچ نشانی از پدیده واحدی به نام ملت پیش روی کسی قرار

بنیادند و باالخره بی ریشه وبی آداب و رسوم و سنن همگون مقوالتی به اندازه کافی

اقتصاد در کنه واقعی خود و در هیأت یک شیوه تولید اجتماعی نه معرف واقعیت 

 به این نام است.    ای ام ملت که گواه بارز ناممکنی و نفی کامل پدیدهچیزی به ن

ملت نقطه رجوع ناسیونالیسم بورژوازی است. ناسیونالیسم در معنای واقعی و طبقاتی 

های خود نماد نرد عشق بورژوازی  به سرزمینی معین، زبانی سلیس و غنی، استخوان

سیده از عهد نیاکان نیست، بالعکس پوسیده اجداد یا آداب و رسوم و عاداتی ر

به روند کار جامعه موجود، به رابطه خرید و دار ایدئولوژی و شیوه نگاه طبقه سرمایه

فروش نیروی کار، به مصالح و ملزومات بازتولید رابطه سرمایه، به سازماندهی نظم 

تولیدی و سیاسی و مدنی و اجتماعی رابطه تولید اضافه ارزش، به تقسیم کار 

ودجوش متناظر با فرایند تولید کاپیتالیستی و جاسازی مکان انسان در چهارچوب خ

 این سازماندهی و تقسیم کار و مصالح و ملزومات است. 

های کارگر و بورژوازی ؟؟!! در دورههای میان توده« منافع مشترک» موارد ازای در پاره

وجود واقعی ملت سخن رفته به عنوان پایه مادی  داریسرمایهمشخصی از تاریخ تکامل 

است. صاحبان این باور بر دوران شکل گیری بازار داخلی کشورها و مراحل پیش از 

تسلط سیاسی و اقتصادی بورژوازی به مثابه فاصله تاریخی وجود ملت انگشت نهاده اند. 

وجود واقعی ای واقعیت این است که چنین منافعی با چنین اوصافی در هیچ دوره

نه ها . شاخص روابط اجتماعی میان پرولتاریا و بورژوازی در طول این دورهنداشته است

منافع مشترک و الجرم نه وجود ملت، بلکه فروماندگی و عجز و موقعیت ضعیف طبقه 

کارگر برای ایجاد صف بندی مستقل طبقاتی خود در مقابل بورژوازی یا در مقابل 
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پیشین بوده است. ستیز طبقه کارگر  هاینیروها و طبقات اجتماعی مسلط مدافع نظام

و جنگ وی با بورژوازی از همان روز پیدایش این  داریسرمایهعلیه استثمار و بیحقوقی 

طبقه آغاز شده است. در تمامی دوران حیات سلطنت ژوئیه در فرانسه تا انقالب ژوئن 

ر بود. ون قدرت سیاسی اشرافیت مالی این کشویبورژوازی صنعتی فرانسه اپوزیس 1848

ساله هیچ منافع مشترکی با هیچ  70پرولتاریای فرانسه در طول این دوره دیرپای 

بخشی از بورژوازی نداشت. همسوئی او با احزاب نماینده بورژوازی صنعتی در 

اساساً از آرایش ضعیف طبقاتی وی  1839و  1834، 1832انقالبی سالهای های خیزش

های ونیاعی و توهم وی نسبت به اپوزیسافقی اجتمبی در عرصه کارزار سیاسی،

گرفت. کارگران فرانسه در سیر تحوالت این دوره زیر فشار می بورژوائی روز نشأت

 گرسنگی و فقر و وام و زندگی ذلت بار آلونک نشینی از این انقالب به آن انقالب

شتافتند. در حالی که بورژوازی صنعتی فرانسه سوای بهبود شرائط سودآوری می

مایه هایش، امکان استثمار هارتر پرولتاریا و یافتن جای پائی محکم تر در قدرت سر

داد.  همسوئی و همگامی این دو طبقه نمی سیاسی هیچ چیز دیگری به مخیله خود راه

اجتماعی در تمامی طول این دوران بر دو مؤلفه واقعی مهم استوار بود. بورژوازی 

ت طبقاتی الزم چشم به تغییر سلطنت ژوئیه داشت صنعتی آگاهانه، برای خود و با درای

 کرد که صرف تغییر سلطنتمی افق فکربی و پرولتاریای فرانسه ناآگاه، در خود و

تواند گرهی از کار وی باز گشاید. در پروسه این همصدائی و هم صفی، اولی از می

تحقق  کرد  و دومی را به گوشت دم توپمی آگاهی و منافع طبقاتی خویش عزیمت

ساخت، در حالی که دیگری در تار و پود توهمات دامنگیرش می انتظارات خویش مبدل

پنداشت و بسیار راحت پلکان عروج می و زیر فشار تشنگی مرگبار خویش، سراب را آب

گردید. مارکس تداوم این درهمرفتگی توهم آمیز می اولی به آستان قدرت دولتی

 کند.می انقالب فوریه به این شرح توصیف طبقاتی را حتی در روزهای بعد از
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بدینسان در ذهن پرولترها، که اشرافیت مالی را با کل بورژوازی به معنای عام کلمه » 

کردند، در تخیل جمهوریخواهان شجاعی که حتی وجود طبقات اجتماعی را می قاطی

تند، در پذیرفمی منکر بودند یا حداکثر به عنوان یکی از نتایج سلطنت مشروطه اش

بورژوازی که تا آن زمان از قدرت های «فراکسیون»سخنان پر از دوروئی و ریای 

نمود. اینجا بود که همه می برکناربودند، با تأسیس جمهوری، سلطه بورژوازی نابود شده

سلطنت طلبان به جمهوریخواه تبدیل شدند و همه میلیونرهای پاریسی به کارگر. آن 

خورد می هر چیز به درد این الغاء خیالی مناسبات طبقاتیاصطالحی که هم بهتر از 

بود، ] عصر، عصر[ برادری و با همی همگانی و جهانشمول ]بود[، « برادری» اصطالح 

این شیوه ساده لوحانه کنار گذاشتن ذهنی تضادهای طبقاتی، این گونه آشتی یافتن 

«  برادری» ری این احساساتی کشف و شهودوار در مقامی ورای مبارزات طبقاتی، آ

شعار راستین انقالب فوریه بود. جدائی طبقات اجتماعی سوء تفاهمی بیش نبود و 

حکومتی » فوریه المارتین در وصف حکومت موقت آیه صادر کرد و فرمود  24همان 

پرولتاریای « دهد می که به این سوء تفاهم وحشتناک موجود بین طبقات متفاوت پایان

مبارزه طبقاتی در فرانسه «   ) شور و شوق با شکوه برادری بود پاریس هم سرمست این

  (  25، ص 

گیرد، می فرمولبندی منافع مشترک که به طور معمول محمل توجیه مقوله ملت قرار

پایه و باژگونه است. بورژوازی در هیچ عصری حتی در عمیق ترین و بی خود موضوعی

های کردن پرولتاریا برای مقابله با نظامسیع ترین سطح نیاز تاریخی خود به همراه و

و سلطنت و کلیسا، هیچگاه مدافع هیچ نوع حقوق اجتماعی و  داریسرمایهپیشا

سیاسی برای طبقه کارگر نشده است. بالعکس این صرفاً طبقه اخیر بوده های آزادی

است که کوشیده است به ضرب مبارزات گسترده و مجادالت خونبار خویش، برخی از 

یاد شده تحمیل نماید. یک نکته بسیار های اجتماعی را بر نظامهای ق و آزادیحقو

خواسته می اساسی در این گذر این است که بورژوازی این حقوق را فقط برای خود
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ورزیده است. پرولتاریا این می طبقه کارگر از آنها مخالفتداری است و با هر نوع برخور

دالی و اربابان کلیسا تحمیل کرده است و بورژوازی به را بر دستگاه قدرت فئوها آزادی

شده است، در حالی که می برخوردارها یمن پیکار طبقه کارگر از این حقوق و آزادی

مانده اند. در می مدید بکلی از داشتن آنها محروم های کارگر برای مدتهای خود توده

اینکه حقوق و مطالبات و کنار این مطلب نکته مهم دیگری را نیز فراموش نکنیم، 

مورد استناد تا آنجا که به طبقه کارگر های مورد بحث حتی در همان دورههای آزادی

حقوقی و اسارت وی در مقابل بی مربوط است نه حق و نه آزادی بلکه تمامیت

به نام منافع مشترک طبقات ای بوده است. با توجه به همه این نکات مقوله داریسرمایه

اساس بی بسیار داریسرمایهحتی در کهنه ترین دوران تاریخ حیات دار سرمایهکارگر و 

 اساس تر است. بی و پایه ریزی پدیده ملت بر وجود چنین منافعی بسیار

 بحث ملت و مسأله ملی      ها،کمونیست

هر کارگر آگاهی در هر شرائط و هر مکان و هر لحظه تاریخی هر نوع جنگ افروزی و 

خیزد. این می کند و علیه آن به مبارزه برمی را محکومها وحش علیه انسانتجاوز و ت

در باره حقوق ملت نیست و به برپائی هیچ امامزاده ای مسأله نیازمند نزول هیچ آیه

باشد. این سخن که مارکس و انگلس و همرزمان آنها از جنبش مردم نمی جعلی محتاج

کردند یا به اشغال کشور لهستان داری میجانب ایرلند در مقابل تجاوز دولت بریتانیا

نمودند هیچ ربطی به ملت بودن و نبودن ساکنان این جوامع می توسط تزار اعتراض

حق تعیین » و « دولت ملی» ، «مسأله ملی» ، «ملت» نداشت. تاریخ ورود مقوله 

به ادبیات چپ و طبقه کارگر را بیشتر در کارنامه سوسیال « سرنوشت ملت ها

در رجوع به « لنین»  دموکراسی و مشخص تر از همه کائوتسکی باید جستجو نمود. 

و « ملت» است که بحث « ملی بودن و بین المللی بودن» مقاله کائوتسکی زیر نام 

را تا سطح یکی از مسائل اساسی کمونیسم و جنبش کارگری ها دولت ملی و مانند این
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که نظریه کائوتسکی را قبول ندارند وارد دهد و با کسانی می کشورها! شاخ و برگ

 نویسد: می شود. لنینمی احتجاج

ملی های بر فئودالیسم با جنبش داریسرمایهدر تمام جهان، دوران پیروزی نهائی »... 

دهد که برای می را این موضوع تشکیلها توأم بوده است. پایه اقتصادی این جنبش

لی باید به دست بورژوازی تسخیر گردد و باید پیروزی کامل تولید کاالئی بازار داخ

نمایند عملی گردد. می که اهالی آنها به زبان واحدی تکلمهائی اتحاد دولتی بر سرزمین

در عین حال هر نوع مانعی از سر راه تکامل این زبان و تحکیم آن در ادبیات برداشته 

امل بالمانع آن یکی شود. زبان مهم ترین وسیله آمیزش بشری است. وحدت زبان و تک

معاصر  داریسرمایهاز مهم ترین شرائط مبادله بازرگانی واقعًا آزاد و وسیع و متناسب با 

و یکی از مهمترین شرائط گروهبندی آزاد و وسیع اهالی به صورت طبقات جداگانه و 

باالخره شرط ارتباط محکم بازار با انواع تولید کنندگان خرد و کالن و فروشنده و 

 حق ملل در تعیین سرنوشت خود( « ) ار استخرید

 گیرد که:می لنین به دنبال طرح مطلب باال نتیجه

ملی که های به این جهت تمایل هر نوع جنبش ملی عبارت است از تشکیل دولت» 

معاصر را به بهترین وجهی برآورده نمایند. محرک  داریسرمایههای بتوانند این خواست

مل اقتصادی است و به این جهت برای تمام اروپای غربی و این قضیه عمیق ترین عوا

جنبه  داریسرمایهحتی برای تمام جهان متمدن تشکیل دولت ملی برای دوران 

 همان جا( «  ) عمومی و عادی دارد

کند اما تصویر وی از می یک دوره تحول تاریخی را نقاشیهای فرمولبندی لنین صحنه

گوید که می نماید. اومی در پشت پرده ابهام مستور این صحنه حقایقی بسیار جدی را

فرایند انکشاف کاپیتالیستی جوامع تسخیر بازار داخلی توسط بورژوازی را اجتناب 

ملی و مبارزه برای های ساخته است و این امر پایه مادی موضوعیت جنبشمی ناپدیر

ی در درون جوامع تشکیل دولت ملی بوده است. فاز انکشاف و تسلط رابطه کار مزدور
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غربی تا پیش از عروج بورژوازی به صورت یک طبقه مسلط اقتصادی و سیاسی، 

پرولتاریا و بورژوازی را در تقابل با فئودالیسم، اشرافیت مالی، سلطنت مطلقه و کلیسا 

داده است اما نوعی همراهی و همصدائی که صرفاً برآیند رویکرد می در کنار هم قرار

رتر و نیرومند یکی و موقعیت ضعیف و ناآگاه و توأم با استیصال دیگری آگاه و موقعیت ب

به نام ملت و اصالت ای است. وجود این همصدائی و همراهی حقانیت وجود پدیده

کند. حتی در طی این دوره نیز طبقه کارگر، طبقه نمی مقوله جنبش ملی را تبیین

متناظر با حضور همسوی آنها  کارگر است و بورژوازی هم طبقه بورژوازی است. جنبش

نیز جنبش تبعیت بردگان مزدی از اربابان سرمایه در درون جبهه مشترکی است که 

پیروزی آن سرانجام پیروزی محتوم بورژوازی و شکست نابودگرانه پرولتاریا است. فاصله 

در فرانسه بارزترین گواه صحت این حرف است. مارکس در  1848میان فوریه تا ژوئن 

 نویسد:می و با تأیید درستی آن« مونیتور» باره  به نقل از روزنامه این 

آخرین بقایای رسمی انقالب فوریه یعنی کمیسیون اجرائی همچون خواب و خیالی » 

آتش افکن های المارتین به موشکهای که در برابر واقعیت تاب نیاورد، در آتش بازی

یقی، ناب و عوام فهم برادری، برادری کاوینیاک تبدیل گردید. معلوم شد که مفهوم حق

چاپد، همان برادری که با بوق و کرنا می طبقات دارای منافع متضاد که یکی دیگری را

 ها،در فوریه اعالم شد و با حروف درشت بر سر در همه اماکن مهم پاریس، همه زندان

ک حک گردید، چیزی جز جنگ داخلی، جنگ داخلی به دهشتنا ها،همه سربازخانه

ژوئن آتش این برادری  25ترین شکل آن، جنگ میان کار و سرمایه نیست. در شامگاه 

کشید و درست در همان لحظاتی که پاریس می در پایتخت زبانهای از هر پنجره

کرد، پاریس پرولتاریا غرق در آتش و خون بود و در حالت نزع می بورژوازی چراغانی

دری دوام آورد که منفعت بورژوازی اقتضای زد. برادری درست همان قمی دست و پا

 ( 44مبارزه طبقاتی در فرانسه ص «   ) برادری با پرولتاریا را داشت
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جوید در واقع همان می پروسه تسلط بورژوازی بر بازار داخلی که لنین بدان استناد

پروسه عروج طبقه بورژوازی به موقعیت مسلط اقتصادی است و دولت ملی مورد اشاره 

طبیعتاً دولت بورژوازی است. سؤال اساسی این است که چرا در طی این دوره او 

به نام ملت به حساب آورد. پیداست ای پرولتاریای جامعه باید خود را بخشی از پدیده

که او در این فاز یکی از دو طبقه اساسی جامعه نیست اما چرا باید استقالل وی از 

در طول و عرض مقوله ملت به دار بقه سرمایهبورژوازی و آنتاگونیسم عینی او با ط

دست فراموشی سپرده شود؟! اینکه وی قادر به انفصال خود و صف طبقاتی خود از 

افقی و وضعیت فرودست وی مبنائی بی بورژوازی نیست یک واقعیت است اما اینکه

برای صحه نهادن بر انحالل او در جنبش ملی و ارتش استقرار دولت ملی شود چیزی 

 کارگر باشد.های تواند مورد تأیید کمونیستنمی است که

رسد که در سخن لنین ضدیت سرسختانه و قاطع در مقابل هر نوع می چنین به نظر 

اشغالگری که یک اصل مسلم و مهم برای جنبش کارگری و کمونیسم طبقه کارگر 

به اشغال است با قبول پدیده ملت و جنبش ملی همعرض تلقی شده است. طبقه کارگر 

 اعتراض داریسرمایهو خواه پیشا داریسرمایههر کشوری توسط هر دولت دیگر خواه 

کند، نه به این دلیل که سکنه کشور مورد اشغال یک ملت هستند بلکه به این دلیل می

مهاجم های که در سیطره یورش قدرتهائی هستند. انسانها ساده که انبوهی از انسان

دهند. می اجتماعی و انسانی خود را از دستهای ات و آزادیتمامی زندگی و امکان

راند و به روند مبارزه می اجتماعی درون آنها را به قهقراهای جنبشها اشغال سرزمین

است ای رساند. اشغالگری عمل جنایتکارانهمی طبقاتی جاری در آن دیار عمیقًا آسیب

و ستم و ها فشار جنگ افروزی که باید محکوم شود و از ساکنان سرزمینی که زیر

 شرارت قوای اشغالگر زندگی و امنیت و آسایش و آزادی و همه چیز خود را از دست

دهند باید با همه توان دفاع گردد. این مسأله ربط خاصی با ملت بودن و نبودن می

ساکنان سرزمین مورد اشغال ندارد و هیچ اعتبار و حقانیتی برای وجود دولت ملی و 
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شرائط تاریخی حاضر نماید. در نمی آن قلمرو جغرافیائی ایجادقاتی در فراطب

جهانی زیر نام تشکیل دولت اسرائیل بخشی از خاورمیانه به نام فلسطین را  داریسرمایه

مورد تجاوز و اشغال قرار داده است. وظیفه محتوم طبقه کارگر ها به سبعانه ترین شیوه

و نفرت انگیز سرمایه جهانی را مورد اعتراض قرار  بین المللی است که این اقدام هار

 دهد اما ضرورت و مبرمیت این اعتراض ساکنان سابق فلسطین را به یک ملت تبدیل

« اخوت ملی» فلسطینی را لباس دار کند و بر همین اساس نباید کارگر و سرمایهنمی

باالخره نباید  پوشاند، نباید مبارزات مردم فلسطین را سرشت جنبش ملی عطا نمود و

این مبارزات را به سمت تشکیل دولت ملی هدایت کرد. بالعکس وظیفه لحظه به لحظه 

سراسر دنیاست که با توهمات کارگر های جنبش کارگری بین المللی و کمونیست

به نام ملت فلسطین مبارزه کنند و برای آنها توضیح ای فلسطینی پیرامون وجود پدیده

نام وجود واقعی ندارد. باید برای توده کارگر فلسطین روشن دهند که چیزی به این 

ساخت که متحد واقعی او نه بورژوازی فلسطین و نمایندگان فکری و سیاسی این 

طبقه، که کارگر اسرائیلی، کارگر لبنانی، عراقی، سوری، اردنی، ایرانی، مصری و کل 

ان نه در تشکیل دولت ملی گفت که راه نجات آنها طبقه کارگر جهانی است. باید به آن

فلسطین که فشردن دست وحدت کارگران منطقه و جهان با هدف رفع سلطه شوم 

سرمایه و از جمله سلطه جنایتکارانه بورژوازی اسرائیل و عرب و هر بخش از بورژوازی 

و کل طبقه کارگر ها است. کمونیستها جهانی بر شرائط کار و زندگی و سرنوشت آن

یل هر بارزه نمایند، در همان حال که تشکی محو کامل دولت اسرائیل مجهانی باید برا

 گونه دولت بورژوائی زیر نام دولت ملی فلسطین را مردود اعالم کنند.   

لنین اهمیت پیکار طبقه کارگر با هر نوع اشغالگری و مبرمیت دفاع سرسخت این طبقه 

کند اما اشکال می تصریحآماج تعرض و اشغال را بسیار درست های از حقوق انسان

متجاوز به حریم زندگی و های اساسی کار این جا است که او مبارزه با اشغالگری دولت

آمیزد و از همین جا به جنبش می را با ملت پنداشتن اشغال شدگان به همها کار انسان



 ، نیروهای چپ و جنبش کارگری کردستان57انقالب   /  58

کند. می به نام دولت ملی گذرای ملی و موضوعیت و اعتبار و اصالت تشکیل پدیده

مارکس در رابطه با مسأله ایرلند و لهستان و کاًل های ین در همین راستا با گفتهلن

نماید. مارکس هر نوع تندنس می مقوله ملی و ملت نیز برخوردی راست روانه

نیستی درون طبقه کارگر و از جمله طبقه کارگر کشور اشغال کننده را سخت یشوو

سوسیالیست جوان « لوپاتین» قات با دهد. او در مالمی مورد انتقاد و سرزنش قرار

توجهی وی به اهمیت اعتراض طبقه کارگر روسیه به اشغال لهستان توسط بی روسی

ستی درون یکند، از گرایشات شووینمی دولت تزاری را یک پاشنه آشیل جدی وی تلقی

جنبش چارتیستی کارگران انگلیسی که آنان را در رابطه با مسأله ایرلند در کنار 

نماید. نقطه می داد بسیار جدی انتقادمی ژوازی جنایتکار و متجاوز بریتانیا قراربور

عزیمت مارکس در همه جا بدون هیچ استتثاء ملزومات و ساز و کارهای نضج و 

بالندگی و قوام و تکامل جنبش ضد کار مزدی و کمونیستی طبقه کارگر است. به 

للی کارگران با ناسیونالیسم نجمن بین المهمین دلیل او همزمان به گاه تنظیم بیانیه ا

کند. یک شاخص بسیار مهم دیگر می نیز به صورت جدی مبارزه« ینیماز» 

برخوردهای مارکس این است که ملت ستیزی توخالی و فاقد بار طبقاتی و 

گیرد. می را بسیار شفاف به باد انتقاد تی امثال پرودون و النگه و الفارگسوسیالیس

است که مارکس در هیچکدام از این قلمروها و در طرح هیچ کدام از این واقعیت این 

را به سوی اصالت بخشیدن و حقانیت دادن به ای رویکردها و راهکارها هیچ دریچه

کند. مارکس حتی نمی به نام ملت و دولت ملی و جنبش فراطبقاتی ملی بازای مقوله

دهد، به هیچ وجه از می رد حمله قرارآنجا که نظریه الغاء ملت طرفداران پرودن را مو

نماید، بالعکس ملت ستیزی فراطبقاتی متناظر نمی به اسم ملت دفاعای حقانیت پدیده

 گیرد. می با سوسیالیسم بورژوائی پرودن را به باد حمله

مارکس در مورد های رسد که لنین به جای توجه به هسته درست بحثمی به نظر

ر بیشتر موارد از این و آن گفته به نفع حقانیت بخشیدن به مسأله ملت و جنبش ملی د
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کند و می مذکور استمداد جسته است. مارکس همان گونه که خود تصریحهای پدیده

نمود. نمی لنین نیز ظاهراً قبول دارد حتی از جنبش استقالل طلبانه مردم ایرلند دفاع

یس باید معضل ارگری انگلاو کاماًل درست و اصولی بر این عقیده بود که جنبش ک

تغییر موضع مارکس نسبت به مسأله دقیقاً هنگامی روی داد که ایرلند را حل کند. 

دریافت تسلط بریتانیا بر ایرلند برخالف آنچه او انتظار دارد عمالً طبقه کارگر انگلیس را 

به نوعی همسوئی و  داریسرمایهو اساس ای مبارزه طبقاتی علیه بورژوازی به ج

وائی با بورژوازی این کشور سوق داده است. در اینجاست که به دفاع از جدائی هما

خیزد تا شاید از این طریق کارگر انگلیسی با رهائی از مخمصه توهمات می ایرلند بر

خویش بکوبد. در هر حال نکته  داریسرمایهملی و ناسیونالیستی بر طبل مبارزه ضد 

به مسأله در هیچ کجا قبول واقعیت ملت و  بدیهی این است که زاویه نگاه مارکس

های جنبش ملی و حقانیت دولت ملی نیست. بر همین اساس استنتاج لنین از گفته

 تواند موجه باشد. تمرکز لنین بر اعتبار و اصالت این مقوالت عمالً سببنمی وی

ادیکال شود که او به طور مثال حتی جدائی نروژ از سوئد را امری اصولی و الزم و رمی

به حساب آورد. در حالی که این امر همانگونه که روزالوکزامبورگ در آن زمان به 

گفت نشانی از سیاست رادیکال کارگری و پرتوی از منافع جنبش کارگری می درستی

 دو کشور را به همراه نداشت. 

پافشاری لنین بر اهمیت مسأله ملت، جنبش ملی یا دولت ملی اگر چه تا آنجا که به 

را به جنبش کارگری ای مباحثات و دوره خود او برمی گشت معضل چندان پیچیده

نمود و اگر چه در جامعه روسیه حتی به صورت سالحی علیه  شووینیسم نمی تحمیل

بورژوازی و توهمات ناسیونالیستی طبقه کارگر روس کارائی داشت اما به دلیل نقطه 

دست گرایشاتی از بورژوازی برای قربانی  عزیمت نادرست آن به بعدها به دستاویزی در

نمودن جنبش کارگری جوامع در ورطه انتظارات و اهداف این گرایشات تبدیل شد. 

آنچه بعدها زیر نام خلق و جنبش خلقها و انقالب خلقی علیه امپریالیسم در کمینترن 
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ر تکوین یافت قدم به قدم کوشش کرد تا برای توجیه خود و برای پرده انداختن ب

 اتخاذ سند نماید.ها تمامی وجوه سوسیال بورژوائی خود از همان آموزش

 «حاکمیت خلق ها» و « خلق» تا  «دولت ملی» و « ملت» از  

آنچه که توسط کائوتسکی فرمولبندی شده بود و لنین با استنتاج خاص خود آن را وارد 

تی تولید ساخت، در شرائط امپریالیس« کمینترن»جنبش کارگری روسیه و سپس 

و به دنبال شکست انقالب اکتبر به مجوزی برای انحالل جنبش کارگری  داریسرمایه

دولتی و بخشی از  داریسرمایهمشترک میان اردوگاه های کشورها در اهداف و سیاست

انقالب  ها،بورژوازی آسیا، افریقا و امریکای التین تبدیل شد. خلق، جنبش خلق

ت خلق، همه جا زینت بخش تاالر احزاب کمونیست و ضدامپریالیستی خلق و حاکمی

، تحلیل در داریسرمایهمشعل مبارزه طبقاتی دوران گردید!!! تبیین عمیقاً غیرمارکسی 

بنیاد ناسیونالیستی شرائط امپریالیستی شیوه تولید کاپیتالیستی و روایت بورژوائی 

پرولتاریای جهانی و به  سوسیالیسم قدم به قدم از در و دیوار وارد صحنه مصاف شد تا

به نام  ملت و خلق، به ای ویژه طبقه کارگر سه قاره را به ضرورت انحالل در پدیده

ایفای نقش شهدای جانباز جنبشی به اسم جنبش ملی و خلقی و برای استقرار 

با همین نام و نشان توجیه و متقاعد سازد. آنچه قباًل در باره ملت و اهمیت هائی دولت

و دولت ملی تئوریزه شده بود اینک با مساعی مشترک ها نوشت ملتتعیین سر

نمایندگان فکری اردوگاه و بخشی از بورژوازی کشورهای اخیر در ال بالی انبوه 

پایه و انتساب همه آنها به مارکس!! پیچیده شد و بسان نقل و نبات به بی هایتحلیل

 نیا سرشکن گردید.هاضمه ذهن و فکر و قلمرو مبارزه طبقاتی کارگران د

باالتر در نقل مطلبی از مارکس مشاهده نمودیم که چگونه در روزهای بعد از انقالب 

فرانسه، در البالی گرد و غبار انبوه جمهوریخواهی فراطبقاتی و شعارهای  1848فوریه 

انداخت همه می طنینها آسمانکوب برادری طبقات که به نرمی حریر در گوش

ارگر شدند  و همه سلطنت طلبان یکشبه جمهوری خواه از آب در میلیونرها یکباره ک
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از هائی آمدند. در دوره مورد بحث ما نیز تمامی نمایندگان فکری و سیاسی بخش

بورژوازی کشورهای سه قاره هزاران بار از کارگران کارگرتر شدند و صفوف فشرده 

را فشار داد که سوای  داخلی احزاب کمونیست عصرهای نخبگان سرمایه آنچنان دیواره

باقی ها الزامات تبلیغاتی پشت ویترینی هیچ جای خالی برای هیچ کارگری در درون آن

 نماند. 

ها دولتی و ناسیونالیسم چپ کشورها به موازات وثیقه کردن تئوری داریسرمایهاردوگاه 

خشی از باال برای انحالل جنبش کارگری جوامع در ورطه انتظارات بهای و افق پردازی

پیشین بلشویسم و سوسیال دموکراسی در باره های طبقه بورژوازی جهانی، فرمولبندی

در ها ملت و جنبش ملی و حق تعیین سرنوشت ملی را به سود خود تکمیل کردند. آن

مارکس را نیز تحریف نمودند. زمانی های همین راستا تا هر کجا که توانستند گفته

توار از ناسیونالیسم و به عنوان بخشی از ستیز مارکس ضمن انتقاد عمیق و اس

اشغال لهستان توسط دولت تزاری را  ها،کمونیستی و کارگری با تجاوز طلبی دولت

کرد. او در همان زمان و در متن محکوم نمودن سیاست اشغال، تصریح کرد می محکوم

روسیه به  که دفاع از مقاومت مردم لهستان تا زمانی مجاز است که انقالب ارضی در

ع نپیوسته است. معنای سخن وی آن بود که لهستان به لحاظ سطح تکامل ووق

بالندگی جنبش کارگری در قیاس با روسیه از موقعیت های اقتصادی و پیش شرط

تواند پروسه می پیشرفته تری برخوردار است و جدائی این کشور از امپراطوری تزار

بخشد. مارکس بر پایه همین تحلیل تأکید  عروج طبقه کارگر جامعه را کامالً شتاب

 نمود که دفاع او از جنبش جدائی طلبانه مردم لهستان فقط به این دلیل صورت

شمارد که شرائط مورد گفتگو به قوت خود می گیرد و این دفاع را تا زمانی مجازمی

چار باقی باشد. او اضافه کرد که در صورت وقوع انقالب ارضی در روسیه این وضعیت د

ای گردد و متعاقب آن جدائی لهستان نیز برای جنبش کارگری جهانی مقولهمی تغییر

 قابل دفاع و حمایت نخواهد بود.
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خط مشی مشترک اردوگاه و امپریالیسم ستیزی خلقی ناسیونال چپ کشورها، نه فقط 

طبقه کارگر پیرامون مقوله های هیچ نشانی از نوع نگاه مارکس به معیارها و مالک

فرینی اه نداشت که همه راهکارها و افق آاشغال ستیزی و جدائی طلبی را به همر

کرد. کمینترن، اردوگاه و چپ می وی آویزانهای باژگونه سازی آموزشدار هایش را به

مارکس!!! مدعی شدند که در هر بخشی از های سوسیال خلقی زیر لوای تقید به گفته

کمی کندتر از سایر مناطق آن جامعه به  داریسرمایهکه پروسه تسلط ای هر جامعه

پیش رفته است باید چراغ به دست دنبال منافع مشترک خلق و بورژوازی ملی!!! و 

؟؟!! «بورژوازی وابسته به امپریالیسم» و «!!! کمپرادورها» تعارضات حاد آن با منافع 

ود که دفاع را ارتقاء دادند!!! مارکس تصریح کرده ب« مارکسیسم» ها گشت!!! آن

مادی و اجتماعی عروج پرشتاب تر های از جدائی طلبی منوط به زمینهها کمونیست

طبقه کارگر در منطقه تحت اشغال است. این مسأله اینک در  داریسرمایهجنبش ضد 

گشت. فرم می به ضد خود مبدل« مارکسیسم»نوین!! ارتقاء دهندگان های تئوری

 ،داریسرمایهمحلی، اشکال قهری ستم  هایلباس، زبان، حتی وجود گویش

منبعث از سلطه مناسبات کاپیتالیستی، عقب ماندگی اقتصادی ناشی از های حقوقیبی

همه و همه مجوز بالمعارض  داریسرمایهجبر ناهمگونی انکشاف و توسعه شیوه تولید 

جنبش  صدور پروانه برای ملت بودن، انحالل تام و تمام پرولتاریا در ملت، جایگزینی

کارگری با جنبش خلق و آلترناتیو قرار دادن حق تعیین سرنوشت ملی برای مبارزه 

شد!!! این چنین القاء گردید که می کارگر منطقههای توده داریسرمایهطبقاتی ضد 

واقعیتی به نام ملت و جنبش ملی مانعی بر سر راه عروج جنبش کارگری است و زیر 

پرچمدار و هموار ساز های ن عروج!!! یا زیر نام کمونیستنام دلسوزی برای رفع موانع ای

کارگری مناطق به راه این عروج، کل کارگران منطقه و تمامی بود و هست جنبش 

ارتش خلق فراخوان داده شد!!! مارکس همه حرفش این بود که حوزه سربازگیری 

جنبش  دردسرتر و پرشتاب تربی جدائی و حق تعیین سرنوشت باید در خدمت عروج
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جنبش «!!! تکامل مارکسیسم» جدید های کارگران قرار گیرد و تئوری داریسرمایهضد 

را به دستاویزی آهنین برای ذبح  پرولتاریا و ها ملی و اهمیت حق تعیین سرنوشت خلق

 نمود.می مبارزه طبقاتی وی در آستان مقدس ملت و جنبش ملی تبدیل

ناسیونال چپ، های توسط اسوه« مارکسیسم» ی تکامل تئوردار در همین جا، در گیر و

تکاملی های بازآموزی نوین!! و به بازپردازیهای اقتصاد سیاسی مارکسی هم  به حوزه

تشریح کرده بود  داریسرمایهگردید.  مارکس در آناتومی شیوه تولید می تازه!! احضار

 عه را نباید ودر یک جامعه یا در این و آن نقطه یک جام داریسرمایهکه تسلط 

توان با شمار کارگاههای صنعتی و رقم انباشت ساالنه سرمایه کندوکاو نمود. نمی

فشرده آموزش وی در این رابطه آن بود که با تسلط رابطه کار و سرمایه در یک جامعه 

معین تمامی آثار و بقایای متالشی اشکال تولیدی پیشین در مقابل شیوه تولید نوین 

جاره، نوع مالکیت، بازار و همه چیز تابعی از رابطه خرید و فروش نیروی بازند. امی رنگ

از جامعه که شاهد انباشت صنعتی هائی شوند. این تحول حتی در بخشمی کار مبدل

پوشد. چپ ناسیونالیستی می وسیع در این یا آن قلمرو تولیدی نیست هم جامه تحقق

های ارکس را مثل همه آموزشو سوسیال خلقی این درس اساسی اقتصاد سیاسی م

دیگر مارکسی به یکسوی پرتاب کرد و در تحلیل مناسبات اجتماعی به جای رجوع به 

 تشخیص ملت و جنبش ملی محکمهای شیوه تولید مسلط پایه کندوکاوش را بر مؤلفه

کرد. از لباس و زبان و گویش و نژاد عزیمت نمود تا مرزهای مناسبات اقتصادی را می

اید و قلمرو تسلط این یا آن شیوه تولید را به حوزه رواج زبان و نوع لباس و جستجو نم

و شانس وجود جنبش  داریسرمایهرجوع داد. بدینسان تسلط مناسبات ها امثال این

کارگری در این و آن حوزه به راحتی نفی شد و مجوز الزم برای سازماندهی جنبش 

 ید. خلق به جای جنبش کارگری به آسانی کسب گرد

رویکرد نیروهای چپ در  57قبل و بعد از قیام بهمن های اخیر در سالهای تئوری

ایران را عمیقاً در سیطره نفوذ خود گرفت. آنچه در جامعه کردستان و در رابطه با 



 ، نیروهای چپ و جنبش کارگری کردستان57انقالب   /  64

بسیار وسیع از این نظرات و نظریه ای جنبش کارگری این دیار رخ داد به گونه

بعد از قیام بهمن در رابطه با کردستان به رغم برخی متأثر بود. چپ روزهای ها آفرینی

مخرب سوسیال خلقی و های رویکردهای پاره وار رادیکال زیر فشار این دیدگاه

نکرد که  داریسرمایهناسیونالیستی نه فقط کمکی به سازماندهی جنبش کارگری علیه 

بورژوائی و خلقی  سوسیالهای کاماًل بالعکس این جنبش را عمیقاً و وسیعاً در راه حل

و فدائی و سپس حزب  3منحل ساخت. چپ بعد از قیام از کومله گرفته تا خط 

کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری و دیگران نه فقط جنبش کارگری را به 

و ها سیاست ها،چنین ورطه هولناکی سوق دادند که در تمامی راه حل پردازی

یکرد انقالبی اقشار فرودست غیرکارگری راهکارهای خود هیچ کمکی به تقویت رو

کردستان مانند دهقانان فقیر و تهیدستان شهری هم ننمودند. اینها موضوعاتی است که 

بعدی این نوشته به صورت کنکرت و با رجوع به تاریخ و مدارک ابژکتیو های در بخش

 صورت خواهد گرفت.    

 جنبش کارگری کردستان از انقالب بهمن تا امروز

مگون افیائی ناهرمختلف افتصادی، توزیع جغهای رصهناموزون، انکشاف نامتوازن ع رشد

جبری و کاماًل های ت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، پدیدهتانباشت و توسعه متش

هستند. اساس نظم یا هر مراوده حقوقی، اخالقی،  داریسرمایهطبیعی شیوه تولید 

 د اضافه ارزش و سود انبوه تر استوار است. مدنی و انسانی در این نظام  بر منطق تولی

کند و عزیزترین و مقدس ترین حریم پیش می در اینجا همه چیز از منطق سود تبعیت

بیشتر باشد. این واقعیت ها ریز برای سرمایه جائی است که نرخ و حجم اضافه ارزش

برتافته از  است. چیزی که در اندیشه و پندار و ایدئولوژی داریسرمایهوجودی تولید 

یابد و ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی می رابطه سرمایه به طور کامل معکوس جلوه

کارگر، شالوده های بورژوازی با تزریق خود به اعماق مغز و فکر و هستی اجتماعی توده

دهد. می ستیز خودجوش طبقاتی آنها علیه سرمایه را آماج تخریب و تضعیف قرار
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لط رابطه خرید و فروش نیروی کار در جامعه ایران همسان همه پروسه انکشاف و تس

و مختصات باال را با ها جوامع دیگر جهان معاصر قهراً و اجتناب ناپذیر بار همه مؤلفه

با توجه به قوانین عمومی انباشت سرمایه در شرائط  ها کرد. این مؤلفهمی خود حمل

تأثیر و عه ما و سایر جوامع مشابه ابعاد ، در درون جامداریسرمایهامپریالیستی تولید 

نموده است. به عنوان مثال می درجه شمول بسیار وسیع تر و حادتری را نیز احراز

توزیع جغرافیائی میزان پیش ریز سرمایه و تحوالت فراساختاری آن عالوه بر حمل 

ی حتی در قیاس با جوامع اروپائ داریسرمایهجبری کلیه ناهمگونی سرشتی تولید 

بسیار ناهمگون تر بوده است، به همان گونه که توسعه سیاسی، مدنی، فرهنگی و 

منطبق با این یا آن جامعه غربی  نیز حقوقی متناظر با انکشاف این شیوه تولید در ایران

 به ورطه تحقق نپیوسته است. 

 50در ایران، از آغاز تا شروع دهه  داریسرمایهگسترش و تسلط های در تمامی دوره

فروشنده های خورشیدی، استان مرکزی به لحاظ میزان انباشت سرمایه و کثرت توده

نیروی کار نه فقط با هیچ منطقه جغرافیائی دیگر کشور قابل قیاس نبود که حتی به 

بالغ بر  50نخست دهه های تنهائی از بخش اعظم نواحی جامعه جلوتر بود. در سال

 تی در این حوزه جغرافیائی زندگی و کارکل نیروی کار شاغل قلمروهای صنع 23%

در فاصله «!! خدمات» موسوم به های کردند. در همین دوره نسبت شاغالن بخشمی

تا  1350این ارقام در فاصله سالهای  .کردمی نیز تجاوز %35ن ناحیه از مرزهای ای

ن که در پایاای باز هم به صورت بسیار چشمگیری دچار افزایش شد. به گونه 1355

نیمه نخست این دهه نسبت کارگران بخش صنعت این استان از نصف کل کارگران 

جامعه باالتر رفت. این نکته نیز قابل تعمق است که بخش اعظم این صنایع به ویژه 

بزرگتر و تکنولوژی پیشرفته تر در یک مسافت های جدیدتر و با سرمایههای کارخانه

مرکز بودند. از استان مرکزی و شهر تهران یا کیلومتری میان تهران و شهر کرج مت 20

صنعتی قزوین و اراک که های کرج و ساوه و آبعلی و حوزههای به بیان دقیق تر جاده
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بگذریم استانهای آدربایجان شرقی و اصفهان و تبریز و خراسان هر کدام با شمار کثیری 

 را تعیینو مراکز پیش ریز سرمایه ها واحدهای عظیم صنعتی بزرگترین قطب

 کردند. می

آنچه در باال گفتیم مربوط به زمانی است که از شروع انکشاف کاپیتالیستی جامعه بیش 

 حدود دو دهه داریسرمایهاز یک قرن و از زمان تسلط تام و تمام شیوه تولید 

از  داریسرمایهگذشته است. رابطه خرید و فروش نیروی کار و به تبع آن بازار می

ایه حیات و تسلط خود را تا عمق دورترین روستاهای جامعه بسط داده پیش سها مدت

از ای در پارهها و بر کل شرائط کار و زندگی ساکنان کشور حاکم ساخته بود. با همه این

صنعتی مهمی در دستور کار سرمایه داران یا دولت های نواحی کشور سرمایه گذاری

در یک جامعه نیز مطلقًا  داریرمایهسبورژوازی قرار نداشت و معنای تسلط کامل 

نیست. تحمل کمترین میزان هزینه تولید و هائی مترادف با وقوع چنین سرمایه گذاری

، اتنرخ سود تنها معیار تعیین نوع تولید سود و باالترین رقممیزان  بیشترینحصول 

ن . استادکنمی قلمرو انباشت و حوزه جغرافیائی پیش ریز را برای سرمایه مشخص

از مناطق در ای مرکزی بر پایه همین مالک در صدر جدول ترجیحات قرار داشت و پاره

زیر فشار همان معیار اساسی  داریسرمایهعین انحالل کامل اقتصادی در روند کار 

برای انباشت بزرگ ها احراز شرائط برتر ارزش افزائی، چه بسا عرصه هجوم سرمایه

های سیستان و بلوچستان، بویراحمد ورد گفتگو استانشدند. در دوره منمی صنعتی واقع

استان و کهکیلویه؛ چهارمحال بختیاری، ایالم و لرستان در عداد این مناطق بودند و 

ایالت مبتنی بر تقسیمات جغرافیائی کشور، مقام  22کردستان در میان 

 نمود. می سیزدهم را احراز

اساسی بازتولید و خودگستری سطح به غایت نازل بهای نیروی کار یک پیش شرط 

وسیع فروشنده نیروی های نمود و این بدان معنی است که  تودهمی سرمایه را تعیین

کار باید در برهوت محرومیت از کلیه امکانات اجتماعی، معیشتی و حقوق سیاسی و 
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غول آسای ماشین دولتی های هزینه مدنی، بار گسترش شتابان پروسه انباشت سرمایه،

 زی و بار کل جامعه کاپیتالیستی را به شاق ترین سیاق ممکن به دوشبورژوا

یک راست از ها کشیدند. همه چیز در هر زمینه و هر نقطه از حیات اجتماعی انسانمی

نمود. می ای نیروی کار تبعیتمالک سودآوری حداکثر سرمایه و نازل ترین سطح به

بخش، شهر و یا حتی شهر بزرگ  شامیدنی به شرطی نیاز محله مسکونی، روستا،آآب 

در ها گردید که بخشی از حل و فصل معضالت سیستم باشد. برق مصرفی خانهمی تلقی

که مقتضای توسعه و قوام مناسبات حاکم بر ضرورت آن  آمدمی به حسابجائی الزم 

شد که مشکلی از مشکالت سرمایه را حل کند و می داد. راه در جائی کشیدهمی حکم

گردید که می شهرسازی و احداث خیابان و طرح اسفالت برای مناطقی مجازای هپروژه

نیازهای اقتصادی و اجتماعی و مدنی سرمایه تحقق آنها را در دستور کار قرار داده 

شد مشروط به اینکه سالمت نیروی کار نیاز روز سرمایه می باشد. بیمارستان ساخته

سیر  داریسرمایهاحتیاجات نظام  باشد و تأسیس مدارس در هر سطح با منحنی

 گردید.  می پیمود یا بالعکس دچار توقفمی صعودی

روند انطباق هر نوع دگرسانی اجتماعی و اقتصادی با نیازهای سرمایه و استثمار هر چه 

دهشتبارتر نیروی کار الجرم تمایزات محسوسی را در وضعیت معیشتی و شرائط زیست 

رودست مناطق جغرافیائی مختلف کشور با خود به همراه کارگر و فهای اجتماعی توده

دهشتبار اجتماعی و درجه محرومیت های بیحقوقی فقر،داشت. تمایزاتی که در گستره 

مکان  معاش،سراسری کارگران از بهداشت، مسکن، آموزش، دوا و درمان و حداقل 

م و بیش طوالنی پیشینه انباشت صنعتی کها نمود. برخی استانمی واقعی خود را پیدا

و ها داشتند و در فاصله میان قرن نوزدهم تا شروع دهه شصت میالدی کارخانه

 در دهقانیهای کارگاههای نسبتاً زیادی در آنجا دائر شده بود، خلع ید فراگیر توده

شهرهای به حاشیه  ارتش بیکاران روستاهای این نواحی وسیع هجوم شروع این دهه،

بردگان مزدی  در این مناطق. به دنبال  آورداز همه تهران را  و بیشترها همین استان
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کردند می پا دست وبرای خود با فروش نیروی کار سطح نازلی از معیشت را  جدید اوالً

در مبارزات جنبش کارگری روز  یفعال نسبتاً  نقشو ثانیًا در کنار هم زنجیران قدیمی 

یالن، مازندران، خراسان، اصفهان و اهواز مناطقی مانند آذربایجان، گ نمودند.می احراز

نمود. در نمی نواحی دیگر صدقای که در مورد پاره چیزی. داشتنددر این زمره قرار 

به رغم غوطه شد که توده کثیر خلع ید شده می عوامل معینی باعثاخیر  مناطق

ان خوردن رقت بار در دریای فقر و فالکت و گرسنگی، از آوارگی و مهاجرت به میز

ند. یک نگاه اجمالی به ترکیب جمعیتی کارگران مهاجر مناطق مختلف نزیادی امتناع ک

مانند سیستان و هائی دهد که نیروی خلع ید شده و بیکار استانمی نشانها در آن سال

از هائی بلوچستان، کردستان، بوشهر، ایالم، کهکیلویه و بویراحمد، بندرعباس و بخش

قرار داشتند. بیسوادی کامل یا سطح بسیار پائین تحصیل،  خراسان در چنین وضعیتی

کمبود مهارت کاری و تخصص شغلی، مشکالت زبان و ارتباطات فرهنگی، فقدان قدرت 

رقابت در بازار کار، نداشتن استطاعت مالی برای مهاجرت و شروع زندگی در شهرهای 

از جمله عوامل ا هبزرگ، رواج فرهنگ تحقیر و توهین و تبعیض قومی یا نوع این

های بودند که چنین وضعی را در مورد این بخش از تودهای اجتماعی تعیین کننده

 زدند. می کارگر دامن

کل ساختار حیات اجتماعی و تار و پود معیشت ساکنان  داریسرمایهشیوه تولید 

را در عمق شروط و ملزومات بازتولید خود غرق  از جمله سکنه همین نواحی جامعه

ته بود، کار مزدی و بهای فروش نیروی کار شالوده معاش عظیم ترین بخش ساخ

نمود. با همه اینها بخش وسیعی از می تعیین نیزها در همین استان جمعیت را

فروشنده نیروی کار در نواحی مورد بحث برای فروش نیروی کارشان با های توده

سطح سراسری و در کل جامعه، دشوارترین و مرگبارترین شرائط مواجه بودند. اگر در 

دیکتاتوری هار و عریان پلیسی سرمایه بود که امکان هر نوع نفس کشیدن و اعتراض را 

کرد، در اینجا و در قلمرو حیات این بخش، نفس می کارگر سلبهای از کل توده
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 و بسیار کوچک اشتغال در کارگاهها و مراکز تولیدی کوچک جبرپراکندگی ناشی از 

در مراکز عظیم کار و  دشد. آنسان که حتی به اندازه همزنجیران خومی علتنیز مزید 

تولید نیز موفق به حضور در مبارزه طبقاتی و ایفای نقش در جنبش اجتماعی طبقه 

شدند. همین امر وضعیت معیشت و سطح ابراز وجود اجتماعی کارگران این نمی خود

 نیروی کار از نازل هم بسیار نازل تر داد. بهایمی مناطق را سخت زیر فشار خود قرار

کرج های گردید. در شرائطی که سطح دستمزدها در مراکز صنعتی متمرکز در جادهمی

و ساوه و آبعلی یا شهرکهای صنعتی اراک و قزوین زیر فشار مبارزات مستمر و 

دی کرد، جمعیت زیامی تومان در روز را باال و پائین 10اعتصابات انبوه کارگران سقف 

از کارگران بلوچستان، کردستان و فروشندگان نیروی کار در کهکیلویه و یاسوج و 

ساعته در هولناکترین و  12تومان در قبال روزانه کار  2نواحی اطراف بوشهر به 

دادند. شمار نسبتاً انبوهی از کارگران مناطق اخیر یا می مرگبارترین محیط کار رضایت

های پر از حرارت کورههای دخمه ها،جاجیم بافی ها،مرگ قالی بافیهای در بیغوله

کردند یا می شیشه سازی و آجرپزی و کارهای ساختمانی و راهسازی و مانند اینها کار

و بارکشان شبانه روزی بنادر ها از آن بدتر بردگان مزد بگیر مزارع کشاورزی و باغستان

سبعیت سرمایه داران علیه کارگران و مراکز حمل و نقل بودند. شرارت و ها و تجارتخانه

در این قلمروها در چنان فازی بود که احساس کارگر بودن با قبول نوعی نجس بودن 

کرد. در وسعت این مناطق می هند باستان و حال همسنگیهای در میان کاست

محرومیت از دوا و درمان و آموزش و بهداشت و آب آشامیدنی و برق و سایر ملزومات 

در همان  40ز علی االصول ابعاد بسیار دهشتبارتری داشت. در طول دهه زیستی نی

رونق  هحاصل از تولید و فروش نفت بیسابقه ترین دورهای روزهائی که اضافه ارزش

در شهر مسجد سلیمان یکی از بزرگترین مراکز تولید  پی داشت،انباشت سرمایه را در 

های برای تأمین سوخت شبانه چراغ موشی کارگران بیکارهای نفت ایران، انبوه خانواده

بردند. در سیستان و بلوچستان و می پناهنفتی مجاور شهر های خود، به باتالق
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کارگری راه های از جنوب خراسان و گنبد قابوس فروش کودکان خانوادههائی بخش

 آمد. ارتش ذخیره کار در صدها روستایمی نجات موقت افراد خانوار از مرگ به حساب

پختند!! در کردستان و می دشتی و دشتستان از توابع بوشهر با آرد هسته خرما نان

های کهکیلویه و بویر احمد، نان خوردن کیمیا بود و دکتر و درمان و مدرسه برای توده

آمدند. بسیاری می ناآشنائی به شمارهای کثیر خلع ید شده و در جستجوی کار پدیده

نفر به کلی فاقد آب لوله کشی  40000و حتی   30000از شهرهای با جمعیت باالی 

شد. این نمی بودند و در شمار کثیری از مراکز شهری مملکت، اثری از برق مشاهده

نیز حاکم بود. تا شروع نیمه دوم همین دهه از  50وضعیت با اندکی تغییر در طول دهه 

مشغول کار نفر آن فقط در شهر تهران  5000پزشک عمومی و متخصص  10000کل 

 رسید. نمی نفر هم 1000بودند و سهم نیمی از سکنه جامعه در این رقم به 

  داریسرمایهاز ملت سازی تا نقد ناسیونالیستی 

که در بطن پروسه سیر حوادثی است از هائی آنچه باالتر گفتیم گزارش پاره وار گوشه

شرائط معیشت و کار و  در جامعه ما دامنگیر داریسرمایهانکشاف و تسلط شیوه تولید 

وضعیت باید بسیاری  طبقه کارگر بوده است. به اینهای حیات اجتماعی توده

  بورژوازیتاریخی دیگر را نیز اضافه کنیم. دیکتاتوری هار های سیاسی و دادههای مؤلفه

جنبش کارگری به عنوان  مدام حمام خون ،داریسرمایهشرائط امپریالیستی تولید 

حاکمیت شرائط ناشی از شکست انقالب کارگری ، ولید سرمایه اجتماعیشرط الزم بازت

اکتبر و استیالی سوسیالیسم بورژوائی نوع اردوگاهی و غیراردوگاهی در نیمی از جهان، 

عروج تاریخی ناسیونالیسم چپ و امپریالیسم ستیزی خلقی و ناسیونالیستی از جمله 

ایران در تاریکی زار این وضعیت نامساعد بودند. جنبش کارگری ها و دادهها این مؤلفه

از سوی دیگر هر گاه که با اغتنام  و شدمی تاریخی از یک سوی به طور مستمر سرکوب

خواست سیالب اعتراض خود را در سطح جامعه می فرصت از کاهش رگبار قلع و قمع،

 ضد امپریالیسم جاری سازد، یک راست با هجوم نمایندگان سوسیالیسم اردوگاهی،
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خلقی، پرچمداران جمهوری ملی، حماسه سازان برپائی صنعت مستقل و نهضت 

ساالران حق خودمختاری و تعیین سرنوشت ملی در این گوشه و آن گوشه حیات خود 

گردید. تمرکز بحث ما در این نوشته معین اساساً بر روی رابطه طبقه کارگر می رو به رو

ایران، در جامعه  داریسرمایهجغرافیای سیاسی ایران با پدیده اخیر است. این پدیده در 

بود هائی داشت. کردستان از جمله استانای تأثیر بسیار ویژه دامنهکردستان برآمد و 

که نه دولت بورژوازی و نه سرمایه داران خصوصی نسبت به پیش ریز صنعتی کالن در 

از طریق  آن دیار، رغبت چندانی از خویش نشان نداده بودند. بخش مهم جمعیت

کردند و کارگر بودند. اما این کارگران نیروی کار خود را نه می فروش نیروی کار ارتزاق

در مراکز تولیدی دارای چند هزار کارگر، نه در نفت و ذوب آهن و تولید اتوموبیل و 

بزرگ کشت و صنعت و پتروشیمی و تولید غذا های الستیک و حمل و نقل یا شرکت

چک فرش بافی، نخ ریسی، بافندگی، مصالح ساختمانی، مزارع که در کارگاههای کو

رساندند. موضوعی که در می و صنایع دستی به فروشها زمینداران، شیشه سازی

استراتژی عمومی سرمایه و در ژرفنای سیاست انباشت، توسعه و ارزش افزائی بیش و 

کارگر را در های هریشه داشت و به نوبه خود پراکندگی گسترده تودها بیشتر سرمایه

مرکزی، آذربایجان، اصفهان، های نیرومند صنعتی مانند استانهای قیاس با قطب

آورد. این امر در تلفیق با آثار و می خراسان، اهواز، قزوین و برخی نواحی دیگر به دنبال

عوارض سرکوب سراسری هر جنب و جوش طبقه کارگر، موقعیت کاماًل نازل تر، 

نمود. مشکل پرولتاریا می ف تری را بر جنبش کارگری منطقه تحمیلشکننده تر و ضعی

هم پروسه  فوق در ترکیب باهای اساساً مجرد قلت نفوس و شمار آحاد نبود، اما مؤلفه

 ابراز حیات جنبش کارگری کردستان را به صورتی مؤثر و تعیین کننده زیر فشار قرار

 دادند.  می

ر در این منطقه سوای مسائل باال بار سنگین یک جامعه کردستان و جنبش طبقه کارگ

نمود. می سینه خود حملاجتماعی کهنه را نیز بر های پیشینه ممتد تاریخی و میراث
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زیر نام کردستان به بخش خاص واقع در جغرافیای سیاسی و اقتصادی ایران ای منطقه

هائی ات و بخشگردید، بلکه نواحی بسیار وسیع تری واقع در شرق رود فرنمی منحصر

زبانی، قومی و های قرابتای گرفت. پارهمی از عراق و ترکیه و سوریه را نیز در بر

فرهنگی از دیرباز ساکنان کل این دیار را نسبت به هم در قیاس با سکنه سایر جوامع 

ساخت. اینکه آیا حتی در دوران سلطه نظامهای فئودالی یا پیش می همجوار نزدیک تر

 منطقههای چه تأثیری بر روند واقعی زندگی انسانهائی چنین قرابت از آن، وجود

چند چیز کاماًل روشن است. این که به هر حال تاریخ زندگی بشر  گذاشته استمی

تاریخ وجود طبقات اجتماعی متعارض و متخاصم در مقابل همدیگر است و بر همین 

منافع مشترک انسانی و اساس در کردستان نیز همسان همه نواحی کره زمین، هیچ 

هیچ همنوعی واقعی بشری بین استثمار شوندگان و استثمارگران وجود نداشته است. 

این واقعیت را فراموش نکنیم که هر کجا جنگ دهقانان علیه توحش فئودالی شعله ور 

ستمکش دهقان توسط نیروهای فئودالی متخاصم به های نبوده است، خود همین توده

شدند. اگر در دوران استیالی نظام می به جان هم انداخته شرربارترین شکلی

کارگر دنیا را در جنگهای های مختلف بورژوازی جهانی تودههای بخش داریسرمایه

سازند در دوران حاکمیت نظام فئودال، می و بین المللی خاکسترای جنایتکارانه منطقه

 قلمرو تسلط خود را ها آبادیهر خان و ارباب هر محدوده کوچک جغرافیائی ساکنان ده

در  انداخته است.می به جان سکنه دهقان و فرودست زیر سلطه فئودال و خانی دیگر

یک کالم، مجرد کرد و فارس و عرب  بودن نه مجوزی برای واقعیت بخشیدن به مقوله 

در عصر ما و نه به نحو اولی مالکی برای منافع قومی مشترک « منافع ملی» و « ملت» 

گذشته بود. اما واقعیت این است که هم در دوره فئودالی قوم سازی به های ورهدر د

فرودست و استثمار شونده تحمیل گردید و هم های بدترین وجهی بر توده کثیر انسان

در عصر ما شرارت ملت بافی سالح توحش بورژوازی علیه کارگران دنیا شد. ساکنان 
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که در اشکال هولناک تر و  در امان نبودندکردستان نه فقط از شمول این روند عام 

 کنند.می پرداخت هم خونبارتری بهای تحمل آن را پرداخت کردند و کماکان

ملت سازی در کردستان را باید در سیر حوادث سالهای های نخستین جنب و جوش

بعد از جنگ امپریالیستی اول کاوید. ممالک انگلیس و فرانسه و امریکا، فاتحان جنگ 

ریان بازتقسیم متصرفات دولت عثمانی قراردادی را تنظیم کردند که بر اساس آن در ج

مردم مناطقی از کردستان در سرزمین شرقی رود فرات به صورت یک ملت از حق 

» گردیدند. این عهدنامه که با نام می تشکیل دولت خودمختار یا مستقل برخوردار

تندپیچ حوادث روز هیچ شانسی  ، اسم دیگر کردستان معروف شد، نه فقط در«سور

محکوم  ،از تحقق نداشت، که اساساً در همان حالت جنینی تنظیمای برای هیچ درجه

به دفن بود. فاتحان جنگ خیلی زود شرائط تاریخی روز را درک کردند. وقوع انقالب 

اکتبر، پروسه انکشاف رابطه خرید و فروش نیروی کار در جوامع آسیائی، امپریالیسم 

بر خلقی عواملی بودند که در ارتباط با هم های زی ناسیونالیستی و عروج جنبشستی

. قرارداد ساختندمی دول بزرگ و فاتح کاپیتالیستی فشار واردهای روند سیاست گذاری

یاد شده را پاسخگو های مصالح و انتظارات دولتشد که می مجاز تلقی در صورتیسور 

» ، «آتاتورک»  .کشیدمی پیشدیگری را  وضعیتا ، در حالی که فرایند رخدادهباشد

میانه هر کدام به فوذ امپریالیسم بریتانیا در خاورسه ضلع مثلت ن« فیصل» و « رضاخان

علیه این قرارداد  نیستی خویشینوبه خود و در گستره اهداف و منافع مشخص شوو

» ه بعالوه بودند. در حالی که ناسیونالیسم چپ و جریانات خلقی پروروس در منطق

خویش بهره های توانستند از آن به مثابه پلکانی برای پیشبرد هدفمی «اتحاد شوروی

انگلیس و فرانسه با درک اهمیت موضوع، با شتاب تمام طومار عمر های گیرند. دولت

به نام ای تنظیم قرارداد را مختومه اعالم کردند و با کشیدن خط بر روی وجود منطقه

تقسیم متصرفات سابق عثمانی میان خود را با صلح و صفا ادامه دادند.  کردستان کار باز

در کردستان به طاق نسیان کوبیده شد، اما ها قرارداد سور و ملت سازی امپریالیست
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یا  کردنمی این کار رااگر بورژوازی امپریالیستی همچنان باز بود. ملت سازی پرونده 

، انترناسیونال سوسیال دموکراسی دست ردکمی به اقتضای مصلحت آن را تهدیدحتی 

حتمًا «!! ضد امپریالیسم» شد و اگر این نیز غائب بود، بورژوازی می به کار تقویت آن

و برای برپائی آن به هر ساز و کار، نظریه بافی، تئوری آفرینی و قیام  کردمی این کار را

ستور کار ناسیونال خلقی و ملی دهای . سازمانیابی جنبشگماشتمی و انقالب همت

نمود و اتحاد شوروی و کمینترن و احزاب برادر زیر نام پرولتاریا و می چپ را تعیین

هیچ کار و مشغله دیگری نداشتند. ها کمونیسم سوای دمیدن در تنور این جنبش

طبقه کارگر عجالتاً و تا طلوع عصری نامعلوم، بر اساس نسخه  داریسرمایهمبارزه ضد 

کارگر سه قاره قرار بود در های رفت و تودهمی ز دستور کار تاریخ، به کنارپیچی اینان ا

» خلقی های تمامی طول این مدت ارتش فتح آفرین ناسیونالیسم چپ و جنبش

باشند. در کردستان وضع از این هم بسیار بدتر بود. در اینجا نه « !! امپریالیسم ستیز

اردوگاه شوروی که هر بخش بورژوازی  ناسیونالیسم چپ که ناسیونالیسم راست و نه

«! ضدامپریالیسم»کرد. اتحاد استراتژیک ناسیونال چپ می بین المللی نقش منجی ایفاء

مبارزه شرائطی را پدید آورده بود که جایگزینی «! اردوگاه سوسیالیسم» کشورها و 

ن بود. بارزترین ممیز آها با پدیده ملت سازی و جنبش خلق کارگرهای طبقاتی توده

«! » استقرار صنعت مستقل ملی«! » انقالب ضد امپریالیستی»فرمولبندیهائی مانند 

و... همه جا بسان نقل و « در تعیین سرنوشت خویشها حق ملت»  ،!«دموکراسی خلق

های شد. در این میان سهم تودهمی فرودست فروهای نبات به حلقوم کارگران و توده

های و تعابیر رایج  دلخواه الیه« حق تعیین سرنوشت» در شعار  نیز کارگر کردستان

گردید. می و... خالصه« خودگردانی« »خودمختاری»مختلف بورژوازی از آن مانند 

که مردم ستم زده کارگر و زحمتکش  معنای حق تعیین سرنوشت بسیار روشن بود. این

 یرهادگرانه در ترانه و مشتاق و جکرد باید  تمامی هست و نیست خود را بسیار فداکا
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ارتجاع بورژوازی و مالکان بزرگ زمین و  از ائتالف نامقدسی کنند تا درصورت پیروزی،

 اشراف مالی کردستان را بر سرنوشت زندگی خویش و نسلهای آتی خود مسلط گردانند.     

هنوز سده نخست حیات مانیفست کمونیست، بیانیه انترناسیونال اول، طنین رعدگون 

فجر سرخ انقالب اکتبر های ردها به پایان نرسیده بود و هنوز شرارهقیام کمونا

کرد می به خانه دیگر نقلای را از خانهها طلوع عصری نو در زندگی انسانهای طالیه

شدند همه چیز را در ورطه آرایشی باژگونه مشغله فکر و می که کارگران دنیا مجبور

جنگ در سنگر کمون به سوسیال  زندگی خویش سازند. کارگر اروپائی به جای

کارگر فارس و عرب و ترک به جای جنگ علیه های گزارد. تودهمی دموکراسی  نماز

سرمایه در رکاب ناسیونال چپ و اردوگاه برای استقرار صنعت مستقل ملی و جمهوری 

کردند و کارگران کردستان گوش به فرمان راست ترین و مرتجع ترین می خلق جهاد

ا، راه رهائی خویش از تمامی سیه روزیهای روز را در تعیین حق سرنوشت این نیروه

نمودند. در همین جا باید به این نکته اشاره کنیم که تالش اردوگاه می جستجوها ملت

طبقه کارگر در ورطه اهداف  داریسرمایهو ناسیونال چپ برای انحالل جنبش ضد 

حق تعیین » حل نمودن این جنبش در ناسیونالیستی و سوسیال بورژوائی از جمله من

بطور معمول خود را با توجیهاتی از قبیل کمبود انکشاف رابطه کار و « سرنوشت ملی

داد!! می سرمایه!، رشد نازل مبارزه طبقاتی یا سطح پائین پروسه گسست طبقات آرایش

ی ژاسترات بود آنها مکان خاصی را درفقط ابزار توجیه بودند و بود و نها اما این مؤلفه

کرد. در این زمینه توجه به یک مثال معین شاید کمی روشنگر نمی مشترک آنان احراز

باشد. انکشاف صنعتی، پروسه گسست عینی طبقات، سطح مبارزه طبقاتی و آرایش 

ز غالب مناطق دیگر ایران کارگر در ایالت آذربایجان به طور نسبی اهای قوای توده

هیچ کارگر آذربایجانی فارغ از وسوسه مسخ و تحجر تر و باالتر بود.  پیشرفته

توانست میان خویش و همزنجیران خود در تهران، شیراز، کرمان، نمی ناسیونالیستی

اصفهان و اهواز و جاهای دیگر خط فاصل بکشد. چنین کارگری به طور قطع به خود 
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ضد رزه اتی و مباداد اتحاد با بورژوازی ترک را جایگزین وحدت طبقنمی اجازه

 طبقه خویش سازد. هیچ کارگر آذربایجانی با حداقل آگاهی طبقاتی داریسرمایه

دامنگیر خویش را در های و سیه روزیها حقوقیبی توانست رمز مشکالت ونمی

حق تعیین » نداشتن حق تعیین سرنوشت ملی جستجو کند. با همه اینها نسخه پیچی 

وگاه برای جنبش کارگری آذربایجان حتی از سوی ناسیونال چپ و ارد« سرنوشت ملی

از جنبش کارگری کردستان هم بسیار فوری تر و حادتر در دستور کار قرار داشت. 

مصداق عینی آن را نیز طبقه کارگر ایران شاهد بوده است. در روزگاری که سازمانیابی 

های هوظیفه عاجل و اساسی تود داریسرمایهشورائی سراسری طبقه کارگر ایران علیه 

به ارتش جنبش کارگری در آذربایجان عمالً کارگر در همه مناطق کشوربود، 

خودمختاری طلبی بخشی از بورژوازی و نیروهای خلقی تبدیل گردید. عمق فاجعه 

بیشتر روشن خواهد شد اگر به اهداف، انتظارات و افقی که ناسیونال چپ در پیش روی 

ایالتی و والیتی، های انتخابات انجمن» این جنبش قرار داده بود کمی دقت کنیم. 

تشکیل نیروهای چریک ملی، رواج زبان آذربایجانی، توسعه صنایع  و بازرگانی، تأسیس 

جدید، اجرای قانون کار، تصویب قوانین مربوط به تعیین های و فابریکها کارخانه

و باالخره مناسبات میان زارع و مالک، تقسیم اراضی دولتی، آزادی مذهب و معتقدات 

 کل این افق و انتظارات و اهداف را تعیین« به رسمیت شناختن حکومت مرکزی ایران

شد می نمود. اینکه کارگر آذربایجانی از ورای تحقق این هدفها چه چیز عایدشمی

 مسکنی،بی حقوقی، ستمکشی، گرسنگی،بی جواب بسیار ساده است. استثمار،

نه بیشتر از گذشته مسلماً نه کمتر از آن، با این  بهداشتی و کلیه مصائب دیگر اگربی

ها تفاوت که حاال دیگر بورژوازی آذربایجانی و طبقه تحمیل کننده همه این سیه روزی

قرار بود نه دشمن طبقاتی بلکه متحد وی در تعیین سرنوشت ملی و بخش همجوار او 

شد. نمی ین جا ختماما معضل به هم !!به حساب آید«  ملت سرفراز آذری»  در ترکیب

این فقط کارگران آذربایجان نبودند که از خودمختاری و تعیین سرنوشت ملی، هیچ 
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آوردند. کل دهقانان این دیار نیز به همین وضع دچار بودند. بر سر نمی چیز به چنگ

رفت که در سیطره حاکمیت رژیم کودتا بر سر آنان می این جمعیت کثیر نیز همان

پدیده مخلوق « اصالح مناسبات رعیت و ارباب» ردازی چندش باررفته بود. جمله پ

مرداد هم به طور  28حکومت خودمختار آذربایجان نبود. دولت ناشی از کودتای سیاه 

 داد. می مکرر نوع همین خزعبالت را به دهقانان تحویل

. در این قلمرو جغرافیائی باز گردیم« حق تعیین سرنوشت ملی» به کردستان و مسأله 

وقتی که در آذربایجان با آن سطح از گسست عینی طبقات و انکشاف مبارزه طبقاتی و 

 ا و چپ و سوسیالیسمبا ایفای نقش بسیار گسترده نیروهائی که خود را به پرولتاری

که دیدیم ای به گونه« حق تعیین سرنوشت ملی»تکلیف زندگی انسانها با آویختند، می

گر و دهقان و فرودست کرد بسیار روشن بود. در اینجا خورد، تکلیف مردم کارمی ورق

در دست حزبی بود که همه سران آن را رؤسای صاحب خدم و «!! جنبش ملی» زمام 

حشم عشایر، بازرگانان متمول، زمینداران بزرگ و اربابان فئودال، نمایندگان فکری 

که در سال  دادند. حزب دموکرات کردستانمی بورژوازی و روحانیون مرتجع تشکیل

» میالدی در شهر مهاباد تشکیل شده بود چنین وضعی داشت. این حزب توسط  1945

گردید. حزب دموکرات در کنگره مؤسس می حاکم شرع منطقه رهبری« قاضی محمد

را برای تأسیس دولت خود مختار و رفع مشکالت مردم کرد!! به ای خود قطعنامه

اعطای خود مختاری در محدوده » شرح بود:  د آن به اینتصویب رساند که ماحصل مفا

ایران به کردها، تشکیل انجمنهای ایالتی و والیتی برای نظارت بر امور داخلی، انتخاب 

کارمندان دولت از اهالی محل یعنی کردها، تحصیل کودکان در مدارس به زبان کردی 

یان ارباب و و قبول آن به عنوان زبان مادری، تصویب و اجرای قوانینی که رابطه م

سعه رعیت را تحت نظم در آورد، استفاده از منابع طبیعی منطقه کردستان برای تو

جمهوری مهاباد که در همان سال تشکیل حزب « صنعت و عمران و آبادی و...

دموکرات کردستان و به دنبال استقرار حکومت خود مختار آذربایجان تأسیس گردید 
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اجراء بگذارد. به بیان دیگر حق تعیین سرنوشت ملی در قرار بود مفاد این قطعنامه را به 

داد که مالکیت فئودالی آنان از خطر تعرض می کردستان باید به اربان فئودال تضمین

داد که هر نوع اعتراض می دهقانان کرد مصون خواهد ماند. به بورژوازی کرد نیز بشارت

وحدت ملی و قداست  آتی هر فروشنده نیروی کار در خطه کردستان را زیر نام

گفت که برای توسعه می یکپارچگی ملت در نطفه خفه خواهد نمود. به کارگران کرد

از هیچ نوع فداکاری در راستای افزایش سود سرمایه  داریسرمایهصنعتی کردستان 

 داران دریغ نورزند. سهم کارگر و دهقان کرد از حق تعیین سرنوشت ملی اینها بود!!! 

 و جنبش کارگری کردستان ناسیونالیسم چپ

، به 50دهه  جنبشی بود که از شروع نیمه نخست 57نیروی محرکه واقعی انقالب 

جامعه زبانه  و کار و مراکز تولیدها در وسعت تمامی کارخانهصورتی بسیار گسترده 

سال بدون هیچ سازمانیابی رسمی، هیچ اتحادیه  5کشید. جنبشی که در طول کمتر از 

حق اعتصاب و اعتراض و در زیر فشار توحش و تهاجم هارترین  و سندیکا، هیچ

سرمایه، موفق شد عظیم ترین اعتصابها را علیه سرمایه داران و شدت های دیکتاتوری

استثمار کاپیتالیستی سازمان دهد. بخش اعظم این مبارزات و اعتصابات را به پیروزی 

سال بهای فروش نیروی کار  5از  برساند و به یمن همین مبارزات در فاصله زمانی کمتر

های را تا چندین برابرافزایش دهد. این جنبش بسیار زود و در همان نخستین بارقه

حقوقی طبقاتی را از حصار بی شکوفائی مجدد حیات، قلمرو مصاف علیه استثمار و

مسکنی بی کارگاهها به خارج محدوده شهرهای بزرگ بسط داد و در اعتراض علیه

در فرایند توسعه این ای لحظه  57و خونبار مسکن را پدید آورد. انقالب  خیزش وسیع

فعالین چپ خلقی ایران خواه در ژرفنای شور و هیجانهای ی که جنبش بود. موضوع

سوسیال « کار آرام سیاسی» سخت کوش چریکی و خواه از آن بدتر، در برج عاج 

سفاک ترین ند. در به درک آن نشدبعد، قاهای بورژائی تا روز وقوع انقالب و حتی سال

نمایندگان فکری سرمایه اجتماعی ایران و پشتیبانان بین المللی آنها بسیار هوشمندانه 
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در جای  را نکتهاین بودند.  کردهرا درک  این روندو از دیرباز تا حدود زیادی واقعیت 

وازی حاکم که بورژ کنیممی دیگری توضیح خواهیم داد. در این جا به همین حد بسنده

توسعه و منتهی شدن آن به انقالب نشد.  روند قادر به جلوگیری از ایندر عین درک 

 طبیعتاً قادر سوسیال رمانتیسیستی های نیز غرق در دنیای انگاره پردازیخلقی   چپ

توانست نمی مذکوربر فرایند جنبش  داریسرمایهضد رادیکال و گذاری  اثربه هیچ 

شی از بورژوازی بسیار راحت و با حداکثر توفیق همه چیز را بر در این میان بخ باشد.

وفق مراد و انتظار خویش سوق داد. با اغتنام فرصت از فروماندگی سیاسی دامنگیر 

جنبش کارگری و بالهائی که تاریخاً رفرمیسم راست و چپ سوسیال بورژوائی بر سر 

دیگر های سوار شد. با بخشی اآورده بود، بر موج اعتراضات گسترده توده طبقه کارگر

طبقه خود در سطح داخلی و جهانی به توافق رسید. به اریکه قدرت سیاسی نظام 

ترین مدت با حداکثر درایت و با باالترین میزان  عروج نمود و در کوتاه داریسرمایه

 سبعیت به تار و مار نمودن کل جنبش کارگری پرداخت. 

و پیش از آن زیر فشار رویکرد  57تا  50نیروهای چپ نه فقط در فاصله میان 

رفرمیستی راست و چپ خویش هیچ رغبتی به هیچ تالشی برای سازمانیابی ضد 

جنبش کارگری نشان ندادند، که در فاصله میان وقوع قیام تا واپسین  داریسرمایه

لحظات قلع و قمع شدن نیز هیچ نقشی در هیچ سطحی برای تحقق این هدف ایفاء 

روزهائی که طبقه کارگر در سراسر جامعه به صورت خودجوش دست به کار  نکردند. در

ساختن شوراها برای اعمال قدرت و کسب موقعیتی نیرومندتر در مقابل سرمایه داران 

ساختار دولت و دعوت از کارگران برای  مختلفهای بخشبود مشغله چپ از کندوکاو 

رفت. انتظار چپ از انقالب مین فراحضور فعال در جنبش دموکراسی طلبانه خلقی 

و سهم کارگران از  شتافتنمی دموکراسی آن سوتر از استقرار ی،حتی در صورت پیروز

حق متشکل شدن، حق اعتصاب و برخی  موضوعاتی مانند این پیروزی احتمالی در

 گردید. می مطالبات ساده رفاهی خالصه
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وسیع های تناک تر شد. تودهدر کردستان رابطه چپ با جنبش کارگری از این نیز وحش

و مصائب ها حقوقیبی کارگر و زحمتکش کردستان که زیر فشار بار استثمار،

های تر بودند در ماهمحروم ایران  جاهایحتی از همزنجیران خود در سایر  داریسرمایه

سابقه وارد میدان مبارزه شدند. وقوع بی سراسری وای پیش از سقوط رژیم شاه به گونه

هیچ افتی در تداوم جنبش یا هیچ حالت انتظاری در مقابل نه فقط ب برای اینان انقال

برای توسعه اعتراض و تعمیق انتظارات ای که آغاز فاز تازهنیاورد دولت جدید پدید 

در همان شدت مضاعف استثمارشوندگی، فقر و  از یک سویتلقی گردید. دلیل این امر 

و افق نمائیهای  راهبردهابه  آنانتوهم  ر دراز سوی دیگبیحقوقی کارگران کرد و 

بورژوازی کرد قرار داشت. هاله متراکمی از توهم که در درون خود پیچیده و بسیار 

برای تداوم حضور در جنبش انقالبی و گشایش  هم نقش محرکیمتناقض بود. 

جنبش وسیع  همو  کردمی جدید پیکار علیه حاکمان جدید را بازیهای جبهه

با رقبای  تسویه حسابرا به سکوی قدرت بورژوازی کرد برای  کارگران اعتراضی

ای گونهحق تعیین سرنوشت ملی به طولی نکشید که . ساختمی مبدل خود طبقاتی

پرده ساتر انداخت و رویکرد  کارگرانفاجعه بار بر کل  مطالبات طبقاتی و اجتماعی 

ژوازی کرد همسو ساخت. نکته اساسی مبارزات آنان را با آرزوها و رؤیاهای ارتجاعی بور

است که این توهم در سیر رخدادهای روز انقالب بسیار آسیب پذیر بود و در  این

توانست به می صورت مواجهه با دورنماها و راه حلهای رادیکال و سنجیده طبقاتی

کارگر و فرودست های سرعت در هم بشکند. رویگردانی بخش بسیار بزرگی از توده

در روزهای پیش و پس انقالب بهمن از حزب دموکرات کردستان و استقبال کردستان 

آنان از یک نیروی سیاسی دارای اسم و رسم چپ و کمونیسم ) سازمان انقالبی 

کومله( در جای خود گواه آمادگی فعال مردم کارگر برای عروج  -زحمتکشان کردستان

در این روزها با توجه به  تازه با رویکردهای رادیکال طبقاتی بود.های به خیزش

خاص اوضاع سیاسی، دو راه حل طبقاتی اساسًا های مختلف اجتماعی و مؤلفههای داده
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توانست در مقابل جنبش جاری درون جامعه کردستان قرار گیرد. این دو می متضاد

پرولتاریا سوسیالیست در یک  ضد کار مزدی دورنمای متضاد عبارت بودند از: راه حل

 اه حلهای متفاوت بورژوائی در سوی دیگر.سوی و  ر

آناتومی جامعه کردستان به عنوان جزء الیتجزائی از جامعه و جهان مبتنی بر رابطه 

خرید و فروش نیروی کار، ارجاع کلیه اشکال استثمار، ستمکشی، محرومیت و سیه 

 ،داریسرمایهتسلط نظام  کارگر و زحمتکش کرد به موجودیت وهای روزیهای توده

وسیع کارگر به عنوان تنها نیروی های اتکاء به سازماندهی شورائی ضد کار مزدی توده

قادر به تغییر عینیت موجود، توجه عمیق و حداکثر به بنیان انترناسیونالیستی جنبش 

کارگر های طبقه کارگر و اصل وحدت ارگانیک پرولتاریای کرد با توده داریسرمایهضد 

بودند که نقطه عزیمت و شالوده ای یار اساسی و تعیین کنندهایران از جمله مسائل بس

نمود. می را برای پرولتاریا تعیین و ضد کار مزدی کار یک راه حل واقعی سوسیالیستی

اتخاذ این راه حل و راهکارهای متناظر با آن، مقدم بر هر چیز در گرو آن بود که فرایند 

امعه متمرکز گردد. تشکیل شوراهای کار ج حمله به روندجاری، درست بر  مبارزات

کارگر و های کارگری در وجب به وجب جامعه کردستان، سنگربندی استوار توده

فرودست در درون این شوراها و متمرکز شدن تمامی قوای متشکل در شوراها بر روی 

بایست می بود کههائی تغییر فرایند کار و تولید اجتماعی اساسی ترین و بارزترین مؤلفه

توانست ابراز وجود اجتماعی و طبقاتی نیرومند این راه حل را عینیت بخشد. اما می و

 در پراتیک پیکار جاری کارگران چه ها،ببینیم ترجمه زمینی این رویکردها و راه حل

وجود داشت و مسیر تالش ها توانست باشد؟ چه موانع اساسی بر سر راه پیشبرد اینمی

کرد؟ قبل از هر چیز به بررسی مسائلی می ز کجاها گذربرای غلبه بر این موانع ا

هر نوع رویکرد  ها،آن بهروزهای انقالب با خیره شدن  دربپردازیم که چپ 

سوسیالیستی پرولتاریا را یا مردود اعالم کرد و یا آن را در هاله متراکمی از وارونه 

رین مشکلی بود اولین و جدی ت« ستم ملی» سازیها به ضد خود مبدل ساخت. مقوله 
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ای نه پدیده حقوقیبی کشی وکه چپ در پشت آن به سنگربندی پرداخت. اما ستم

و محتوای آن باید در  استها مربوط به جریان واقعی زندگی انسانای مریخی که مسأله

. درک کارگر کرد از گرددکارگر و فرودست کاوش های عمق شرائط کار و معیشت توده

اشد که چرا کارفرمای استثمارگر و خون آشام وی نه کرد بلکه توانست این بنمی ستم

مار کننده او علی العموم ثچیزی که واقعیت هم نداشت و سرمایه داران است ،فارس است

ستم در عمق زندگی کارگران کردستان  .کردندمی کرد بودن را با خود حملاصالت 

خود را با کت و شلوار مد  که چرا باید پوشش سنتی آباء و اجدادی معنایش این نبود

را در ها روز شهرنشینان فارس عوض کنند!! زیرا که اوالً استطاعت خرید این نوع لباس

کرد و کردی زبان متمول و مرفه و شهرنشین وی «!! هموطنان»و ثانیًا  نددیدنمی خود

ه کردند. معنای ستم برای تودمی هم، همان لباس همتایان طبقاتی فارس خود را بر تن

شوند! زیرا اگر می کارگر و فرودست کرد آن نبود که چرا مجبور به آموزش زبان فارسی

داد که فرزندانش همه زبانهای زنده دنیا را می کرد حتماً ترجیجمی توان مالی او اقتضا

آموختند نه از سر عرق ملی بلکه زیر فشار گرسنگی و نمی یاد بگیرند و اکنون که

برای کارگر و توده روستانشین کردستان این نیز نبود که چرا  تنگدستی بود. ستم ملی

وضع زندگی همزنجیرانش در شهرهای فارس نشین و ترک نشین بهتر از خود اوست. 

زیرا که چنین چیزی واقعیت نداشت. کارگران همه جا کارگر بودند و سطح معیشت 

و کهیکیلویه و ایالم و فروشندگان نیروی کار در زابل و طبس و ورامین و سبزوار و الر 

. معنای ستم برای کارگر نبود کارگر کرددشتستان هم هیچ  بهتر و باالتر از معاش روز 

به هیچ وجه قالب و  مقوله ستم ملیو زحمتکش کردستانی هیچکدام اینها نبود و 

 طبقه کارگر این دیار رااجتماعی های زندگی و سیه روزیهای محتوای واقعی مصیبت

به این فرمولبندی نه  کارگرانهای نمود. ارجاع درد و رنج و گرفتارینمی منعکس

که فقط دسیسه و مغلطه پردازی بورژوازی کرد برای به  آنانتبخیر راستین زندگی 

 آبی،بی بود. کارگر و زحمتکش کرد از گرسنگی، فقر،ها آنکجراه بردن پروسه پیکار و
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ی، استثمار، فقدان هر نوع آزادی و حقوق لباسبی مسکنی،بی آموزشی،بی بهداشتی،بی

کشید و اینها همه و همه از عمق وجود سرمایه و موجودیت نظام می اجتماعی درد

جوشید. درست به همین دلیل راه رهائی یا حتی راه تقلیل دردها و می فرا داریسرمایه

 د. گردیمی یک راست به تعرض نیرومند وی علیه این نظام موکول نیز هایش رنج

آویخت مسأله ارضی و مشکل دهقانان و کثرت می آندار معضل دومی که چپ به

نمود می جمعیت دهقانی در کردستان بود. این نیز در عالم واقع با آنچه که چپ تصویر

تفاوت بنیادی داشت. نه تعلق خاطر دهقان و زارع کردستانی به نیم هکتار زمین 

ورد تأکید چپ را در رابطه با چند و چون مزروعی، آن جایگاه سترگ استراتژیک م

از  ینمود و نه تقسیم زمین میان آنان مشکلمی حضور دهقانان در جنبش جاری احراز

که در ای کرد. پافشاری بر روی اهمیت حل مسأله ارضی به شیوهمی هیچ دهقانی حل

ای کردستان رخ داد و آناتومی این معضل و مبرمیت راه حل آن به عنوان سندی بر

به طور واقعی ها حقانیت جنبش ملی و دموکراتیک و حق تعیین سرنوشت و مانند این

هیچ ربطی به راه حل روز پرولتاریای سوسیالیست در شرائط جاری بعد از قیام بهمن 

ای توانست داشته باشد. مشکل دهقان کرد مطلقًا با دریافت قطعهنمی نداشت و 58

گردید و سینه زدن حول اهمیت این کار به مین زمین از اراضی مالکان بزرگ حل

را  ضد کار مزدیهیچوجه اجتناب چپ از تمرکز قوا  بر روی پیگیری راه حل رادیکال 

به ای نمود. در همین جا تذکر این نکته مهم است که روایت چپ از پدیدهنمی توجیه

ش نسبتًا دستان روایتی بسیار نادرست بود. بخرنام جنبش دهقانی در شرائط روز ک

شدند اساسًا می به نام دهقان نامگذاری« چپ» وسیعی از کسانی که در ترمینولوژی 

دادند. جمعیت کثیری که برای زمینداران می کارگران کشاورزی این دیار را تشکیل

کردند و هزینه بازتولید نیروی کار خویش را ساالنه به صورت می بزرگ و کوچک کار

نمودند. به بیان دیگر آنان کارگرانی می یدات خود دریافتبخش بسیار ناچیزی از تول

گردید. می بودند که دستمزدشان نه در شکل پول بلکه به صورت جنسی پرداخت
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تر طبقه کارگر توسط سرمایه بود.  که به نوبه خود مبین استثمار وحشتناکای پدیده

دیگر، هیچ مجوزی  ، نه مسأله ارضی و نه هیچ چیز«ستم ملی» در یک کالم نه مقوله 

حق » تا شعار داد نمی و ضد کار مزدی به دست هیچ نیروی کارگری و کمونیست

یا بدیل پردازی کاپیتالیستی دیگری از این سرشت را در روزهای بعد « تعیین سرنوشت

از انقالب بهمن در پیش روی مبارزات کارگران و زحمتکشان کرد قرار دهد. راه حل 

مشابه دیگر، های و داده باالهای من بیشترین توجه به مؤلفهض کمونیستپرولتاریای 

ناسیونال باید مسیر کارزار خود را در میدانی دیگر و با رویکردی  مغایر با محاسبات 

 گرفت. می پی چپ

کمبود » توانست به تئوری دروغین نمی در کردستان کمونیستاستراتژی پرولتاریای 

بیاویزد و آنها را دستاویزی برای دمیدن « ستم ملی »و وجود «!! انکشاف کاپیتالیستی

 را تشکیلدر تنور جنبش ملی سازد. کردستان بخشی از جامعه و جهان کاپیتالیستی 

 بود که داریسرمایهو در روزهای بعد از انقالب، روند کار و شیوه تولید داد می

ماعی متخاصم قرار توانست آماج آرایش قوا و میدان مصاف مبارزه  میان طبقات اجتمی

در آن روزها بر اقدامات و ها گیرد. این امر متضمن آن بود که برنامه عمل کمونیست

 رویکردهای اساسی زیر متمرکز شود.

در سرتاسر جامعه  داریسرمایه. تالش حداکثر برای تشکیل شوراهای کارگری ضد 1

و ها نعتی کارخانهطبقه کارگر، از کارگران صهای متشکل نمودن کلیه بخش ،کردستان

کارگران حمل و بزرگ و کوچک گرفته تا کلیه معلمان، پرستاران، بهیاران،  یکارگاهها

فروشنده های و ادارات دولتی و در یک کالم کلیه تودهها داریشهر بردگان مزدی، نقل

   نیروی کار

تولید  . کمک به آماده سازی شوراهای کارگری یاد شده برای اشغال همه مراکز کار و2

  ها توسط کارگران متشکل در شوراهااجتماعی و برنامه ریزی پروسه کار این واحد
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. تشویق و هدایت دهقانان فقیر و پرولتاریای روستا به تشکیل شوراهای مشترک در 3

سراسر کردستان، الغاء کامل هر نوع مالکیت ارضی، مصادره تمامی مزارع و باغات و 

رخداد  ،زمینداران توسط شوراهای کارگران و زحمتکشان وها امالک متعلق به فئودال

به نام دهقانان و ای اجتماعی قابل توجهی که در صورت وقوع پیروزمند آن پدیده

 داد. می جنبش دهقانی اساساً موضوعیت تاریخی خود را از دست

یاد شده های . تالش برای انتقال کل جنبش کارگران و زحمتکشان کردستان به حوزه3

و قلمروهائی که صف آرائی در آنجاها مبین توفانی شدن پیکار واقعی ها عنی به میدانی

میان طبقات اجتماعی بود. مبارزه علیه سرمایه داران و کل نظام بردگی مزدی، مبارزه 

تولید منقرض و کهنه، مبارزه علیه رژیم های علیه اشکال استثمار باقی مانده از شیوه

مه در همین بستر، در درون شوراها و در عمق جبهه جمهوری اسالمی همه و ه

و کل حامیان این نظام محتوای واقعی طبقاتی خود  داریسرمایهسراسری جنگ علیه 

 نمود. می را احراز

. مسلح شدن شوراهای کارگران و زحمتکشان در سراسر کردستان و هدایت این 4

 ،ئی مراکز کار و تولید اجتماعیوراتسلیح انقالبی و شورائی به دفاع از برنامه ریزی ش

تشکیل  راهکار واقعی کارگری و سوسیالیستی را در برابر آلترناتیو نقش کهای پدیده

. کردمی تعیینارتش پیشمرگ و مبارزه ضد رژیمی فراطبقاتی و سوسیال خلقی 

شد و مبارزه علیه می جنبش شورائی در این راستا به صورت واقعی بستر جنگ طبقاتی

با مبارزه علیه رژیم سیاسی  ،و علیه هر شکل استثمار و بیحقوقی و ستمکشی سرمایه

زنده رادیکال تر آمیخت. روندی که در صورت تحقق، تبلور می به طور ارگانیک به هم

 گذاشت.می عالی ترین شکل پیکار طبقاتیین و 

بسط . پیوند خوردن تمامی شوراها با هم  در کنگره سراسری شوراهای کردستان و 5

تولید اجتماعی و در همان حال نیروی  واین نهاد به ارگان برنامه ریزی سراسری کار 

 هدایت کننده جنگ علیه ارتش اشغالگر جمهوری اسالمی



 ، نیروهای چپ و جنبش کارگری کردستان57انقالب   /  86

گردید و می . اقدامات فوق اجزای الیتجزای الغاء کار مزدی در جامعه کردستان تلقی6

ستیز واقعی علیه اساس  هر گام در پیش برد و به موفقیت رساندن آنها گامی در

بود. آغاز و پیگیری این فرایند پیکار عمالً کل توده کارگر و استثمار شونده  داریسرمایه

و دولت بورژوازی ها کردستان را در یک سوی و سرمایه داران، مالکان زمین و فئودال

د حزب داد. احزاب بورژوائی کرد ماننمی اسالمی را در سوی مقابل و متخاصم آنها قرار

دموکرات، نیروهای مذهبی طرفدار احمد مفتی زاده، سپاه رزگاری، سازمان خبات و 

کردند و می همگی جا و مکان خویش را در صف واقعی طبقاتی شان احرازها امثال این

شمرگ یتوده وسیع کارگر و استثمار شونده کرد نیز به جای تبدیل شدن به نیروی پ

 داریسرمایهوائی دیگر شوراهای واقعی طبقاتی و ضد این جریانات یا هر جریان بورژ

 نمود.  می را پیدا دخود و در همان حال سنگر راستین جنگ طبقاتی خو

زه علیه کلیه اشکال بیحقوقی . اهتمام شوراها به رفع هر نوع تبعیض جنسی و مبار7

کن ممنوع ساختن کار کودکان، اعالم بهداشت و آموزش رایگان، مصادره اما ،زنان

دولتی و مجتمعات مسکونی متعلق به سرمایه داران یا مراکز نظامی و ساختمانهای 

تشکیل گروههای ضربت برای برپائی  ،واگذاری آنها به افراد فاقد مسکنمشابه و 

 مسکونی و حل معضل سکونت شهروندانهای خانه

اخوان . تالش برای پیوند هر چه مستحکمتر با جنبش کارگری در سراسر ایران، فر8

های کارگری همه مناطق به اجرای برنامهه جنبش شورائی و اهتمام شوراهای توسع

ای و سازمان دادن مبارزه داریسرمایهمشابه، کوشش برای سراسری نمودن جنبش ضد 

 متحد علیه اساس بردگی مزدی در وسعت جامعه ایران

لب حمایت طبقه . توسل به طبقه کارگر بین المللی و بذل مساعی حداکثر برای ج9

 ،و ایرانکردستان  داریسرمایهکارگر جهانی از شوراهای کارگری و جنبش شورائی ضد 

فنی و های در سطح جهانی برای کمک داریسرمایهضد های دعوت از فعالین جنبش
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تکنیکی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، اقتصادی و هر کمک دیگر برای تحکیم موقعیت 

 وای طبقاتی در مقابل بورژوازی جنبش و استحکام آرایش ق

پرولتاریای سوسیالیست در تعیین خطوط کار و برنامه جنبش انقالبی جاری درون 

توانست بر نکات باال و موارد مشابه می جامعه کردستان در شرائط بعد از قیام بهمن

به یقین با حمالت انتقادی ها متمرکز شود. نکاتی که حتی امروز هم طرح آن ها،آن

همه گروههای چپ مواجه خواهد شد. اولین انتقاد این خواهد  و خصمانه یار شدیدبس

بود که جنبش کارگری کردستان مطلقاً از آرایش الزم برای به دست گرفتن برنامه 

 ریزی کار و تولید برخوردار نبود و شوراهای کارگران از عهده ایفای چنین نقشی بر

خواهند رفت و ادعا خواهند نمود که اصالً طرح  از این نیز فراترای آمدند!! عدهنمی

ی در کردستان اتوپی خورشید 58رگری سال انتظاراتی از این قبیل در مورد جنبش کا

بافی محض است!! این نقد در نگاه ناسیونال چپ و به همان میزان در نوع نگرش 

را نه  ایش اول سرمایهدارد. گر عمیق دترمینیست صنعت ساالر ریشههای سوسیالیست

تماعی و حتی نه در همه اشکال سامان پذیری اش، که فقط در قالب جیک رابطه ا

 مشتی تکنولوژی مدرن و فوق مدرن یا در شکل خاص سرمایه صنعتی قابل لمس

بیند. طبقه کارگر را نیز نه توده وسیع فروشنده نیروی کار بلکه تنها در هیأت کارگر می

» عظیم تولیدی برتافته از های و تراست« وطنی» صنعتی آن هم کارگر صنایع عظیم 

کند. می شایسته نام کارگر تلقی« وطن» مانوفاکتورهای آباء و اجدادی « رشد آزاد

گرایش دوم نیز اساساً ایفای نقش تاریخی پرولتاریا را به رشد صنعتی هر چه نیرومندتر 

نبش کارگری که محصول را نه کار ج داریسرمایهدهد و در عالم واقع نابودی می ارجاع

روشن  انتقادات بسیار نماید. پاسخ ما به اینمی رشد غائی صنعت کاپیتالیستی ارزیابی

ود. طبقه کارگر در ب داریسرمایهاست. کردستان نه یک جامعه فئودالی که یک جامعه 

شد، نمی به کارگران صنعتی محدود داریسرمایهاینجا هم مثل هر نقطه دیگر دنیای 

و مدارس و ها داریل توده فروشنده نیروی کار در بخش ساختمان و راه و شهربلکه ک
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گردید. باالتر گفتیم که بخش وسیعی از می و جاهای دیگر را هم شاملها بیمارستان

جمعیت شاغل در مزارع کشاورزی یا امالک زمینداران بزرگ و کوچک هم نه دهقان 

د سطح آگاهی و تدارک اجتماعی و علمی که کارگران با دستمزد جنسی بودند. در مور

و تخصص برای برنامه ریزی کار و تولید اجتماعی هم جنبش کارگری کردستان در 

شد. همه ما نمی کارگر ساکن این منطقه خالصههای محدوده آحاد و نفوس خاص توده

شاهد بودیم که با ورود ارتش اشغالگر و متجاوز جمهوری اسالمی به کردستان هزارها 

 عال چپ و کمونیست از چهارگوشه جامعه ایران عازم کردستان گردیدند. این عدهف

توانستند به جای پیوستن به نیروی پیشمرگ جنبش ملی یکراست به شوراهای می

برنامه ریزی کار و تولید هدایت شوند و حتی نقش نظامی خویش در جنگ با دولت 

ایفاء  داریسرمایهارگری ضد بورژوازی اسالمی را نیز در سنگر همین شوراهای ک

دانش اندوخته و های نمایند. فراموش نکنیم که بخش اعظم این فعالین، کمونیست

باالی علمی و فنی بودند. جنبش کارگری کردستان با بهره گیری از های دارای تخصص

این نیروها که در صورت اتخاذ یک استراتژی رادیکال سوسیالیستی و ضد کار مزدی، 

توانست بسیار بیشتر و بیشتر شود قادر بود اداره و برنامه ریزی کار کلیه می نشمار آنا

 سوای این طبقه کارگر .مراکز درمانی و آموزشی و اقتصادی را به دست گیرد

توانست با استمداد از فعالین کمونیست جنبش کارگری در سطح بین المللی این می

 امکانات را ده چندان و صد چندان سازد.

قاد مهم دیگری که بر طرح این راه حل از سوی محافل مختلف چپ مطرح خواهد انت 

شد این است که وقتی کل جنبش کارگری ایران به طور واقعی توان این رویکرد و 

 ایفای چنین نقشی را نداشت چگونه طبقه کارگر در کردستان به عنوان ضعیف ترین و

گردید؟. این انتقاد تا می ین اقداماتتجربه ترین بخش این جنبش قادر به پیشبرد ابی

 آنجا محق است که به فروماندگی جنبش کارگری ایران در اتخاذ چنین رویکردی اشاره

حوزه  کمونیست فقط بهکند، اما بحث ما مطلقاً این نیست که راه حل پرولتاریای می
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ور کار و در سایر مناطق ایران از دست شدمی محدودحیات اجتماعی کارگران کردستان 

گردید. بالعکس بند بند نکاتی که در اینجا و در چهارچوب برنامه عمل طبقه می خارج

شود مسائلی هستند که در روزهای پیش و پس قیام بهمن به عنوان می کارگر طرح

وظائف عاجل روز پیش روی کل طبقه کارگر ایران قرار داشت. حرف اساسی این است 

کرد و فعالین کمونیست باید برای سمت می چنینکه طبقه کارگر در همه جا باید 

ورزیدند. انحالل نمی دادن جنبش کارگری به اتخاذ این راهکارها از هیچ تالشی دریغ

موجب شد که نه فقط در  بورژوائیسوسیال  ناسیونالیستی و وسیع چپ در راه حلهای

رادیکال  که بالعکس بدترین لطمات نیز به هر رویکرد نشوداین راستا هیچ کاری 

. امری که در تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز و سایر شهرها در گرددکارگری وارد 

قالب تقال برای تبدیل جنبش کارگری به ابزار دموکراتیزه کردن رژیم سیاسی، تقویت 

انجام ها جناحی از بورژوازی در مقابل جناح دیگر، امپریالیسم ستیزی خلقی و نوع این

دستان شکل و روال دیگری پیدا کرد. در اینجا حق تعیین سرنوشت ملی گرفت و در کر

محور ابراز حیات چپ شد و جنبش کارگری نیز به جای توسل به راه حل 

به در برهوت راهبردهای ناسیونالیستی گور و گم گردید.  و ضد کار مزدی سوسیالیستی

که آیا راه حل  نقابل طرح است. ای دیگر هم یک سؤال اساسی دنبال این توضیحات

پرولتاریا واقعًا شانسی برای پیروز شدن داشت؟ و اگر  و ضد کار مزدی داریسرمایهضد 

بخش  پاسخ ؟شد و چرا اکنون باید بر درستی آن پای فشردمی نداشت چرا باید طرح

این سؤال دشوار است به این معنی که پیروزی و شکست هیچ جنبشی و از  نخست

توان از قبل یا بعد نمی شرائط آن روز ایران و کردستان راجمله جنبش کارگری در 

بدون اینکه مسیر واقعی کارزار خود را طی کرده باشد مورد حدس و داوری قرار داد. 

پاسخ اما به یک اعتبار بسیار ساده است. به این اعتبار که اتخاذ راه حل سوسیالیستی 

 مله در کردستان بود. پرولتاریاتنها راه درست طبقه کارگر در سراسر ایران و از ج

خود، به  داریسرمایهتواند با رجوع به دشواری خط مشی راستین پیکار ضد نمی
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به  ناسیونالیسم و به جنبش خودمختاری طلبانه یا حق تعیین سرنوشت ملی بپیوندد.

جنبش کارگری خواه در سراسر ایران و خواه در منطقه کردستان برای نظر ما شانس 

بورژوازی، سازمانیابی سراسری ضد کار مزدی خود و تاختن به سوی استقرار غلبه بر 

بدون شانس نبود اما فرض کنیم که چنین شانسی بسیار ضعیف بود. حتی سوسیالیسم 

در این صورت نیز کار درست آن بود که راه واقعی مبارزه طبقاتی و جنبش ضد کار 

ر این گذر هر میلیمتر پیشروی نکته اساسی این است که د مزدی را در پیش گیرد.

سنگ بنای محکم و استواری برای مقاومت مؤثرتر در برابر نظام کاپیتالیستی، گامی 

مؤثرتر در آرایش قوای طبقاتی، دستاوردی در سازمانیابی شورائی و حصول سنگری 

خورد می نیرومندتر برای تداوم مبارزه طبقاتی بود. پرولتاریا در این گذر اگر شکست

شکست خورده بود و تجارب شکست،  داریسرمایهقل در جبهه جنگ واقعی ضد حدا

 د. شمی بعدیهای بسیار آموزنده برای پیروزیهائی درس

جنبش کارگری کردستان همسان جنبش کارگری در سراسر ایران قادر به پیگیری راه 

بش جندار  این جنبش را به بورژوائینشد. چپ و ضد کار مزدی حل سوسیالیستی 

بیرق  ناسیونالیستی و حق تعیین سرنوشت آویزان ساخت. هزاران کارگر زیر

به نیروی پیشمرگ جنبش ملی تبدیل شدند. به جای برپائی شوراهای «  کمونیسم»

به جای  ها،و مزارع و اراضی سرمایه داران یا فئودالگاهها ، به جای تصرف کاردخو

شوراهای برنامه  برپائیشوراها، به جای برنامه ریزی کار و تولید اجتماعی توسط این 

به جبهه جنگ علیه سرمایه داران و دولت ها و توسعه آن ریزی کار و تولید

، به جای استمداد از جنبش بین المللی طبقه کارگر و اتحاد آهنین با داریسرمایه

در خشکزار یک جنگ فراطبقاتی ها طبقه کارگر سراسر ایران، آری به جای همه این

چپ بدون هیچ گونه ها یونالیستی با دولت اسالمی درگیر شدند. در فاصله این سالناس

و راه حلهای سوسیال بورژوائی خود، با آمیختن به ها تغییری در اساس افق پردازی

نقدی پاره وار و متشتت از برخی وجوه باورهای خلقی، با تمسک به برخی 



 91/   جنبش کارگری ایران

دست  «مارکسیسم انقالبی»  مکتبی عنوانمجرد نظری و به کارگیری های فرمولبندی

به کار ساختن حزب شد. حزبی که در امتداد مستقیم همان دیدگاهها، افق بافیها، 

کماکان طبقه کارگر حزبی که  قرار داشت،غیرکارگری های پردازی تشکلانتظارات و 

از عناوینی مانند  نمود.می سربازگیری جنبش ملی به صفهای کردستان را در حوزه

های کارگری، برپائی مجمع عمومی کارگران، سوسیالیسم، صف مستقل شورا

حرف زد اما در هیچ کجا به هیچ میزان و در هیچ ها کمونیستی کارگران و نظائر این

به سوی سازمانیابی واقعی ای حیات اجتماعی طبقه کارگر هیچ روزنههای یک از عرصه

ی هیچ کارگری باز نکرد. حزبی و ضد کار مزدی در پیش رو داریسرمایهشورائی ضد 

زد فقط به این خاطر که مراسم می که از شوراهای کارگری و مجمع عمومی حرف

شد نسخه پیچی می اگر هم بناحزب بودن را پاس داشته باشد و حزب باشد!! حزبی که 

ش راهی به پراتیک جنبش کارگری باز کند در بهترین حالت سر از سندیکای های

 حزبدار  آورد که تنها رسالت آن حلق آویزی جنبش کارگری بهیم دموکراتیکی در

فقط هیچ نظر نداشت کارگر نه های شد. حزبی که به سازمانیابی ضد کار مزدی تودهمی

کرد، حزبی که همچنان می که فلسفه وجودی تحزبش چنین نگاهی را از بیخ و بن نفی

ا هیچ گام عملی برای کرد و در هیچ کجمی «جنبش ملی»کارگران را پیشمرگ 

سازمانیابی ضد کار مزدی هیچ شماری از کارگران در هیچ مرکز کار و تولید اجتماعی 

داشت. در یک کالمی حزبی که حزب بود و درست به اعتبار همین حزب بودنش نمی بر

میراث سوسیال ای تودههای و به اعتبار تعلق به الگوی دو تشکیالتی حزب و سازمان

کارگر های هر نوع ظرفیتی برای سازمانیابی شورائی ضد کار مزدی توده دموکراسی از

 خالی بود.  

 شکست سوسیالیسم بورژوائیهای کارگران کردستان و درس

محتمل در پیش روی هر جنبش طبقاتی و اجتماعی است. ای شکست همواره حادثه

 است که اتفاق شکست خوردن بیش از حد پرزیان، رقت بار و دردناک است اما واقعیتی
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ها ناآگاهی ها،سازمانیبی ها،سردرگمی ها،افقیبی افتد. جنبش کارگری نیز زیر فشارمی

و سایر ضعفها و معضالت درونی خود از یکسوی و قدرت سرکوب ددمنشانه سرمایه از 

شود. مسأله اساسی برای فعالین آگاه طبقه کارگر درس می سوی دیگر دچار شکست

است. همه ما با این ضرب المثل ها لنده و رادیکال از این شکستآموزی خالق، با

شکست  زبه نظر ما نی« مقدمه پیروزی است شکست» آشنا هستیم که: ای معروف توده

و ها و استخراج تجارب رادیکال و به کارگیری این درسها منتهی به درس آموزی

نوین های خیزش به طور قطع سرآغاز ،تجارب در پراتیک جاری پیکار طبقاتی

پیروزمندانه است. به بیان دیگر جنبشی که به طور واقعی با اتکاء به ماتریالیسم انقالبی، 

شکست پیشین را چراغ راه تداوم مبارزه طبقاتی سازد اساساً شکست نخورده های آموزه

است؛ بلکه پروسه شکست را به جزء الیتجزائی از فرایند سراسری پیکار امید بخش و 

طبقاتی ارتقاء داده است. جنبش کارگری کردستان و جنبش کارگری سراسر موفق 

 داریسرمایهایران نیز باید چنین کنند و این کار نیازمند تمرکز آگاهانه فعالین ضد 

 سال گذشته است.  27طبقه کارگر بر روی سیر حوادث 

ستان ما در بررسی مختصر باال نشان دادیم که سنگ بنای شکست جنبش کارگری کرد

رفرمیسم ناسیونالیستی و سوسیال بورژوائی های در رویکرد این جنبش به قبول راه حل

خویش در روزهای پیش و  و ضد کار مزدی چپ و عدول از برپائی شوراهای طبقاتی

که کارگران کردستان باید شوراهای  تأکید کردیمگذاشته شد.  57پس قیام بهمن 

قدرت این شوراها کلیه مراکز کار و تولید  داشتند. در پرتومی را بر پای یشخو

یزی رنمودند و این شوراها و مراکز کار را همزمان به سنگر برنامه می اجتماعی را تصرف

ساختند. جنبش کارگری باید می بورژوازی مبدل کار و تولید اجتماعی و جنگ با دولت

د را بر پای دارند. تا کرد تا شوراهای خومی به دهقانان و انبوه کارگران روستاها کمک

شوراها را به نهاد اعمال قدرت توسعه دهند. تا کلیه مزارع و اراضی زمینداران و 

را مصادره کنند و برنامه ریزی شورائی کار و تولید را وظیفه خود سازند. ها فئودال
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های شتافت و جبهه پیکار سراسری تودهمی جنبش کارگری کردستان باید بر این مسیر

روند  حمله به فرودست و زحمتکش کردستان را یکراست برهای ود و کل تودهطبقه خ

نمود. طبقه می کار سرمایه و تعرض مستقیم به اساس مناسبات کاپیتالیستی مستقر

داد می کارگر در کردستان باید سراسر این دیار را به آوردگاه طبقاتی علیه سرمایه بسط

ساخت و از می کل طبقه کارگر ایران را مستحکماتحاد خود با های و در این گذر پایه

جست. این کارها می تمامی فعالین کمونیست جنبش بین المللی کارگری استمداد

انجام نگرفت، جنبش کارگری به ارتش جانباز جنبش ملی سقوط کرد، این جنبش 

سال گذشته رژیم ستیزی فراطبقاتی و مبارزه  27شکست خورد و در طول 

یر پرچم رفرمیسم راست و چپ سوسیال بورژوائی همه وجوه زندگی سندیکالیستی ز

 اجتماعی و حیات سیاسی آن را در خود غرق ساخت. 

ضرورت یک رویکرد  ،نخستین درس ماتریالیسم انقالبی از کندوکاو این پروسه شکست

رادیکال به برپائی شوراهای کارگری است. ما در مقاالت متعدد توضیح داده ایم که 

های جنبشره آورد اردوگاه شوروی سابق و برپائی شوراها به لحظه قیام صرفاً ارجاع 

و مرکز ثقل تدارک و بالندگی و آگاه  داریسرمایهخلقی است. شوراها بستر پیکار ضد 

ما برای پیکار علیه بردگی مزدی و تدارک انقالب های شدن و بسیج سراسری توده

ر همین لحظه حاضر نیز از زمین و د چپ غیرکارگریسوسیالیستی است. احزاب 

 کارگرانکنند و از می نسخه سندیکاسازی صادر کارگرهای تودهآسمان برای 

، از سازمانیابی ند، این تشکلها را به حزب آنان بیاویزندخواهند که تشکل صنفی بسازمی

به  و نهایتاً  ندامتناع کن داریسرمایهسراسری طبقه خود در مبارزه مستقیم علیه اساس 

. ندتا روزی آنان را به قدرت برسان ند باقی بمانها عنوان ارتش آلت دست سکت آن

گوش دادن به حرف این احزاب نه نقد گذشته و نه استخراج تجارب رادیکال از 

پیشین که کاماًل بالعکس سر در زیر برف فرو بردن، از گذشته نیاموختن و های شکست

 آتی است. های ستشک برای استقبال ازاصرار عامدانه 
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شوراهای خود را در کلیه مراکز کار و تولید بر پای سازیم. این شوراها را ظرف اعمال 

بسیار صریح  داریسرمایهقدرت کنیم، با قدرت شوراهای خود به سرمایه داران و دولت 

و سرراست اعالم کنیم که هر چه هست و نیست محصول کار ما و طبقه بین المللی 

ئیم که باید چه تولید شود و چه تولید نشود و سرنوشت پروسه کار و ماست. این ما

تولید اجتماعی را تعیین کنیم. پرچم برنامه ریزی شورائی سوسیالیستی کار و تولید 

اجتماعی را در کلیه مراکز کار و تولید و در سراسر جامعه به اهتزاز درآوریم. این اتوپی 

در به ایفای آن است. ما در همین راستا و در پردازی نیست، نقشی است که طبقه ما قا

 حرردیم، مطالبات عاجل روزمان را مطگمی شویم، متشکلمی زیر همین پرچم متحد

کنیم. سنگر می کنیم، به میزان قدرتی که داریم این مطالبات را بر بورژوازی تحمیلمی

راستا به سوی  جنگیم و در همینمی و دولت بورژوازی داریسرمایهبه سنگر با نظام 

 .شتابیممی لغو کار مزدیو  داریسرمایهمحو 

سازمانیابی جنبش شورائی ما در همان حال که بستر تدارک و پیکار سراسری طبقاتی 

با هیچ ای است ظرف مبارزه برای مطالبات روزمره  نیز هست. هیچ آیه داریسرمایهضد 

باید از جنبش طبقاتی علیه کار  شأن نزولی در هیچ کجا نیامده است که مبارزه روز ما

مجزا باشد. این آیه فقط از محکمات رفرمیسم راست و  داریسرمایهمزدی و برای محو 

چپ است و با هدف به کجراه بردن مبارزه ضد کاپیتالیستی ما ابداع گردیده است. 

رتش ما را اها سوسیالیسم بورژوائی و ناسیونالیسم چپ سالیان دراز با همین آیه پردازی

ناسیونالیستی و دموکراسی طلبانه خود ساختند. بر این روند باید نقطه های جنبش

پایانی گذاشت. هیچ مالک واقعی برای انصراف ما از برپائی شوراها وجود ندارد. اگر توان 

آن را داریم که متشکل گردیم، توان آن را هم خواهیم داشت که شورائی متشکل 

زمانیابی خود مبارزه کنیم این مبارزه را در راستای شویم، اگر قرار است برای سا

جنبش طبقاتی خود به پیش بریم. تفاوت شوراها با های سازمانیابی شورائی توده

ماست.  داریسرمایهسندیکاها تفاوت در اسم و رسم نیست. شوراها نهاد قدرت ضد 
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ما برای محو  سندیکاها ظرف مبارزه قانونی هستند. شوراها بستر تدارک قوای طبقاتی

باشند، سندیکاها و جنبش سندیکائی بستر تسلیم و انقیاد به سلطه می داریسرمایه

جاویدان سرمایه است. شوراها مبارزه ما برای مطالبات روز را با مبارزه سراسری طبقه 

کنند و می آمیزند. سندیکاها ما را صنف صنفمی مان برای رفع عینیت موجود به هم

سازند. شوراها مرکز بلوغ می ن را در منجالب منافع سرمایه داران دفنقدرت طبقاتی ما

و رشد آگاهی طبقاتی ماست، سندیکاها باتالق مسخ و انجماد ما در راه حلهای بورژوائی 

است. شوراها ظرف وحدت و انسجام و یکپارچگی کل طبقه ماست، سندیکاها و 

های ایت چپ محمل گسیل تودهدر بهترین حالت و در رادیکال ترین روها اتحادیه

کارگر به مبارزات صنفی و سکت ماوراء طبقه به عنوان فرمانده زبردست مبارزه طبقاتی 

است!!! شوراها نهاد وحدت اندیشه و عمل، تئوری انقالبی و انقالب، جنبش و آگاهی، 

هستی اجتماعی و آگاهی طبقاتی است، سندیکا و جنبش سندیکائی و فرقه سازی و 

به زیان طبقه ما و به نفع نظام ها الری مرکز شقه شقه نمودن همه اینسکت سا

وحدت انترناسیونالیستی طبقه کارگر علیه سرمایه های است. شوراها سلول داریسرمایه

در سراسر جهان موجود است، سندیکاها کج راهه انفصال از وحدت طبقاتی و خزیدن 

 به الک منافع صنفی است.

چپ است. مراد  اه برپائی شوراها سخت جانی رفرمیسم راست ویک معضل اساسی سر ر

و پر قوام آن در درون دار از رفرمیسم راست و چپ نه تبلور سکتی آن بلکه نسوج ریشه

خود جنبش کارگری است. رفرمیسم راست و چپ در طول سالیان بسیار دراز و در 

بسیاری های و چاره پردازی مزمن در زوایای رویکردهاای مقاطع تاریخی به گونهای پاره

از فعالین کارگری ریشه دوانده است. این مسأله در فاصله تاریخی میان قیام بهمن تا 

طبقه کارگر های حال در مورد جنبش کارگری کردستان به مراتب بیش از سایر بخش

کند. کارگران این منطقه به ویژه با توجه به آنچه در باال گفتیم در می ایران صدق

های می این مدت با هزار رشته مرئی و نامرئی به ناسیونالیسم چپ و فرقه بافیتما
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سازمانیابی طبقاتی این  سوسیال بورژوائی میخکوب بوده اند. رفرمیسم چپ در کار

کارگران هیچ شاخ ملخی را راست یا کج نکرده است اما نوع نگاه و تعابیر باژگونه همه 

وجود آنها القاء کرده است. طبقه کارگر  مسائل مربوط به جنبش کارگری را در

کند. از یکسوی در می متضادی را با خود حملهای کردستان در شرائط موجود ویژگی

تداوم فضای سیاسی میلیتانت منطقه آمادگی بیشتری را برای حضور گسترده در 

 نهد و از سوی دیگر فشار افقها و راهکارهای گذشته برمی مبارزه طبقاتی به نمایش

جنبش  داریسرمایهسازد. فعالین ضد می روند این آمادگی و تدارک تأثیر منفی وارد

کارگری باید نسبت به این ویژگیها بیشترین حساسیت را نشان دهند. پافشاری بر 

کارگر در کردستان و مبارزه با رفرمیسم های توده داریسرمایهسازمانیابی شورائی ضد 

 کند. می ساسی این فعالین را تعیینچپ ستون فقرات وظائف ا راست و

جنبش کارگری کردستان بدون همجوشی و همپیوندی مستحکم با جنبش ضد 

طبقه کارگر در سراسر ایران قادر به گذاشتن خشتی بر روی خشت در  داریسرمایه

پیشبرد مبارزه طبقاتی خود نیست. کارگر فعال کرد باید دست در دست کارگر تهرانی 

و بندرعباسی برای سازمانیابی سراسری ضد ای هانی و عسلویهو تبریزی و اصف

تا کند و می خود تالش کند. رفرمیسم راست و چپ در این گذر نیز اخالل داریسرمایه

 فرایند این وحدت و تشکل یابی طبقاتی را مورد آسیب قرارجائی که توان دارد 

کارگر با طرح راه حل  دهد. سازمانیابی شورائی حول مطالبات سراسری روز طبقهمی

این همپیوندی را های تواند اواًل رشتهمی برنامه ریزی شورائی کار و تولید اجتماعی

رفرمیسم راست و چپ را های و مانع آفرینیها محکم تر سازد و ثانیًا روند اشکل تراشی

 کندتر نماید. 

نبریم. ما یک طبقه اصول اساسی مبارزه طبقاتی و ماتریالیسم انقالبی مارکس را از یاد 

وسیع طبقه مایند که باید با های عظیم اجتماعی هستیم. انقالب کار ماست. این توده

بجنگند و پیروز شوند. آگاهی ما  داریسرمایهاتحاد و تشکل سراسری شورائی خود علیه 
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ناسیونالیستی و های هستی طبقاتی آگاه ماست و این آگاهی را نخبگان جنبش

آگاهان طبقه ماهستند و رفرمیسم ها کنند. مارکس و مارکسنمی هدیهبورژوائی به ما 

دار و صدور شناسنامه جعلی به نام آنها ما را بهها گیری این چپ مجاز نیست با گروگان

گویند باید سکت و حزب و دفتر و می خود بیاویزد. این آنهایند که اگر راستهای سکت

رای محو کار مزدی ما منحل سازند. این دستک خود را در جنبش ضد کار مزدی و ب

آنانند که باید به صورت آحاد فعالین طبقه ما در روند سازمانیابی سراسری شورائی ضد 

های کار مزدی و سوسیالیستی حضور یابند. در مقابل این مائیم که باید جنبش توده

ار کمونیسم با هدف نابودی کار مزدی و استقر داریسرمایهوسیع خود را شورائی و ضد 

 سازمان دهیم. 

برای پیشبرد پروسه سازمانیابی شورائی طبقه خود، در همه جا دست به کار شویم، در 

در درون هر اعتراض کارگری، در  ها،کارگاه، کارخانه، مدرسه، در بیمارستان، در محله

هر تجمع زنان کارگر، در مبارزه علیه کار کودکان، در جنبش رفع تبعیضات جنسی و 

دست به کار  داریسرمایههمه قلمروهای اعتراض علیه استثمار و بیحقوقی و ستم  در

ساختن شوراها گردیم. به مثابه فعالین کارگری در این میادین واقعی مبارزه طبقاتی با 

را به سینه دیوار ای هم رو به رو شویم و دست در دست هم گذاریم، تعلقات فرقه

ت رد کوبیم و رفرمیسم چپ را به بایگانی تاریخ کوبیم، بر سینه رفرمیسم راست دس

بسپاریم، فراموش نکنیم که آحادی از یک جنبش عظیم انترناسیونالیستی و طبقاتی 

علیه اساس کار مزدی هستیم. تعلقات سکتی نباید به کار سازمانیابی شورائی ضد 

گاه دیدار تر از این نیست که به  ما ضرر وارد سازد. هیچ چیز وحشتناک داریسرمایه

همزنجیران کارگر خویش از موضع این سکت و آن سکت حرکت کنیم و اساس مبارزه 

را از یاد ببریم. تاریخ مسؤلیت سترگی بر دوش ما  داریسرمایهمتحد طبقاتی علیه 

 داریسرمایهنهاده است. شوراها را بر پای داریم و دست دردست هم برای نابودی نهائی 
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ستا هر مقدار از قدرت شوراهایمان را به سالحی نیرومند برای پیکار کنیم، در همین را

 تحمیل مطالبات روز خود بر بورژوازی مبدل سازیم. 
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 2011مارس                          «طبقه متوسط » بورژوازی و امامزاده 

 

وقتی که صدها هزار انسان عاصی تونسی طغیان کردند، همه بلندگوهای نظام 

فریاد زدند که طبقه متوسط تونس قیام کرده است!! یک سال و نیم پیش  داریسرمایه

تهران و سایر های انسان معترض به خیایانها از آن بگاه سرازیری موج وار میلیون

شهرهای ایران نیز همان بلندگوها همین عبارت را جنجال کردند. آن روزها هم تمامی 

مهور اوباما و نمایندگان کنگره امریکا، تا عظیم محافل بین المللی بورژوازی از رئیس ج

، تا اصالح طلبان امروزی و BBCو  CNNخبری سرمایه مانند های ترین تراست

اسالمی ایران، تا مرتضی محیط  داریسرمایهحمام خون ساالران دیروزی درون دولت 

ز و کاتوزیان و حجره داران چپ نمای اصالحات، تا طیف توده ای، همه و همه ا

رستاخیز کبیر طبقه متوسط گفتند!! شورشیان میلیونی مصر و فاتحان  میدان تحریر 

قاهره نیز عین همین مدال افتخار را از زمامداران، سیاست پردازان، صاحب نظران و 

سراسری نظام بردگی مزدی دریافت کردند!! در اینجا نیز زمین و زمان با های تریبون

به ارگ انقالب ساالری و میدان ها شد و همه راهتمثال طبقه متوسط آذین بندی 

عاصی در لیبی نیز به نام های منجی منتهی گردید!! خیزش توده« طبقه»این داری 

طبقه متوسط ثبت شد!! در الجزایر هم طبقه متوسط بود که با شلیک توپ انقالب 

نیز ها حرینیو بها خواب رفتگان سالیان دراز را بیدار کرد!! قیام چند میلیون یمنی

آذرخش خشم طبقه متوسط به حساب آمد!! و باالخره در سوریه نیز همین طبقه بود 

را دستخوش طوفان ها که سنگ تمام گذاشت و باتالق ثبات نیم قرنی حکومت بعثی

اصالً شاید تاریخ را طبقه متوسط آفریده است!! و شاید همه رویدادهای سترگ  کرد!!

و نبوغ فکری قهرمانان این طبقه بوده است!! در این  تاریخی حاصل درایت، شجاعت

میان البته چندتا حادثه تلخ خرابکارانه و ترورساالرانه هم رخ داده است که حتماً زیر 

سر طبقه کارگر بوده است. کمون پاریس، برپائی انترناسیونال اول، انقالب اکتبر در 
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هم شاید این بوده ها یند آناست و دلیل واقعی بروز ناخوشاها زمره این خرابکاری

 است که طبقه متوسط زیر فشار نقاهت بیماری از دفع خطر غافل مانده است!!! 

ممکن است گفته شود که عبارات فوق برای بیان آنچه بورژوازی و نمایندگان فکری، 

به ویژه  ها،سیاستمداران، دولتمردان و محافل راست و چپ آن در طول این سال

گویند، می واند ندر نعت و ستایش و قدرت اعجاز طبقه متوسط گفتهماههای اخیر، ا

اغراق آمیز است. اصالً چنین نیست. هر جمله، هر اظهار نظر، هر بند تحلیل، تفسیر یا 

خبری بورژوازی در باره رویدادهای اخیر خاورمیانه و های گزارش هر کدام از رسانه

آنچه را که توصیف کردیم به صورت بسیار شمال افریقا را نگاه کنید تا تصویر واقعی 

ون، راست یا چپ، یزنده در پیش روی خود ببینید. بورژوازی اعم از دولتمرد یا اپوزیس

که اساساً سوای نقش اند محافظه کار یا اصالح طلب، در این گذر تا آنجا پیش تاخته

در تفاوت کنند. تفاوت میان خیزشها را نمی طبقه متوسط هیچ نقش دیگری را رؤیت

کنند. آینده می میان وزن و حجم و طول و عرض و ارتفاع طبقه متوسط جستجو

بینند، مبنای محاسبات خود برای می را در چگونگی قیام و قعود همین غولها جنبش

 توحش را حال و روزگار طبقه متوسط قرارهای تعیین راه و چاه و استراتژی و تاکتیک

وجود ندارد!! در لیبی ضعیف است، در مصر قوی دهند. در یمن طبقه متوسط می

است، در ایران خیلی نیرومند است و در فالن نقطه دیگر چنین و چنان است و نوع 

و راه حل جوئی هاست. طبقه متوسط در ها محور چرخش تمامی تحلیلها این ارزیابی

آزادی  نماد عالی مدرنیته،ها و نسخه نویسیها همه این گفتگوها، نظریه پردازی

خواهی، دموکراسی طلبی و دیکتاتوری ستیزی هاست!! بورژوازی جهانی از صفه 

مضمحل مغضوب و مقهور چپ نما های ونیعظیم قدرت تا اپوزیسهای نشینان قطب

بینند و این طبقه است می خواهند در وجود این موجود سحرآمیزمی همگی آنچه را

وجود و واسطه بین غیب و شهود را نقش قطب عالم ها که در سیاست روز همه آن

 کند و نسخهمی پندارد و تبلیغمی بیند ومی کند. بورژوازی این گونهمی بازی
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 نویسد اما ببینیم که راستی راستی این طبقه متوسط که این همه در باره اشمی

کنند، چیست و کیست و موقعیت و مکان و می نویسند و جنجالمی گویند ومی

جهان از جمله  داریسرمایهعی آن در دنیای روز و در جوامع مختلف واقعیت اجتما

 ایران چگونه است؟  قبل از هر چیز سری به مانیفست کمونیسم بزنیم.

بورژوازی که هنگام تسلط اربابان فئودال صنفی ستمکش بود، در کمون به صورت » 

بود و در  جمعیتی مسلح و حاکم بر خویش در آمد. در اینجا جمهوری مستقل شهری

پرداخت و سپس در دوره صناعت می که به سلطنت مالیات« صنف سومی» آنجا 

صنفی یا مطلقه حریف اشرافیت گردید و به طور کلی پایه های دستی در سلطنت

بزرگ قرار گرفت و سرانجام پس از استقرار صنایع بزرگ و بازار های اساسی سلطنت

سلطه سیاسی منحصر به فرد به دست جهانی در دولت انتخابی نوین برای خویش 

است که امور مشترک همه طبقه بورژوازی را ای آورد. قدرت دولتی نوین فقط کمیته

 « نمایدمی اداره

» به نام ای مارکس در عبارت باال، ضمن بررسی گذشته تاریخی بورژوازی از پدیده

در سیطره نظام  کند. نیروئی در جامعه فئودال ومی آن هم در گیومه یاد« صنف سوم

پرداخته است. بورژوازی در می سرواژ که ستمکش بوده است و به سلطنت مالیات

مراحل اولیه بالندگی و ابراز حیات اجتماعی خود چنین موقعیتی داشته است و چنین 

عنوان بورژوازی در دل « طبقه سوم» کرده است. عنوان می نامی را با خود حمل

موقعیت مذکور است. بورژوازی بعدها، در پروسه استقرار  شرائط یاد شده و به اعتبار

صنایع بزرگ و گسترش بازار جهانی به طبقه مسلط اقتصادی و سیاسی در قاره، قاره 

که سالیان متمادی است نقطه فرجام ای دنیا و در سراسر جهان تبدیل شد. پروسه

لط جامع االطراف خود را در دورترین نواحی کره مسکونی پشت سر نهاده است. با تس

 بسیار« طبقه سوم»نظام بردگی مزدی در همه کشورها و کل دنیا، دیگر سخن از 

کرد. طبقه می معنا بود. سرمایه نقطه شروع و رجوع هستی جوامع را تعیینبی
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داد. در مقابل می در مکان سرمایه تشخص یافته، قدرت فائقه دنیا را تشکیلدار سرمایه

شد که از توده بردگان دار طبقه اساسی دیگری میداندار سرمایه و طبقه سرمایه

شد. از این تاریخ به بعد ما در ادبیات سیاسی چپ با واژه می مزدی نفرین شده تشکیل

، اصطالحی برای بخش پائین تر بورژوازی، «خرده بورژوازی» دیگری مواجه هستیم. 

است. هیچ دار بقه سرمایهکاتاگوری جمعیتی و طبقاتی معینی که جزء الیتجزائی از ط

طبقه سومی نیست، زیرا که در سیطره نظام بردگی مزدی طبقه سومی امکان 

موجودیت ندارد. این حرف یا نظر را قرار نیست از ال به الی این و آن دستنوشته 

دهد. سرمایه یک رابطه می گوید و چنین  حکممی بیرون آوریم. سرمایه خود چنین

که به طور مستمر از ها ستثمار کارگران توسط کار مرده آناجتماعی است. رابطه ا

شود، به سرمایه و به قدرت مسلط می سیطره اختیار، دخالت و اعمال اراده آنان خارج

گردد و در مالکیت طبقه می بر سرنوشت زندگی و کار تولید کنندگان آن تبدیل

رند و یا توده فروشنده نیروی یا سرمایه داها گیرد. در اینجا انسانمی قراردار سرمایه

کارند. سرمایه داران ممکن است مالک کارخانه، کارگاه، تجارتخانه، بانک، فروشگاه، 

علمی و دانشگاهی، های خبری، کانونهای حمل و نقل، بنادر، تراستهای بنگاه

 نوع مؤسسه و نهاد و بنگاه صنعتی و مالی و تجاری دیگرها کازینو، مراکز فحشاء  یا ده

د و به جای ننباشای باشند. ممکن است مالک هیچ کارگاه و بانک و بنگاه و مؤسسه

دولتمرد، متفکر، کارشناس، برنامه ریز، امیر ارتش و سپاه و پلیس، روحانی،  ها،این

از مفصلبندی اقتدار، حاکمیت و سیاست ای سیاستمدار، محقق و به هر حال مهره

بر طبقه کارگر باشند.  داریسرمایهی و اجتماعی گذاری یا اعمال نظم تولیدی و سیاس

را طول و عرض مالکیت مستقیم او بر سرمایه، زمین یا ابزار کار دار هویت سرمایه

کند. سرمایه به مثابه یک شیوه تولید تاریخاً معین، سازمان کار خود را نمی تعیین

تعیین موقعیت های هدارد و مکان افراد در این سازمان کار، یکی از اساسی ترین مؤلف

بودن آن هاست. همه سرمایه داران به لحاظ ابعاد دار از جمله سرمایهها طبقاتی آن
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مالکیت، سهم قدرت و حصه سودی که از کل اضافه ارزش تولید شده توسط کارگران 

تواند میدار کنند، افراد همطراز، هموزن و هم ردیفی نیستند. سرمایهمی دنیا کسب

مختلف طبقه خویش باشد و در عالم واقع نیز های متعلق به الیه بزرگ، کوچک و

حتماً چنین است. ممکن است کارفرمای مستقیم هیچ کارگری نباشد، شاید دنیای 

او حاصل استثمار جمعیت عظیم کارگرانی باشد که هیچ های و سرمایهها اضافه ارزش

وی کار نکرده و های در حوزه مستقیم پیش ریز سرمایهای کدام برای هیچ ثانیه

است که شخصیت یافته است، همه حاالت ای استثمار نشده اند. سرمایه دار، سرمایه

تواند احراز کند و موجودیت و نقش و اعتبار او نیز در وجود سرمایه به می باال را

 صورت یک رابطه اجتماعی قابل تشخیص است. 

 ا فروش نیروی کار تعیینکه هویت آحادش بای به طبقه کارگر پردازیم. طبقه

گردد. تعریفی بسیار شفاف و ساده که تاریخًا با دنیائی وارونه پردازی، اوهام بافی و می

اختالف نیز همراه بوده است. خرید و فروش نیروی کار رابطه سقوط کامل کارگر از 

هستی آزاد انسانی خویش است. در اینجا بحث فقط بر سر این نیست که کارگر 

 فروشد، به دنبال فروش این نیرو استثمارمیدار ه نام نیروی کار را به سرمایهکاالئی ب

همه به طور قطع ها نماید. اینمی کند، سرمایه را تولیدمی شود، اضافه ارزش تولیدمی

شود. نمی واقعیت دارند، کارگر اسیر همه این بالها هست، اما ماجرا به اینجا ختم

 ها،صرف فروش یک کاال نیست. فروش کلیه آزادی فروش نیروی کار برای کارگر

اختیارات، حقوق و موجودیت خویش به سرمایه است و کارگر کسی است که با این 

در اعتراض به ها گردد. خیلیمی و حقوق و اختیارات ساقطها کار از کلیه این آزادی

، مدیران کل، گویند که وزراء، وکالمی تعیین مزدبگیری به عنوان شاخص کارگر بودن،

یا سایر عمله و ها و کارتلها تراست ها،امرای ارتش، مستشاران عالیمقام، رؤسای بانک

گیرند!! این استدالل بسیار می اکره سرمایه در کشورها نیز در قبال کار خود حقوق

نهایت وارونه و مغشوش استدالل کنندگان از رابطه کار مزدی بی نادرست است و درک
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گذارد. مزد و حقوق در فرهنگ عامیانه به عنوان الفاظی مترادف مورد می را به نمایش

نیست. گفتگو اینجاست که مزد در رابطه ها گیرند. بحث بر سر واژهمی استفاده قرار

خرید و فروش نیروی کار متضمن بیگانه شدن تام و تمام فروشنده این نیرو از کار 

 . متضمن آن است که کارگر کارخود و از سرنوشت زندگی اجتماعی خویش است

کند بدون اینکه از هیچ حق تصمیم گیری در رابطه با کارش برخوردار باشد، بدون می

دهد. بدون اینکه هیچ حق می اینکه بداند چرا این کار را و نه کار دیگری را انجام

در تعیین نوع کار، زمان کار، حاصل  کار، سرنوشت محصول کار، سرنوشت ای مداخله

کند، دارا باشد. مزد متضمن استثمار شدن، می که کارای ندگی خویش در جامعهز

 ها،حقوقیبی فرودستی، حکومت شوندگی، مفلوک بودن، تحمل کلیه اشکال نکبت،

است. متضمن قبول فرسوده شدن برای فربه  داریسرمایهو جنایات نظام ها سیه روزی

و تراکم بیشتر سرمایه، ضعیف تر و  شدن سرمایه، مستهلک شدن برای رشد و انباشت

ها و مؤلفهها فرومانده تر شدن برای قوی تر شدن سرمایه است. اگر همه این شاخص

کنیم که استدالل باال دائر بر می کظر بگیریم آنگاه بسیار خوب هم دررا خوب در ن

 جعل تشابه میان فروشنده نیروی کار و یک دولتمرد حقوق بگیر، بیش از حد سفاهت

و مقاماتی که صاحبان استدالل فوق برای ها آمیز و چندش بار است. مشاغل، پست

کنند، همگی در جمیع جهات در می نقض اعتبار شاخص مزد در تعریف کارگر ذکر

هائی نقطه مقابل و متضاد کارگر بودن قرار دارند. دارندگان این مشاغل آحاد یا بخش

نظم تولیدی، سیاسی، مدنی، حقوقی، ها ن پستهستند. از ورای ایدار از طبقه سرمایه

کنند و بر می امنیتی، نظامی، ایدئولوژیک، فرهنگی و اجتماعی سرمایه را برنامه ریزی

نمایند. در یک کالم کارگر انسانی است که نیروی می طبقه کارگر تحمیلهای توده

اید کارگر بازار، فروشد. او شاید در صنعت کار کند و استثمار شود. شمی کار خویش را

حمل و نقل، هتل، رستوران، کشاورزی، آموزش، درمان، بهداشت، سکس، فروش مواد 

مخدر، رسانه یا هر قلمرو دیگر فروش نیروی کار باشد. او در همه این حاالت کارگر 
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کند، اگر بهیار، پرستار یا تکنیسین می است. اگر معلم است و در مدرسه تدریس

را از ال به الی سیر ها خبری دنیا ماتریال گزارشهای رای رسانهبیمارستان است، اگر ب

کند باز می نماید یا کامپیوتر تعمیرمی کند، اگر اتوموبیل مونتاژمی رویدادها استخراج

هم انسانی فرودست و ساقط از هر میزان حق دخالت آزاد در کار خود و تعیین نظم 

نکنیم که از مناسبات بردگی مزدی اجتماعی حاکم بر زندگی خویش است. فراموش 

زنیم. مناسباتی که در آن نه سرمایه و سهم اضافه ارزش آحاد سرمایه داران می حرف

حقوقی و ستمکشی بی با هم هموزن و همتراز است و نه میزان فشار استثمار و شدت

و ابعاد فقر و گرسنگی و حقارت و ذلت تک تک بردگان مزدی لزومًا با هم یکسان و 

باشد. تفاوت میان کارگر عمق چند هزار متری کره زمین یا نظافتچی می نواختیک

بلکه در شدت  ها،کف بیمارستان با معلم دبیرستان نه در کارگر بودن و نبودن آن

متفاوت فرودستی، استثمار، نکبت و ادبار دامنگیر آنان قابل جستجو و توضیح است. 

وی هر دو فاز مبادله با سرمایه و مصرف در کارگر ممکن است مولد باشد و نیروی کار 

پروسه تولید اضافه ارزش و سرمایه را طی نماید و در همین راستا به طور مستقیم 

اضافه ارزش تولید کند. ممکن است غیرمولد باشد و نیروی کارش با سرمایه غیرمولد 

« خدمات» پیش ریز در بخش موسوم به های و به طور مثال سرمایه تجاری یا سرمایه

مبادله شود، به صورت مستقیم اضافه ارزشی پدید نیارد اما خرید و فروش آن شرط 

باشد، شاید ها حتمی تولید و بازتولید سرمایه و افزایش میزان اضافه ارزش سرمایه

اصالً نیروی کار او با سرمایه مبادله نشود و هیچ پولی را به سرمایه تبدیل نکند و 

باز هم به هر حال او کارگر است و ها ننماید. در همه این حالتاضافه ارزشی نیز ایجاد 

 نقش کارگر و برده مزدی را ایفاءها و اضافه ارزشها در فرایند سراسری تولید سرمایه

 کند. می

متشکل از دو طبقه اساسی باال است، میدان جنگ و جدال و صف  داریسرمایهجامعه 

نشینی، پیروزی و شکست و چگونگی  آرائی، نمایش قدرت و ضعف، تعرض و عقب
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آرایش قوای این دو طبقه است. طبقه سومی وجود ندارد، آنکه کارگر نیست. 

ها بودندار و سرمایهها و حد و حدود سرمایهها است. شکل کارگر بودندار سرمایه

توان طبقه سومی نمی بسیار مختلف، متفاوت و متنوع است. اما از درون این تنوعات

و وارد معادالت اجتماعی جاری ساخت. با این توصیف، شاید اساسی ترین آفرید 

پرسش در این راستا، آن باشد که پس، این همه افسانه عالمگیر در باره قدرت اعجاز، 

سر وجود، عظمت قیام و قعود، شوکت تمدن زائی، جبروت میدان داری، سطوت 

زندگی بخش این پدیده جوشان های مدرنیسم، کرامات سکوالریستی و سایر چشمه

گیرد؟ جواب این سؤال بسیار مهم است و من می موهوم مریخی از کجا سرچشمه

حتماً پائین تر به آن خواهم پرداخت. اما پیش از آن باید توضیح دهم که اساساً خود 

این امامزاده مجعول بدون هیچ تذکره از کجا سر برآورده است، از کدام دامان، چگونه 

م قابله هوشمند متولد گردیده است؟ پاسخ این پرسش را با توجه به نوع و با دست کدا

 مختلف مسلط در سیر رویدادهای جاری درون جامعه ایران پیهای نگاهها و دیدگاه

دو بخش از بیخ و بن متضاد «  طبقه متوسط» گیرم. واقعیت این است که این می

دال جامعه موجودند. یک جراحی شده از بدنه دو طبقه اساسی متخاصم در حال ج

از هائی از طبقه کارگر ایران است!! و بخش دیگر آن را الیه یا الیههائی بخش آن الیه

آید اما در می الً به نظر عجیبدهد!! این جواب احتمامی ن تشکیلطبقه بورژوازی ایرا

سیطره حاکمیت افکار، فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی و جهان بینی بورژوازی هر نوع 

رونه بافی نه فقط هیچ عجیب نیست که خالف آن، تعرضی علیه استیالی عام وا

بخش « طبقه متوسط» باژگونه پردازی هاست. بانیان و مدافعان سخت کوش تئوری 

کارگر را با شاخص فروش ها دانند. آننمی بسیار عظیمی از طبقه کارگر را اصالً کارگر

کار و سرنوشت زندگی انسانی و نیروی کار، سقوط از دخالت در کار و محصول 

کنند. رجوع به چنین شاخصهائی را مردود و گواه غفلت نمی اجتماعی خویش تعریف

دانند. بیگانگی از کار و سرنوشت کار و می از مدرنیته یا درک مبانی مدرنیسمها آدم
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معنی است، زیرا حضور در پای صندوق رأی را به بی زندگی برای آنان عباراتی بسیار

باشد نشان عالی ترین شکل دخالت بشر در تعیین سرنوشت « دموکراتیک» یژه اگر و

پندارند. کارگر در تلقی می حیات اجتماعی خود و دلیل بارز وحدت افراد با کار خویش

فرهنگ است، اهل مدرسه و خواندن و بی این عده موجودی است که شعور ندارد،

ان و سیر کردن شکم زن و فرزند نای نوشتن نیست، همه اش در جستجوی لقمه

خواهد بداند که نمی دهد.نمی است، به کسب معرفت و اشراق نور فضل رغبتی نشان

سیاست برگ چه درختی است. اسیر جهل و شیفته استبداد مطلقه حاکمان زمان 

آید، اصالً اهل بصیرت نیست، قدر نویسندگان، متفکران می است، از آزادی بسیار بدش

 شناسد، مقام عِلُوی ناجیان و مشعلداران آزادی رانمی قلم و فلسفه و هنر راو اربابان 

تواند دریابد. خرفت است و شب و روز در مسجد و حسینیه و کلیسا برای دوام نمی

کند. سرنوشت زندگی خود را به جادو و جنبل و خرافه و می قدرت حکام جور دعا

زار است، زیر فشار جهالت از غیب گره زده است. از مدرنیسم بیش از حد بی

گریزد. پاسدار جهل است و در یک کالم موجودی نجس و مطرود که می سکوالریسم

فهمد، نمی اصالً معنای آزادی سیاسی، حقوق مدنی، جامعه سکوالر و زندگی مدرن را

باشد. طراحان و مبلغان رسالت طبقه متوسط ها تا چه رسد که خواستار حصول آن

 و صفات عجیب و غریب فوق تعریفها را با خصوصیات و شاخصعموماً کارگر 

کنند و درست به همین دلیل هر کسی یا هر الیه اجتماعی را که به اندازه کافی می

 واجد این خصال نیست یکراست و یکسره از کارگر بودن معاف و مبرا و اعاده حیثیت

داند که می نه فقط خواندنکنند. در نگاه آنان معلم به هیچ وجه کارگر نیست زیرا می

تواند کارگر باشد زیرا نه فقط سر و کارش  با نمی دهد. بهیار و پرستارمی درس هم

داند. فاصله میان خبرنگار تا کارگر فاصله می علم است که از دارو و درمان هم چیزی

آورد و اهل می زمین تا آسمان است!! زیرا که اولی نان خود را از قلم زدن به دست

چکش و صافکاری و تراشکاری و باربری نیست. تکنیسین برق و آزمایشگاه و مانند 
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مدرن و سکوالر و مشتاق های هم نشان کارگری ندارند!! زیرا چه بسا آدمها این

 مطالعه رمان و نوول و آثار نویسندگان عالیمقام باشند. 

هائی را توده انسان در نظر بیاوریم که در جامعه ایران جمعیت کثیری از طبقه کارگر

 یاد شد به صاحبان سرمایههای دهند که نیروی کار خود را در حوزهمی تشکیل

فروشند. مطابق آمارهای رسمی شمار معلمان ایران بالغ بر یک میلیون است. این می

کنند و نیروی کار می بدان معنی است که یک میلیون کارگر در قلمرو آموزش کار

رسانند. آمار کسانی که در مخابرات، می زشی و تربیتی به فروشخود را در مراکز آمو

جمعی، ارتباطات یا در های رسانه ها،پست، آزمایشگاه ها،درمانگاه ها،بیمارستان

و بنادر و حمل و نقل به عنوان تکنیسین و مشاغل مشابه فروشنده نیروی ها کارخانه

تا  4خانوار در جامعه ما میان  کار هستند، مسلماً چند میلیون است. متوسط جمعیت

شود و اگر کل نفوس کارگری متکی به فروش نیروی کار در این می نفر برآورد 5

میلیون را پشت سر خواهد نهاد.  15را محاسبه کنیم، به احتمال زیاد مرز ها حوزه

طبقه کارگر کمتر نیست. مروجان تئوری اعجاز ای کل نفوس توده %30رقمی که از 

خاص جامعه شناختی خویش های سط کل این جمعیت را با رجوع به مؤلفهطبقه متو

 سازند. می کنند و سنگ بنای وجود اجتماعی طبقه متوسطمی از طبقه کارگر قیچی

به محض مشاهده ها در اینجا الزم است به نکته مهم دیگری هم اشاره کنم. خیلی

 روزنامه نگار، سخت دچار آشوب اطالق نام کارگر بر معلم، پرستار، نویسنده، مترجم و

خود، به هیچ وجه ها کشند که این گروه آدممی شوند و بسیار برآشفته فریادمی

پندارند و از آن نفرت می ندانند، کارگر بودن را بزرگترین توهینمی خویش را کارگر

توان می کنند چگونهمی اندیشند و چنین رفتارمی و هنگامی که خودشان چنین دارند

را بخشی از طبقه کارگر به حساب آورد یا جزء جنبش کارگری قلمداد کرد. این ها آن

سؤال و این نوع داوری یا استدالل بیش از حد نادرست و ابتذال آمیز است. در منتهای 

 تأسف باید گفت که فقط مترجم، روزنامه نگار و معلم ایرانی نیست که خود را کارگر
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احساس ننگ دارند، بسیاری از کارگران دیگر نیز خودشان بینند و از کارگر بودن نمی

در باره خود و همزنجیرانشان چنین نگاه چندش باری دارند!! سخن این است که اگر 

 بخشی یا حتی غالب کارگران به مکان و موقعیت طبقاتی خویش این گونه نظر

روی کار بودن اندازند، نگاه آنان هیچ تغییری در واقعیت زمخت زمینی فروشنده نیمی

توان به آنچه در نمی آورد. برای درک موقعیت طبقاتی افرادنمی و کارگر بودنشان پدید

در سیطره حاکمیت و ها اندیشند چشم دوخت. باید هستی اجتماعی آنمی باره خود

واقعی های قدرت شیوه تولید مسلط را کاوید و از ورای همین کاوش است که ریشه

توان دید و درک کرد. کارگر ایرانی از کارگر می اره خود را همنوع نگرش افراد در ب

 مایه وبی نماید و با هزار استداللمی کند، کارگر بودنش را انکارمی بودن احساس ننگ

کند، چرا؟ دلیلش بسیار روشن است.زیرا کارگر در می پایه خود را غیرکارگر توصیفبی

، با ابعادی بسیار هولناک تر و سهمگین سراسر جهان و در جامعه ما و جوامع مشابه

تر، داغ لعنت خورده، نفرین شده، نجس، مطرود و فاقد هر نوع اعتبار، ارزش و حق و 

 را در وضعیتی قرارها کند، آنمی حقوق انسانی است. سرمایه با کارگران چنین

دهد که به جای درک واقعیت کارگر بودن خویش و پیکار علیه اساس بردگی می

ی و کارگر بودن، راه انکار تعلق خود به طبقه کارگر را پیش گیرند. از درون دنیای مزد

توان به نمی کندمی سبعیت و شرارتی که سرمایه بر کارگران تحمیل کرده است و

جعل تبار طبقه متوسط برای بخشی از طبقه کارگر پرداخت. این همان کاری است 

 دهد. می جامکند و انمی خواهد، دنبالمی که سرمایه

بخش دیگری از جمعیت کشورها که رفرمیسم راست و چپ در معیت جامعه شناختی 

پوشاند، افرادی هستند که در صورت می رسمی بورژوازی آن را لباس طبقه متوسط

کنند و هیچ می آیند، خودشان کارمی ظاهر مالکان وسائل تولید یا مبادله به حساب

بینیم که می گیرند. در همه شهرهای ایران کسانی رانمی نیروی کار مزدی را به کار

یک دکه محقر تعمیر کفش، نجاری، تراشکاری، جوشکاری، سلمانی، صحافی، واکس 



 «طبقه متوسط»بورژوازی و امامزاده   /  110

دارند. این افراد، کارگر ها زنی، سفالگری، گلیم بافی یا فروش مواد غذائی و مانند این

فروشند و همان گونه که نمی معینی نیستند، ظاهراً نیروی کار خود رادار هیچ سرمایه

باشند. ظاهر ماجرا این است اما موضوع را می گفتیم حتی مالک ابزار کار خود نیز

واقعی شرائط کار و زندگی این جمعیت را عمیق تر های دقیق تر بررسی کنیم و مؤلفه

 مورد توجه قرار دهیم. 

سلطه واقعی در وهله نخست شاید گفته شود که نیروی کار این جماعت اساساً در 

 تجاوز« انقیاد صوری » سرمایه قرار ندارد و رابطه اش با سرمایه از دائره نوعی 

 داریسرمایهکند!! این حرف از همه لحاظ نادرست است. ما از شرائط روز دنیای نمی

کنیم. شرائطی که کل تار و پود ارتباط میان نیروی کار مولد یا غیرمولد با می صحبت

ضافی، در رابطه سرمایه و فراساختارهای سیاسی، حقوقی، مدنی و تملک کننده کار ا

در « انقیاد صوری کار از سرمایه»اجتماعی مسلط آن منحل گردیده است. گفتگوی 

که ای متن این فاز از توسعه و تسلط رابطه خرید و فروش نیروی کار، در جامعه

بر آن  داریسرمایهید سالیان متمادی از فرجام پروسه تسلط جامع االطراف شیوه تول

ماند. ابزار کار، مواد می «اصحاب کهف » گذشته است، نوعی سخن گفتن به سیاق 

خام و مصالح تولید مورد استفاده دارندگان مشاغلی که نام بردیم، وسائل و امکاناتی 

هستند که ملزومات و شروط مصرف نیروی کار آنان توسط سرمایه اجتماعی را 

ن خواه در نقش تولید کننده، خواه توزیع کننده یا فروشنده دهد. اینامی تشکیل

 محصوالت، بسیار بیشتر از یک روزانه کار متعارف و گاه شاید دو شیفت یا کمتر کار

و مصرف نیروی کار خویش، گیرند می کنند. از طریق ابزار و مصالحی که در اختیارمی

د ممکن است در سطح بهای جدیهای نمایند. این ارزشمی جدیدی تولیدهای ارزش

و این احتمال  متعارف نیروی کار باشد، ممکن است حتی در سطحی نازل تر سیر کند

بیشتر باشد. نکته مهم این است که حتی در حالت دوم، اری هم وجود دارد که مقد

این مقدار بیشتر نه فقط اضافه ارزش نیست، بلکه معادل کل کار انجام شده توسط 
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اشد، به بیان شفاف تر، صاحبان این نوع مشاغل بخشی از زمان کار بنمی افراد نیز

دهند و باالخره اینکه مقدار کار اضافی مورد بحث این افراد می روزانه خود را از دست

شود و به سود بیشتر می به ارزش اضافی کل تولید شده در جامعه و جهان اضافه

 د. گردمی سرمایه اجتماعی و کل سرمایه داران تبدیل

یک مسأله الزم در اینجا توضیح دقیق تر همین چند نکته اخیر است. نرخ استثمار 

درصد است این نرخ به طور  1000نیروی کار در ایران به طور معمول باالتر از 

تقریبی، با محاسبه سهم سرمایه اجتماعی ایران از  کل اضافه ارزش ساالنه تولید شده 

قیاس با شمار کل کارگران ایران برآورد شده است. توسط طبقه کارگر جهانی، اما در 

شاید تنها طریقی که بتوان با توسل به آن به نوعی شاخص نسبی برای محاسبه نرخ 

اگر این شاخص تقریبی را  (1یا آن جامعه معین دست یافت.) اضافه ارزش در این

 400را قبول کنیم و اگر متوسط دستمزد ماهانه یک کارگر در شرائط کنونی جامعه 

ساعته به طور  8هزار تومان در نظر گیریم، آنگاه هر کارگر ایرانی در یک روزانه کار 

سازد. بر می متوسط حدود چهار میلیون تومان ارزش اضافی نصیب صاحب سرمایه

همین پایه برای آنکه به طور مثال یک تعمیرکار کفش حتی در صورت داشتن یک 

، آماج استثمار نباشد باید داریسرمایهاجتماعی دکه کفاشی، در چهارچوب تقسیم کار 

در قبال روزانه کار هشت ساعتی مذکور، در کمترین میزان، درآمد ماهانه خالصی 

باالتر از چهار میلیون و چهارصد هزار تومان کسب نماید. تنها در این صورت است که 

مایه بخشی از زمان کار وی به صورت اضافه ارزش در نیامده است و توسط سر

اجتماعی تصاحب نگردیده است. باز صریح تر بگوئیم، دارنده یک دکه کفشدوزی، 

تعمیر اتوموبیل، صافکاری، جوشکاری، برقکاری، رنگرزی، مونتاژ کاری، فروش مواد 

ساعت کار روزانه پس از کسر همه  8غذائی یا هر فعالیت اقتصادی دیگر در قبال 

بهای آب و برق و مواد اولیه و قطعات نیم ساخته  از نوع اجاره بهای محل کار،ها هزینه

میلیون و چهارصد هزار تومان در پایان هر ماه  4و استهالک وسائل کار، باید حداقل 
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برایش باقی ماند تا صاحب کل زمان کار یا ارزش کار خود باشد. اگر این فرد شاغل در 

از کار روزانه خود را ساعت کار چنین درآمدی نداشته باشد، عماًل بخشی  8ازای هر 

 2میلیون تومان  4تصاحب ننموده و از دست داده است. به طور مثال اگر به جای 

میلیون تومان عاید او شود عمالً نیمی از زمان کار روزانه وی از دستش خارج شده 

است و در چنین وضعی سؤال این است که این رقم اخیر چه شده است و به کجا سر 

خ تا حدودی روشن است. او در گستره تقسیم کار اجتماعی در آورده است. پاس

کند، نیروی کار خویش را با سرمایه مبادله نکرده است و این نیرو می کار داریسرمایه

نساخته است، اما دار را سرمایهها را در اختیار کسانی قرار داده است که هیچ کدام آن

د با بازار سرمایه به سود کل سرمایه بخشی از زمان کار روزانه وی از مجاری داد و ست

اجتماعی و جهانی اضافه گردیده است. واقعیت کار، شرائط کار و زندگی او با صنعتگر، 

سال پیش در قعر نظام فئودال و در دل  200فروشنده و کسبه جزئی که صد یا 

ی از کرد بسیار تفاوت دارد. در آن زمان بخشمی کار داریسرمایهاقتصاد کاالئی ماقبل 

 تجاری مصادره و به سود تاجران تبدیلهای محصول کار و نه کار وی توسط سرمایه

نبود، زیرا رابطه خرید و فروش  داریسرمایهشد. زیرا که جامعه آن روز جامعه می

نمود. با تسلط شیوه نمی نیروی کار رابطه اقتصادی مسلط جامعه و جهان را تعیین

ود اقتصادی جامعه، از جمله کلیه بقایای اشکال تولیدی همه تار و پ داریسرمایهتولید 

گیرند و حالت می پیشین همه و همه در پرتو اثیری رابطه تولید اضافه ارزش قرار

نمایند. )گروندریسه(  وضعیت صاحبان این می ذرات منحل در تولید مسلط را احراز

ماند که کوله می ا بنائی، به کارگر برقکار یداریسرمایهنوع مشاغل در سیطره استیالی 

را ها باری از وسائل کار، مواد و مصالح پروسه انجام کار را در اختیار دارد، همه این

 کند و استهالک وسائل کارش را هممی خرد، مصرفمی داریسرمایهمدام از بازار 

ان را نماید و اجاره بهای این مکداری میپردازد. این ابزار و مصالح را در مکانی نگهمی

گیرد. او روزها اینجا و آن جا برای افرادی که شاید هیچ کدام هم می هم به دوش
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کند، در قبال کار می نیستند برای ساعات متوالی و در شرائط دشوار، کاردار سرمایه

دارد. او در دل می روزانه خود بهای مصالح مصرف شده بعالوه دستمزدش را دریافت

 انسان کارگری است که نیروی کارش با سرمایه مبادلهاین شرائط کار به هر حال 

گردد. این می شود اما بخشی از زمان کار وی به صورت کار اضافی عاید سرمایهنمی

شود، اما جزء هر چند نمی معین و معلومدار کار اضافی، سود این یا آن سرمایه

ظر، بر همین گردد. صاحبان مشاغل مورد نمی ناچیزی از سود کل سرمایه اجتماعی

 که ابوابجمعی طبقه کارگر هستند. « طبقه متوسط » پایه نه مالط و مصالح معماری 

از اهالی مناطق مختلف ای از شمار کثیر نفوس کارگری باال که بگذریم با قشر گسترده

کنند اما به صورت ظاهر نیروی کار خود را به می کشور مواجهیم که بر روی زمین کار

بالغ بر  1382فروشند. مطابق گزارش مرکز آمار رژیم، در سال نمی نیمعیدار سرمایه

)چهار میلیون و سیصد و سی هزار( واحد مختلف زراعی، دامداری، گلکاری و نوع 

در سراسر مملکت وجود داشته است. بر اساس همین گزارش از کل بهره ها این

مینی کمتر از یک هکتار و قطعه ز از یک میلیون و دویست هزار واحد، بیش ها،داریبر

به صورت دیم  %40تا ها هکتار در اختیار دارند. این زمین 3یا  2کمتر از ها خیلی

در کل واحدها بسیار ای شود و به کارگیری تراکتور حتی به صورت اجارهمی کشت

آید می نادر و غیرمعمول است. بخش قابل توجهی از اراضی هر سال به حالت آیش در

 رآمد ساالنه هر هکتار زمین زیر کشت به ندرت از یک میلیون تومان تجاوزو متوسط د

توان حدس زد که شمار کثیری از می کند. با یک محاسبه ساده سرانگشتیمی

به رغم کار مداوم ساالنه چندین نفری قادر به ها داریخانوارهای شاغل در این بهره بر

از دستمزد متعارف یک ها سال آن باشند و عایداتنمی تأمین حداقل معیشتی خود

علی الظاهر توده ها کارگر بیشتر نیست. باالتر گفتیم که این جمعیت وسیع انسان

کنند، اما چگونگی امرار نمی معینی کاردار فروشنده نیروی کار نیستند و برای سرمایه

خرید و معاش و کارشان را باید در چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی و در سیطره رابطه 
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ساعت در  12تا  10فروش نیروی کار کنکاش کرد. هر کدام اینان در طول روز گاه 

دارند با عسرت فراوان برای می کنند و آنچه دریافتمی مهلک ترین شرائط کار

دهد. این جمعیت مثل همتایان شهرنشین خویش، می بازتولید نیروی کارشان کفاف

شوند می ما توسط کل سرمایه اجتماعی استثمارمعین ادار نه توسط این یا آن سرمایه

گردد. تعلق خاطر می مبدلها و بخش چشمگیری از زمان کارشان به سود سرمایه

آنان به اشتغال کنونی نه از سر عشق به مالکیت خصوصی بلکه ناشی از فشار بیکاری 

ه نیستند، در بیشترین وجو« طبقه متوسط » و گرسنگی است. اینان هر چه هستند 

 شوند.         می کارگر همپیوندند و جزئی از این طبقه محسوبهای زندگی و کار با توده

شود سخن گفتیم. نیمه می جنجال« طبقه متوسط» تا اینجا از یک نیمه آنچه زیر نام 

دوم این نیروی معجزه گر پرچمدار مدرنیسم، سکوالریسم و دموکراسی!! بخشی از 

از ای است. برای شناخت این بخش نیز باید به گوشهخود طبقه بورژوازی ایران 

و تمایزات سرمایه اجتماعی ایران یا همه جوامع مشابه نظر اندازیم. سرمایه ها شاخص

وقفه به افزایش بی اساساً و به صورت عام، کششی عمیقاً ذاتی و رویکردی مستمر و

ارزان سازد، از طریق ارزان کند تا کاالها را می بارآوری کار دارد. سرمایه این کار را

کردن کاالها، خود کارگر را هم هر چه بیشتر و بیشتر ارزان کند، در این راستا کار 

الزم را تا سرحد ممکن کاهش دهد و در مقابل کار اضافی را تا هر کجا که امکان 

دارد، بیشتر سازد. روند تقالی سرمایه برای ارتقاء بارآوری کار روند ادغام و تمرکز 

هم و تشکیل کوچک درهای تاریخ ادغام سرمایه داریسرمایهرمایه نیز هست. تاریخ س

و انحصارات غول ها تراست ها،بزرگتر و بزرگتر، تاریخ رویش و رشد کارتلهای سرمایه

پیکر مالی و صنعتی است، توضیح واضحات است که درجه تمرکز سرمایه در 

از کشورها ای گون نبوده و نیست. در پارهمختلف بازتولید سرمایه جهانی همهای حوزه

بازرگانی تا های روند تمرکز نه فقط در قلمروهای صنعتی و بانکی که حتی در عرصه

باالترین ستیغ پیش رفته است. در جامعه سوئد چند تراست عظیم مالی، صنعتی و 
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فرایند، بازرگانی مالکیت کل سرمایه اجتماعی را در دست دارند. از نتایج مستقیم این 

یکی این است که اوالً پروانه حیات واحدهای صنعتی و تجاری کوچک در وسیع ترین 

سطح باطل شده است. ثانیًا و در همین راستا دائره حضور و موجودیت بورژوازی خرد 

بیش از حد محدود گردیده است. این واقعیت را حتی با یک نگاه ساده به سیمای 

ن مشاهده نمود. بازار به سیاق کشورهای آسیائی و توان به صورت عریامی شهرها هم

از وجود ها فریقائی یا امریکای التین در این جوامع وجود ندارد. حاشیه خیابانآ

ی خالی است. در مرکز هر شهر کارگاهها و فروشگاههای کوچک تا حدود بسیار زیاد

و نمایشگاهی بینیم که هر کدام مرکز فروش می عظیم راهای شماری از فروشگاهفقط 

غول پیکر هستند. بازار هم در این شهرها و کشورها همین های برای کاالهای تراست

معنی را یافته است. در مورد جامعه ایران و جوامع مشابه موضوع به این صورت نیست. 

مختلف طبقه بورژوازی مواجه های و الیهدار در اینجا ما با یک جمعیت کثیر سرمایه

د تمرکز سرمایه پیچ و خم جوامع نخست را پشت سر نگذاشته است. هستیم، زیرا رون

چرا چنین است؟ پاسخ به راحتی قابل تشریح است، اما جای تشریح آن در اینجا 

نیست. یک چیز بدیهی است. مکان سرمایه اجتماعی کشورها در تقسیم کار جهانی 

تفاوت جوامع اول و سرمایه، مهم ترین نقش را در پیدایش این وضع ایفاء کرده است. 

نیست. روند  داریسرمایهتوسعه و تسلط ًا در کافی و ناکافی بودن درجه دوم مطلق

تسلط سرمایه در هر دو جا، مرز بیشترین افراط را پشت سر نهاده است. همه تمایزات 

 مربوط داریسرمایهمختلف سرمایه در تقسیم کار جهانی های به موقعیت بخش

وم را تحت وقوع فرایند تمرکز سرمایه اجتماعی در جوامع نوع دشود و همین تمایز می

در همه شهرهای بزرگ و کوچک این کشورها جمعیت وسیعی از تأثیر قرار داده است. 

اصلی و های کنیم که در دو سوی خیابانمی سرمایه داران متوسط و خرد را مشاهده

ردیف کرده اند. رفرمیسم گاه حتی فرعی دنیائی از مراکز تولید و کار را کنار هم 

راست و چپ و جامعه شناسی رسمی بورژوازی، این بخش از صاحبان سرمایه را از 
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را با گروه یا دار نماید، حساب این جمعیت وسیع سرمایهمی جدادار طبقه سرمایه

کند و هر دو می گروهائی از ابوابجمعی طبقه کارگر، که پیش تر اشاره شد، یک کاسه

نماید. در مورد گروههای اول به می تفویض« طبقه متوسط »م تذکره را در کنار ه

اختصار توضیح دادیم. در باره گروه اخیر نیز گفتن چند نکته الزم است. اینان به طور 

 دهند. هر کدام شماری کارگر را استثمارمی قطع بخشی از طبقه بورژوازی را تشکیل

خدام خود نداشته باشند باز هم در تعلق کنند، اما اگر حتی هیچ کارگری را در استمی

جای هیچ تردیدی نیست. مالک یک کارگاه نجاری مجهز به دار آنان به طبقه سرمایه

ماشین آالت مدرن اگر یک کارگر را هم استثمار کند، اگر حتی فقط خودش کار کند 

زش سهمی از کل اضافه ار داریسرمایهباز هم از طریق عرضه محصوالت خود به بازار 

دار دهد. او سرمایهمی تولید شده توسط طبقه کارگر ایران و جهان را به خود اختصاص

بر وی، مسخ موقعیت اجتماعی و طبقاتی اوست. « طبقه متوسط » است و اطالق لفظ 

این حکم در مورد کلیه مالکان مراکز کار و تولید که خریدار نیروی کار هستند، یا 

ا عایدات روزانه آنان از مابه ازاء ارزشی کل هشت خرند، امنمی هیچ نیروی کاری

کند. مابه التفاوت ارزش روزانه کار این افراد و می ساعت کار در روز بیشتر است صدق

است که توسط طبقه کارگر تولید هائی درآمدی که دارند، جزئی از کل اضافه ارزش

گردد. می ز کارشده و در چهارچوب تشکیل نرخ سود عمومی نصیب صاحبان این مراک

در همه شهرهای ایران، در تمامی قلمروهای صنعت و دار این الیه از طبقه سرمایه

شود. می با شمار نسبتاً زیاد دیده« خدمات» تجارت و حمل و نقل و بخش موسوم  به 

کند تا می جامعه شناسی رسمی این الیه بورژوازی را نیز از بدنه طبقاتی خود جراجی

  و قدرت طبقه مسلط را تکمیل نماید.ت ساختمان موجودی

تا « طبقه متوسط» بورژوازی در معماری بنای موجودیت، قدرت و وسعت اعجاز 

همین جا به اندازه کافی پیش رفته است و دنیائی مالط، مصالح و ماتریال جمع کرده 

دست بردار ها است. اما این معماری هنوز هم ادامه دارد و معماران به این سادگی
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مدنیت ساالر، خشونت ستیز و اصالحات اندیش های یستند. پیشقراوالن جنبشن

دهند. آنان جماعت می بورژوازی کار خویش برای تکمیل بنای طبقه متوسط را ادامه

انبوه نمایندگان فکری، سیاسی، فرهنگی، نظامی، انتظامی، پلیسی، هنری، ادبی، 

مالکیت و قدرت سرمایه  ر صفه نشینایدئولوژیک، روحانیون، دولتمردان و سایر عناص

کنند. قبالً توضیح دادیم که می طبقه خود تجزیه و خلعت طبقه متوسط تنرا هم از 

ممکن است از نظر حقوقی صاحب هیچ مؤسسه و مرکز کاری نباشند اما همگی ها این

 دهند. می از طبقه بورژوازی را تشکیلای جزء پیوسته

در مورد طبقه متوسط و اعجاز و ها وارونه پردازی همه گفتگوی ما تا حال، بر سر

اعجاز بود. اما بررسی بسیار مختصر اسرار کار و رمز و راز این بی کرامات این امامزاده

نیز مهم است. متولیان امروزی امامزاده طبقه ها همه تئوری بافی و باژگونه سازی

هائی یگر، با فرمولبندیدای متوسط، در روزگاران پیش، دلمشغولی خود را به گونه

کردند. در آن زمان سر دادن می دیگر دنبالهای دیگر و با آفرینش صف بندی

حماسی جنگ آمیز بر بلندای خاکریز جنبش دهقانان، مولدین خرد، پیشه های چکامه

وران و کسبه جزء، مناسب ترین ساز و کار آنان برای هموارسازی راه عبور لشکر پیکار 

وسیع کارگر در میدان این نبرد های ناسیونالیستی و قربانی کردن توده ضد امپریالیسم

طبقه کارگر با  داریسرمایهبود. آن روزها هر صدای دفاع از صف آرائی جنبش ضد 

به دهقانان و خرده ها شد. همه راهمی حرمتی به نقش دهقانان تکفیربی چماق

تیک و ضد امپریالیسم خلقی و گردید تا صف بندی انقالب دموکرامی بورژوازی ختم

و کفن و دفن مبارزه ضد کار مزدی «! مستقل ملی داریسرمایه» پیکار برای استقرار 

خلقی در طول سالیان های و جنبشطبقه کارگر تکمیل شود. کمونیسم اردوگاهی 

چنین کردند و از این طریق کل کمونیسم طبقه کارگر و جنبش کارگری جهانی  دراز

از قالع قدرت و تحقق اهداف خود ساختند. این کار امروز باید به داری را وثیقه پاس

شکل دیگری انجام گیرد. زیرا دیری است که جنبش دهقانی وجود ندارد، خرده 
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لفظ مطلوبی نیست، زیرا اوالً واژه مورد استفاده چپ است و از ها بورژوازی هم برای آن

و از آن مهم تر، اصطالح مناسبی برای  این لحاظ تابو و کاربردش مکروه است، ثانیاً

باشد و ظرفی نیست نمی وصله و پینه کردن دو طبقه اساسی متخاصم جامعه موجود

وسیعی از کارگران و سرمایه داران را یکدست و یک کاسه های که بتوان در آن بخش

 اینمود. به همه این دالئل باید در جستجوی پیامبر جدیدی شد و کتاب آسمانی تازه

» است. این مامزاده است که « طبقه متوسط » نازل کرد. برای این کار بهترین گزینه 

بسیار قابل توجه است که «. زور رستم، کف حاتم، دم عیسی، همه را با هم یکجا دارد

نظریه پردازان عظمت وجود و قدرت اعجاز طبقه متوسط در شرائط روز عموماً کسانی 

حاکمیت سرمایه و استیالی جامع االطراف شیوه  هستند که با چنگ و دندان اساس

اندازند که معضل می کنند!! همه جا شیون راهمی در ایران را نفی داریسرمایهتولید 

کارگر نه وجود و تسلط نظام بردگی مزدی، بلکه کمبود رشد صنعت های اساسی توده

رشد  داریسرمایه است!!! بر این باورند که اینجا نظام داریسرمایهو توسعه ناکافی 

اند مستقر نگردیده است. طبقات به وجود نیامده« صنعت مستقل ملی» نکرده است!!! 

شاهان و داری و پروسه بلوغ خود را اصالً طی نکرده اند. تاریخ ایران را تاریخ میدان 

این و آن های دانند. دولتمی گاهگاه مشتی توده همج الرعاهای زورمندان و طغیان

معترض هر دوره های پندارند و توده انساننمی مظهر قدرت هیچ طبقه معینی دوره را

بینند. کل رویدادهای مشروطه به این نمی را افراد طبقه و طبقات اجتماعی مختلف

زنند و بر روی وجود و سرکشی هر می سوی را حاصل نقش آفرینی مشتی بازاری جار

از این جماعت مانند کاتوزیان و ای کشند. عدهمی میزان مبارزه طبقاتی، خط سیاه

کشند که اصاًل می روند، بسیار مالیخولیائی فریادمی از این نیز سخت فراترداری علم

در کشوری مانند ایران از آغاز تا امروز مالکیت خصوصی هم شکل نگرفته است!! برده 

در کار نبوده  هم در این دیار وجود نداشته است!! از فئودالیسم هم نام و نشانیداری 

که اصالً در این خطه ظهور نکرده است!! آنچه اینجا بر روی هم  داریسرمایهاست!! 
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و حاکمان روز ها تلنبار شده است فقط مشتی سرمایه تجاری است، صاحبان سرمایه

هم مشتی تاجر و بازاری و رانت خوار و نوع آن هستند!! کاشفان تئوری طبقه متوسط 

ز این قماش افراد هستند و وجود طبقه متوسط و قدرت اعجاز دقیقاً صاحبنظرانی ا

کشند. وقتی که جامعه می بیرونها و تئوریها آن را هم از دل همین تحلیلای افسانه

اده اند!! هنگامی که و کارگر از مادر نزدار ت سرمایهنیست و طبقا داریسرمایههنوز 

ستند تا با هم مبارزه کنند!! وقتی که مبارزه طبقاتی جوانه نزده و طبقاتی در میان نی

و قرون وسطائی سیر و سیاحت دارد!! پس  داریسرمایهجامعه کماکان در عصر پیشا

جائی برای ظهور و عروج و قدرت نمائی موجودی به اسم طبقه متوسط قابل یافتن و 

به ثبت رساندن است. باید طبقه متوسط را ساخت و بیرق سکوالریسم، مدرنیته، 

این کار را باید بسیار ، دموکراسی و رهائی کل بشریت را به دست وی داد. مدنیت

عظیم تئوریک انجام داد تا بر روی های برنامه ریزی شده و با پشتوانه

هدف اساساً این  پرولتاریا و جنبش ضد کار مزدی این طبقه خط کشیده شود.

میلیون کارگر ایران و است. باید با تمامی عوامفریبی جنجال کرد که گویا معضل چند 

نیست!! گویا فاجعه  داریسرمایهچند میلیارد کارگر دنیا اصالً وجود اختاپوسی 

 استثمار و گرسنگی و بربریت و بیکاری و زن ستیزی و کودک فروشی و جنگ و

 حقوقی و ستمکشی چند میلیارد توده فروشنده نیروی کار از عمق هستی این نظامبی

هم در گرو جنگیدن ها کشتارها و بشرستیزی ها،این درندگی جوشد!! پیکار علیهنمی

کهنه و منسوخ ای نیست!! مبارزه طبقاتی به حادثه داریسرمایهعلیه سرمایه و نظام 

تبدیل گردیده است!! طبقه کارگر جهانی هیچ نقش و رسالتی برایش باقی نمانده 

ت کارگری و دوران مبارزه دنیا، عصر انقالباای است!! دوران کمونیسم و تغییر ریشه

برای استقرار دنیای بدون استثمار و طبقات و دولت، همه و همه به انتها رسیده است!! 

بشریت حاضر باید سر بر آستان طبقه متوسط بگذارد، این  ها،به جای تمامی این

را آرایشی دموکراتیک و سکوالر و انسانی بخشد!!  داریسرمایهطبقه است که بناست 
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ست نظام بردگی مزدی را اصالح کند!! قابل زیست نماید!! بساط انقالب و قرار ا

دهد و همه انقالبیگری و خشونت و قهر را در هم پیچد!! گرگ و میش را با هم آشتی 

را  داریسرمایهشود تا می رد!! طبقه متوسط به میدان آوردهرا بر سر یک سفره جمع آ

طبقاتی را سد سازد!! واضعان و کاشفان جاودانه کند و همه مجاری تداوم مبارزه 

کنند. می اکنون در سراسر دنیا این کمپین شوم را دنبال« طبقه متوسط» تئوری 

و سنگرها به هیچ وجه در وجود این یا آن گروه ها نیروهای پشت سر این تئوری

شوند. عظیم ترین بخش نمایندگان فکری و سیاسی نمی ون بورژوازی خالصهیاپوزیس

و دولتمردان و جامعه شناسان و نظریه پردازان سرمایه در ساختار قدرت و ها تو دول

سناریوی دار درونی طبقه سرمایههای ونیماشین دولتی بورژوازی هم به اندازه اپوزیس

کنند. از قصر الیزه و کاخ سفید واشنگتن و پارلمان همه می اعجاز این طبقه را ساز

متنوع اصالح طلبان ایرانی داخل و خارج کشور از های و دستهدار  ممالک اروپائی تا

گویند، همگی بشارت مرگ تاریخی پرولتاریا و کمونیسم و می نیروی ساحره آن

آویزند. در این میان خود پرولتاریاست می انقالب کارگری را بر برج قدرت این منجی

زی گوید. باید راند. این طبقه است که باید چینمی که خاموش است و چیزی بر زبان

 باالخره نشان دهد که به راستی مرده است و جای خود را به چنین امامزاده مجعول و

خیزد تا بر متن می تذکره و بدون اعجازی داده است!! یا بالعکس زنده است و بربی

 ها،مبارزه عظیم تاریخی برای کفن و دفن نظام بردگی مزدی بساط این دسیسه

را نیز در هم ریزد و در زیر چرخ قدرت پیکار ضد کار مزدی ا هترفندها و دجال سازی

 خود له سازد. 

 

 پانویس:

( پیداست که از قرار دادن مشتی ارقام مربوط به یک کارخانه، یک رشته صنعت یا 1)

توان رقم نمیها سرمایه اجتماعی یک کشور و کار کارگران مورد استثمار این حوزه
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استثمار را استخراج کرد. با هیچ چشم مسلح نقد اقتصاد  دقیق یا نسبتاً دقیقی از نرخ

شود تعیین کرد که سود این یا آن بنگاه عظیم صنعتی یا نمی هم داریسرمایهسیاسی 

مالی در این یا آن نقطه دنیا از اضافه ارزش تولید شده کدام بخش کارگران تشکیل 

و در ها توان در این زمینهیم محاسبات آگاهگرانه راای پارهها شده است. با همه این

مورد چند و چون شدت استثمار طبقه کارگر جاهای مختلف انجام داد. به طور مثال 

اینکه در طول سال چه میزان اضافه ارزش نصیب سرمایه اجتماعی ایران شده است 

است. از طریق تقسیم این رقم به کل طبقه کارگر ای موضوع کم و بیش قابل محاسبه

توان حدس زد. در همین راستا و می ضافه ارزش تولیدی هر کارگر را همسهم نسبی ا

از طریق مقایسه رقم اخیر با متوسط بهای نیروی کار، دستیابی به یک شاخص 

گردد. از درون چنین محاسباتی است که می تقریبی نرخ اضافه ارزش نیز امکان پذیر

 در جامعه استناد کرده ایم.درصد برای نرخ استثمار کارگران  1000باالتر به رقم 
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 2011دسامبر                          تراژیک های تکرار کمیک شکست

 

از دست ای چرخد و ظرفیت چرخیدن را به گونه بسیار تعیین کنندهنمی داریسرمایه

به ها داده است. این فرسودگی و فقدان توان چرخش، موقتی نیست. دورانی که بحران

گردیدند، تا حدود زیادی به تاریخ پیوسته است. می به بحران منتهیها ق و رونقرون

سخن بر سر یک احتضار محتوم دترمینیستی نیست، هیچ بحرانی در هیچ ابعادی با 

 را تهدید به مرگ داریسرمایههیچ طول موج و هیچ بعد زمانی به خودی خود 

هر نام یا عنوان، نه خطری برای  کند. جنبش سندیکالیستی و رفرمیسم نیز زیرنمی

فقط با  داریسرمایهسرمایه که کامالً بالعکس عصای عمر این نظام است. نابودی 

دست توانای یک جنبش کارگری آگاه، سازمان یافته، شورائی، ضد کار مزدی و 

پوشد. در این تردیدی نیست اما در درستی این حرف که می سراسری جامه عمل

نیز جای هیچ شکی نیست. برد تأثیر همه عوامل خنثی « چرخدنمی داریسرمایه»

مهار بی سازی سیر رو به افت نرخ سود و تمامی اهرمهای چالش بحران با تمامی رشد

باز هم بسیار کند گردیده اند کمی، کیفی و زاد ولدهای مستمر تاریخی که داشته

شکال بسیار اثرگذارتر را مدام صیقل داده است و اها این اهرم داریسرمایهاست. 

افزوده است اما رشد تناقضات درونی بحران زای سرمایه از رشد تأثیر ها نوینی را بر آن

بسیار چشمگیر پیشی گرفته است. آنچه امروز شاهدش ای به گونهها همه این اهرم

از راههای مختلف افزایش شدت استثمار، ها هستیم این است که همه این مکانیسم

بخش ثابت سرمایه، تنزل دستمزدهای واقعی، ارزان ساختن بهای وسائل  کاهش بهای

معیشتی و عناصر سرمایه ثابت به کمک تجارت خارجی تا اشکال تعیین کننده تر و 

تازه تر مانند بازار بورس و نقش اقتصادی دولتها با آنکه در ساقط سازی کارگران از 

ما در خنثی نمودن روند افت سودها کنند امی هستی بسیار هولناک تر از گذشته کار

یا خالصی سرمایه از بحرانها ناکارامد و کم تأثیرترند. تشدید استثمار طبقه کارگر، 



 یکتراژ یهاشکست یکتکرار کم  /  124

ای داروئی، قتل عام ابتدائی ترین امکانات معیشتی و سالخی پایهبی توسعه گرسنگی،

ست. نظام کارگر دورترین مرزها را طی کرده اهای و حقوق انسانی تودهها ترین آزادی

در طول دو دهه اخیر، در مارپیچ چالش بحران هایش، به همه اشکال  داریسرمایه

ها کارگر دست یازیده است. با همه اینهای میلیارد نفوس توده 5تعرض علیه هستی 

برای هیچ دوره  ها،به هیچ چشم اندازی برای خروج واقعی از چنگال پرخروش بحران

دست نیافته است. سرمایه جهانی به همین دلیل  کوتاهی در هیچ بخشی از جهان

خود را مجبور دیده است که در کنار قتل عام زندگی روز میلیاردها کارگر دست به 

آتی طبقه کار های حساب و کتاب بهای نازل نیروی کار همه نسلبی کار هزینه

اروپا  رکن مهم اقتصاد 4حوزه یورو یا  برتری گردد. بدهی خارجی چهار اقتصاد جهان

و  3000، 6400، 10900فرانسه به ترتیب حدود  و آلمان، ایتالیا شامل انگلیس،

 16200میلیارد دالر برآورد گردیده است. این رقم در مورد امریکا از مرز  6400

کشور عظیم صنعتی دنیا از  5میلیارد دالر گذشته است. سهم هر کدام از ساکنان این 

 53000و باالخره حدود  75990، 50000، 75990، 176370این بدهیها به ترتیب 

دالر گزارش  580000دالر است. این رقم در مورد هر نفر از جمعیت ایرلند بالغ بر 

 شده است. 

بین های ) استخراج شده از گزارش صندوق بین المللی پول. بانک تسویه حساب

 المللی (

تقسیم کل بدهیها به کل  فوق بر مبنایهای این نکته را هم فراموش نکنیم که داده 

پایه است. بی که در عالم واقعای جمعیت هر کشور به دست آمده است. محاسبه

کارگرند که در صورت های بورژوازی قرار نیست پرداخت کننده این دیون باشد. توده

استمرار بقای نظام بردگی مزدی مجبور خواهند بود تمامی این بدهی را پرداخت 

بنی رقم بدهی برای هر کارگر سکنه هر کدام این جوامع حتی با نمایند. بر همین م

برابر  5/1 کنونی!! باز هم  بسیار بیشتر از اساس ثابت ماندن اقالم بی فرض کامالً 
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خواهد بود که در گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی انعکاس اری دمق

اندگاری روزش را نه فقط لحظه لحظه م داریسرمایهیافته است. سرراست تر بگوئیم 

و ندار معیشتی دار از شدت استثمار نسل حاضر طبقه کارگر، نه فقط از طریق قتل عام

گی بدون مرز و کارگر که از حساب فقر مطلق، گرسنهای میلیون نفوس توده 5روز 

نماید. چرا چنین است؟ می سراسری نسلهای آتی این طبقه هزینهپایان و بی فالکت

ر روشن دارد. نرخ انباشت سرمایه در مقیاس بین المللی از نرخ تولید پاسخی بسیا

کارساز خنثی سازی این روند های جلو افتاده است و تمامی مکانیسمها اضافه ارزش

قادر به رفع مشکل حتی در کوتاه مدت نیست. نقش اقتصادی دولت در بدهکارسازی 

راه مفر تا کنون بازی است که  کارگر به سرمایههای بدون هیچ مرز و محدوده توده

جوید. در این باره پائین تر صحبت خواهم کرد اما پیش از می از آن سود داریسرمایه

 آن بد نیست جدول زیر را کمی مرور کنیم.    

  یورو میلیارد

نام 

 کشور

تولید 

ناخالص 
داخلی 

 در سال 

بدهی 

 خارجی

سهم 

بدهی 
  خارجی

 نفر   هر

نسبت 

بدهی 
به  خارجی

لید تو
ناخالص 

 داخلی

نسبت 

بدهی 
دولتی به 

تولید 
ناخالص 

 داخلی
 %87 %235 66508 4200 1800 فرانسه

 %67 %284 41366 1900 700 اسپانیا

 %106 %251 38081 400 200 پرتقال

 %121 %163 32875 2000 1200 ایتالیا

 %109 %1093 390969 1700 200 ایرلند

 %166 %252 38073 400 200 یونان
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 %233 %50 15934 2000 4100 اپنژ

 %83 %176 50659 4200 2400 آلمان

 %100 %101 35156 10900 10800 امریکا

 %81 %436 117580 7300 1700 انگلیس

   827201 35000 23300 جمع 

 بین المللی های منبع:  صندوق بین المللی پول. بانک تسویه حساب

 

 بدهکارها معنای معینی دارد. دولت داریسرمایهبدهکاری دولت در اقتصاد سیاسی 

هستند. ها تضمین امنیت، شرائط بازتولید و سودآوری سرمایهدار شوند زیرا عهدهمی

های مکانیسم ایفای نقش اقتصادی دولت در شرائط روز دنیا در زمره مهمترین اهرم

ش هم در عرصه چال سرمایه، هم در قلمرو خنثی سازی گرایش نزولی نرخ سود و

بار  داریسرمایهنقشی که صد البته همسان هر مکانیسم و راهکار دیگر است. ها بحران

کند. در همان حال که بدترین می همه تناقضات سرشتی سرمایه را با خود حمل

کند، آسیب پذیری می به معیشت کارگران را وثیقه تداوم هستی سرمایهها یورش

 فروپاشی و احتضارش را هموارترهای ینهرا نیز عمیق تر و زم داریسرمایهنظام 

 سازد.    می

دولت در مقام نماینده آگاه و نهاد اندیشوار، برنامه ریز و مجری نظم سرمایه، اساسی 

یعنی باالنس میان بخش الزم و اضافی کار را  داریسرمایهترین پیش شرط بقای 

سالخی هست و نیست و به حساب ها موافق الزامات ارزش افزائی و سودآوری سرمایه

نماید. اشتباه نشود مراد از این عبارت دخالت می طبقه کارگر تنظیم و تنفیذ

دولت در تعیین سطح دستمزدها به سیاق جوامعی مانند « قانونی» بوروکراتیک و 

ترین آن « دموکراتیک»در همه کشورهای جهان و از جمله در ها ایران نیست. دولت

در اختیار دارند. ها این کار را با کارسازترین و براترین ظرفیتالزم های ها!! کلیه اهرم

بهای نیروی کار هزینه بازتولید این نیرو است. سرمایه داران در قبال استثمار کارگر و 
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پردازند. هر می تصاحب عظیم ترین بخش کارش، فقط بهای بازتولید نیروی کار او را

ت نشده ارزش کار کارگر سنگین و چه این بها نازل تر پرداخت شود بخش پرداخ

گردد و این کاری است که همه صاحبان سرمایه در سراسر جهان می سهمگین تر

ورزند. بهای نمی زنند و از هیچ سبعیتی دریغمی برای انجامش به هر توحشی دست

گردد. هزینه می نیروی کار معموالً به صور مختلف و با تقسیمات متفاوتی پرداخت

روی کار فقط هزینه خورد و خوراک و پوشاک و سرپناه نیست. کارگر برای بازتولید نی

بازتولید نیروی کارش به دارو و درمان و بهداشت هم نیاز دارد. بازتولید این نیرو 

نیازمند آموزش، پرورش، ارتقاء بارآوری و باال بردن تخصص آن نیز هست. غرامت ایام 

د است. این حکم در مورد غرامت ایام بیماری بیکاری نیز جزئی از هزینه همین بازتولی

کند. مرخصی هفتگی و ساالنه نیز شرط سالمت این نیرو و الزمه می هم صدق

بازتولید آن است. سرمایه فقط به نیروی کار نسل حاضر محتاج نیست. هزینه 

بعدی نیز شرط الزم آماده باش مستمر های معیشت، آموزش، تربیت و بهداشت نسل

توان اضافه کرد. نکته مورد تأکید این می ی کار است. موارد دیگری را همارتش نیرو

 است که کل اجزاء این بخش از بهای نیروی کار یا اصالً توسط سرمایه داران پرداخت

 دهد و یا اگر پرداختمی شود، کاری که سرمایه در ایران و کشورهای مشابه انجامنمی

قرار دارد. در هر دو ها و محاسبات دولتها زیشود در چهارچوب کنترل، برنامه ریمی

کند. در می حالت دولت است که در باره این بخش، به صورت فعال مایشاء ایفای نقش

میدان تیر و دیکتاتوری وحشت و خون را وثیقه معافیت  مورد نخست چوبه دار،

نبود یا  نماید و در حالت دوم مقدار، چگونگی بود ومی سرمایه داران از پرداخت آن

های بیشترین سودآوریهای منحنی کاهش و افزایش آن را مو به مو با پیش شرط

را با کاهش ریالی در هزینه ها سازد. هر ریال کاهش سود سرمایهمی سرمایه منطبق

 دارو، درمان، آموزش، بازنشستگی و غرامت ایام بیکاری یا بیماری کارگر جبران

لفعل شدن گرایش افت سودها را کند سازد یا در کند، تا از این طریق شتاب بامی
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صورت وقوع بحران راههای خروج از مهلکه را الیروبی بنماید. هر چه گرایش نزولی 

 ها،دولت در بستن مدارس و مهد کودکداری نرخ سود بر سرعت خود بیفزاید میدان

ن ایام بیکاری و بیماری و افزایش سهای کاهش غرامت ها،تعطیل بیمارستان

دهد. می گردد. دولت همه این کارها را انجاممی عنان تربی فعال تر وها بازنشستگی

اما سالیان متمادی است که انجام تمامی اینها حتی در وسیع ترین و بربرمنشانه ترین 

باشد. نمی و عوامل دیگر، چاره کار نبوده وها ابعاد در کنار به کارگیری همه مکانیسم

کنند و دولت به می مستمر و هر بار نیرومندتر از بار پیش طغیانبه طور ها بحران

مثابه دژ مقاومت سرمایه باید برای توسعه دامنه تعرض خود علیه بهای نیروی کار و 

 کارگر راههای تازه و هر بار تازه تری جستجو کند. های حداقل معیشتی توده

های از سیستمها ن ترین وامبه گرفتن سنگیها در طول چندین دهه اخیر، اقدام دولت

بوده است که برای هائی بانکی یا مؤسسات غول پیکر مالی در زمره کاراترین اهرم

با گرفتن هر میزان وام دو کار را به طور ها حصول این هدف به کار رفته است. دولت

آتی و های دهند. نخست اینکه به حساب بهای نازل نیروی کار سالمی همزمان انجام

به افزایش حجم  ها،آتی طبقه کارگر حاتم وار به ترمیم ضایعات سود سرمایههای نسل

و به همه آنچه که موجب کمک به چالش شرائط سودآوری انبوه تر سرمایه  سودها، به

نمایند. دوم اینکه حجم بسیار می شود بذل و بخشش و کمکمی داریسرمایهبحران 

و مؤسسات مالی را به ها اکم شده در بانکآزاد و راکد مترهای عظیمی از سرمایه

در هر دو حالت همسان همه ها کنند. دولتمی سرمایه محبوس و سودآور تبدیل

اشکال دیگر کارکرد اقتصادی خود محور تقسیم زمان کار طبقه کارگر به کار اضافی و 

تولید سازند. بخش الزم کار یا بهای بازمی الزم را تا دورترین نقطه ممکن جا به جا

دهند و بخش اضافی آن را که به سرمایه و می نیروی کار را تا سرحد ممکن کاهش

کنند. دولت در این گذر می بیشترشود، تا هر کجا که امکان دارد می سود تبدیل

زند و کل می الزم نیز دستهای آنسان که فلسفه وجودی اوست به همه وارونه سازی
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بازتولید نیروی کار طبقه کارگر را اجبار کل  این تعرض سرمایه علیه حداقل بهای

دارد. به بیان دیگر تجاوز سرمایه می جامعه و شرط حتمی نجات همه شهروندان اعالم

خواند!! یک می کارگر را مصالح عالیه خود کارگرانهای به سفره خالی کودکان توده

این است که  است. معنای بدهکاری دولتها سؤال اساسی در اینجا سرنوشت این وام

معادل تمامی این اقالم بدهی را مفت و به طور کامالً بالعوض، دار طبقه سرمایه

بعدی طبقه کارگر را های دریافت کرده است و در قبال آن نسل حاضر و حتی نسل

را از محل بهای نازل نیروی ها کارگر باید همه این بدهیهای وامدار ساخته است. توده

سرمایه است!! نسل کنونی کارگران باید با تحمل « قانون» ن کارشان بپردازند. ای

این کار را انجام دهد و مطابق ها و سیه روزیها استهالک ها،هولناک ترین گرسنگی

بعدی های به نسل« میراث» ماند، به صورت تنها می آنچه را باقی« قانون» همین 

 حدود است و هر روز کهنامها منتقل گردد!! مشکل اساسی این است که حجم بدهی

 پیماید. می نا محدود سیر صعودیای گذرد به گونهمی

چرخد، جهان موجود از سرمایه اشباع است. بخش بسیار عظیمی از نمی سرمایه

شود قادر به پیش ریز و ارزش افزائی نیست. متوسط ترکیب می که تولیدای سرمایه

نجومی کفاف نرخ های ضافه ارزشارگانیک سرمایه جهانی به اوج رفته است. نرخ ا

دهد. گرایش به افت نرخ نمی راها سودهای مطلوب و مورد نیاز چرخه بازتولید سرمایه

به رغم کاربرد همه ها خورد و بحرانمی سودها مدام حول محور بالفعل شدن چرخ

پیوندند. هزینه کردن بهای می مؤثر مقابله، با کوبندگی تمام به وقوعهای مکانیسم

ساخته است. ها آینده تنها کاری است که از دولتهای آتی و نسلهای نیروی کار سال

حتی با هارترین  داریسرمایهزنند که نظام می فریادها و واقعیتها همه این داده

علیه زندگی روز طبقه کارگر، باز هم به سادگی قادر به ادامه حیات نیست. ها شبیخون

آتی در چنان ابعادی که دیگر چیزی به نام های ر نسلهزینه کردن بهای نیروی کا
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بهای نیروی کار وجود نخواهد داشت!! تنها راه ماندگاری این نظام شده است. بشریت 

 کند. می را این گونه پرداخت داریسرمایهکارگر بهای بودن 

 وها را عظیم ترین قدرتها تای آن 6کشور از کل ممالک روز دنیا که  10بدهی فقط 

تریلیون یورو  35دهد تا لحظه حاضر بیش از می تشکیل داریسرمایهجهان های قطب

میلیارد دالر( است. در حالی که حاصل جمع تولید ناخالص ساالنه  52000)حدود 

که هائی میلیارد دالر کمتر است. به بیان دیگر کل ارزش 34000جوامع مذکور از 

ی تولید شده توسط طبقه کارگر بین المللی کشور، از کل ارزشها 10این  داریسرمایه

های کارگر همین ممالک نصیب خود کرده است از مجموع بدهیهای از جمله توده

اجتماعی این جوامع پائین تر رفته است. این رقم در قیاس با های حی و حاضر سرمایه

نموده  آنچه که کل طبقه کارگر کشورها به عنوان هزینه بازتولید نیروی کارش دریافت

ممالک مذکور از حدود های برابر بیشتر است اما در قیاس با کل بدهی 5است حداقل 

میلیون نفوس جمعیتی طبقه کارگر باید در چند  500حدود  .نمایدنمی تجاوز 65%

گردد، می سال آتی با بهای نیروی کاری که میزان واقعی آن هر ماه از ماه پیش کمتر

های میلیارد دالری سرمایه داران و دولت 52000پاسخگوی پرداخت بدهیهای 

باشند. سهم هر خانواده کارگری در تحمل بار این شبیخون مرگبار  داریسرمایه

در هر چشم به ها هزار دالر بیشتر است. دولت 400سرمایه به طور متوسط از رقم  

تر و آتی طبقه کارگر، افزون های و نسلها هم زدن از حساب بهای نیروی کار سال

بخشند تا از این طریق نظام بردگی مزدی را بر سر پا می افزون تر به صاحبان سرمایه 

پیماید. سرگیجه می وصفی روند افزایشبی هزار دالر، با شتاب 400نگه دارند. رقم 

این است که ارقام نجومی حیرت بار بدهیها را چگونه، با چه ریتم و با ها اساسی دولت

کارگری سرریز کنند که بهای نیروی کار های بر زندگی توده هاکدام زمان بندی

اخیر یکی از عظیم ترین های دهد. معضلی که در هفتهنمی روزشان کفاف هیچ چیز را
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قدرت سرمایه جهانی یعنی اتحادیه اروپا و حوزه یورو را تا سرحد فروپاشی های قطب

 پیش راند. ها ائتالف آن

این گونه است و سفینه هستی طبقه کارگر بین المللی  داریسرمایهوضعیت روز نظام 

جوشد و زمین و زمان را به می اسیر امواجی است که از ژرفنای تناقضات ذاتی سرمایه

که بدون هیچ قطب نما، هیچ افق، هیچ شناخت و هیچ ای کشد. سفینهمی غرقاب

است و مثل  پیچد. عاصیمی نقشه راهی، در کام طوفان تهاجم سرمایه به دور خود

رود اما از هیچ آمادگی و تدارکی برای غلبه بر می بمب ساعتی به سوی لحظه انفجار

 این وضعیت و برون رفت از این مهلکه برخوردار نیست. هر روز به شکلی دچار اشتعال

خود  داریسرمایهشود اما شعله هایش نه نظام بردگی مزدی که قدرت پیکار ضد می

گرداند. در ایران انتخابات بورژوازی را منفذ انفجار خشم می کسترسوزاند و خامی او را

به  داریسرمایهسازد اما به جای چالش سرمایه، به جای جنگ علیه می خویش

جمهوری » ؟!! «رأی من کجاست » بسیار ابتذال آمیز، شعارهائی از نوع ای گونه

کند و می تونس انقالبدهد!!! در می سر« بطالن والیت خامنه ای»؟!! یا « ایرانی

گردد!! در مصر کوه انقالبش می «غنوشی»و نصب « بن علی» حاصل انقالبش عزل 

زاید، درنده ترین وحوش دینی سرمایه را از اعماق کهنه ترین می موش کور کمیک

 کند و بر اریکه فرمانروائی نظام بردگی مزدیمی تاریخ نبش قبرهای گورستان

آورد. در امریکای می سراسری یکساله خونینش القاعده به بارنشاند. در یمن قیام می

شمالی، اروپا و استرالیا آرواره پردرد خود را به دیوار وال استریت یا این و آن برج بلند 

اندازد!! خواستار تقسیم می کوبد!! جنبش ضد گلوبالیزاسیون به راهمیها بانک

گردد!! می دنیا داریسرمایههای ن و دولتبالمناصفه تر اضافه ارزشها میان سرمایه دارا

کند و تمامی قدرت جنگ و ستیز طبقاتی می پهنها بساط نذر و نیاز در برابر اتحادیه

! در جوار این موقعیت بسیار آویزد!می وساطت و داللیهای خود را به ضریح امامزاده

داری ا راه دکانیک جنبش کارگری، کاروان از همه لحاظ کمیکی نیز اینجا و آنجتراژ
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است که زیر نام هائی و سکتها پوید. این کاروان متشکل از خیل کثیر فرقهمی خود را

ریا و ترفند و دروغ، های و عناوین دیگر با تکان دادن بیرقها احزاب، گروهها، سازمان

زنند. سقوط مبارک و عروج ارتجاع می هلهله کنان برای این وضعیت دردآور کف

کنند. رفتن بن علی و آمدن می می در مصر را انقالب طبقه کارگر اعالمدرنده اسال

خوانند، هورا کشیدن کارگر ایرانی برای کروبی می غنوشی را رستاخیر جنبش کارگری

سال اخیر  50گذارند. این کاروان کمیک در طول می و موسوی را شیپور انقالب نام

تر، منزوی تر، مضمحل تر شده  کارش این بوده است. هر روز از روز پیش متشتت

کند. تا روزی که هست می است و امروز نیز با بیشترین سرعت راه نیستی خود را طی

کارش تالش برای شقه شقه کردن کارگران، حلق آویزی هر شقه به طناب سکتی 

خاص، بستن سد بر سر راه شکل گیری و سازمانیابی و آگاهی و شعور و شناخت ضد 

کارگر و ممانعت از عروج یک جنبش کارگری نیرومند شورائی ای هکار مزدی توده

 لغو کار مزدی و سوسیالیستی است.  دار سراسری افق

در چنان وضعی است و جنبش کارگری بین المللی در چنین وضعی  داریسرمایه

در ها و خیزشها هم چیزی است که توصیف شد. جنبش« چپ»است. حدیث زندگی 

همه جا گره خورده ها عت و شور و سرکشی وجود دارند، مشتهمه جا با تمامی وس

 ها،خیزش ها،است. فریادها در سراسر جهان طنین انداز است. همه این جنبش

فریادها و اعتراضات تبلور مستقیم، قهری و اجتناب ناپذیز عصیان و انفجار کارگران 

ی نیست اما حاصل است. در این شک داریسرمایهدنیا علیه شدت استثمار و جنایات 

نه فقط هیچ گام پیروزی نیست که ها «انقالب» و ها قیام ها،همه این مبارزات، شورش

عظیم تر بوده است. چه های همه جا بدون هیچ استثناء فاجعه شکست و شکست

توان گرفت. آیا چون وضع چنین است باید به می از این رویدادها باید یاای نتیجه

رها گفت که: امید خیری نیست لطفاً شر مرسانید!! باید آنها را از کارگر کشوهای توده

و انفجار خشم باز داشت!! این بزرگترین آرزوئی است که سرمایه ها ریختن به خیابان
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دارند و انجام آن سوای خدمت به نظام بردگی مزدی  داریسرمایهداران و دولتهای 

شود. کارگران در هیچ نمی ودهیچ چیز دیگر نیست. اما مسأله به همین جا محد

تا با صدور حکم وی راهی اند کجای دنیا منتظر امر و نهی این و آن آقاباالسر ننشسته

 گردند یا این کار را نکنند و قعود را بر قیام ترجیح دهند!! آنچه آنان انجامها خیابان

تند که هسهائی توانند انجام ندهند. توده عظیم انساننمی دهند کاری است کهمی

فاقد آگاهی، افق، صف مستقل طبقاتی، تشکل و سایر ساز و کارهای آگاهانه مبارزه 

های حقوقی و همه مصیبتبی باشند. زیر فشار گرسنگی، تحقیر،می طبقاتی

شوند. انفجار جبر زندگی روز آنان است. این حرف که باید می مشتعل داریسرمایه

جام باز داشت صرفنظر از مریخی بودنش فقط سرانبی هایآنان را از عصیان و شورش

رویه دیگری از همان هورا کشیدن و ستایش ابتذال آمیز برای عصیان روز آنان به 

 عنوان انقالب است.  

ها سؤال اساسی در اینجا این است که پس چه باید گفت؟ چگونه باید گفت؟ با گفته

ز پاسخ سؤال دوم شروع کنم. چه باید کرد و چگونه باید آنها را جامه عمل پوشید؟ ا

جمع کردن بساط سکت بازی یک شرط تعیین کننده همپیوندی و همجوشی با هر 

گام تالش صادقانه برای خارج ساختن جنبش کارگری بین المللی از این وضعیت 

اتحادها و عناوین مشابه وجود  ها،یا آنچه اینک با نام احزاب، سازمانها است. سکت

عقیدتی هستند که در هستی اجتماعی خود های الت مشتی سکتدارند در بهترین ح

ندارند، از این هم بدتر سد راه  داریسرمایههیچ ربطی به مبارزه طبقه کارگر علیه 

باشند. بنیاد هستی این احزاب در ستیز با میای پیوستن افراد به چنین مبارزه

قه کارگر است و نوع وسیع طبهای سازمانیابی شورائی سراسری ضد کار مزدی توده

است.  داریسرمایهسازمانیابی اخیر تنها ظرف واقعی مبارزه طبقه کارگر علیه اساس 

قادر به انجام هیچ کاری نیست و همه ای جنبش کارگری جهانی بدون چنین مبارزه

بدان معنی است که هر جنب و جوش سکتی و به روایت رایج حزبی، جنب و ها این
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سد بر سر راه شکوفائی و رشد و عروج جنبش واقعی ضد  جوشی در راستای بستن

حزبی و سکتی، دست در دست داری باشد. بدیل پرچممی طبقه کارگر داریسرمایه

و برای لغو کار مزدی با  داریسرمایههم گذاشتن به عنوان فعاالن مصمم جنبش ضد 

دی و علیه کارگر علیه اساس بردگی مزهای هدف متشکل ساختن شورائی تمامی توده

حقوقی و انسان ستیزی این نظام در بی تمامی اشکال جنایت، دیکتاتوری، تبعیض،

حیات اجتماعی است. سازمانیابی طبقه کارگر به این شکل بدون های همه عرصه

تردید نیازمند راهی بسیار طوالنی و پر پیچ و خم است، باید سنگ سنگ باال برد و 

 .ساخت، اما راهی است که باید رفت

سؤال بعدی این بود که چه باید گفت؟ به عنوان یک فعال ضد کار مزدی جنبش 

جوشان و موج انداز در دریای خشم و قهر و انفجار ای کارگری، به عنوان قطره

میلیونها و میلیاردها برده مزدی همزنجیر چه کاری باید کرد و چه مسائلی را باید در 

چه که قرار است طبقه کارگر جهانی برای تغییر میان نهاد. پاسخ این بخش به اندازه آن

تمامی هستی موجود انجام دهد مشروح است اما این جواب طوالنی در عین حال قابل 

جمعبندی است. اولین و اساسی ترین بخش پاسخ این است که باید حقیقت را، راز 

یان، را با کارگران صحبت کرد. باید در دل هر اعتراض، عصها واقعی کل سیه روزی

اعتصاب، خیزش و جنبش، هر مرکز کار و تولید و آموزش، هر محله و خانه و کاشانه و 

را ها هر شبکه اجتماعی اینترنتی بساط گفتگو باز کرد. باید بر ریشه واقعی آنچه انسان

انگشت ها و محرومیتها ستمکشی ها،ریخته است. بر ریشه همه گرسنگیها به خیابان

در برابر انظار کاوید ها ر مزدی را به مثابه سرچشمه همه سیه روزینهاد. باید وجود کا

و در دل این کاوش فریاد کشید که آنچه سکنه کارگر جهان را به انفجار کشانده است 

افقی که بی هایاینجاست. باید از کشیدن هورا و مداحی کاسبکارانه برای شورش

کوبند احساس شرم نمی را داریهسرمایدروازه هیچ تعرضی علیه ارکان حیات و قدرت 

کارگر معترض هر کشور گفت که ها به میلیونها کرد. باید به جای این هورا کشیدن
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با رفتن این دولت و  ها،و سیدعلیها و بن علیها معضل آنان با جا به جائی مبارک

 صندوقهای بانکی، با تغییر برنامه ریزیهای آمدن دولتی دیگر، با  اصالح سیاست

گردد نمی نه فقط حل ها،و طغیانها بین المللی پول و بانک جهانی، با مجرد شورش

معترض و های کند. باید در گوش همه تودهنمی که هیچ تقلیل و تعدیلی هم پیدا

هست وضع چنین خواهد بود و هر روز مسلماً از  داریسرمایهعاصی فریاد زد که تا 

ا پرخروش ترین صداها اعالم کرد که بنیاد کل روز پیش بسی بدتر خواهد شد. باید ب

حقوقی و جنگ افروزی  در جهان حاضر، وجود بی فقر و گرسنگی و زور و جهل و

سرمایه است و بر همین اساس هر جنبش و خیزشی که تیر قدرت خود را سرراست 

کند، جنبشی سازشکار، شکست آمیز و حلق آویز به راه نمی به سوی این نظام شلیک

را باید گفت و انجام داد، اما این فقط نقطه شروع ها ارتجاعی است. همه اینای هحل

مشتی شعار و جار و جنجال نیست. با حلوا، حلوا  داریسرمایهراه است. مبارزه با 

ها شود. ارتجاع رفرمیستی بورژوازی در بند بند جنبشنمی کردن هم دهن شیرین

 رای تبدیل آن به نردبان قدرت خود تالشحضور دارند و با تمامی توان و ظرفیت ب

عاصی و اسیر های کنند. باید راهبردهای درست ضد کار مزدی در پیش چشم تودهمی

انفجار طبقه کارگر پهن کرد. باید مطالبات واقعی متضمن تعرض رادیکال به شریان 

را پیش کشید. باالتر توضیح دادیم که سرمایه نه فقط بهای  داریسرمایههستی 

یروی کار نسل حاضر بردگان مزدی، نه فقط حداقل معیشتی روز طبقه کارگر بین ن

بعدی آنها را از همین امروز های المللی که آخرین دینار بهای بازتولید نیروی کار نسل

وثیقه بقای خود ساخته است در چنین وضعی بیشتر از هر زمان دیگر باید مطالبات 

یادی و ضد کار مزدی باشد، باید به عنوان یک بنهای خواسته ها،حی و حاضر خیزش

های جوشان در دریای انفجار تودهای کارگر در عمق اعتراض کارگران، به عنوان قطره

ی قید و شرط یک زندگی مرفه آزاد انسانی برابی کارگر، خواستار آن شد که تضمین

د. باید کارگر گردهای پرچم پیکار جاری تودهکل هفت میلیارد سکنه روی زمین 



 یکتراژ یهاشکست یکتکرار کم  /  136

بسیار جسور و گستاخ این خواست را جلو آورد که  اوالً باید خوراک و پوشاک و 

مسکن و بهداشت و درمان و آموزش و همه مایحتاج معیشتی و امکانات الزم رفاهی 

کارگر دنیا تضمین شود. ثانیاً این مایحتاج و امکانات باید بر اساس عالی های کل توده

االترین الگوی روز تعیین گردد. ثالثاً برای این که چنین ترین و پیشرفته ترین و ب

تضمینی معنای زمینی یابد باید همه این احتیاجات معیشتی و امکانات رفاهی رایگان 

شود، از دائره داد و ستد پولی یا به بیان دقیق تر از سیطره هر نوع خرید و فروش 

مطالبه باید هر نوع دخالت دولت خارج گردد. رابعاً و به عنوان جزء جدائی ناپذیر این 

در ها هر اقدام دولت ها،و حقوق اجتماعی انسانها در هر میزان محدود سازی آزادی

 ممنوع گردد.ها اعمال هر نوع تبعیض جنسی و قومی و نژادی و مانند این

بود اما هیچ کارگری در هیچ کجای این جهان ها تا اینجا  فقط سخن از طرح خواسته

ونهای این طبقه در تار و پود یدی ندارد که بورژوازی، دولت هایش و اپوزیسهیچ تردی

نظامی و پلیسی پاسخ های سراسری ما این حرف را با زرادخانههای و عصیانها خیزش

است و بورژوازی  داریسرمایهخواهند داد. طرح خواست باال جرقه اعالم جنگ علیه 

دهد. برد این مطالبه جا به می واقعی جواب این اعالم جنگ را با راه اندازی یک جنگ

ون یو سرنگونی طلبی رایج رفرمیسم چپ نیست که این یا آن اپوزیسها جائی حکومت

طیف رفرمیسم هوراکشان آن را های بورژوازی از آن استقبال کند یا احزاب و سازمان

است و بر انقالب خوانند. مطالبات باال گامی در گلوله باران شریان حیات سرمایه 

همین اساس بورژوازی در سراسر جهان و در تمامی ترکیب طبقاتی خود از حاکم تا 

است که باید پیش آید، جز این ای ون با آن اعالم جنگ خواهد داد. این حادثهیاپوزیس

راهی نیست. این نشانه درستی راه ماست و مسأله اساسی آن است که باید وارد این 

که  داریسرمایهو انترناسیونالیستی علیه موجودیت جنگ گردید. جنگی طبقاتی 

 نیازمند به میدان آمدن ما با کل قدرت و ظرفیت پیکار ضد کار مزدی است. 
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در اعتصابات و  ها،برای این کار باید در هر کجا که هستیم، در عمق انفجارها و شورش

اشانه و محله، در در هر مرکز کار و تولید و آموزش و درمان، در خانه و ک ها،اعتراض

های اینترنتی یا هر کجای دیگر دست به کار تقال برای فراهم ساختن زمینههای شبکه

اعمال قدرت متحد جمعی و سراسری گردیم. باید ولو الک پشتی و لنگان لنگان 

خود را بر پای سازیم. شوراهائی که خواست باال را پرچم  داریسرمایهشوراهای ضد 

مبارزه کنیم، ها مقاومت خود سازند. شوراهائی که در درون آنمبارزه روز و سنگر 

بیاموزیم، زندگی نمائیم. دنیای آینده خود را به تصویر کشیم، نقد مارکسی اقتصاد 

سیاسی، ماتریالیسم انقالبی و پراتیک مارکس را زمزمه زندگی روز سازیم. همبستگی 

همه این ها هائی که در درون آنانترناسیونالیستی را پراتیک جاری پیکار کنیم. شورا

گام به گام متحدتر، آگاه تر، متشکل تر  ها،کارها را انجام دهیم و در راستای انجام آن

حیات اجتماعی به چالش های را در همه عرصه داریسرمایهو نیرومندتر شویم، 

دگی بکشیم و دست به کار احراز توان الزم برنامه ریزی سوسیالیستی کار و تولید و زن

اجتماعی گردیم، آیا طبقه ما این کارها را خواهد کرد یا نه؟ پیچیده ترین سؤال تاریخ 

هم دارد. فقط اگر ای است اما این سؤال بسیار پیچیده و پررمز پاسخ نسبتاً ساده

سرکش های تواند زندگی کند، در غیر این صورت، حتماً در میان شعلهمی چنین کند

 خواهد شد.   سوداندوزی سرمایه خاکستر
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   2011نوامبر                 و دعای توسل به حمله نظامی ناتو« درد وطن» 

 

خود را دوست دارند و معنی زمینی حرفشان « میهن» گویند که می «میهن پرستان» 

نامند می «میهن» که ای نقطههای این است که برای سهیم شدن در مالکیت سرمایه

حاضرند با بیشترین حرص، شنیع ترین « میهن» در قدرت سیاسی این و شراکت 

و ندار و امکان زنده ماندن دار طریق، بشرستیزین شکل و دهشتبارترین ابعاد، کل

کارگر و فرودست آن دیار را به ثمن بخس به هر دژخیم و جنایتکاری های انسان

 ن چنین نموده و چنیناز هر ملیت و قوم و دین و آئیها بفروشند. ناسیونالیست

اسالمی ایران با بورژوازی دژخیم امریکا  داریسرمایهکنند. جدال میان دولت درنده می

داری و متحدانش این روزها یکی از کثیف ترین بازارهای مکاره تاریخ را برای میدان 

انسان فروش ایرانی پدید آورده است. اگر تا دیروز فقط طیف های ناسیونالیست

بساط نذر و نیاز در بارگاه قدس « میهن آریائی» لبان بودند که برای رهائی سلطنت ط

بورژوازی در های ونیکردند امروز شمار بیشتری از افراد یا اپوزیسمی ارتش امریکا پهن

و حزب دموکرات کردستان گرفته تا ورثه پراکنده « مجاهدین خلق» خارج و داخل از 

جمهوری خواهان، گاه  ها،دفتر تحکیمی ها،دیطیف توده ای، محافلی از دوم خردا

را در بستن دخیل به قدرت نظامی « مام وطن» صریح و گاه با پوشش، راه نجات 

هستیم که امضاء هائی کنند. هر روز شاهد انتشار بیانیهمی امریکا و ناتو جستجو

اخ سفید صبری خود برای شنیدن آژیر تهاجم نظامی کبی زبانیبی کنندگانشان با زبان

شرمی هم حدی بی کنند.می و متنعم شدن از دموکراسی اهدائی پنتاگون را اعالم

دارد اما بورژوازی در این زمینه نیز مثل هر قلمرو دیگر توحش هیچ مرزی برای خود 

 قائل نیست.

پویند سنت همیشگی آنان می سیاسی طومارنویسان بسیار آشناست. آنچه پیشینه

موکرات تاریخاً تحقق خیال تسلط بر شرائط کار و استثمار و بوده است. سران حزب د
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کارگر کرد را در بند و بست با این یا آن دولت هار بورژوازی دنبال های زندگی توده

همان کاری که رؤسای احزاب ناسیونالیست کرد در نواحی دیگر کردستان  کرده اند.

سلطنت طلبان از این هم تاریک  وای ، طیف توده«رجوی»انجام داده اند. کارنامه باند 

جمهوری اسالمی و شرکای بنیانگذاری و قتل عام های تر است. در مورد دوم خردادی

و همگی نیست. متوسلین به حمله نظامی نات ساالری این دولت بحث خاصی الزم

کارگر ایران های معلوم الحالند، سخن نه با آنان که با مخاطبان طومارهایشان، با توده

 هستند. آنانها از این جماعت دست به کار کثیف ترین عوامفریبیهائی گروه است.

قدرت های گویند دور جدیدی آغاز شده است و شاخص این دور آنست که قطبمی

کارگر کشورها های سرمایه فقط دنبال تسلط بر شرائط کار و استثمار و زندگی توده

های تولید شده توسط تودههای رزشنیستند!! فقط به کسب سهم افزون تر در اضافه ا

اندیشند، بلکه همزمان نگران دموکراسی و آزادی و حقوق اولیه نمی کارگر دنیا

آن ها امپریالیست»رانند که دیگر می باشند!!! اینان وقیحانه بر زبانمی ساکنان دنیا نیز

بر ماندن  طورها هم امپریالیست نیستند و به گاه طراحی برنامه اشغال جوامع اصراری

ای عده«!!! در آنجا یا قربانی ساختن زندگی انسانها در پای منافع خویش ندارند

ایران قادر به انجام هیچ کاری برای خالصی خود از چنگال « مردم » گویند که می

های ناتو و زرادخانههای باشند و بستن دخیل به بمبنمی قهر دولت اسالمی

راهی است که پیش پای آنان موجود است!!! از میان تسلیحاتی امریکا و اروپا تنها 

منتظران معجزه پنتاگون، جماعتی هم اهل استدالالت حقوقی هستند. اینان با 

که در میدان اند استفاده از نبوغ خاص خدادادی به این کشف بزرگ عصر دست یافته

ین اساس غربی، اولی نیز مقصر است و بر همهای نزاع فیمابین دولت اسالمی و قدرت

باید کاری کرد!! باید به استراتژی فعال روی نهاد و استراتژی فعال این است که نباید 

یکجانبه نگاه نمود و این تهاجم را رد کرد!! ) دو تن از امضاء « ناتو » به تهاجم نظامی 

سی ( در یک کالم، بازار بستن دخیل به  بیبی نفر در مصاحبه با 175کنندگان بیانیه 
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ت غربی سرمایه و رؤیای دموکراسی ناشی از حمله نظامی ناتو این روزها قطب قدر

 وسیعاً داغ است. 

آنان که برای وصال دموکراسی، خودمختاری یا بازگشت به قله رفیع قدرت دولتی 

هوائی پنتاگون هستند، در طومارهای خود نکات های سرمایه در انتظار غرش بمباران

کارگر ایران بسیار های میلیون نفوس توده 50برای  کههائی گویند. حرفمی فوق را

سال شدت استثمار و  33توان منکر شد که تحمل نمی چندش بار است. با این همه

در و ذلت، سنگسار و قصاص و قتل عام فقر و گرسنگی، بیکاری و فحشاء و اعتیاد 

ی ، در زیر سیطره حاکمیت دولت اسالمداریسرمایهجهنم گند و خون و دهشت 

نموده باشد. بر همین ها سرمایه چه بسا کارگرانی را هم مایل به شنیدن این حرف

اساس، مهم است که ببینیم اوضاع چگونه است، مناقشات روز میان رژیم هار اسالمی 

با دولت امریکا و متحدان غربی چه سمت و سوئی دارد، معنای زمینی حمله نظامی 

چیست و باالخره در صورت وقوع احتمالی چنین کارگر های ناتو و امریکا برای توده

 چه باید کرد؟   ای فاجعه

جنگ افروزی خصلت ذاتی سرمایه است اما آنچه از دیرباز تا امروز بین دولت اسالمی 

آستانه شروع ای و زمامداران امریکا یا کاًل غرب جریان داشته است، در هیچ دوره

 الئل زیادی دارد. از جمله اینکه: جنگ نبوده است و االن هم نیست. این امر د

ونی که تکیه گاه مؤثری برای قطب قدرت غربی سرمایه به ی. در ایران هیچ اپوزیس1

 برخوردار باشد، وجود ندارد. ای حساب آید و در همان حال از نفوذ وسیع توده

کارگر نیز به حکم تجربیات طوالنی تاریخی هر نوع دخالت های . افکار عمومی توده2

 کشد.  می کند و به چالشمی مالک غربی به ویژه امریکا را عمیقاً تقبیحم

بسیار سهمگینی برای امریکا و های . تهاجم نظامی ناتوعلیه ایران در هر سطح، هزینه3

غرب به دنبال دارد. قدرت دفاعی و تعرضی روز دولت اسالمی قابل مقایسه با 

دهه، به  3این رژیم در طول بیش از  طالبان، قذافی یا حتی صدام نیست.های دولت
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عنانی که بی هفتاد خورشیدی به این سوی، در متن قتل عامهای ویژه از شروع سال

تومان به توسعه ها کارگر راه انداخته است تریلیونهای علیه قوت الیموت توده

، بسیج و پلیسگوناگون نظامی اختصاص داده است. ارتش، سپاه پاسداران، های طرح

های احتمالی داخلی و خارجی به همه ساز و برگهای را برای وقوع جنگها نند اینما

گسترده های نظامی و تدارکاتی مجهز ساخته است، نیروهائی مانند حزب اهلل و شبکه

به اندازه کافی  تروریستی را به عنوان بخشی از قدرت اختاپوسی بین المللی خود

داده است. بیان این نکته ابه دیگر انجام سیاری کارهای مشو بتجهیز کرده است 

متضمن این معنی نیست که قدرت تسلیحاتی، میلیتاریستی یا تروریستی ایران مانعی 

اساسی سر راه دستیازی امریکا به گزینه نظامی است، اما وجود این عامل فرود و فراز 

 سازد.می محنی محاسبات غرب را متأثر

دولتی نیست که سرنگونی آن دستور  ها،حلیل. جمهوری اسالمی بر خالف همه ت4

غربی باشد. در ارزیابی نوع نگاه بخشهای مختلف بورژوازی به های کار مبرم دولت

همدیگر، نباید یک دولت را از سرمایه اجتماعی جامعه حوزه حاکمیتش جدا فرض 

ت. ایران در چرخه بازتولید سرمایه جهانی مکان هجدهم را داراس داریسرمایهکرد. 

حجم داد و ستدهای اقتصادی آن در پروسه سازمان پذیری سرمایه بین المللی بسیار 

تعیین کننده است. این حجم مبادالت اگر در رابطه با غرب تنزل کرده است بسیار 

بیشتر از آن، در ارتباط با چین و روسیه و کشورهای افریقائی و امریکای التین دچار 

المی به همین اعتبار، به رغم همه مشاجراتش با افزایش گردیده است. جمهوری اس

مختلف های امریکا به یک رژیم کاماًل ایزوله در سطح جهانی، در میان دولت

های تبدیل نشده است. بورژوازی غرب در همان حال که از باج خواهی داریسرمایه

جمهوری اسالمی سخت عاصی است اما حاضر به چشم پوشی از وزن و جایگاه مهم 

مایه اجتماعی ایران در چرخه بازتولید سرمایه جهانی نیست. در کنار این نکات و سر

چشم انداز روزهای پس از سقوط این رژیم ها به عنوان مکمل تعیین کننده این مؤلفه
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برای بورژوازی امریکا و غرب بسیار مهم است. این چشم انداز بسیار تیره است. خیال 

می، یک بدیل مطلوب منطبق بر نیازهای غرب، حتی اینکه با سرنگونی دولت هار اسال

وزن تر از آن است که بی در حد عراق و افغانستان از دل رویدادها بیرون آید بسیار

را جا به جا کند. مطلوب بودن و نبودن امری ها بتواند کفه تصمیم گیریهای روز دولت

ت و جمهوری نسبی و مثل همه امور دیگر موکول به شرائط حاکم بر سنجش هاس

محتمل خویش برای امریکا و غرب نه فقط های اسالمی در قیاس با همه بدیل

 نامطلوب نیست که تا حدودی مطلوب هم هست.

. احتمال تدارک رویداد مهمی مانند حمله نظامی به ایران بدون حصول اجماع 5

وازی و عظیم سرمایه جهانی بسیار بعید و دور از انتظار است. هر بخش بورژهای قطب

بیند که در جنگ افروزی و جنایت آفرینی می هر قطب قدرت سرمایه خود را مجبور

مصالح ماندگاری کل نظام  ها،خویش برای دستیابی به سهم حداکثر در اضافه ارزش

بردگی مزدی را مطمح نظر قرار دهد. در شرائط روز مبرمیت اجماع بین المللی 

ن جهنم گند و خون و دهشت از همیشه بیشتر برای حفظ ایها سرمایه داران و دولت

و مشاجرات درونی خود را با ها سرمایه مجبورند تمامی رقابتهای و بارزتر است. قطب

ضرورت این اجماع به هم بیاویزند. بر همین مبنی مخالفت مؤثر چین و روسیه با 

 حمله نظامی غرب قطعًا مانعی مهم بر سر راه وقوع این تهاجم است.

انهای اقتصادی، تاریخاً جنگ افروزی بورژوازی را تشدید کرده است. موج . بحر6

تواند چنین کند اما واقعیت این است که جنگ امریکا و می مهارناپذیر بحران جاری

کند، از نمی غربی علیه دولت اسالمی هیچ مشکلی را از سرمایه جهانی حلهای دولت

سازد. از این منظر نیز دمیدن در تنور می آن هم بدتر، این مشکل را عمیق تر و حادتر

 فرجام شاید برگ بازی روز جنگ افروزان نباشد. بی یک جنگ کامالً 

توان گفت که اساس دیپلوماسی امریکا در رابطه با می باالهای با توجه به همه داده

دولت اسالمی نه جستجوی راههای حذف این رژیم که بیشتر، تقلیل قدرت باج 
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مشکل زای آنست. معضل بورژوازی امریکا و اروپا هیچ های زیادت طلبیو ها خواهی

جمهوری اسالمی نیست. جار و جنجال چندین ای چیز دیگر از جمله برنامه هسته

ساله پیرامون مسأله اخیر صرفاً مستمسکی برای پیشبرد چالش اصلی است. بنیاد 

می در حوزه تقسیم اضافه خواهد که رژیم اسالمی اختالف یک چیز است. دولت امریکا

انطباق شرائط ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران بر موازین و معیارهای  ها،ارزش

مصوب مراکز عالی برنامه ریزی و مدیریت سرمایه بین المللی، میزان سهام در بورس 

، به راه و رسم و موازین دلخواه قطبهای مختلف داریسرمایهقدرت سیاسی نظام 

دم بر همه بورژوازی امریکا پای بند شود. خالف این عمل نکند، نظم سرمایه و مق

از بایدها و نبایدها را متعهد گردد. دولت ای را آسیب نزند و زنجیرهها مطلوب آن

ها خواهند. مسأله هسته ای، تروریسم و مانند اینمی امریکا و متحدانش اساساً این را

و ها قبیل زندانیان سیاسی، سلب آزادی صرفاً پوشش ظاهری ماجراست. موضوعاتی از

نقض فاجعه بار حقوق بشر نیز از منظر بورژوازی امریکا و اروپا و کل سرمایه جهانی نه 

فقط محل هیچ ایرادی نیست که کامالً بالعکس در صدر امتیازات قرار دارد. درست 

حادتر همان گونه که کشورهائی از نوع عربستان سعودی با اعمال مستمر و هر چه 

 در قله رفیع ممتازان و صدر لیست محبان قرار دارند. ها آن

کند. وقتی می ماهیت اختالف، طبیعتاً راهکارها و ابزار پیشبرد مشاجره را نیز تعیین

اوست، های که صدر و ذیل دعوا بر سر تمکین حریف و جلوگیری از زیادت خواهی

بود. باید راهکارهائی جست که  فرجام، راهکار حل مناقشه نخواهدبی توسل به جنگ

سرانجامی را تقلیل دهد، در همان حال که شرائط انقیاد و بی خطر غلطیدن به برهوت

مماشات حریف را حتی االمکان فراهم سازد. این همان کاری است که دولت امریکا و 

 و اکنون نیز انجاماند متحدانش سالهاست در رابطه با جمهوری اسالمی انجام داده

دهند. فشار اقتصادی و سیاسی، تشدید گام به گام این فشارها، تنگتر ساختن می

تهدید به کاربرد احتمالی گزینه نظامی در یک سو و باز نهادن  ها،حلقه سختگیری
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بوده است و ها تمامی درهای سازش در سوی دیگر، آلیاژ آشنای دیپلوماسی این سال

ی روند گسترش طی خواهد کرد. تحریم گسترده تا کنونهای حاال نیز هست. تحریم

اجزاء مختلف سیستم بانکی و دست آخر بانک مرکزی، فشار مضاعف برای تعطیل باز 

نفت و گاز، کارشکنی در فروش منابع انرژی ایران تا جائی های پروژهای هم بیشتر پاره

ها ناروپا و امریکا در تعارض قرار نگیرد و نوع ای داریسرمایهکه با مصالح روز 

 دهد. می بعدی زنجیر فشارها را تشکیلهای حلقه

چه بوده است؟ آیا بورژوازی امریکا ها یک سؤال هم این است که میزان برد این تحریم

خویش را محقق ای مرحلههای هدفاند و طیف همدستانش در این گذر توفیق یافته

حدودی روشن است.  سازند و آیا به تداوم بیشتر این خط مشی امیدوارند. پاسخ تا

مسلمًا برای جمهوری اسالمی مشکالت قابل توجهی پدید آورده است، اما ها تحریم

عظیم ترین سهم این فشارها و حتی سهمگین ترین بخش مشکالت دامنگیر دولت 

تثمار کارگر را پیش گرفته و بر شرائط کار و اسهای هار اسالمی یکراست راه خانه توده

مجاری انتقال این فشار بر گردیده است. چگونگی موضوع، رشکن آنان سو زندگی 

نیستند. سرمایه داران برای تهیه مایحتاج چرخه ای شانه معیشت کارگران امور نهفته

ارزش افزائی سرمایه هایشان از مواد اولیه گرفته تا ماشین آالت و قطعات نیم ساخته 

زنند. برای این کار کاالها می را دورها و وسائل یدکی یا هر چیز دیگر داربست تحریم

کنند. این می برابر گران تر تهیه 3را به بهائی بیشتر و بر اساس آمارها در مواردی تا 

برد و نرخ سودها را می آنان را باالهای امر هزینه انباشت و تشکیل بخش ثابت سرمایه

یست و دهد. چیزی که برای صاحبان سرمایه قابل تحمل نمی در معرض کاهش قرار

کارگر های در قبال هر ریال کاهش سود خویش چندین برابر آن را از زندگی توده

ای زنند. عدهمی کنند. سرمایه داران در این راستا دست به کارهای زیادیمی کسر

ای خود را به حوزههای بندند، سرمایهمی را به بهانه عدم کسب سود دلخواهها کارخانه

کنند و راهی می د، کل کارگران مورد استثمار خود را بیکارنماینمی پرسودتر منتقل
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گیرند، نمی سازند. جماعتی راه تعطیل کارخانه یا شرکت را پیشمی برهوت گرسنگی

نمایند و کل می به جای این کار شمار کثیری از کارگران کارگاههای خود را اخراج

کار را تا هر کجا که اراده کنند،  کنند. روزانهمی کار آنها را بر گرده همزنجیرانشان بار

دار دهند. در باره اینکه هرمی برند و دستمزدها را تا هر کجا که بخواهند تنزلمی باال

زنند، جای گفتگو زیاد است. همه می و دسته صاحبان سرمایه  به چه جنایاتی دست

ر چه آنها سوای کارکردهای مختلف جداگانه به صورت جمعی، قیمت کاالها را هم ه

دهند. این کار یعنی اینکه دستمزدهای واقعی کارگران را به می سهمگین تر افزایش

سازند و سودهای خود را بسیار بیشتر از آنچه به می بسیار فاحش دچار کاهشای گونه

به خاطر  داریسرمایهبرند. در یک کالم هیچ می باالاند خاطر تحریم از دست داده

شود. همین نمی دچار هیچ ضرر و زیانی ها،شدت تحریم یاها هیچ سطحی از تحریم

دولت سوای آنچه به صورت  کند.می مسأله در مورد دولت اسالمی نیز صدق

دهد برای رفع مشکالت چرخه بازتولید کل سرمایه اجتماعی، می انجامدار سرمایه

نظامی،  هاییا  برای تهیه ساز و برگها برای حل معضالت سامان پذیری همه سرمایه

زند. رژیم و سرمایه می دستها و مایحتاج دیگر خود نیز به همین شیوهای هسته

 بینند. آنان همه مشکالت محاصره اقتصادی را دورنمیها داران نهایتاً زیانی از تحریم

را، حتی بسیار بیشتر از آن را، بر زندگی ها گیرند و بار کل این محاصره و دور زدنمی

و ها برقراری تحریمهای کنند. در طول سالمی طبقه کارگر سرشکنهای رقت بار توده

فعال مدام افزون گردیده است. بسیاری از های شمار بانکها تشدید مستمر آن

مؤسسات ها تازه تأسیس در همین راستا شروع به کار کرده اند. هر کدام آنهای بانک

اجتماعی ایران و بازار مبادالت آن با از پروسه دورپیمائی سرمایه ای در گوشهای ویژه

داخلی مورد های سرمایه بین المللی پدید آورده اند. زیر نام و نشانی متفاوت با شرکت

بخشی از تقسیم کار تحقق داد و ستدهای « شورای امنیت»غربی یا های تحریم دولت

د. نتیجه حاصل ایران و بازار جهانی را تقبل کرده ان داریسرمایهفیمابین بازار داخلی 
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یا ایجاد مؤسسات پرشمار اقتصادی بسیار صریح است. حجم ها از این بانک آفرینی

راکد درون سیستم بانکی یا کل چرخه بازتولید سرمایه های بسیار عظیمی از سرمایه

اجتماعی ایران، حتی سرمایه راکد سرمایه داران خارجی شریک جمهوری اسالمی و 

داران داخلی، به طور فعال وارد پروسه تقسیم اضافه سپاه پاسداران و سرمایه 

حاصل استثمار طبقه کارگر ایران شده و سهم نجومی خویش را از این های ارزش

کارگر برای پرداخت این حصه های خوان یغمای استثمار تصاحب نموده اند. توده

و به تحمل قهراً در ابعاد هولناک بیشتری استثمار شده است ها کهکشانی اضافه ارزش

بهای نیروی کار بسیار نازل تر و زندگی بسیار رقت بارتر مجبور گردیده است.  طبقه 

و دولت اسالمی سرمایه در کنار اعمال سیاست جنایتکارانه سرشکن دار سرمایه

دیگری را هم به اجراء نهاده های بر معیشت کارگران، طرحها ساختن کل بار تحریم

نموده است تا کاهش اجباری مبادالت اقتصادی خود با  اند. رژیم حداکثر تالش را

صنعتی و مالی غرب را از طریق توسعه هر چه بیشتر مناسبات های دولتها یا تراست

سرمایه جهانی و کشورهائی مانند روسیه، چین، ممالک های تجاری با سایر بخش

مارها حجم امریکای التین، افریقا یا آسیای جنوب شرقی جبران نماید. بر اساس آ

مبادالت اقتصادی ایران با جوامع غربی و به طور مثال مهمترین آنها، انگلیس، آلمان و 

میلیارد دالر در سال رسیده است، در حالی که حجم داد و ستد  10فرانسه به زیر 

میلیارد دالر عبور کرده  30دولت اسالمی و سرمایه داران ایران فقط با چین از مرز 

به ها در این سالها در همین جا این است که داربست تحریم است. یک نکته مهم

اسالمی ایران فرصت انجام این تغییرات و  داریسرمایهبوده است که رژیم ای گونه

را داشته است. این امر به نوبه خود دالئلی دارد و در صدر این دالئل ها جایگزین سازی

با  دولت جمهوری اسالمی سرمایه غربی های ماهیت دیپلوماسی جدال امریکا و دولت

قرار داشته است. دیپلوماسی تحریم بر خالف آنچه در مورد رژیم صدام در فاصله میان 

ضربتی مختل ساز و پیش های جنگهای اول و دوم خلیج اجرا شد، نه از نوع تحریم
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درآمد حمله نظامی که وارد ساختن فشار برای هموارسازی راه سازش بوده است. 

نوع عراق و تدارک های برای اعمال تحریم داریسرمایهجماع جهانی کشورهای فقدان ا

 تهاجم میلیتاریستی نیز به طور قطع در این گذر تأثیر جدی داشته است. 

را کوتاه کنیم، به گزینه نظامی مورد انتظار بیانیه نویسان باز گردیم. به ها بحث تحریم

قدرت سرمایه جهانی های مارها از قطباین بپردازیم که آنچه نویسندگان برخی طو

طبقه کارگر ایران چه معنی دارد؟ شاید کوتاه ترین های کنند برای تودهمی التماس

بیان این باشد که کل عوارض فاجعه بار بدون مرز جنگ احتمالی باز هم یکراست بر 

د و گردمی کارگر بار خواهد شد. جنگ فقط بر سر طبقه کارگر خرابهای زندگی توده

اسالمی  داریسرمایهقدرت دولت درنده های تواند به استحکام پایهمی در همین راستا

منتهی شود. حتی اگر چنین نشود و به سرنگونی جمهوری اسالمی انجامد باز هم 

یک دولت هار، حمام خون ساالر و جنایتکار داری فقط تمامی شرائط الزم برای میدان 

واهد ساخت. بازنده واقعی و اصلی جنگ مورد انتظار از نوع همین رژیم را فراهم خ

سرمایه در هر حال و در هر شرائطی طبقه های بیانیه نویسان و شعله ور از سوی قطب

کارگر ایران خواهد بود اما وقوع این جنگ در وضعیت روز ایران و دنیا ابعاد این 

ر موقعیتی قرار داریم سازد. ما دمی بازندگی یا فاجعه باخت طبقه کارگر را صد چندان

که جنبش کارگری ایران از همه لحاظ زمینگیر است و به طور بالفعل از قدرت 

برخوردار نیست. معنای صریح ای تعرضی چندانی حتی قدرت تدافعی تعیین کننده

این وضع آن خواهد بود که دولت اسالمی برای سازماندهی جنایتکارانه ترین تهاجمات 

رو به رو ای چه بسا با مقاومت چندان مؤثر و سازمان یافته فاشیستی علیه کارگران

توان به مسائل زیادی می نخواهد شد. در باره عوارض بالواسطه و بدون تردید جنگ

اشاره کرد. بدیهی ترین بخش ماجرا این است که رژیم از هیچ سبعیتی علیه هیچ 

ورزید. در چنان  ون و مقدم بر همه کل طبقه کارگر دریغ نخواهدینیروی اپوزیس

شرائطی قتل عام هر نیروی مخالف برای رژیم به مراتب از آراستن قوا در مقابل 
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جنگ افروز مهم تر خواهد بود. سکانداران سفینه حاکمیت سرمایه حمام های دولت

کنند. هر فرد مشکوک به فعالیت مخالف را می را دستور کار خودای گستردههای خون

مرگ خواهند کرد. های خت. زندانیان را فوج فوج تسلیم جوخهبه زندان خواهند اندا

علیه زندانیان سیاسی انجام دادند در سراسر کشور در رابطه با  67آنچه را در سال 

 ون و مقدم بر همه فعالین کارگری و نیروهای چپ به کرات تکراریتمامی اپوزیس

ین طریق خود را از خطر زند تا از امی دستها کنند. رژیم به تمامی این جنایتمی

 ون درون و بیرون آسوده خاطر سازد.یکارگر و هر اپوزیسهای مبارزات توده

غربی، های گام بعدی رژیم در صورت تهاجم نظامی ناتو، اسرائیل یا کالً طیف دولت

کارگر برای به صف شدن در سنگرها و های گسیل اجباری، فاشیستی و قهری توده

اشغالگر خواهد بود. های مقابله با ارتشهای انی در میدانتبدیل شدن به گوشت قرب

کنند که شرائط موجود تشابهی با می و بیشتر از همه، طومارنویسان استداللها خیلی

زمان وقوع جنگ ایران و عراق ندارد، موج نفرت از رژیم سراسر ساکنان جامعه را در 

انسانی نیست. اینان های دهخود غرق کرده است وجمهوری اسالمی  قادر به بسیج تو

 داریسرمایهدور یا نزدیک شرکای اندرونی دولت درنده های که بعضًا خود در گذشته

ضمن اشاره اند جنگ نقش فعال داشتههای بوده و در گسیل اجباری کارگران به جبهه

کارگر های برند. نفرت وسیع تودهمی درست یک چیز مهم را به کلی از یادای به نکته

ز رژیم توضیح واضحات است و شرائط موجود هم به طور قطع مشابه وضعیت روزهای ا

ایران و عراق نیست. اما جمهوری اسالمی حتی در آن زمان نیز به های جنگ دولت

کرد. در همان ایام هم بستن نمی و بسیج نیروهای متوهم بسندهها توهم توده

جنگ کار های به میدانها آن و گسیل قهریها شهرها، شکار انسانهای خیابان

روزمره سپاه پاسداران و نیروهای دژخیم رژیم بود. دولت اسالمی همین جنایت را این 

بار در ابعادی بسیار عظیم تر سازماندهی خواهد کرد و برای گرم نگه داشتن تنور 

انسان را خاکستر خواهد ساخت. جنگ دامنه فقر، فالکت، قحطی، ها جنگ میلیون
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خانمانی، فساد، فحشاء و اعتیاد را تا دورترین مرزها توسعه خواهد داد. بی گرسنگی،

دیو مهیب بیکاری هارتر از حاال به جان طبقه کارگر خواهد افتاد. اگر امروز سرمایه 

پردازند، نمی کارگر راهای داران چند ماه، چند ماه هیچ ریالی از بهای نیروی کار توده

وقوع جنگ و هیچ کارگری پرداخت نخواهند کرد. ه با وقوع جنگ هیچ دستمزدی ب

سرشکن شدن همه مصائب و عوارض آن بر زندگی کارگران، جنبش کارگری را نیز در 

حتی از وضعیت موجودش عقب ها صورت عدم مقاومت سازمان یافته و کافی فرسنگ

ر طبقاتی برخوردادار تر خواهد راند. جنبشی که از هیچ استخوانبندی آگاه و افق

سرکش گرسنگی و فقر و قحطی و های نیست در دل شرائط جنگی، در میان شعله

بیخانمانی کارگران نه فقط چشم انداز چندان روشنی برای سر راست نمودن ندارد که 

است که از هائی چه بسا به قهقرا غلطد. سخن کوتاه جنگ یکی از عظیم ترین فاجعه

می سرمایه ممکن است بر طبقه کارگر و دولت اسال داریسرمایهسوی قطبهای قدرت 

 و جنبش کارگری ایران تحمیل گردد. 

کارگر ایران است. های این اساسی ترین سؤال پیش روی توده چه باید کرد؟

چهارچوب موجود مشاجرات امریکا و متحدانش با جمهوری اسالمی آستانه تهاجم 

. در منطق سرمایه و در نظامی و شروع جنگ نیست، اما یک چیز را نباید از یاد برد

هیچ  داریسرمایهنظام های راهبردها و خط مشی پردازی ها،فراخنای سیاست گذاری

مرزی برای کشف و ابداع و اعمال هیچ نوع بربریتی در هیچ سطحی قابل تصور نیست. 

برای جنایت، جنگ افروزی، درندگی، کشتار و بشرستیزی این نظام هیچ دستگاه 

تاریخ در اینجا تبدیل های توان قائل شد، تمامی ناممکننمی ریسنجش و حدود و ثغو

گردد. تغییر در این یا آن گوشه معادالت روز و ظهور شرائطی که جنگ می به ممکن

تواند سمت و می بیند داریسرمایهرا الزمه دفاع از حفظ میزان سودها یا ماندگاری 

المی اگر چه دستور کار روز را عوض کند. جنگ با جمهوری اسها سوی تصمیم گیری

نیست اما ممکن است روزی و در شرائطی بشود. نخست باید اوضاع روز و ها دولت
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روند جا به جائی فاکتورها را با چشم باز کاوید. باید سیر رویدادها را هر چه دقیق تر 

دنبال کرد. دوم و بسیار مهمتر باید دست به کار بیشترین تدارک ممکن برای 

ز جنگ و در صورت وقوع جنگ، آراستن قوای کارزار طبقاتی علیه جلوگیری ا

، علیه دولت اسالمی سرمایه و علیه هر تقالی سرمایه ساالر و ضد داریسرمایه

 ون بورژوازی شد. یکارگری هر اپوزیس

رسد که حلقه کنونی زنجیره مشاجرات را حلقه تهدید به حمله نظامی، می به نظر

بین های ر خطر این حمله و فراهم ساختن ساز و برگبرجسته کردن هر چه بیشت

کند. شاید اصلی ترین تفاوت می المللی الزم برای جدی نشان دادن این تهدید تعیین

قبلی را همین مؤلفه تشکیل دهد. استفاده از اهرم تهدید های میان اوضاع روز با دوره

ساختن رژیم به  و جدی قلمداد کردن آن به عنوان سالحی کارساز برای متقاعد

های خواهند. شاخ و شانه کشیدنمی غربیهای تمکین و قبول آنچه امریکا و دولت

دولت اسرائیل، کاخ سفید و کنگره و سنای امریکا، آخرین گزارش شورای آژانس 

انرژی اتمی، پیشقدم شدن دولت انگلیس در تحریم کل سیستم بانکی، حتی بانک 

امریکا، کاناد و انگلیس حول محور های مپیوند دولتمرکزی ایران، اقدام همزمان و ه

مقابله با پولشوئی جمهوری اسالمی، جار و جنجالهای سارکوزی برای عقب نماندن از 

امریکا در حوزه اعمال فشار بر روی بانک مرکزی و نمونه این اقدامات هر کدام و همه 

رژیم اسالمی را عاب علیه پلوماسی روز تهدید و ارآنها با هم اجزاء و ساختار متحد دی

به نمایش نهاده و در روزهای آینده هر چه بیشتر به نمایش خواهد نهاد. یک شاخص 

مهم مشترک همه این تهدیدات حالت متناقض و افت و خیزهای متضاد آنهاست. به 

 مدام شیپور جنگ« نتان یاهو» طور مثال در حالی که شماری از اعضای کابینه 

ت پیچیده جنگ، از دستور کار نبودنش و گاه حتی از غیرضروری نوازند، از معضالمی

همزمان با تنظیم لیستی « شورای آژانس » رانند. می بودن و اجتناب از آن هم سخن

ای هستههای از فاکتورهای همیشگی مشعر بر احتمال جهتگیری جدی نظامی فعالیت
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عاد شک و ظن و اگر و امای خود ایران و راه انداختن بزرگترین بلواها در این راستا، اب

دهد که تمامی راههای الزم برای امکان چشم پوشی از کل می را تا آنجا توسعه

ماند. دولت انگلیس با اینکه در شدت، شتاب و قوام لحن خود برای می گزارش هم باز

 شود و گوی سبقت از همه همگنانمی تحریم بانک مرکزی کاتولیک تر از پاپ

گذارد. این حکم می را بازها جای همه مستثنیها دقیقاً در متن همه اینرباید اما می

دهد می کند، به نوبه خود نشانمی و غوغاها صدقها در مورد تمامی تصمیمات، طرح

چرخد و آنچه فی الحال حلقه مشخص زنجیره می که همه چیز حول محور تهدید

که صرفاً تهدید به انجام این کار کند، نه حمله نظامی می دیپلوماسی جدال را تعیین

است. به بیان دیگر تهدید به تهاجم میلیتاریستی نه متضمن رفتن به سوی جنگ و 

 حمله نظامی که بیشتر با هدف کاربرد تهدید به عنوان یک سالح است. 

توان آن ها به این پرسش نیز باید پاسخ گفت که آیا این تهدیدها و خط و نشان رفتن

ر سیاست تقابل جمهوری اسالمی تغییری پدید آرد. پاسخ این سؤال با را دارد که د

ایران بسیار هارتر،  داریسرمایهآید. دولت درنده می رجوع به همه شواهد به نظر منفی

دوراندیش تر و تجربه آموخته تر از آنست که در مقابل تهدیدها و فشارها از هر نوع ، 

رفتن ت بر این باور است که هر گام پس راه عقب نشینی پیش گیرد. این دولت سخ

حریف است. انتظارات و توقعاتی که های توقعات دولتگامی در افزایش انتظارات و 

امریکا و های بیند و منتهی الیه آن را تسلیم شدن به تمامی خواستنمی پایانی برایش

 پرهیزد. می پندارد. چیزی که سخت از آنمی متحدان غربی این دولت

پردازم. سؤال باال را یک بار دیگر می وری ترین و تعیین کننده ترین نکته بحثبه مح

کشم. چگونه باید به مقابله با جنگ برخیزیم، برای جلوگیری از وقوع جنگ می پیش

مبارزات و کارزارهائی را  ها،چه کنیم و در صورت وقوع احتمالی جنگ چه فعالیت

در همان حالی اساسی ترین پاسخ این سؤال دستور کار روز خود سازیم؟ عام ترین و 

با هم که در بنیاد ها باید جنگ میان سرمایه داران و دولتیک جمله است. 
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طبقه ماست را های علیه توده داریسرمایهخود جنگ همه آنان، جنگ نظام 

با جنگ هر چه نیرومندتر، آگاه تر، افق دارتر و سازمان یافته تر طبقه خود 

جایگزین  ها،آنهای ، علیه سرمایه داران و دولتداریرمایهسعلیه کل نظام 

و راهبردهای هر کارگر آگاه، هر فعال واقعی جنبش ها این بنیاد تمامی حرف کنیم.

کار مزدی  و برای امحاء کار مزدی طبقه کارگر، پاسخ کمونیسم لغو داریسرمایهضد 

با کدام راهبردها، راه پرسش بعدی این است که چگونه و به سؤال باالست و حال 

توان این کار را انجام داد و این راه را رفت. نکات زیر شاید بخشی می حلها و راهکارها

 باشد. ای طوالنی  این پرسش پایههای و به طور قطع بخش بسیار اندکی از جواب

جنگ افروزی را از های . در اولین گام باید هر نوع جنگ، جنگ آفرینی و زمینه1

و هر بخش بورژوازی جهانی به یکسان و بدون هیچ قید و  داریسرمایهدولت  سوی هر

دنبال مقصر و غیرمقصر،  ها،و قطبها در میان دولتها شرط محکوم ساخت. خیلی

گردند. این جستجو ارزانی می بیشتر مقصر و کمتر مقصر و ترهاتی از این نوع

بطه تولید اضافه ارزش، در هستی بورژوازی باد. ریشه جنگ در عمق راهای ونیاپوزیس

قرار دارد. این سرمایه است که از همه  داریسرمایهسرمایه و در بند بند وجود 

و صاحبان ها بارد. هدف جنگها تا جائی که به دولتمی مساماتش گند و خون و جنگ

و سهم ها گردد هیچ چیز سوای احراز حصه افزون تر در اضافه ارزشمی سرمایه بر

باشد. جمهوری اسالمی نمی در مالکیت و قدرت سیاسی و بین المللی سرمایهبیشتر 

حریف و های باید به همان میزان به عنوان جنگ افروز محکوم شود که همه دولت

 رقیب، از امریکا و اسرائیل گرفته تا اتحادیه اروپا و سایرین محکوم شوند.

اً از طریق مبارزه علیه سرمایه و . مبارزه با جنگ در هر فاز، هر حوزه و هر سطح صرف2

های تواند واقعی و انعکاس منافع و چشمداشتمی است که داریسرمایهاساس 

همراه با کلیه احزاب و دار طبقه سرمایههای ونیکارگر باشد. کلیه اپوزیسهای توده

 ها،چپ نمای این طبقه حتی در صورت مخالفت با جنگ افروزیهای محافل و سکت
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 خود دنبالای ش علیه جنگ را از زاویه اهداف و منافع بورژوائی و فرقهجدال خوی

نمایند. اصالح طلبان می کنند. همه سهمی در مالکیت و قدرت سرمایه را جستجومی

برای بازگشت به قله قدرت سرمایه و احراز نقش مسلط در اعمال بربریت بردگی 

ت کرد مثل همیشه در تدارک کنند، احزاب ناسیونالیسمی مزدی بر کارگران تالش

کارگر برای حصول سهمی در مالکیت و قدرت سرمایه اند. های قربانی توده

نمایند، می خارج کشوری یافتن جائی در ماشین دولتی سرمایه را آرزوهای ونیاپوزیس

 احزاب و گروههای چپ نمای میلیتانت آویزان به کمونیسم بورژوائی به شکار کارگران

ویران خود چند کارگر دست و پا کنند. همه های اید برای ویترین دکهروند تا شمی

قدرت هستند و برای هر مقدار بی این جریانات، احزاب و محافل در حصار هستی خود

ابراز حیات و هر اندازه هماوردی با رقیبان نیاز به قدرت دارند. همه آنها فریب کارگران 

نظام قوای طبقاتی خود را یگانه راه نیل  طبقه کارگر به پیادههای و تبدیل توده

بینند. در چنین وضعی تالش برای گذاشتن دست رد بر سینه همه می مقصود

نیروهای فرصت طلب و بذل حداکثر مساعی برای اتکاء به قدرت مستقل طبقاتی خود 

موضوعی است که مثل همیشه اما به مراتب بیشتر از همیشه باید مشغله عملی 

 شود. جنبش کارگری 

توان نمی هیچ کاری داریسرمایه. بدون سازمانیابی مستقل شورائی، سراسری و ضد 3

کارگر ایران از داشتن حداقل یا حتی های انجام داد. فروماندگی دیرپای توده

اولیه این تشکل مهلک ترین پاشنه آشیلی است که حیات طبقه و جنبش های جوانه

سوسیالیستی و ضد کار مزدی کارگران از دیرباز تا کند. سازمانیابی می آنان را تهدید

امروز با عظیم ترین و مقاوم ترین موانع مواجه  بوده است و امروز بیش از هر زمان 

دیگری مواجه است. وجود این موانع و سدهای فرساینده یا عمیقاً بازدارنده، مطلقًا 

فوریت حیاتی چالش توانند از مبرمیت و می کارگرهای معنایش این نیست که توده

این معضل چشم پوشند. گذاشتن سنگی بر روی سنگ برای برپائی این بنا ضرورت 
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همتائی است که مسأله هر لحظه فعالین کارگری در هر شرائط و در دل هر بی حیاتی

جنگ، جنگ و موقعیت جنگی اگر چه کلیه های وضعیت است. روزهای حاضر، نعره

دهد اما بر اولویت و می ه شدت زیر فشار خود قراراشکال کارزار طبقه کارگر را ب

اهمیت هر جزء پیکار و بیشتر از همه اهمیت تالش برای هر میزان سازمانیابی 

سازد. به همان اندازه می کارگر را صدچندانهای سوسیالیستی و ضد کار مزدی توده

حقوقی ما را بی با جنگ خویش فاجعه استثمار و ها،آنهای که سرمایه داران و دولت

 هم حیاتی تر و مبرم تر داریسرمایهبخشند، مبارزه ما علیه می عمق، وسعت و حدت

گردد و سازمندهی ضد کار مزدی این مبارزه نیز مبرمیت و اهمیت تعیین کننده می

کند. باید با تمامی قوا تالش کرد. مبارزه طبقاتی و هر می تر و سرنوشت سازتر پیدا

 و ستیز طبقاتی ما علیه سرمایه است، امور مرگ و زندگی ما آنچه مربوط به جنگ

دو نفری را چند نفری نمود. این های باشد. باید دست در دست هم نهاد. جمعمی

 ها،کارخانه ها،را هسته تشکیل شوراها کرد. کاروان پیکار ما باید از عمق خانهها جمع

و نقل، بنادر، محالت مسکونی، مزارع، فروشگاهها، مدارس، دانشگاهها، مؤسسات حمل 

گوناگون اینترنتی و هر کجا که مراکز کار و تولید و تماس و زندگی است های شبکه

تواند بجوشد، میها و محلها راه افتد. این کاروان در همه این مناطق و مراکز و شبکه

واند تمی ببالد و پرجمعیت تر و پرجمعیت تر پیش رود. گفتگوی روزمره ما در همه جا

حقوقی هایمان توسط سرمایه بی وها و باید حدیث استثمار و شدت استثمار و ستم

و چه باید کردهای ما باید همفکری ها داریچاره پر ها،شود. محور راه حل جوئی

جمعی و عملی برای یافتن راههای مؤثر پیکار علیه سرمایه گردد. در دل چنین 

های توده داریسرمایهتوانیم باید شوراهای ضد می تکاپوها به هر میزان و هر شکل که

 وسیع طبقه خود را تشکیل دهیم. 

متشکل شدن، شورائی و ضد کار مزدی سازمان یافتن کاری هم مقدور و ممکن و هم 

بسیار دشوار و غیرمقدور است. مقدور است زمانی که زندگی، مبارزه، مراودات روزمره 
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را میدان واقعی و زمینی سازمان یافتن کنیم. معیشتی و شرائط کار و استثمار خود 

گردد هنگامی که راه متشکل شدن را جدا از می بالعکس دشوار و شاید غیرمقدور

زندگی، کار، استثمار، مبارزه و روابط زندگی کاری و اجتماعی خود یا در باالی سر 

راه  خویش جستجو نمائیم. معضل حالت دوم فقط موانع امنیتی، پلیسی و سیاسی سر

تواند باشد اما به هر حال تشکل می متشکل گردیدن نیست. چنین تشکلی همه چیز

شورائی ضد کار مزدی ما نخواهد بود. احزاب بورژوائی زیر اسم و رسم دروغین 

و اند کمونیستی یا کارگری و چپ تاریخاً راه سازمانیابی ما را به مسیر دوم سمت داده

ما  داریسرمایهئی که به جنبش واقعی طبقاتی و ضد در همین راستا این راه را تا جا

غیرقابل پیمودن ساخته اند. راه نخست، راه واقعی تشکل یابی ضد کار  شود،می مربوط

مزدی ماست، در اینجا ما برای متشکل شدن از خویش، از شرائط کار و مبارزه و 

گردند، به هیچ نمی شویم. شوراهای ما نهادهای باالی سر مانمی استثمار خود جدا

گردیم، پیاده نظام منفعل ارتش این نمی سکت و فرقه و حزب ماوراء خود حلق آویز

 کنیم، مبارزه خود را پیشمی گروه و آن حزب نخواهیم شد. ما در این شوراها زندگی

 دهیم، افق آتی پیکار خود را روشن و روشن ترمی آموزیم و آموزشمی بریم،می

دهیم. ظرفیت می معی و متحد همزنجیران خود را افزایشسازیم، توان جنگ جمی

 دخالتگری و اثرگذاری آحاد توده هایمان را تا هر کجا که ممکن گردد توسعه

تر، بهداشت و درمان  دهیم. در این شوراها برای دستمزد افزون تر، روزانه کار کوتاهمی

هر نوع تبعیض جنگیم که علیه می و آموزش و رفاه اجتماعی بیشتر همان گونه

حقوقی، وجود رژیم سیاسی حاکم و کل بی جنسی و قومی، هر شکل سلب آزادی و

 کنیم. می موجودیت نظام بردگی مزدگی جنگ

تواند و باید کار روزمره و جزء جدائی ناپذیر زندگی شبانه می سازمانیابی نوع نخست

جنگی، در مبارزه روزی ما در دل هر شرائط و هر جا و هر زمان، از جمله در فضای 

برای جلوگیری از جنگ و علیه هر نوع جنگ افروزی باشد. تشکل به این معنی ظرف 
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ما در های طبیعی پیکار، آموزش، بالندگی آگاهی و رشد دخالتگری آحاد توده

است. شرائط حاضر بیش از هر  داریسرمایهمختلف حیات اجتماعی علیه های عرصه

بنای این سازمانیابی و معماری و سراسری کردن  شرائطی تکاپو برای گذاشتن سنگ

شود. برای این کار در سطح جهانی چندین قرن و در جامعه می آن را از ما خواستار

خویش حدود یک قرن عقب مانده ایم، فردا بسیار دیر است، باید از همین لحظه 

 دست به کار شویم.

ید که متشکل شدن چه آمی . در گفتگوی سازمانیابی، بالدرنگ این پرسش پیش4

و ها یا اهداف ما خواهد کرد؟ پاسخ سندیکالیستها کمکی به مبارزه و تحقق خواسته

ای سندیکادوستان روشن است. ترجمان زمینی حرف آنان این است که کارگران عده

گفتگو ها را به عنوان قیم در باالی سر خود قرار دهند، تا با سرمایه داران و دولت آن

و سوسیالیستی طبقه کارگر را به صاحبان سرمایه و  داریسرمایهش ضد کنند. جنب

بفروشند، شاید کارگران کمتری اخراج شوند!! شاید پرداخت  داریسرمایهدولت 

دستمزدهای معوقه ممکن گردد!!، شاید برای جلوگیری از کاهش ساعت به ساعت 

عنای متشکل شدن کارگر راه حلی پیدا شود!! مهای دستمزدهای واقعی روز توده

خیلی، خیلی دور تاریخ، در منطقه جغرافیائی های سندیکائی این است. در گذشته

سندیکاها مشابه این کارها را هم انجام  داریسرمایهبسیار کوچکی از دنیای گسترده 

داده اند. چیزی که در جامعه ما حتی حصول همان مقدار نیز رؤیای ممنوعه 

هر نوع توهم پراکنی به حصول آن نقش تزریق سمی سندیکاساالران بوده است و 

به نفع سرمایه را ایفاء کرده ها کارگر و خلع سالح طبقاتی آنهای مهلک به مغز توده

 است. 

به سراغ پاسخ جنبش شورائی ضد کار مزدی کارگران برویم. پاسخی که در بنمایه 

قدرت طبقه خود  شویم تامی طبقاتی خود ضد پاسخ سندیکادوستان است. ما متشکل

روز خود، با افقی روشن، های را با بیشترین آگاهی، به طور متحد، برای تحقق خواسته
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، علیه صاحبان سرمایه، دولت و کل نظام بردگی مزدی اعمال داریسرمایهافق نابودی 

آورد. اول اینکه قدرت چگونه، می کنیم. این پاسخ به محض طرح، سؤاالتی را هم پیش

و راهکارها اعمال خواهد شد. دوم آنکه ها با کدام اهرمها و زمینهها هدر کدام عرص

چگونه خواهد بود. سؤال سوم، اعمال قدرت به ها رابطه اعمال قدرت و حصول خواسته

روز با امحاء کار مزدی و سرنگونی های این معنی از چه طریقی تحقق خواسته

که گفتگوی این سازمانیابی در شرائط زند؟ چهارم اینمی را به هم پیوند داریسرمایه

را ها حاضر و رویدادهای احتمالی پیش روی ما به طور خاص چه جایگاهی دارد؟ پاسخ

اعمال قدرت ضد سرمایه یک کاسه کنیم و یکجا مورد بررسی قرار دهیم. 

کارگر معنی مشخصی دارد. یعنی اینکه به هر میزان و های توده داریسرمایه

ان جنبش ما یاری دهد، قدرت طبقه سرمایه دار، همه اشکال تا هر کجا که تو

قدرت این طبقه را با قدرت متشکل طبقاتی خود به چالش بکشیم و 

کنم. وقتی با اعتصاب خود چرخ می تأکید جایگزینیبر روی این  سازیم. جایگزین

ریان داریم دست به اعمال قدرت زده ایم. تا اینجا شمی کار و تولید را از چرخش باز

تولید اضافه ارزش را در محدوده یک یا چند کارخانه متوقف ساخته ایم و صاحبان 

سرمایه و دولت سرمایه داران را در شرائطی قرار داده ایم که خود را ملزم به تحقق 

ما بدانند. همه تالش این است که اعتصاب پیروز شود و مطالبات روزمان های خواسته

با هر ها در همین جا این است که حصول خواستهمحقق گردد، اما مسأله مهم 

اهمیتی که دارا باشند فقط جزئی از زنجیره سراسری مبارزه ماست. ختم اعتصاب 

پایان یک دوره پیکار ما نیست. ما در ادامه این دوره باید توان طبقاتی موجود خود 

. اعتصاب را برای اعمال قدرت در هر حوزه ممکن دیگر را برنامه ریزی و پراتیک کنیم

مهم تر و تعیین کننده تری را های به سایر مراکز کار توسعه دهیم. بالدرنگ خواسته

دستور کار مبارزه روز خود سازیم. شریان تولید سود را در سطحی گسترده تر متوقف 

کنیم در می نمائیم. اگر قدرت داریم و به میزانی که قدرت بیشتر و بیشتر کسب
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مؤسسات و مراکز کار از دست بورژوازی و دولت  ها،خانهتدارک خارج ساختن کار

سرمایه باشیم، انحالل هر چه وسیع تر و مؤثرتر نهادهای اعمال حاکمیت سرمایه از 

نهادهای پلیسی و میلیتاریستی و اطالعاتی گرفته تا مدنی، سیاسی، دینی، فرهنگی و 

تماعی سرمایه را موضوع استقرار یا اعمال نظم تولیدی، سیاسی و اجهای همه سازمان

به شالوده قدرت سرمایه، به رابطه تولید اضافه ارزش ها مبارزه کنیم. در همه این حوزه

و به فراساختارهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی آن یورش بریم. اینکه در هر گام تا 

رویم سؤالی است که پاسخ آن را فقط آمادگی و میزان تدارک ما برای می کجا پیش

کند. اما یک چیز بسیار مهم است. خارج ساختن یک سطح هر می قدرت تعییناعمال 

چه متعالی تر و مرفه تر معیشت، آموزش و پرورش، بهداشت و دارو و درمان، ایاب و 

ذهاب و همه مایحتاج دیگر معیشتی، رفاهی و اجتماعی از سیطره مبادالت پولی باید 

طبقه ما قرار گیرد. برای تحقق های دهو انتظارات حی و حاضر توها در صدر خواسته

این انتظارات باید در تمامی قلمروهای زندگی اجتماعی قدرت خود را وارد میدان 

سازیم و به بیان دیگر قدرت سرمایه را با قدرت طبقاتی در حال استخوانبندی و رشد 

، و بالندگی جایگزین گردانیم. در چنین وضعی است که جنبش ما هر روز نیرومندتر

شود و راه پیکار ما برای نابودی میدار اگاه تر، سازمان یافته تر و شورائی تر و افق

گردد. نیروهای طیف رفرمیسم چپ به جای تمامی این می هموار داریسرمایهکامل 

و کارزارهای واقعی ضد کار مزدی، همه صدر و ذیل حرف خود را در ها تدارک

کنند. این منظر استنباط می یاسی خالصهسرنگونی رژیم سیاسی و تسخیر قدرت س

 ونی کهیون چپ بورژوائی به روند رویدادهای درون جامعه است. اپوزیسییک اپوزیس

کارگران را در  داریسرمایهخواهد بر موج مبارزه کارگران سوار شود، قدرت ضد می

د انتظارات رفرمیستی خود به خاک سپارد. تل خاک این قدرت را منجنیق انتقال خو

به ماشین دولتی سرمایه کند. نوعی از برنامه ریزی نظم تولیدی و مدنی و سیاسی 

« کمونیسم» سرمایه را جایگزین شکل دیگر آن سازد. نام این نظم جدید را به دروغ 
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را ماندگار کند. رژیم سیاسی سرمایه  داریسرمایهبگذارد، کارگران را فریب دهد و 

گردد که به دست جنبش شورائی سراسری ضد کار می فقط وقتی به طور واقعی ساقط

 مزدی توده وسیع کارگران سرنگون شود. 

. تمامی کارهای باال در صورت وقوع جنگ نیز دستور کار روز جنبش ضد 5

اهمیت، مبرمیت و چه ها ما خواهد بود. در همان حال که هر کدام آن داریسرمایه

گ همان گونه که گفته شد به احتمال بسا ویژگی معین خود را پیدا خواهند کرد. جن

 را فلج خواهد ساخت، بیکاری را معضل اکثر کارگرانها زیاد بخش اعظم کارخانه

کارگر های خانمانی را در نقطه نقطه زندگی تودهبی کند و آتش گرسنگی و فقر ومی

گرداند. در چنین شرائطی بعید است که اعتصاب در مراکز کار اهرم می شعله ور

بی برای اعمال قدرت باشد. جنبش ضد کار مزدی به میزانی که خود را سازمان مناس

تواند و باید دست به کار خارج ساختن می دهد و شوراهای سراسری خود را پدید آورد

مهم توزیع و فروش محصوالت از دست سرمایه های مراکز تولید و کار و کلیه شبکه

 زی روند کار و اداره همه این مراکز آماده سازد. داران گردد. باید خود را برای برنامه ری

 شوراها به میزانی که شکل گیرند، توسعه یابند، قدرت پیدا کنند و سراسری شوند

توانند شالوده سازمان شورائی ضد کار مزدی و سوسیالیستی متشکل از همه آحاد می

توانند می ند. شوراهاکارگر برای برنامه ریزی کار و تولید و امور اجتماعی گردهای توده

را ها و حوزهها راه جایگزین سازی قدرت سرمایه با قدرت طبقه کارگر در همه عرصه

 داریسرمایهپیش گیرند و در همین راستا به سوی سرنگونی دولت بورژوازی و نابودی 

گام بردارند. اگر قرار است با جنگ و جنگ افروزی به مقابله بر خیزیم تا جائی که به 

توان در مسیر انجام این کارها پیش تاخت. تنها در می و جنبش ما مربوط است طبقه

که جنگ همه آنها ها آنهای این صورت است که جنگ میان سرمایه داران و دولت

و همه سرمایه داران و  داریسرمایهعلیه ماست به جنگ طبقه ما علیه کل نظام 

توان و باید می یم و پرشوری است کهگردد. در دل چنین کارزار عظمی تبدیلها دولت
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همزنجیر طبقه خویش در سراسر دنیا فریاد زد که به یاری ما بشتابند. های بر سر توده

خود را بر پای دارند. که قدرت متشکل شورائی  داریسرمایهکه آنها هم شوراهای ضد 

البافی به خیها شاید برای خیلیها خود را علیه سرمایه وارد میدان کنند. این حرف

حساب آید اما تاریخ زندگی بشر تاریخ مبارزه طبقاتی است. مبارزه طبقاتی امر حیاتی 

کارگر ما نیز راهی جز شعله ور های و اجتناب ناپذیر همه استثمار شوندگان است. توده

نمودن پیکار ضد کار مزدی خود ندارند. وقتی که بورژوازی هارتر و درنده تر و سفاک 

ند ما نیز باید پرتالش تر، پرشتاب تر و نیرومندتر علیه سرمایه پیکار کمی تر تعرض

  کنیم.
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       2012اوت                        مغزهای شسته و نفیر جغدهای سلطنت طلب

 

آلوده است و افق ای فشار بربریت بورژوازی اسالمی فضای زندگی انسانها را به گونه

که هر شب پره علیل غارهای توحش سرمایه کرده است  را به حدی کورها زندگی آن

افتد. در این ویرانه هر جغدی صدای زشت می هایش به شوق پرواز با تماشای سیاهی

 پندارد و صف طوالنی شنوندگان مشتاق را برایش خوابمی خود را آوای زندگی

ن مالی شده فارسی زبان تأمیهای اخیر فرح پهلوی با تلویزیونهای بیند. مصاحبهمی

دولت امریکا، به حرف افتادن کسانی مانند پرویز ثابتی، هوشنگ نهاوندی، امیر 

محافل سلطنت طلب و های طاهری و همانندان، گسترش دامنه جنب و جوش

خیابانی یا حتی  گستاخی آنها های برای راه انداختن نمایشها احساس جسارت آن

نیروهای دیگر های و راهپیمائی برای بر هم ریختن نوع حزب اللهی تظاهرات

 از این شب پره پروازی هاست. هائی ون گوشهیاپوزیس

و جلوس دولت هار  داریسرمایههنوز چند صباحی از سرنگونی رژیم شاهنشاهی 

اسالمی بورژوازی نگذشته بود که شرکای ناراضی مردارخوار حاکمان ساقط، 

فرومانده و سردرگم را آغاز های قیاس به دست، بازی با موج توهم تودههای چرتکه

قدر عافیت ندانستید، حاال بکشید، فریب خوردید، راه افتادید و انقالب » کردند. 

کردید، کشتارها بیشتر از گذشته است، صنعت رو به ویرانی است. بیکاری روزافزون 

این رژیم بیش از زمان شاه است، چادر و حجاب اجباری های است، شمار زندان

د، امنیت کنمی و حاال داریم، سنگسار و قصاص وجود نداشت اما امروز بیداد نداشتیم

ها که نیازی به گفتن آنها و مقایسهها و نوع این حرف« از گذشته بدتر شده است.

در طول این سه دهه هر سال پررونق تر از سال پیش ها نیست. بازار قیاس پردازی

، حمام خون 60شتارهای عظیم بعد از خرداد بوده است. با وقوع جنگ ایران و عراق، ک

کارگر و فرودست در باتالق گرسنگی، بیکاری، فحشاء، های ، غرق شدن توده67سال 
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و ها این بازار پرغوغاتر شد، مشاجرات هسته ای، تحریم ها،اعتیاد و سایر سیه روزی

آغاز تا  خطر حمله نظامی امریکا آن را به اوج رونق رساند. حرف قیاس کنندگان از

ژی ارتجاعی متضمن شستشوی مغز و ذهن فرجام یک چیز است. خلق یک نوستال

اینکه گویا رژیم شاه از خلف اسالمی خود بهتر بود و برای رهائی از چنگال  ها،انسان

 قهر حاکمان فعلی باید به سراغ وارثان تاج و تخت رفت!! 

کمترین میزان شعور و تکلیف کارگر ایرانی با این خزعبالت بسیار روشن است. 

گوید که معضل زندگی وی و طبقه اش چه در ایران و چه می شناخت طبقاتی به او

 داریسرمایهکه وجود نظام ها در سراسر جهان نه خوبی و بدی یا تفاوت میان رژیم

زیر هر نام و عنوان نهاد قدرت سرمایه و ابزار تحمیل نظم اقتصادی، ها است. دولت

کارگرند. تفاوت آنها در های بر توده داریسرمایهرهنگی و اجتماعی سیاسی، مدنی، ف

اساس خود به جمهوری، سلطنتی، الئیک، دینی، دموکراسی پارلمانی و سوسیال 

در چند چیز است. اول اینکه ها گردد. ریشه تفاوتنمی دموکرات بودنشان مربوط

مطالبات رفاهی، جنبش کارگری جامعه معین تا کجا و کدام مدار برای تحمیل 

سیاسی و اجتماعی خود بر بورژوازی پیش تاخته یا بالعکس قادر به هیچ تعرضی نشده 

و عقب نشسته است، دوم آنکه آستان شکنندگی سرمایه اجتماعی و ظرفیت بورژوازی 

کشور برای پسگرد اجباری یا تن دادن به گزینه تحمل مطالبات کارگران به جای 

سوم و باالخره اینکه جدال جاری طبقه کارگر علیه سقوط، در چه سطحی باشد. 

با توجه به نقش مخرب رفرمیسم راست سندیکالیستی در ها سرمایه داران و دولت آن

در سوی دیگر کدام آرایش را به خود  داریسرمایهیک سوی و اثرپذیری رادیکال ضد 

 گرفته و کدام موقعیت پیکار را احراز کرده است. 

هیأت نهادهای قانونگزاری، برنامه ام و عنوان سرمایه تشخص یافته در زیر هر نها دولت

گیری، اجرائی، مدنی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، ایدئولوژیک، رسانه ای، ریزی، تصمیم

هستند. کل این ها نظامی، اطالعاتی، پلیسی، شستشوی مغزی، سرکوب و مانند این
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باشند. بر می پاسدار این نظام نهادها اشکال اجتماعی توسعه یافته نظم سرمایه و

همین اساس هر دولتی یا هر سلول ساختار هر شکل دولت موجود با هر میزان آزادی 

و طبقاتی قرار دارد. منحنی ای کارگر در ستیز و تضاد ریشههای و حقوق انسانی توده

در مقابل مطالبات اولیه رفاهی، اجتماعی و ها انعطاف، عقب نشینی یا سازش دولت

گردد که قدرت پیکار طبقه کارگر می آغازای زادیخواهانه کارگران درست از نقطهآ

یا سرمایه متعین در لباس نظم  داریسرمایهشود و ماشین نظم می وارد میدان

گیرد. ریشه می سیاسی و مدنی و حقوقی و پلیسی و ابزار سرکوب را زیر ضربات خود

در وسعت، شدت و قدرت کوبندگی این  با هم را باید در این جا،ها تفاوت دولت

ضربات جستجو نمود. کارگر آگاه پدیده دولت و تفاوت میان شکلهای مختلف 

کاود. در همین راستا و از همین سکوی دید، دنبال قیاس می موجودش را از این منظر

نیست. برای او جایگاه هر دولتی در ها و تمیز نهادن میان خوب و بد آنها دولت

بیند می ترین است. او با سرمایه در جنگ است. دولت را عین قدرت سرمایهجدول بد

نیستند و بحث ای نکات تازهها داند. ایننمی و جنگ علیه این دو را قابل تفکیک

حاضر نیز قصد بازگوئی بدیهیات را ندارد. طرح شدند تا بگویم که منظور نگارش این 

وت با دیگران یا از منظری دیگر!! بلکه مقابله متفاای به گونهها سطور نه مقایسه رژیم

چندش باری است که وارثان های و توهم آفرینیها الزامی و آگاهگرانه با عوامفریبی

دولت اسالمی برای های و جنایتها رژیم سلطنتی با اغتنام فرصت از سه دهه بربریت

ایران راه  کارگری و غیرکارگریهای شستشوی مغزی یک نسل از جوانان خانواده

 انداخته اند. 

تاریخ های جمهوری اسالمی قطعاً یکی از درنده ترین و بشرستیزترین دولت

است. در این جای هیچ شکی نیست اما ابعاد سبعیت، انسان ستیزی و  داریسرمایه

شاه و رضاخان هیچ دست کمی از همین نماد عالی توحش بورژوازی های بربریت رژیم

انقالب اکتبر، استقرار یک دیکتاتوری سرکوبگر پلیسی،  نداشته است. با وقوع
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بوروکراتیک و بسیار متمرکز در ایران دستور کار فوری دولت روز انگلیس شد. رسالت 

این ماشین دولتی مقتدر کشتارگر در این نقطه دنیا را ایجاد سدی آهنین و نیرومند 

نه و استوار از منافع و کارگری منطقه، دفاع سرسختاهای در مقابل کمونیسم و جنبش

انگلیس در شرق و تضمین موقعیت مسلط امپریالیستی  داریسرمایهانتظارات 

داد. ایران در محاسبات روز سرمایه داران می بورژوازی بریتانیا در آسیا تشکیل

این کشور  داریسرمایهاز زنجیره بازار ای انگلیسی، کانون داغ پیش ریز سرمایه، حلقه

شد. این می دروازه مهم تسلط بر هندوستان و ممالک دیگر آسیائی تلقی و سوای اینها

یتش به یروزی انقالب اکتبر اعتبار و اهماز پیش وجود داشت و اکنون با پها ارزیابی

های رفت. برقراری یک دیکتاتوری سرکوبگر و قادر، در اینجا برای امپریالیستمی اوج

های آغاز گردید. زمینهها طراحی و اجرای آن هاحیاتی بود، نقشهای انگلیسی مسأله

فراهم شد. سید ضیاء طباطبائی روحانی منفور و  1299سال  اسفندکودتای سوم 

نخست وزیر سرسپرده وقت رسالت اجرای نقشه را به دوش گرفت. فرماندهی نظامی 

توطئه به عهده رضاخان میرپنج افتاد. کودتا رخ داد و متعاقب آن حکومت وحشت و 

 انسان زحمتکش و فرودست سنگین ساخت. ها رور سایه شوم خود را بر سر میلیونت

تعیین شده های دیکتاتوری سیاه حاصل کودتا شرائط را برای پیشبرد موفق هدف

بورژوازی امپریالیستی بریتانیا معماری کرد. رضاخان در طول مدتی کوتاه مراحل 

و باالخره نخست وزیری را طی  فرماندهی نیروی قزاق، سردارسپهی و وزارت جنگ

نمود و بر تخت سلطنت نشست. او این مقام را احراز کرد تا آنچه را که قدرت برتر 

خواست جامه عمل پوشاند. در آن روز رابطه خرید و فروش می جهانی داریسرمایه

نیروی کار شیوه تولید مسلط جامعه ایران نبود اما فرایند توسعه کاپیتالیستی کشور از 

تاخت. سلطنت می قبل شروع شده و باشتاب به سوی نقطه فرجام پیشها دتم

که باالتر اشاره رفت، روند انکشاف و تسلط پوئی هائی پهلوی باید همراه با مأموریت

شیوه تولید جدید را در چهارچوب تقسیم کار جهانی سرمایه و منطبق بر تضمین 
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برد. تبدیل جامعه ایران به می ه پیشامپریالیستی انگلیس ب داریسرمایهجامع منافع 

بهشت سود و انباشت و قدرت سرمایه داران و جهنم گرسنگی و بیماری و فقر و 

کارگر و زحمتکش، شکل متعالی مطلوب تأمین این های بهداشتی تودهبی آوارگی و

 هدف بود. تحقق همه اینها به استقرار هارترین و خونبارترین شکل دیکتاتوری موکول

پاسدار  ها،اعمال این جنایت ها،واقعی ایفای این مأموریتدار د و رضاخان میدانشمی

این جهنم شد. سلطنت او جواز موجودیت و مشروعیت خود را از اینجا، با این دورنما 

و از قعر این محاسبات به چنگ آورد. تاریخ نگاری وارونه باف بورژوائی هر تکان هر 

میزان سرمایه در هر حوزه استثمار طبقه کارگر، هر برای پیش ریز هر دار سرمایه

عربده هر نماینده فکری و سیاسی سرمایه برای هموارسازی راه توسعه انباشت 

برای تغییر در برنامه ریزی دار کاپیتالیستی، هر چاره اندیشی هر بخش طبقه سرمایه

کند. این می نظم اقتصادی و سیاسی سرمایه را کشف و کرامات عظیم تاریخ قلمداد

تاریخنگاری با همین ماهیت اواًل بر ییوند سرشتی میان سرمایه و فراساختارهای 

اندازد می حقوقی، اجتماعی، مدنی متناظر با الزامات سودآوری و خودگستری آن پرده

آرمانهای » و « منافع عام شهروندان» ، «مصالح آبادانی جامعه» اخیر را های و پدیده

زند، ثانیاً عناصر دست اندر کار برنامه ریزی یا اجرای می جار«  مشترک ملی  انسانها

سازد و آنان را می این امور را باز هم از سرمایه و از  استخوانبندی طبقاتی خود متمایز

 کند. می بر تنها و مانند این« نخبگان اجتماعی» ، «قهرمانان ملی » لباس 

تالیستی ایران نیازمند ارتش هار منظم، نسخه پیچی امپریالیستی فرایند انکشاف کاپی

تأسیس راه، جاده، راه آهن، دانشگاه، ساماندهی امور مالیه، احداث پاالیشگاه، چالش 

موانع سر راه انباشت سرمایه و نوع این کارها بود. سلطنت رضاخان انجام این امور را با 

های تودهتحمیل فاجعه بارترین شکل تشدید استثمار و بیحقوقی کارگران یا 

را ها مزدور تمامی این ددمنشی زحمتکش دیگر در هم آمیخت و تاریخنویسان

خدمات گرانبها و معجزات سترگ و پرارج وی در راه اعتال و آبادانی کشور رقم زدند. 
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او به فرمانروائی خزعل در خوزستان پایان داد زیرا امپریالیستهای انگلیسی امنیت 

دیدند، اقتدار می ازمند استقرار تام و تمام قدرت مرکزینفت در منطقه را نیهای لوله

سیمتقو و سران عشایر، از جمله همین خزعل را در هم کوبید زیرا تأمین ثبات مورد 

کرد. می و تضمین منافع قطب مسلط سرمایه جهانی چنین اقتضاءها نیاز سرمایه

یو را ساز و کار نمایش دروغین و مضحک جمهوری خواهی راه انداخت زیرا این سنار

و جلب اعتماد دولت روز ها انبوه، بلشویکهای مناسبی برای ورود به پاشنه آشیل

معرفی نمود زیرا  1919دانست. خود را طرفدار الغاء قرارداد نفرت بار می شوروی

 گردید.   می گرفتن چنین ژستی مایه اعتبار تصنعی و جعلی او

و ندار آنان توسط شخص دار با تصرف همه پروسه خلع ید دهقانان در بسیاری جاها

رضاخان و از طریق اعمال قهر نظامی به ورطه تحقق پیوست. بخشی از رسالت 

شهربانی، دادگستری و نیروی ژاندارم این بود که هر کشتزار مرغوب، هر کارخانه، 

اقتصادی سرشار از سود نی، هر بخش تجارت کاال، هر حوزه مرتع، جنگل، خط کشتیرا

 ها،ه قلمرو مالکیت بالمنازع او منتقل کنند. در طول چند سال تقریباً کل زمینرا ب

معادن و جنگلهای چند استان شمالی کشور از خراسان و گرگان تا  ها،داریصنایع، دام

سمنان و مازندران و جاهای دیگر ملک طلق خانواده وی شد. سالیانه از عواید نفت 

حساب شخصی خود واریز نمود. درآمد ساالنه اش دالر روز امریکا به  12000جنوب 

ومستغالت تحت مالکیتش ها از استثمار کارگران و دهقانانی  که در امالک، کارخانه

میلیون دالر به  25ساالنه  میلیون تومان آن زمان گذشت. 70کردند از مرز می کار

های او در سال بانکی خود در انگلیس، امریکا و آلمان واریز نمود. دارائیهای حساب

میلیارد تومان رسید. بساط بردگی فرعونی پهن نمود  7آخر حکومت به رقمی باالتر از 

و نیروی کار رایگان کارگران و بیگاری دهها هزار دهقان را زیر فشار سرنیزه وثیقه 

 برپائی صدها کاخ و قصر و ویالی شخصی ساخت. 
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انی مخوف مبدل گردید و هر نفس حکومتش سراسر جامعه به زندهای با استقرار پایه

کشیدن خالف اراده مطاع شاه با مرگ حتمی پاسخ گرفت. برای ایفای نقش به عنوان 

و به دست آوردن  داریسرمایهپیشبرد امپریالیستی پروسه توسعه دار رژیم عهده

سراسر جامعه را برهوت گرسنگی، فقر، وبا، طاعون و ها و ثروتها همزمان این سرمایه

ر کارگران و دهقانان به فروش فرزندان خردسال خویش کرد. کل شهرها حتی اجبا

دهات تبعیدگاه معترضین گردید و شهربانی هر شهر در کنار بگیر و ببندها و 

کشتارهای روزمره، محل کنترل خیل آوارگان تبعیدی نقاط دیگر کشور شد. کل 

ساده میان شهرها پاسپورت  ساکنان جامعه زیر فشار قهر شاه باید برای هر جا به جائی

های کردند و در غیر این صورت برای مدت نامعلوم به سیاهچالمی سفر دریافت

افتادند. نیروی ژاندارم همه جا بختک وار به جان اهالی روستاها افتاد و می شاهنشاهی

. خاندان شاهی شریک مالکیت نوع امنیت را از آنان سلب کرد زیر نام برقراری نظم، هر

شد و اربابان فئودال اجازه یافتند که زیر برق شمشیر ها هره مالکانه بزرگ فئودالو ب

قوای نظامی و انتظامی شاه فشار استثمار دهقانان را به نقطه انفجار رسانند. زندان 

و ژاندارمریها ها حتی ساختمان شهربانیها پشت سر زندان ایجاد گردید و حیاط زندان

بیماران تیفوسی و آویختگان  ها،شکنجه، تیرباران شده همگی گورستان کشته شدگان

 به دارها شد. 

به دستور وی مأموریت یافتند تا کیف ها و احمدی« پزشک احمدی» جالد معروف 

تزریقات و نخ و سوزن و سایر ادوات در دست از طریق تزریق هوا، دوختن لبان، پرتاب 

هر آدم ناراضی پایان بخشند.  و راههای دیگر به زندگیها به زمین از پشت بام

باز هم قادر به کسب  ها و حیلتها حالت ها،رضاخان با همه این ترفندها، درندگی

انگلیسی نشد و درست به همین دلیل چند سال های جای دلخواه در قلب امپریالیست

هیتلر و بورژوازی ناسیونال فاشیست های با مشاهده یکه تازیداری پس از شروع زمام

مان در تدارک تغییر آویختگی از یک قطب سرمایه جهانی به قطبی دیگر افتاد. در آل
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آلمانی به حوزه های الزم برای سرازیر شدن سیل سرمایههای مدتی کوتاه زمینه

را زیر عناوین ها عضو ستون پنجم نازی 2500انباشت داخلی را فراهم ساخت. 

گر در مناطق مختلف ایران، در میان بازرگان، مستشار، کشاورز یا هر اسم و رسم دی

مختلف کار و زندگی درون جامعه از امکانات مورد نیاز های عشایر و ایالت و در حوزه

خود برخوردار کرد. رضاخان با این کارها درجه نامطلوبی های برای پیشبرد فعالیت

 خود برای قطب قدرت مسلط امپریالیستی روز را بیش از پیش نمود و باالخره با

شکست نیروهای محور و پیروزی ارتش متفقین در جنگ، وجود وی زائد تشخیص 

 داده شد و از صحنه معادالت سیاسی روز حذف گردید. 

دوره تزلزل قوام و از هم گسیختگی ساختار حاکمیت سیاسی  32تا  20های سال

پراکنده های عروج گسترده جنبش کارگری ایران و جنبشها است. در این سال

را از رژیم سلطنتی حاکم تا حدود  داریسرمایهنی مجال اعمال دیکتاتوری هار دهقا

زیادی سلب نمود. احزاب بورژوازی از حزب توده تا طیف نیروهای درون جبهه ملی و 

کارگران، ضد  داریسرمایهنهضت آزادی با همه توان برای مهار موج طغیان ضد 

دگان و فرودستان و هدایت این امواج فئودالی دهقانان، ضد سلطنتی همه استثمارشون

به باتالق متعفن منافع بورژوائی خود تقال کردند، با همه اینها شهر، روستا، کارخانه، 

توأمان ضد استثماری و ضد های مزرعه و همه جای جامعه در سیل پرخروش خیزش

 سر« شاه سلطنت کند، نه حکومت» سلطنتی غرق بود. در حالی که حزب توده شعار 

ریسندگی و بافندگی اصفهان چرخ تولید را از کار های داد کارگران کل کارخانهیم

انداختند و دست در دست هم، متحد و یک صدا با وسائل کار روزمره خویش از زاینده 

نت، نمایش نفرت علیه سلطاسفند شهر به عنوان  24رود گذشتند تا در میدان 

را با ها آن را قطعه قطعه کنند. این سال مجسمه شاه را بر زمین کشند و از شدت تنفر

توان دوره متعارف حاکمیت مستقر و پابرجای رژیم شاه نمی توجه به چنین اوضاعی

آغاز شد. سنگ  1332مرداد سال  28نامید. عمر واقعی این رژیم از کودتای سیاه 
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رای بنای استقرارش را باید در عزم مشترک دولت امریکا و بورژوازی داخلی شریکش ب

 ها،درهم کوبیدن خونبار جنبش کارگری ایران، قتل عام سراسری کمونیست

و دار ساماندهی جامعه به عنوان حوزه نیروی کار شبه رایگان برای طبقه سرمایه

انحصارات عظیم امپریالیستی، خفه کردن هر صدای اعتراض هر انسان عاصی از فشار 

ه تسلیحاتی و پایگاه نظامی قطب غربی بربریت بردگی مزدی، تبدیل ایران به زرادخان

سرمایه در خاورمیانه و در کنار مرزهای شوروی سابق، تسلط بورژوازی امریکا بر یکی 

 از حساس ترین مناطق استراتژیک جهان و منابع انرژی موجود در حوزه خلیج دید. 

وان رژیم شاه از دل کودتائی شوم با این اهداف بشرستیزانه بازپردازی شد و به عن

ماشین قهر، کشتار و توحش سرمایه در ایران و منطقه شروع به انجام وظیفه کرد. 

قابل مقایسه  60روزهای بعد از کودتا فقط با دوره وحشت و دهشت بعد از خرداد سال 

است. زندگی میلیونها کارگر و زحمتکش اسیر سونامی خون شد. ژاندارمری هر روستا، 

سیاهچالها،  ها،هر محله هر شهر بزرگ، زندانهای شهربانی هر شهر کوچک، کالنتری

و مراکز نظامی سراسر کشور از دستگیرشدگان پر گردید. ها شکنجه گاهها، پادگان

تیر، کثیر و کثیرتر شد. در اقصی نقاط روستائی مملکت های دارها بر پای و میدان

ت و کشتار حبس کرد و موج وحشها را در سینهها برای روزها حکومت نظامی نفس

و  32مرداد  28تمامی جامعه را در خود غرق ساخت. در قیاس میان روزهای بعد از 

یک چیز را نباید فراموش کرد. در هر دو دوره سونامی دهشت و  60خرداد سال  30

هنوز بر موج توهم جمعیت وسیع  داریسرمایهکشتار راه افتاد. در دومی رژیم اسالمی 

ده مزدور سوار بود. در اولی حتی ژاندارم و پلیس و خدمه لومپن پرولتاریای عقب مان

 قتل عام نیز اگر نه غالبًا اما در سطحی نسبتاً وسیع از سر ترس به این جنایت تن

 .دادندمی

حاصل کودتای سیاه برای چندین سال کل جامعه را گورستان  داریسرمایهسلطنت 

یک شاعر ناسیونال تاریک و سوت و کوری ساخت که در پهندشت آن به قول 
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در اینجا هر سنگ  داریسرمایهنظام « آمد به گوش!نمی وای جغدی هم» شووینیست 

بنای قدرت، هر وجب گسترش حوزه انباشت، هر میلیمتر توسعه، هر دینار سود افزون 

بین المللی و های تر یا هر مقدار رونق بازارش را با حفاری تمامی تجارب بربرمنشی

و به کارگیری یک جای کل این تجارب علیه طبقه کارگر و توده  تاریخی بورژوازی

فرودست جامعه به هم پیوند زد. در ادبیات سیاسی چپ به طور معمول از دیکتاتوری 

شاه صحبت شده است اما آثار فاجعه بار این دیکتاتوری بر روی سرنوشت زندگی و 

 البدشکافی نگردیده است. کارگر هیچ گاه بررسی و کهای کار و مبارزه و آینده توده

مرداد، فقط با  28بعد از کودتای های سال داریسرمایهدیکتاتوری هار سلطنتی 

از جنس زندان، شکنجه، اعدام، نبود آزادی بیان، فقدان حق تشکل، هائی شاخص

تحزب و مانند اینها قابل توصیف نیست. آنچه این دیکتاتوری دنبال کرد سالخی، 

یا حتی هر  داریسرمایهوانه اندیشیدن به هر شکل اعتراض ضد جراحی و امحاء هر ج

نوع مایه بندی آزاداندیشی و آزادیخواهی انسانی بود. وقتی رژیم شاه نسل بعد از نسل، 

کارگری یا بعضًا غیرکارگری را به جرم خواندن چند های جوانان درس خوانده خانواده

خت، تنها پیام جنایتش این بود که اندامی به سیاهچال« ماهی سیاه کوچولو» صفحه 

باید مصالح سرمایه و سلطنت بورژوازی  هر حرکت ذهن هر آدمیزاد به خارج از مدار

 داریسرمایهتاریخ های منکوب و منهدم گردد. جنایتی که در کارنامه درنده ترین رژیم

ق توان مشابه آن را پیدا کرد. ساواک شاه دستگاه اختاپوسی تزریمی هم به ندرت

همین شرنگ مرگ به کل فضای زندگی و فکر و نگاه اجتماعی طبقه کارگر یا حتی 

تعقیب و  ها،درگیری ها،غیرکارگران ناراضی بود. کل بگیر و ببندها، شکنجه دادن

فقط بخشی از کار این نهاد جنایت ها و خونریزیها اعدام ها،زندان انداختن ها،مراقبت

ش دیگر کارش را خلق فضای رعب و کنترل و دهشتی داد، بخمی و سبعیت را تشکیل

و ساختار قدرت  داریسرمایهکرد که در درون آن هیچ نسیم خیال ستیز با می تعیین

زیادی از نطفه بندی وزش پیدا ننماید. شمار سیاسی سلطنتی آن فرصت 
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خطر بودنشان یقین بی دستگیرشدگان ساواک افرادی بودند که رژیم شاه در مورد

افتادند تا شاید افق امکان مبارزه و مخالفت می به زندانها سالها داشت اما آن کامل

 42خرداد سال  15کور گردد. در روز ها در وجود انسان داریسرمایهبا منویات دولت 

در شهر شیراز مثل همه شهرهای دیگر ایران هر جنبده خارج از اماکن مسکونی را 

ندان انداختند. شمار قابل توجهی را بدون هیچ پرس دستگیر کردند و برای روزها به ز

و جو محکوم به اعدام نمودند. در میان محکومان فردی بود که وقتی وی را برای اعدام 

دانست. از اینکه چیزی به نام دولت وجود دارد یا شاه نمی بردند، معنی واژه اعدام را

دادند هم چیزی می کیست و تظاهرات چیست حتی اگر زندانیان برایش توضیح

خبر از همه جا به طور تصادفی بی شد. از یک نقطه دوردست کوهستانینمی متوجه

روز مذکور برای خرید راهی شیراز شده بود و عوامل رژیم سرنوشتش را آن گونه که 

 شد. می پرها گفته شد تعیین کردند. برگ برگ تاریخ رژیم شاه با انبوه این جنایت

حتی ها توهای تاریک زندگی خانوادگی آدمر تمامی هفت پسابوس وحشت ساواک دک

بست، بر می را به شالقها در عمق دورافتاده ترین روستاها شیارهای مغز و ذهن انسان

کرد، می داشت. مدارس را گورستانمی را از تکلم بازها زد، زبانمی قفلها دهن

این وضع از اواخر دهه ساخت. می کار را غرق در سکوت و رعب و هراسهای محیط

کارگری های با رخ نمائی طالیگان اعتصابات و خیزش 50و به ویژه شروع دهه  40

مسلح های و مناطق خارج از محدوده شهرها، با ظهور سازمانها درون کارخانه

صدها بار بدتر و وخیم تر شد. دور ای زیرزمینی و دورنمای انفجار وسیع قهر توده

ی شروع گردید، موج خفقان، فشار، دستگیری و زندانی کردن جدیدی از زندان ساز

بیش از پیش طغیان کرد. شمار سیاهچالها از حوصله شمارش باال رفت. ها انسان

کثرت زندانیان از همه مرزهای پیش، گذشت. بازار تولید وسائل شکنجه و شکنجه گر 

وجب  گشت ساواک وجب بههای روزمره شد، ماشینها رکورد شکست. اعدام
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نجومی تمامی این های شهرهای بزرگ را زیر چرخ خود گرفت و هزینههای خیابان

 کارگر بار گشت.  های بر زندگی تودهها و جنایتها بربریت ها،سبعیت

گدازان سود، برای غرش سیل مذاب اضافه های ایران برای اشتعال کوره داریسرمایه

ایفای نقش مطلوب در چرخه سامان پذیری برای رونق طالنی انباشت و برای  ها،ارزش

و تقسیم کار بین المللی سرمایه نیازمند این شکل دیکتاتوری بود و رژیم سلطنتی 

گفت. این دیکتاتوری اختاپوسی از یک سوی پیش می بورژوازی به این نیاز جواب

ران چند رقمی سرمایه داهای ایران و نرخ اضافه ارزش داریسرمایهشرط پویه بازتولید 

داخلی و جهانی بود و از سوی دیگر هزینه بازتولیدش باید با افزایش انفجارآسای 

تنها بخش علنی  49تا  32های شد. در سالمی کارگر تأمینهای شدت استثمار توده

برابر افزایش یافت و این  15غیرمحرمانه بودجه نظامی متضمن ثبات این دیکتاتوری  و

باز هم چهار برابر گردید. در برنامه پنجم عمرانی رقم سال بعدتر  3اقالم به فاصله 

درصد کل بودجه ساالنه  30میلیارد ریال روز گذشت که حدود  2000مذکور از مرز 

هائی کرد. طبقه کارگر ایران باید در کنار کوهساران عظیم سرمایهمی کشور را تعیین

نجومی خوراک این های هنمود هزینمی ایران و جهان تولیددار که برای طبقه سرمایه

اختاپوس قهر پلیسی و نظامی دست اندرکار حمام خون هر جنب و جوش اعتراضی 

 خود را هم پرداخت کند. 

رژیم شاه به یمن وجود همین ماشین غول پیکر قهر میلیتاریستی و پلیسی بود که 

ار آنان را کرد و از این طریق فشار استثممی توان مهار طوفان مبارزات کارگران را پیدا

آخر های برد. کارگران واحدهای بزرگ صنعتی به ویژه در سالمی روز به روز باالتر

عمر رژیم، در قیاس با جمعیت بسیار عظیم تر همزنجیران خویش در صنایع متوسط، 

 کشاورزی یا قلمروهای دیگر دستمزد نسبتاً بیشتری دریافتهای کوچک، حوزه

را پشت سر نهاد.  %600مرز ها رگران در همین سالکردند، نرخ استثمار همین کامی

یا  %70بیش از ها کارگری این سالهای میلیون نفوس جمعیتی خانواده 30از حدود 
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بردند و یا بخش می ویران گلی به سرهای کردند یا در کومهمی در حلبی آبادها زندگی

 ی مسکنمهمی از بهای شبه رایگان نیروی کارشان را به صورت اجاره بها

تومان در جهنم  1000ساکنان روستاها با عایدات ساالنه زیر  %37پرداختند. می

 10خوردند. شمار پزشکان در سراسر جامعه از می گرسنگی و بیماری و ذلت غوطه

خیابانهای شمال شهر تهران  نفر در 3000هزار نفر باالتر نرفت و از این میان حدود 

 56نمودند. تا سال می کالن ایفای وظیفههای یهبرای تضمین سالمتی صاحبان سرما

کارگر و زحمتکش مناطق روستائی از دسترسی به آب سالم های توده %85بالغ بر 

آشامیدنی و برق به طور کامل محروم ماندند. در غالب این نواحی کل امکانات 

تا  40م برای یلین و مرکورکروپنی سداری بهداشت و درمان اهالی به یک بهیار با مق

شد. رژیم می محدودها روستا و چندین هزار انسان در معرض مدام انواع بیماری 50

طبقه های حجم سرمایه داریسرمایهشاه با برپائی چنین جهنم گند و خون و وحشت 

را به اوج برد و در این میان طول و عرض مالکیت شخص خود و افراد دار سرمایه

د شده طبقه کارگر را تا چشم کار کند امتداد داد و تولیهای خاندان شاهی بر سرمایه

خورشیدی تمام سرمایه یا عظیم ترین قسمت سهام  50عظمت بخشید. در دهه 

بانکهای عمران، ایرانشهر، توسعه صنعتی، اعتبارات، ایران و انگلیس، صندوق تضمین 

های هتلصنعتی، عمران ترینوال، سرمایه گذاری ایرانشهر، فرست نشنال، بیمه ملی، 

رامسر، آبعلی، شاهی، سخت سر، گچسر،  عظیم هیلتون، اوین، ونک، بابلسر، چالوس،

تفریحی آبرود و رامسر و بابلسر، شمار کثیر کازینوها، طرح عمران جزیره های مجموعه

بزرگ مانند اتوموبیل سازی جنرال های کیش، رستوران فرودگاه مهرآباد، کارخانه

ریچ، هپکو، داروپخش، کشتیرانی ایران، سیمان تهران، اف گودبی موتورز، الستیک

سیمان خوزستان، سیمان فارس، ایرانیت، صنایع تولید مواد نسوز، شرکت معدنی 

شهریور، چاپ و نشر دانش، نیشکر اهواز، قند کرمانشاه، قند  25سنگواره، چاپخانه 

آسمانخراش  هایفریمان، قند قهستان، گوشت زیاران، زنجیره عظیم مستغالت و برج
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و فراوان مؤسسات غول پیکر تولیدی و مالی دیگر، همه و همه به شاه و خانواده اش به 

انباشته وی در های تعلق داشتند. ارقام نجومی سرمایهدار مثابه بزرگترین سرمایه

سویس، امریکا، هلند، انگلیس و جاهای دیگر نیز به اندازه کافی شهره عام و های بانک

 خاص بود. 

نکات باال یک نکته دیگر را اضافه کنیم و بحث را خاتمه دهیم. دراکوالی خونخوار  به

ایران به طور واقعی از قعر جهنم بردگی مزدی زیر چتر  داریسرمایهجمهوری اسالمی 

قدرت و حاکمیت رژیم سلطنتی سرمایه سر بیرون آورد. در عمق این جهنم بود که 

طبقه کارگر داشت یا هر  داریسرمایهضد  هر چه نشان از چپ و کمونیسم و جنبش

نفس کشیدن آزادیخواهانه و حق طلبانه هر معترض ضد سرمایه و دیکتاتوری هار 

سرمایه حتی هر تقالی نیروهای پروروس و پروچینی یکراست اسیر قتل عام شد اما 

و مسموم نفرت بار  همزمان سراسر جامعه به حریم کشت و کار هر شکل خرافه بافی

توسط رمال ترین و دجال ترین عوامفریبان معمم و  ها،می در مغز و ذهن تودهاسال

مکالی دینی تبدیل گردید. یک بند مهم نانوشته منشور کار رژیم شاه این بود که 

برای قلع و قمع هر چه مطمئن تر هر رویکرد کمونیستی درون جامعه بازار فروش 

رونق ممکن برخوردار گردد. در  توهمات و باورهای گمراهساز اسالمی از حداکثر

تمامی سالهای عمر این رژیم بخش عظیمی از حاصل استثمار کارگران در دستان 

مسجد، حسینیه، مهدیه، تکیه، ها نابکار صاحبان سرمایه صرف تأسیس میلیون

شد. صدهزاران روحانی شیاد در هر کوی و برزن ها امامزاده، حوزه علمیه و مانند این

حاصل های ات الزم برخوردار شدند تا با انباشتن شکم از اضافه ارزشاز همه امکان

ذهن جوان و های استثمار کارگران، کوله بار افیون شستشوی مغزی دینی را در قفسه

تزریق ها پیر و زن و مرد جامعه جاسازی کنند و این سموم را به جریان فکر آن

ندهای مافیائی اسالمی در زیر چتر و باها و دستهها هیئت ها،نمایند. تمامی انجمن

خواهند بر سر فکر و شعور می حمایت ساواک شاه و سرمایه فرصت یافتند تا هر چه
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مختلف در آورند. رماالن و شیادان روحانی یا غیرروحانی از دنیائی فرصت و های نسل

امکان برخوردار شدند تا ارتجاع هار اسالمی را به عنوان بدیل کمونیسم یا جنبش 

واقعی رهائی انسان طرح نمایند و به هر کار دیگری دست یازند. بخشی از بورژوازی 

و نیمه اول  40نیمه دوم دهه های ایران با اغتنام فرصت از همین وضعیت در سال

دست به کار ایجاد غیررسمی یک شبکه قدرت سراسری با بیرق شوم مذهبی  50دهه 

ای بود که بعدها و به گاه خیزش توده گردید و همین شبکه سازمان یافته غیررسمی

شالوده اصلی جمهوری اسالمی را پدید آورد. رژیم شاه زیر فشار وحشت از  57سال 

کمونیسم طبقه کارگر و به امید بهره گیری از نفوذ این بخش بورژوازی علیه کمونیسم 

این یا حتی نیروهای پروروس و پروچینی در یک سوی و ناتوانی از درک قدرت رقابت 

شبکه بورژوازی تمامی راهها را برای سوار شدن ارتجاع هار دینی بر خیزش سراسری 

 هموار کرد.   57سال 

بسیار کوتاه و پاره وار به مواردی بسیار جزئی از خطوط کلی کارنامه ای نکات باال اشاره

است. فرح پهلوی، اردشیر زاهدی، هوشنگ  داریسرمایهسیاه رژیم شاه و سلطنت 

توانند در می دیگر این رژیمدار دی، امیر طاهری، پرویز ثابتی و فراوان میراثنهاون

فقر و فاقه و کشتارهای چند هزار، چند هزاری که  ها،سیاهی زار برهوت گرسنگی

بر طبقه کارگر ایران  تحمیل کرده است شب پره وار راه  داریسرمایهدولت اسالمی 

بین المللی بورژوازی یا تریبونهای عاریتی  هایافتند و از طریق مصاحبه با رسانه

وزارت امور خارجه امریکا به عمله و اکره اجیر خود، برای اعاده حیثیت از رژیم مذکور 

تالش کنند. آنها شاید بتوانند حتی کسانی را هم فریب دهند، شاید رواج گسترده بازار 

امیدوار ساخته است و جهانی مسخ سازی همه نوعی بورژوازی آنها را به گرفتن نتیجه 

یک چیز را باید بفهند هر چند که مغز بورژوازی ها قوت قلب بخشیده است، اما آن

قادر به فهم این حقیقت نیست. اما حقیقت چیست؟ بسیار ساده است. این فقط دولت 

کارگر ایران است. هیچ دولت های هار اسالمی نیست که در خطر انفجار اعتراض توده
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دینی یا الئیک، راست یا چپ هم با فرض نشستن بر جای رژیم حاضر  بورژوازی دیگر،

هیچ سر سوزنی وضعیت بهتر نخواهد داشت و کمتر از حاکمان فعلی با خطر انفجار 

 داریسرمایهتا  ها،است، نه دولت داریسرمایهمواجه نخواهد بود. مشکل در وجود 

منفجر شود بر سر  داریمایهسرهست، انفجار اعتراض کارگران در راهست و زمانی که 

 هر دولتی همان خواهد آمد که جمهوری اسالمی در آستان تحمل آنست.            
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  2011ژوئیه                     شوراهای کارگری ضد کار مزدی را بر پای داریم!

 

جهان موجود مسلماً کار بسیار سختی است اما این کار با تمامی ای تغییر ریشه

حدود پیکار، توان و مقاومتی که حتمًا بی با دنیای ها،با کل پیچ و خم ا،هدشواری

احتیاج دارد، باز هم شدنی است. عکس این حکم به تمام و کمال در مورد اصالح 

کند. این کار غیرممکن است و هر کالم در باره آن یا هر گام می هستی حاضر صدق

راستای بستن سد، بر مسیر واقعی  عملی در طریق تحقق آن، صرفاً سخنی و قدمی در

دار تغییر این دنیاست. اشتباه نشود، از رفرم طلبی هویتی، آشنا و پیشینه

کنم. سخن به طور نمی رسمی بورژوازی در تاریخ و جهان صحبتهای ونیاپوزیس

و محافل چپ دنیا تجویز ها خاص از رفرمیسمی است که تاریخاً توسط احزاب، سازمان

تیک گردیده است، برای مهندسی افکار طبقه کارگر مورد استفاده قرار شده است، پرا

در جنبش کارگری بین المللی بوده « چپ» گرفته است، سالیان متمادی بنیاد کار 

 دهد. می را تشکیل« چپ» است و اکنون نیز بیش از هر زمان دیگری اساس کار این 

های ام اجتماعی حاکم، کل پدیدهشالوده رفرمیسم بر باژگونه سازی انسان، جامعه، نظ

 در درون آن، استوار است اما رفرمیسم به این حد بسندهها این نظام و زندگی انسان

 ها،اندازد، ابعاد وارونه پردازیمی لنگر« چپ» کند و به ویژه هنگامی که در دیار نمی

ای دودهدهد و هر مرز و محمی مسخ، جعل و عوامفریبی خود را تا اوج ممکنات تاخت

را در جوشن جنگ با  داریسرمایهگذارد. سازشکاری ذاتی خود با می را پشت سر

کند. درهمرفتگی می سازد و با آتش سالح سوسیالیستی!! استتارمی سرمایه!! غرق

پوشاند و می نهادین طبقاتی خود با بورژوازی را لباس براندازی قدرت سیاسی سرمایه!!

خود از کمونیسم مارکسی « کمونیسم»وی پیشی گیری همین لباس را ساز و کار دع

کند!! ماهیت عریان رفرم خود را نسخه اعجاز انقالب می ضد کار مزدی طبقه کارگر

هر خیز انقالب ضد « انقالب کارگری» زند و با اسباب بازی سالح نمای می جار
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 هر کارگر یا هر بخش جنبش کارگری جهانی را آماج حمله خود داریسرمایه

رفرم با رفرمیسم فرق » خواند که می کارگر دنیاهای گیرد. در گوش کل تودهمی

و همین لفظ بازی مسخ آمیز را سپاه جرار خویش برای اشغال هر سنگر جنگ « دارد

» کند. بر منبر وعظ با زراقی تمام، عربده می بردگان مزدی سرمایه داریسرمایهضد 

دهد و همین باژگونه بافی رفرمیستی را می سر« افتراق میان سندیکا و سندیکالیسم 

سازد. حزب دست اندر کار جا به می کارگری دنیاهای عصای افسون بزرگترین جنبش

طبقه کارگر و موتور « کمونیسم»را ستاد کارساز  داریسرمایهجائی اشکال نظم 

های میزهنماید!! فاجعه بارترین آمی کارگران دنیا القاء« انقالب کمونیستی » محرک 

زند و سرتاسر دنیا را می نظری هگلی و باخی را برچسب ماتریالیسم انقالبی مارکس

گرداند. کل ممکنات می بازار مکاره فروش تقلبی ترین کاالهای تجاری خود

دهد و در عوض می ماتریالیستی، مارکسی، انقالبی و ضد کار مزدی را ناممکن جلوه

تی را نسخه امکان پذیری رادیکال کارگری و ارتجاعی و رفرمیسهای همه ناممکن

شود، می و جنبش کارگری« چپ» پیچد. رفرمیسم وقتی وارد سرزمین می کمونیستی

خطرناک تر از همتای  -کند و از این لحاظ به موجود خطرناکی می دقیقاً چنین

گردد. چرا چنین است؟ پاسخ بسیار می تبدیل -آشنای خود در بلوک رسمی سرمایه 

ای رسمی بورژوازی پدیدههای ونیده است. رفرمیسم برای هستی اجتماعی اپوزیسسا

خانه زاد، اندرونی، هویتی و انداموار است اما وقتی وارد فضای جنبش کارگری و بازار 

گردد موجودی اشغالگر است و چنین موجودی می تجارت چپ نمائی در این محیط

تثبیت خود به صورت قیم و منجی و برای « خودی»برای تحمیل خود به عنوان 

 گردد.میها نیازمند بدترین ترین عوامفریبی

و در رابطه با طبقه کارگر، تمامی این « چپ» رفرمیسم با چنین مکان و نقشی در 

شگردها را در هر کجا که سخن از سازمانیابی شورائی و ها وارونه پردازی ها،نقش بازی

مال کرده است و به منصه ظهور رسانده است. جنبش کارگری به میان بوده است، اع
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هزاران آسمان و ریسمان به هم بافته است تا وانمود کند که پویه طبیعی تشکل یابی 

کارگران ساختن سندیکا و فروخفتن در سندیکالیسم است و در این گذر تا آنجا پیش 

کار و  تاخته است که یکی از بنیادی ترین حقایق ماتریالیستی تاریخ، تضاد میان

سرمایه یا اساس سرمایه ستیزی خودجوش طبقه کارگر را به طور کامل تیرباران کرده 

و به زیر سؤال برده است. تعبیر سراسر جعلی و دروغینی از موضوعیت شوراها به 

نهاد نظامی بسیج کارگران در « ارگان قیام توده ها» را در میدان آورده است و آن 

جا به جائی اشکال دار ب ماوراء جنبش کارگری و عهدهناراضی برای اجرای اوامر حز

برنامه ریزی نظم سرمایه در روزهای انتقال قدرت سیاسی تقلیل داده است. بر شکلی 

از سندیکا، زیور و زینت شورا بسته است و سندیکالیسم را غسل تعمید شورائی کرده 

ته است و در گرد و است. چگونه سازمانیابی را جایگزین سازمانیابی کدام جنبش ساخ

هر راه واقعی منتهی به شوراهای ضد کار مزدی را ها خاک متراکم حفاری این گمراهه

و جنبش کارگری « چپ» دستخوش شبیخون کرده است. رفرمیسم در قلمرو حیات 

و ها تا جائی که به مسأله شوراها مربوط است، همه این کارها، همه این وارونه گردانی

انجام داده است. در این میان و در ال به الی لیست بلند باالی این را ها عوامفریبی

یک کار دیگر هم کرده است. همه جا، ها و دروغ بافیها مسخ آفرینی ها،جعل سازی

عربده سر داده است که گویا سندیکاسازی و سندیکالیسم راه ها همواره و به همه زبان

یا  داریسرمایهاما ساختن شوراهای ضد  هموار، شدنی و عقالنی مبارزه کارگران است،

کارگر تکلیفی های سازماندهی جنبش شورائی ضد کار مزدی و سوسیالیستی توده

خیالباف، آرمانخواه و بیگانه با ای شاق، نشدنی، غیرواقعی و ضد عقالنی است که عده

کوشند که بر می خواهند ومی شناخت شرائط کار و زندگی و مبارزه طبقه کارگر

 نبش کارگری دنیا تحمیل کنند!!! ج

در باره آنچه رفرمیسم پیرامون مبارزه طبقاتی، جنبش کارگری، سازمانیابی این 

جنبش و از جمله تشکل یابی شورائی ضد کار مزدی طبقه کارگر گفته است تا همین 
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امروز گفتگوهای زیادی صورت گرفته است. فعالین جنبش لغو کار مزدی و من شخصاً 

ویش نگاه این رویکرد، به این موضوعات را در چندین مقاله جداگانه شرح به سهم خ

را ندارم. هدف نگارش این ها داده ایم. در اینجا قصد بازگوئی هیچ بخش آن نوشته

مطلب کوتاه فقط یک چیز است. توضیح این نکته که پویه واقعی، اجتماعی و عملی 

ازمانیابی و سراسری شدن جنبش ایجاد شوراهای کارگری ضد کار مزدی و فرایند س

کند، می کارگر بر خالف آنچه رفرمیسم تصویر کرده است وهای شورائی طبقاتی توده

یک رویکرد بسیار طبیعی خودجوش در درون جنبش کارگری است. این حرف که 

گویا سندیکاسازی و سندیکالیسم در زمره ممکنات پردستاورد بدون هزینه و جنبش 

اممکنات پرخرج برای طبقه کارگر تعلق دارد، طرح این دعوی که شورائی به حوزه ن

گویا ساختن سندیکا منطق متعارف زندگی و کار و استثمار و مبارزه کارگران و برپائی 

ایثارگرانه منجیان نخبه و فضل ساالر داری شوراهای ضد کار مزدی نیازمند میدان 

ت، همگی جعل عریان واقعیت کارگر اسهای خارج از قلمرو اندیشه و شناخت توده

اجزاء ارگانیک ها جوشد و همه آنمی هاست.  تمامی این احکام از منجالب رفرمیسم

و غیرقابل تجزیه افکار، باورها و ایدئولوژی طبقه مسلط اجتماعی است. به سراغ اصل 

موضوع برویم و فرایند واقعی شکل گیری، توسعه و بلوغ سازمانیابی ضد کار مزدی 

 کارگر را کنکاش کنیم. ای هتوده

جبر زندگی اوست. این  داریسرمایهشود و مبارزه علیه استثمار می کارگر استثمار

حقیقتی است که فقط سرمایه داران و دولتمردادن، متفکران و مدافعان رسمی و هار 

نظام بردگی مزدی، جسارت انکار آن را دارند. رفرمیسم چپ بومی شده در فضای 

دارد که می کند. اعالمنمی مبارزه طبقه کارگر این واقعیت را انکار زندگی، کار و

 استثمار کارگران را باور دارد، مبارزه علیه این استثمار را هم خواستار است، اما با زبان

کند که گویا می و کبرای متضاد و متناقض، اضافه ازبانی و بافتن هزاران صغربی

سوسیالیستی )که در تلقی رفرمیسم چپ سوای  کارگر در غیاب آگاهی ژرفهای توده
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رغبتی به ضدیت با لکی و مرامی هیچ چیز دیگر نیست( مشتی فرمولبندی مس

خویش به سرمایه و جنگ و ستیز علیه های حقوقیبی استثمار شدن، نسبت دادن

خود ندارند!!! رفرمیسم چپ، کارگرجماعت های واقعی استثمار و محرومیتهای ریشه

بیند می مربوط به هستی اجتماعی، جدال و ظرفیت مبارزه کارگران را چنینو مسائل 

داند که می نویسد. صالح کار را اینمی و بر مبنای همین باور برای همه چیز نسخه

 کارگران سندیکا سازند و مبارزه تردیونیونی کنند. به نخبگان سیاسی دانشور هم حق

سازند!! از درون « حزب کمونیست» برپائی دهد که دانش کمونیستی خود را وثیقه می

این حزب فعالین طبقه کارگر را شکار و از بدنه جنبش کارگری که در تلقی وی 

بورژوائی است!! جراحی نمایند. این فعالین را و ساز و برگ کارگری بودن حزب کنند. 

 ، درگیر در مجادالت صنفی روزمره و«آگاهی سوسیالیستی» کارگر فاقد های توده

متشکل در سندیکاها یا مشغول سندیکاسازی را پشت سر خود به صف کنند، قدرت 

پیکار این توده وسیع کارگر را وثیقه تسخیر قدرت سیاسی گردانند، ماشین دولتی روز 

بورژوازی را ساقط و ماشین قدرت حزبی را به جای آن مستقر نمایند. رفرمیسم با 

زی است که تاریخ در وسیع ترین کند و حاصل آن چیمی جنبش کارگری چنین

سطح شاهدش بوده است. جایگزینی شکل معینی از برنامه ریزی نظم تولیدی، 

به جای شکل دیگر، تنها محصولی  داریسرمایهسیاسی، مدنی، حقوقی و اجتماعی 

تواند درو شود. سؤال اساسی این است می درو گردیده است وها است که از این کشته

کند، چه می دهد، چهمی کارگر در مقابل آنچه رفرمیسم انجام که کمونیسم طبقه

گیرد؟. پاسخ بسیار شفاف ما به این سؤال، می بدیلی دارد و کدامین راه را پیش

کارگر است. پائین تر های سازمانیابی شورائی ضد کار مزدی یا سوسیالیستی توده

این بدیل چگونه است؟ توضیح خواهم داد که فرایند عینی، جنبشی و اجتماعی تحقق 

فراز و فرودها و  ها،چرا به اندازه کافی امکان پذیر و عقالنی است و اینکه پیچ و خم
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گردد؟ عجالتاً نکات دیگر این بحث را می کل پویه تحقق این سازمانیابی چگونه طی

 دنبال کنیم.

اکمیت منبعث از وجود و حهای حقوقیبی کارگران علیه استثمار، علیه شرائط کار و

ترین و نازل ترین حالت در گرو ای کنند و این مبارزه حتی در نطفهمی سرمایه، مبارزه

به همدلی، همراهی و ها توسل آحاد آنان به قدرت جمعی و نیازمند دستیابی آن

همرزمی همزنجیران است. تا همین جا چند داده مهم ماتریالیستی در پیش روی ما 

حقوقی و ستم مبتنی بر این استثمار و بی جدال با استثمارستیزی،گیرد. می قرار

عینی های علیه وضعیت موجود، در زمره این داده اجتناب ناپذیری مبارزه جمعی

شود می غیرقابل انکار هستند. توضیح واضحات است که ضدیت کارگر با استثماری که

لزوماً متضمن نقد  ناشی از رابطه تولید اضافه ارزش،های حقوقیبی یا ستیز او با انبوه

 داریسرمایهآگاه مارکسی او بر اقتصاد سیاسی یا شناخت ژرف کمونیستی وی از 

کند، می استثمارستیزی و جدال وی با آنچه سرمایه بر او تحمیل ها،نیست. با همه این

حتی در غیاب چنان سطح آگاهی یا شناخت هم وجود دارد. این ستیز و جدال جبر 

 انسان فروشنده نیروی کار و برده مزدی است. در بدترین حالتزندگی او به عنوان 

توان گفت و درست است بگوئیم که او به حکم هستی اجتماعی و طبقاتی خود می

جنگد که باید بجنگد، اما قادر به آناتومی می علیه چیزی، علیه عوامل و شرائطی

ین استنتاج آماج جنگ خویش نیست. نکته مهم آن است که اهای مارکسی پدیده

و  داریسرمایهدرست، نه فقط واقعیت ستیز خودجوش و طبیعی کارگر علیه استثمار 

برد که کامالً بالعکس، نمی ناشی از وجود سرمایه را زیر سؤالهای حقوقیبی مصائب و

 مارکسی را علیه آنچه رفرمیسم چپهای قاطع ترین و شفاف ترین استدالل

کشد که دادن می نماید. این استنتاج فریادمی صفکند و به می پندارد، بسیجمی

آدرس سندیکا و سندیکاسازی و سندیکالیسم و مبارزات رفرمیستی به کارگر و 

است. اینکه اینان  داریسرمایهطبقه کارگر فقط و فقط کار عمله و اکره نظام های توده
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جرد روی نهادن به کنند، موضوع دیگری است اما ممی آگاهانه یا ناآگاهانه این کار را

ایفای این نقش، همان چیزی است که سرمایه آرزو دارد. کارگر با شناخت و آگاهی 

در مبارزه  داریسرمایهموجودش، علیه استثمار سرمایه و علیه نظم سیاسی و حقوقی 

است و سرمایه با تمامی قوای قهر و قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیک، 

کند که معضل در می ژگونه پردازی حقایق که داراست، به او القاءمهندسی افکار و با

و در ضد کارگری بودن دار استثمار شدن، در تصاحب کار اضافی وی توسط سرمایه

کند می نیست!! سرمایه القاء داریسرمایهنظم سیاسی و حقوقی و مدنی و اجتماعی 

فروشنده نیروی کار، در  نیست!! او به عنوانها که کارگر اسیر این معضل و معضل

چهارچوب نظم و قوانینی که حافظ حقوق و مصالح جمعی همه ساکنان جامعه است!! 

کارش را انجام داده است، بهای آن را دریافت کرده است!! و با رجوع به همان نظم، 

تواند بر سر کم و زیادی این بهاء چانه زند!!. جا انداختن این پندار می قرار یا قانون

پایه در ذهن و زندگی توده کارگر برای سرمایه بزرگترین پیروزی است و بی نه ووارو

رفرمیسم چپ ساز و کار الزم این پیروزی را به تمام و کمال در اختیار سرمایه داران و 

داند می وسیع طبقه کارگر را اینهای دهد. صالح کار تودهمی قرار داریسرمایهنظام 

به مبارزات صنفی و سندیکائی روی نهند و « لیستیآگاهی سوسیا» که در غیاب 

ماوراء « کمونیست» حزب نخبگان سیاسی و داری رهائی فرجامین خود را به میدان 

افتد، این است می جنبش  کارگری بیاویزند. در این میان آنچه به صورت واقعی اتفاق

و دارای افق  کارگر از مدار مبارزه مستقیم ضد کار مزدیهای که به هر حال توده

گردند و این درست همان ساز و کار و شرائطی می مشخص الغاء کار مزدوری دور

کارگران  داریسرمایهاست که سرمایه برای خالصی خود از شر پیکار طبقاتی ضد 

احتیاج دارد. نظام بردگی مزدی در پرتو این دخالتگری پراکسیس و ایفای نقش فعال 

م و مستمر در تیررس توپخانه یک جنبش عظیم رفرمیسم چپ، به جای آنکه مدا

شود که قرار می کارگرانی مواجه باشد، با توده وسیع میلیاردیکارگری ضد کار مزدی 
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حاکمیت سرمایه و کل صدر و ذیل دار است کل مبارزات جاری جهانی آنان به

کمونیست بودنشان در حلق آویزی به حزب نخبگان ماوراء طبقه و جنبش جاری 

که هر میزان وقوع و استمرار آن، حیاتی ترین دریجه ای خالصه شود. حادثه  هاآن

و حاکمان و مدافعان  داریسرمایهفرار از خطر کمونیسم طبقه کارگر را بر روی نظام 

 کند.می بازدار این نظام یا کل طبقه سرمایه

معی باالتر گفتیم که استثمارستیزی، جدال با نظم سیاسی و حقوقی سرمایه و ج

خودجوش زندگی کارگران است. رفرمیسم چپ با پیچیدن های بودن این پیکار، پدیده

طبقه کارگر و حزب سازی باالی سر جنبش های نسخه سندیکاسازی برای توده

بنیادی های کارگری برای نخبگان سیاسی مدعی رهائی این طبقه، یکی دیگر از داده

 ه کارگران را نیز به طور کامل خطباال یعنی اساس جمعی و طبقاتی بودن مبارز

کشد. جمعی بودن پیکار برای کارگران در اعمال قدرت متحد جمعی و طبقاتی می

سازد. اتحاد و می آنان علیه سرمایه است که اهمیت، موضوعیت و اعتبار خود را ظاهر

برای طبقه کارگر ای جمعی بودن مبارزه در چهارچوب سندیکالیسم و جنبش اتحادیه

الم واقع فقط یک معنی دارد. اینکه کارگران یکصدا، جمعی و متحد کل قدرت در ع

کنند و از بکارگیری این قدرت می خود را تسلیم سرمایه داریسرمایهپیکار ضد 

یا برای نابودی نظام بردگی مزدی  داریسرمایهحقوقی و ستم بی جمعی علیه استثمار،

رفرمیسم چپ در رابطه با جنبش کارگری  نمایند. در یک کالم آنچهمی اعالم انصراف

وسیع کارگر به سندیکاسازی گرفته های دهد، از احاله مبارزات روزمره تودهمی انجام

تا حزب آفرینی نخبگان سیاسی باالی سر کارگران، تا توصیه رژیم ستیزی خارج از 

تببین  مدار پیکار ضد کار مزدی تا وارونه پردازی روایت مارکسی آگاهی طبقاتی، تا

ویستی ظرفیت و نقش پرولتاریا، تا اتخاذ منظر رفرمیستی نسبت به مطالبات یپوزیت

شود، همه و همه در می روزمره کارگران، تا تمامی آنچه که به مبارزه طبقاتی مربوط



 187/   جنبش کارگری ایران

ساختن و به شکست کشاندن کامل کمونیسم طبقه  راستای خلع سالح، زمینگیر

 کارگر است. 

وسیع کارگر بدیل شفاف کمونیستی همه این های تودهجنبش الغاء کار مزدی 

رفرمیستی سراسر بورژوائی و ضد کمونیستی های و نسخه پیچیها گمراهه پردازی

است. شالوده کار در اینجا این است که کارگران مستقل از هر حکم و استنتاجی که 

د با استثمار و رویکردها دارند، به حکم هستی اجتماعی و طبقاتی خوها اصحاب روایت

ناشی از موجودیت و حاکمیت های و سیه روزیها حقوقیبی ، مظالم،داریسرمایه

سرمایه در حال مبارزه هستند. کل بحث بر سر سازمانیابی و اعمال قدرت این جنبش 

علیه سرمایه است. این چیزی است که رفرمیسم حتی در میلیتانت ترین، چپ ترین و 

 از هم فرایند نطفه بندی، رشد و بلوغ آن را به آتشکمونیست نما ترین حالت، ب

کشاند. هستی اجتماعی کارگر هستی زیر فشار استثمار می کشد و از راه به بیراههمی

کارگر مجبورند علیه این های و جنایات در حال تولید و بازتولید سرمایه است. توده

 بینند یا گزارشمی چگونهوضعیت مبارزه کنند. اینکه افکار و باورها این واقعیت را 

بستگی دارد، اما وجود این وضعیت ها کنند موضوعی است که به صاحبان آنمی

به هر حال یک واقعیت عینی است. جدال  ها،و تبیینها مستقل از تمامی داوری

رویکرد لغو کار مزدی با رفرمیسم و از جمله رفرمیسم چپ درست بر سر تعیین سمت 

تواند اسیر بیراهه رفرمیسم شود و به می گردد. این جنبشمی زو سوی این پیکار آغا

تواند بر ریل پیکار می جایگزینی اشکال مختلف برنامه ریزی نظم سرمایه چشم دوزد و

ضد کار مزدی فرا چرخد و افق نابودی رابطه خرید و فروش نیروی کار و امحاء کامل 

حاکمیت، قدرت، قانون، نظم و دار بهتواند می را پیش روی خود قرار دهد. داریسرمایه

تواند لحظه به لحظه و گام به گام هستی خود را سنگر می مدنیت سرمایه بیاویزد و

تواند در برهوت سندیکاسازی و اتحادیه می جنگ مستقیم طبقاتی علیه سرمایه سازد.

تواند هر جنب و جوش می گرائی بر روی کل قدرت پیکار ضد کار مزدی خود کشد و
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 ود برای حصول هر مطالبه روز را مشق اعمال قدرت طبقاتی علیه سرمایه کند.خ

تواند آلت فعل حزب باالی سر خود برای رژیم ستیزی خارج از مدار ضد می

و وثیقه انتقال قدرت از ماشین دولتی روز سرمایه به ماشین حزبی چپ  داریسرمایه

شکل، متکی به هشیاری و آگاهی تواند نیروی آگاه، متمی شود و داریسرمایهنمای 

کمونیستی آحاد طبقه خود در جنگ مستمر با سرمایه برای استقرار سازمان شورائی 

برنامه ریزی سوسیالیستی کار و تولید و کمونیسم لغو کار مزدی گردد. جنبش 

کارگری با ظهور خود، این هر دو سرنوشت را در پیش روی خود دارد. رفرمیسم کاًل و 

داند و در می رمیسم چپ راه نخست را تقدیر این جنبش دانسته است واز جمله رف

تمامی طول قرن بیستم تا امروز آن را به همین بیراهه سوق داده است. رویکرد 

پوید و می مارکسی و لغو کار مزدی طبقه کارگر، تنها رویکردی است که راه دوم را

سازمانیابی شورائی ضد  کند.می کارگر در این راه پیکارهای برای گسیل سراسری توده

وسیع طبقه کارگر و جنبش کارگری، با دورنمای عینی و شفاف های کار مزدی توده

واالی های الغاء کار مزدی، ظرف مبارزه این رویکرد و پویه پیکار آن برای تحقق هدف

کارگری، کمونیستی، طبقاتی و انسانی خویش است. طبقه کارگر برای رهائی از شر 

به طور قطع راهی سوای این راه در پیش پای خود  داریسرمایهدیت و حاکمیت موجو

ندارد و بر همین اساس تا جائی که به کمونیسم پرولتاریا و فعالین راستین جنبش 

کمونیستی طبقه کارگر مربوط است کل گفتگو حول محور چگونگی پیمودن و پشت 

برپائی شوراهای ضد کار مزدی  خورد. باید دست به کارمی سر نهادن این راه چرخ

 کارگر شد.  های توده

از شرائط زندگی، کار، استثمار و نازل ترین مدار مبارزه جاری اجتناب ناپذیر خود آغاز 

کنیم. هر کدام ما کارگران، متناسب با عمر کارگری خویش بارها در این و آن 

ت استثمار، مظالم اعتراض، این یا آن اعتصاب، تحصن و جنگ و ستیز جمعی علیه شد

کنیم شرکت نموده ایم. این کار را حتماً انجام داده ایم. می که تحملهائی حقوقیبی و
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زیرا مجبور به انجامش هستیم. از سر ماجراجوئی و عشق جنگیدن، آن را انتخاب 

نکرده ایم. فرار از آن مقدور نیست. شرط حتمی زنده ماندن ماست و اگر بناست باقی 

به قبول آن تن داد. بحث بر سر نفس این مبارزه نیست. در باره چگونگی مانیم باید 

گفته و ناگفته، کهنه و نو، رفرمیستی و ضد کار های ن است که دنیائی حرفآپیشبرد 

مزدی وجود دارد. مبارزه ما اقدامی جمعی است و تنها به صورت جمعی معنا دارد. 

ت که کارگری بخواهد از طریق تن هیچ چیز مسخره تر و سفاهت آمیزتر از این نیس

دادن به استثمار هولناک تر، کار فرساینده تر، شرائط استثمار مرگبارتر یا روزانه کار 

طوالنی تر، به اندازه کاهی از کوهسار آسمان سای معضالت زندگی فردی و اجتماعی 

ه خود خود بکاهد. چنین چیزی ممکن نیست. جمعی بودن مبارزه ما نیز دقیقاً به انداز

الزام ر است. در اینجا نیز سخن از نفس این مبارزه، ضروری، اضطراری و گریزناپذی

جمعی بودن نیست. گفتگو بر سر چگونه جمع شدن و چگونگی تدارک مبارزه جمعی 

است. این جمع شدن شروطی دارد و نخستین شرطش این است که به نقض غرض 

منبعث های ستثمار و مظالم و سیه روزیو ا داریسرمایهمنتهی نگردد. قرار است علیه 

از آن مبارزه کنیم. روی نهادن ما به پیکار جمعی عقالً و علی االصول نباید اساس این 

قانون و قرار و نظم سرمایه یا هر آنچه دار  پیکار را زیر سؤال برد. نباید مبارزه ما را به

ق مبارزه طبقاتی به ما که حافظ، حامی و مدافع سرمایه است حلق آویز گرداند. منط

دهد که چنین نکنیم، زیرا این کار دقیقاً نقیض انتظار و هدفی است که می اخطار

برای تحقق آن راه اتحاد و رجوع به قدرت جمعی را پیش گرفته ایم. رفرمیسم چپ 

گویند که جمع شویم تا به می کند. بانیان و مروجان این رویکردمی خالف این را القاء

بر سر بهای نیروی کار خود ها اع و اتحاد خود با سرمایه داران یا دولت آنکمک اجتم

مذاکره کنیم، تا نیروی کار خود را کمی گرانتر بفروشیم، تا شرائط فروش این نیرو را 

بهبود بخشیم و از شدت استثمار خود بکاهیم. جنبش لغو کار مزدی مخالف سرسخت 

و ها این جنبش علیه همین وعظ پردازیو پندار بافی هاست. ها این حکم تراشی



 !یمدار یرا بر پا یکار مزدضد  یکارگر یشوراها  /  190

گوید، می کهای بسیار برا و شفاف در دست دارد. ادعانامهای ادعانامهها تعامل جوئی

حصول هر میزان بهای افزون تر نیروی کار یا هر مقدار بهبود در شرائط کار و استثمار 

. تنها در این ما صورت گیرد داریسرمایهو زندگی ما باید با اعمال قدرت متحد ضد 

کنیم و در می صورت است که بیشترین انتظارات روز خویش را بر سرمایه تحمیل

بخشیم.  می همان حال سنگر پیکار خود علیه اساس بردگی مزدی را هم استحکام

کند عین سازش طبقاتی و اعالم می حالت نخست یا آنچه رفرمیسم چپ توصیه

است اما حالت دوم عقب  داریسرمایهاندگاری کامل به موجودیت، استیال و مداری وفا

راندن سرمایه در جنگی همیشه جاری، توفانی، طبقاتی و دستیابی به غرامت ناشی از 

پیروزی این جنگ است. ممکن است سؤال شود که چرا اولی سازش طبقاتی محض و 

زه دومی عین جنگ علیه سرمایه است. پاسخ این پرسش را من در مقاالت دیگر به اندا

کافی توضیح داده ام. چکیده تیتروار آن توضیحات این است که در وضعیت اول ما کل 

ای موجودیت مستقل طبقاتی جنبش خویش را الغاء کرده ایم، هیچ نشان و هیچ بارقه

بر چهره مبارزات خود نداریم، نه در مقام  داریسرمایهاز هیچ میزان صف مستقل ضد 

که قانون، نظم، هائی بلکه به عنوان انسان داریایهسرممعترض به موجودیت ای طبقه

حاکمیت و وجود این نظام را تجلی اجماع تام و تمام منافع عام همه طبقات و از 

داند مثل هر صاحب کاالی دیگر برای افزایش بهای فروش کاالئی می جمله طبقه ما

قید و بی وای سازشکه داریم روی به چانه زنی و تعامل و گفتگو آورده ایم. این کار س

کارگری که قدرت ستیز طبقاتی های شرط طبقاتی هیچ معنای دیگری ندارد و توده

فروشند ولو اینکه عجالتًا در جریان این فروش می خود را به سرمایه داریسرمایهضد 

قدرتی، فروماندگی و بی چیزی به دست آرند، گامی آن سوتر در منجالب مرگبار

د. با گرفتن دیناری بهای افزون تر نیروی کار و فروش تمامی غلطنمی استیصال فرو

توان هیچ سر موئی، حتی نمی سنگرها و آوردگاههای مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی

همین بهای نیروی کار یا هیچ سطح اشتغال، هیچ شانس فروش نیروی کار و هیچ 
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سراسر جهان امکان معیشتی روز را از خطر تعرض سرمایه حفظ کرد. وضعی که در 

 شاهدش هستیم.  

عکس قضیه فوق در مورد راه حل رویکرد لغو کار مزدی مصداق دارد. در اینجا 

مانیفستی سرخ و سراسر طبقاتی به دست داریم. مانیفستی که از مشتی شعار و اوراد 

مکتبی تشکیل نشده است. زنده باد و مرده باد نیست. در هر تعداد های و فرمولبندی

 شویم، در هر نقطه دنیا که زندگیمی در هر مرکز کار و تولید که استثمارکه هستیم، 

کنیم، گزارش روند کار، کل محصولی که خود و طبقه ما تولید کرده است، کل می

کاری که ما و طبقه ما انجام داده است، کل محصول اجتماعی کار، کل استثماری که 

که آفریده ایم هائی ده ایم، کل سرمایهکه تولید نموهائی شده ایم، تمامی اضافه ارزش

که در این راستا تحمل کرده ایم و هائی و مصائب و سیه روزیها حقوقیبی و کل

واقعی دیگر در این منشور ثبت و درج و در حال فریاد است. ما این های فراوان داده

با  داریهسرمایو دولت دار کارخانه، طبقه سرمایهدار منشور را بر سر و روی سرمایه

 کوبیم. هیچ سخنی از تعامل نداریم. جنگمی تمامی قدرت موجود خویش فرو

داریم که خواستار این و آن مطالبات می کنیم و از درون سنگر این جنگ اعالممی

هستیم. انتظارات و مطالباتی که متناظر با میزان توان و ظرفیت اعمال قدرت ضد 

را متحدتر و متشکل تر و سراسری تر ساخته ماست. هر چه این قدرت  داریسرمایه

رانیم. می کنیم و به عقبمی گیریم و سرمایه را نیرومندتر خلع سالحمی باشیم، بیشتر

در اینجا جنبشی داریم که ضد کار مزدی است و در هر گام با احراز قدرت بیشتر، 

ائی شفاف تر تسخیر سنگرهای افزون تر، تدارک جنگی نیرومندتر و آگاه تر، با دورنم

راهی نبرد فرجامین برای ساقط کردن سرمایه و استقرار سوسیالیسم است. همین جا، 

« تفاوت میان رفرم و رفرمیسم» بسیار کوتاه اشاره کنم که چرا وقتی رفرمیسم چپ از 

نگونه که آنماید. اگر ما می کند و جعل واقعیتمی گوید!! صرفاً عوامفریبیمی سخن

از  داریسرمایهو کار مزدی است در فرایند مبارزه جاری ضد شیوه کار جنبش لغ
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طریق توسل به قدرت متحد طبقاتی خویش و اعمال این قدرت علیه سرمایه، سطحی 

یا کل نظام بردگی مزدی ها از مطالبات روز خود را بر سرمایه داران و دولت آن

تحقق نوعی یا  تحمیل کنیم، دست به رفرم نزده ایم. آنچه به دست آورده ایم نه

از یک جنگ سراسری طبقاتی است. عکس ای سطحی رفرم بلکه دستاورد  لحظه

قضیه در مورد این یا آن دستاورد احتمالی جنبش رفرمیستی و سندیکالیستی و 

ید! یا آاید، اگر احیاناً به دست می سندیکاسازانه مصداق دارد. در اینجا هر چه به دست

آمد، فقط و فقط بهای محقر فروش قدرت واقعی می در روزگاری که مثالً به دست

خود و نه حاصل اعمال این قدرت علیه سرمایه است. این واقعًا  داریسرمایهپیکار ضد 

دهد و گواه بارز یگانگی و می رفرم است، جزء الیتجزائی از رفرمیسم را تشکیل

 و پدیده سخناینهمانی میان رفرم و رفرمیسم است. آنان که از تفاوت میان این د

بافند، بیشتر در منجالب تناقض می بافند و هر چه بیشترمی گویند، فقط تناقضمی

 گردند.  در این باره باز هم به مناسبت صحبت خواهم کرد. می خود غرقهای بافی

شرط دوم جمع شدن ما حضور متشکل، آگاه و شورائی آحاد هر چه بیشتر و 

ارزات جاری ماست. رویکرد لغو کار مزدی تنها همزنجیر در مبهای پرشمارتر توده

رویکرد درون جنبش کارگری است که بر دخالت فعال، نافذ، خالق و سازمان یافته 

آحاد هر چه کثیرتر کارگران در کل فراز و فرود مبارزه طبقاتی و تمامی سطوح این 

عیین راهبردها و ت ها،چاره گری ها،مبارزه از بسیج قوا و امکانات گرفته تا سیاستگذاری

اجرا یا هر سطح دیگر فرایند پیکار، تأکید، تأکید و باز هم  ها،راهکارها، تصمیم گیری

تأکید دارد. این اصرار و پافشاری برای جنبش الغاء کار مزدی یک مؤلفه خصلت نما و 

هویتی است. سوسیالیسم این رویکرد سازمان حضور آزاد، نافذ، آگاه و شورائی کلیه 

و سرنوشت ها در برنامه ریزی کار و تولید همگانی و تعیین سیاستها سانآحاد ان

اجتماعی خویش است. پیش شرط گریزناپذیر و مطلق استقرار این سوسیالیسم، شکل 

گیری، بالندگی، بلوغ و قدرت سازمان یافته جنبشی است که متشکل از بیشترین و 
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لغاء کار مزدی و برقراری کارگر باشد. اهای کثیرترین شمار ممکن آحاد توده

 سوسیالیسم بدون داشتن چنین جنبشی ممکن نیست و سازمانیابی چنین جنبشی

تواند که شورائی و سراسری نباشد. روایت شورا در اینجا با آنچه رویکردهای دیکر نمی

پندارد، اختالف ماهوی و طبقاتی دارد. تشکل یابی می و از جمله رفرمیسم چپ

های دیل سوسیالیستی، حزب آفرینی باالی سر کارگران یا سازمانشورائی برای ما، ب

مجزای حزبی و سندیکائی نسخه پیچی طیف احزاب و محافل چپ است. اینکه فرایند 

 را پشت سرها شود و کدامین پیچ و خممی تحقق این سازمانیابی از کجا شروع

خاص های ژگیگذارد، موضوعی است که طبیعتاً در شرائط اجتماعی مختلف ویمی

کند اصل می کند. آنچه بدیهی است و رویه عام این روند را تعیینمی خود را احراز

کارگر به دخالتگری مستقیم، خالق و های پیوستگی اثرگذاری آزاد، آگاه و واقعی توده

. سنگ بنای این سازمانیابی بر خالف سازمانیابی حزبی و آزاد هر کارگر است

» کارگران از نهادهای حزبی و سندیکالیستی باالی سر، نه بر سندیکائی نه بر تبعیت 

که بر روند رشد، عروج، بالندگی و کمال یابی آگاه طبقاتی و «!! سانترالیزم دموکراتیک

کارگر استوار است. کارگران به دور هم های سوسیالیستی آحاد هر چه پرشمار تر توده

و نویسندگان، صادر کنندگان،  شوند تا به یک پالتفرم حزبی رأی دهندنمی جمع

بانیان و مدافعان پالتفرم را در لباس نماینده خود، ماوراء اراده، نقش و جنبش خویش 

مرید و مجری اوامر های قرار دهند. جنبش کارگری به نخبگان دانشور حزبی و توده

گردد. کارگر فعال، آگاه و کمونیست، توسط حزب نمی چوپانان صاحب حزب شقه شقه

شود و نمی طبقه خود جراحیهای توده داریسرمایهبدنه جنبش خودپوی ضد از 

نقش خود را به عمله و اکره ماشین حزبی برای تبدیل کل قدرت پیکار طبقه اش به 

دهد. او در قعر مبارزات نمی ساز و کار صعود حزب به اریکه قدرت سیاسی تقلیل

ها آماده ترین و همجوارترین آنگیرد. از می جاری طبقه خود سراغ همزنجیرانش را

همه فعاالن، همه آگاهان، دهد. می کند و تا تمامی آحاد همزنجیران ادامهمی شروع
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 خواهند قطرات پرخروش سیل پیکار طبقه خود باشند چنینمی همه آنان که

افتد. هر کارگر آگاهی متناسب با آگاهی و توان می کنند. هر کسی هر جا هست راهمی

 گردد. همگانمی فعال شورائیهای بالفعل خود دست به کار ایجاد سلولو درایت 

را در یک بافت پیکارجوی شورائی به هم پیوند زنند. تمامی ها کوشند، تا سلولمی

کارگر کتاب کاپیتال در مغز، آناتومی مارکسی عینیت حاضر های کمونیست

ر متن آموزشی دیگر مارکس در ذهن، ایدئولوژی آلمانی و گروندریسه و ه داریسرمایه

همراه، نقد مارکسی سوسیال دموکراسی، نقد سوسیال دموکراسی نوع بلشویستی در 

جیب، نقد همه اشکال سوسیالیسم بورژوائی و ناسیونال چپ در دست، بدون دعوی 

نبوت و رسالت و رهبری امت، در نقش یک همزنجیر آگاه، در شط پرخروش مبارزات 

ین هسته و آن هسته شورائی، راه سازمانیابی سراسری شورائی روز کارگران در عمق ا

پیمایند. آموزش از پیکار روز جدا نیست. می ضد کار مزدی همه آحاد کارگران را

مکتبی و مرامی که نقد مارکسی واقعیت حاضر های محتوای آموزش نه کلی بافی

ها ارگر است. آموزشکهای و انتقال این نقد به هستی آگاه طبقاتی توده داریسرمایه

شوند و برای تحلیل شرائط مبارزه، می گردند، سالح تغییرمی در همان جا که آفتابی

شوند. می چاره گری، یافتن راهبردها و راهکارها توسط حداکثر کارگران به کار گرفته

خطوط حمل و  ها،دانشگاه ها،مدارس، بیمارستان ها،مزارع، کارگاه ها،همه کارخانه

و در یک کالم تمامی مراکز کار و تولید و زندگی به حوزه تالش ها و بنادر، محلهنقل 

زنده شوراها، ارتباط شوراها با هم، ارتقاء های آحاد بردگان مزدی برای تشکیل سلول

مارکسی در بسط های شناخت و شعور و آگاهی طبقاتی، کاربرد پراکسیس آموزش

یع تر کارگران و سراسری شدن هر چه متشکل شدن شورائی هر چه وس ها،آگاهی

گردد. یک نکته بسیار اساسی و هویتی در این راستا این است می گسترده تر شوراها

کند. کارگران می کارگر عبورهای که کل این فرایند از پیچ و خم مبارزات روز توده

شوند، در همان حال که کل قدرت ناشی از این تشکل را برای تحمیل می متشکل



 195/   جنبش کارگری ایران

 اعمال داریسرمایهروز خویش بر سرمایه داران و دولت های شترین خواستبی

دهند، در همان حال که آگاهی و شناخت ضد می کنند. خود را شورائی سازمانمی

بخشند. فعالین کارگری همه جا در عمق می کار مزدی خود را هر چه بیشتر ارتقاء

ؤثر و سلسله جنبان چرخند و نیروی ممی طبقه خودهای جنبش جاری توده

جنبش جاری  داریسرمایههر چه مؤثرتر شورائی و ضد داری سازمانیابی و میدان 

 طبقه خود هستند. 

حتماً گفته خواهد شد که تصور امکان پذیری این باورها یا تحقق این نوع سازمانیابی 

و  در هیچ کجای دنیا داریسرمایهاز بیخ و بن اتوپیک است!! زیرا که دیکتاتوری 

دیکتاتوری هار سرمایه در جهنم بردگی مزدی ایران به نحو اولی مجال هیچ نفس 

کشیدنی، به هیچ کارگری، هیچ کمونیستی و هیچ فعال کارگری برای برداشتن هیچ 

گامی در این گذر نخواهد داد. این حرف تا جائی که به بورژوازی، دولت و دیکتاتوری 

ه فقط صحت دارد که بسیار بیش از آنچه در حمام خون ساالر سرمایه مربوط است، ن

خیال آید واقعی و محتوم است اما این فقط یک رویه کتیبه است. رویه دیگر آن را نه 

نویسند و جنبش کارگری به همان میزان که فشار رفرمیسم می سرمایه که کارگران

تا امروز، راست و چپ را بر سینه خود سبک تر بیند قادر به انجام این کار است. اگر 

این روی کتیبه رونوشت مطابق اصل آن رویش بوده است فقط به این دلیل است که 

هر دو رویه آن را رفرمیسم خطاطی و نقاشی کرده است. تاریخ جنبش کارگری دنیا 

تاریخ جنگ و ستیر بدون هیچ انقطاع با سرمایه داران و دولت و نظام بردگی مزدی 

ن این جنگیدن را به اندازه کافی پرداخت کرده اند. نه کارگر جهان تاواهای است. توده

فقط به خاطر جنگیدن که عالوه بر آن، به خاطر ضربات کاری که رفرمیسم بر این 

جنگیدن وارد ساخته است و آن را به خارج از مدار پیکار ضد کار مزدی پرتاب کرده 

گ را به خاطر است. طبقه کارگر بین المللی هم جنگیده است و هم کفاره این جن

رفرمیسم، در ابعادی عظیم و مضاعف تحمل کرده است. اگر های تحمل نسخه پیچی
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چنین بوده است که حتماً بوده است، پس عقل کمونیستی و ضد کار مزدی این طبقه 

و  داریسرمایهبیند که بر امکان پذیری سازمانیابی شورائی ضد نمی هیچ دلیلی

شار دیکتاتوری و قهر عریان سرمایه خط بکشد. سراسری خود به بهانه هراس از ف

کارگر دنیا تا حال تمامی غرامت تحمل این دیکتاتوری و عوارض مرگبار های توده

متوالی ناشی از فشار رفرمیسم راست و چپ را یکجا و به طور های تمامی شکست

ن مضاعف پرداخت کرده اند. برای آنان به طور قطع آسان تر خواهد بود که بدون ت

دادن به استهالک زوال آمیز حاصل فرسایندگی طوق آهنین رفرمیسم، با سرمایه و 

در پیکار باشند. تصور این پیروزی دشوار  داریسرمایهدیکتاتوری قتل عام ساالر 

نیست، زمانی که در نظر آریم جنبش کارگری شاهد یک موج سراسری اندرونی 

ر مزدی خویش است. هر فعال کارگری مبارزه برای سازمانیابی آگاه شورائی و ضد کا

حزبی با تمامی شور و درایت و آگاهی در میان های تأثیر در ویترینبی به جای انجماد

های چرخد. کارگران فراوانی دست به کار تشکیل هستهمی همزنجیران خویش

شورائی های شورائی خود هستند. هر اعتصاب کارگری حاصل دخالتگری خالق سلول

به همدیگر ها و سلولها حال بازگشای میدان پیوستگی بیشتر این هسته و در همان

آگاهی ضد کار مزدی است که های است. با هر اعتراض کارگران در هر مرکز کار شراره

تابد و سیالب نقد مارکسی عینیت می کارگرهای از سوی آگاهان در دهلیز ذهن توده

کند. می و شناخت آنان را سیراب است که مجاری شعور و فکر داریسرمایهحاضر 

مبارزات روز با تقالی هر کارگر برای برپائی شوراها همامیز است. طرح مطالبات 

، سنگری توفانی برای داریسرمایهمانیفستی ماالمال از شعور و شناخت و آگاهی ضد 

پیکار علیه سرمایه، بستری باز برای هر چه متشکل تر شدن و صف آرائی سازمان 

شورائی در مقابل سرمایه و سالحی کارساز برای شورش و تعرض علیه موجودیت یافته 

است. چرا چنین چیزی ناممکن است؟!! جای هیچ تردیدی نیست که  داریسرمایه

برای سد کردن مسیر این پیکار و تحقق همه این  داریسرمایهدیکتاتوری هار 
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قادر به غلبه بر این سد بستن جوید اما چرا کارگران می انتظارات به هر جنایتی توسل

و هموارسازی راه پیروزی نباشند؟!! شکستن این سد به طور قطع ناممکن نیست. این 

یکه تاز و تسلط بر داری رفرمیسم راست و چپ است که در طول صد سال میدان 

ارکان حیات جنبش کارگری جهانی پیمودن این راه را ناممکن  کرده است. با غلبه بر 

را ممکن ساخت. طبقه کارگر این توانائی را دارد. در ها توان ناممکنیم رفرمیسم

وجود این توانائی شکی نیست. معضل بکارگیری آگاهانه، هشیارانه، شورائی و ضد کار 

مزدی آن است. تاریخ مبارزه طبقاتی تاریخ غلبه استثمارشوندگان بر معضالت این 

رشوندگان سلف خود ظرفیت از جای پیکار است. طبقه کارگر بیشتر از همه استثما

 سر راه مبارزه خود را داراست. های کندن و متالشی ساختن کوه دشواری

شرط سوم سازمانیابی پیروزمند جنبش ما همامیزی انداموار و اندرونی مبارزات 

روزمان با دورنمای شفاف الغاء کار مزدی است. یکی از کاری ترین ضرباتی که 

نبندی جنگ طبقاتی ما وارد ساخته است تنزل سهمگین افق رفرمیسم چپ بر استخوا

رهائی ما به مشتی اوراد و ادعیه توخالی مرامی و عقیدتی است. کمونیسم در منظر 

احزاب و محافل طیف رفرمیسم چپ نه یک جنبش واقعی است و نه یک بدیل 

ی هااقتصادی، سیاسی، اجتماعی حی و حاضر که چراغ راه و سالح جنگ روز توده

باشد. بلکه صرفاً مشتی اعتقادات و آرزوها از سنخ همان  داریسرمایهکارگر علیه 

سه پایه حیات رفرمیسم چپ مبارزه تردیونیونی کارگران، بهشت موعود ادیان است. 

رژیم ستیزی فاقد بار سوسیالیستی و حلق آیزی کارگران به حزب باالی سر خویش 

هست برای بهبود  داریسرمایهکه تا دنیای شود می کارگر گفتههای به توده است.

معیشت خود در چهارچوب همین نظام تالش کنند، همزمان رژیم ستیز باشند و برای 

این کار پشت سر حزب به صف شوند. اگر این کارها را انجام دهند روزی رژیم ساقط 

قاً در کنه خود دقیها محقق خواهد گردید. فرمولبندی« کمونیسم»خواهد شد و وعده 

به بهشت « امم» انبیاء الهی برای رفتن های رونوشت برابر اصل همان خرافه بافی
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کذائی است!!!. کمونیسم لغو کار مزدی وجه متضاد و معکوس این خرافه پردازی 

هاست. در اینجا کمونیسم یک جنبش زنده طبقاتی و اجتماعی است. جنبش لغو کار 

روز، با سازمانیابی شورائی ضد کار  داریایهسرمکارگر با مطالبات ضد های مزدی توده

مزدی و سراسری، با رژیم ستیزی طبقاتی و سوسیالیستی، با وحدت و همپیوندی 

حیات اجتماعی علیه های ارگانیک کلیه اشکال مبارزه طبقه کارگر در کلیه عرصه

ناشی از موجودیت و های حقوقیبی اساس استثمار و علیه تمامی اشکال ستم و

است. این جنبش در همان حال، در کلیه مراحل و مقاطع  داریسرمایهیت حاکم

حیات خود دورنمای شفاف اجتماعی خود را هم در دست دارد. دورنمائی که برنامه 

ریزی سوسیالیستی کار و تولید اجتماعی موجود توسط سازمان شورائی سراسری 

رائی همه افراد است. متشکل از آحاد جامعه با دخالت آزاد و آگاه و خالق و شو

دارد که طبقه کارگر در همین می دورنمائی که ریاضی، کنکرت، رسا و با ارقام اعالم

لحظه حاضر در صورت غلبه بر بورژوازی و ساقط  ساختن دولت سرمایه، کل کار و 

نماید، چگونه و در می تولید را چگونه برنامه ریزی خواهد کرد، چگونه کار مزدی را لغو

را جاروب خواهد کرد. چگونه کل کار و تولید را در  داریسرمایهایند کل نظام کدام فر

دهد. با کدامین کارافزارها می خدمت معیشت، رفاه، تعالی جسمی و فکری بشر نظم 

کند. چگونه طبقات را برای همیشه از میان برمی دارد. دخالت می وجود دولت را محو

ا در این برنامه ریزی چسان و به چه شکل تأمین و رها آگاه و نافذ و آزاد آحاد انسان

تضمین خواهد کرد. دوگانگی موجود میان کار یدی و فکری، سیاستگذاری و اجرای 

از کار ها سازد. به جدائی انسانمی تولید و برنامه ریزی تولید را چگونه محو ها،سیاست

یازی همه آحاد را در نبی خویش چه شکلی و با کدام ساز و کارها پایان خواهد داد.

سازد. از کدام مجاری و با کدامین راهبردها سوسیالیسم خود را می کدام فرایند محقق

حلقه ارگانیک انترنالسیونالیسم کارگری و جنبش سوسیالیستی کارگران دنیا خواهد 

کرد. جنبش شورائی لغو کار مزدی کارگران چنین دورنمائی را با تمامی گویائی 
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ت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در هر برهه حیات جنبش کارگری ریاضی و شفافی

 دهد. می کارگر  قرارهای در پیش روی کل توده

دورنمای الغاء کار مزدی با محتوا و خطوطی که اشاره شد چراغ دست این رویکرد در 

عمق جنبش جاری طبقه کارگر است. این دورنما بخش مهمی از آموزش مدام 

است. سالح آتشینی است  داریسرمایهطبقاتی مجسم کارگران بر کارگران است. نقد 

کارگر مدام و در تمامی لحظات پیکار آن را به سینه نظام بردگی مزدی و های که توده

و دار روند. کارگران به طور مستمر بر سر طبقه سرمایهمی دولت این نظام نشانه

د برای برنامه ریزی شورائی و زنند که بدیل زنده خومی فریاد داریسرمایهحاکمان 

طبقه  داریسرمایهسوسیالیستی کار و تولید خویش را در دست دارند. جنبش ضد 

کارگر بدون این بدیل جنبشی بدون افق و سردرگم است. رفرمیسم چپ از آغاز روی 

کارگر را به گمراهه سندیکاسازی و های این افق خط کشیده است. رویکردی که توده

آویزد، می دهد، رهائی فرجامین طبقه کارگر را به حزب نخبگانمی والهیکالیسم حدسن

 فرایند شکل گیری، رشد، بالندگی و بلوغ جنبش سوسیالیستی کارگران را آتش

 کارگر ختمهای زند، همه راهها را به کسب قدرت سیاسی حزب باالی سر تودهمی

بیند. اساسًا نمی کارگرانکند، هیچ نیازی به قرار دادن چنین افقی در پیش روی می

دولتی تنها بدیلی است که در صورت پیروزی و  داریسرمایهبه چنین افقی باور ندارد. 

تواند مستقر گرداند و بر بردگان مزدی سرمایه تحمیل می تحقق همه وعده هایش

 کند. آنان که تمامی کارهای باال را هر چه زمخت تر و فاجعه بارتر و لجوجانه تر انجام

دهند و در همان حال از نقد سوسیالسم اردوگاهی، از نقد آنچه باعث شکست یم

 رانند در زمره بدترین دروغگویان و عوامفریبانند.   می انقالب اکتبر شد، سخن

طبقه کارگر،  داریسرمایهچهارمین شرط در کار سازمانیابی شورائی جنبش ضد 

حیات اجتماعی های رصهاین جنبش در کلیه عهای وحدت انداموار همه بخش

 داریسرمایههای حقوقی و ستم و سیه روزیبی علیه استثمار و تمامی اشکالها انسان



 !یمدار یرا بر پا یکار مزدضد  یکارگر یشوراها  /  200

ساختن جنبش کارگری توسط رفرمیسم چپ به آنچه قبالً توضیح  هاست. شقه شق

گردد. این رویکرد فقط فعالین کارگری را از بدنه طبقه و جنبش نمی داده شد، محدود

کارگر و های کند، فقط به دیکته کردن سندیکاسازی برای تودهنمی خود جراحی

نماید. رفرمیسم چپ، نمی حزب آفرینی سکتاریستی توسط نخبگان سیاسی اکتفاء

خواهد می کند. از زنان کارگرمیها جنبش کارگری را دستخوش موحش ترین سالخی

به دانشجویان کارگر  بر پای دارند!!« سازمان دموکراتیک زنان»که در معیت بورژوازی 

سازمان »دهد که دست در دست بورژوازی می کارگری فراخوانهای و خانواده

راه اندازند!! مبارزه علیه کار کودک و دفاع از حقوق کودکان « دموکراتیک دانشجویان

دهد. برای پیکار علیه گرسنگی و می را به اجتماع همدل کارگران و بورژوازی احاله

دارد. مبارزه علیه آلودگی محیط زیست می قاتی ستیز علیه فقر به پافقر کانون فراطب

کند. برای اعتراض علیه جنگ می ویژه این مبارزه حواله« سازمان دموکراتیک»را به 

حق » کارگر را زیر نام های پیچد. تودهمی نسخه ایجاد سازمان دموکراتیک ضد جنگ

یا رفع تبعیضات نژادی از « و قومیحقوق ملی » و استیفای « تعیین سرنوشت خلق ها

سازد. در یک می ناسیونالیستیهای پیکار ضد کار مزدی منفک و پیاده نظام جنبش

خواهد که هر چه شقه شقه تر شوند و هر شقه خود را می کالم از توده وسیع کارگران

سرمایه های مالط و مصالح دموکراسی طلبی بورژوازی و سیمان و ساروج جنبش

حقوقی زنان نه کار نظام بی گوید کهمی یگر  کنند. رفرمیسم چپ به کارگرانساالر د

اجتماعی پیشین است!! ارتجاع هار های تولید و نظامهای که میراث شیوه داریسرمایه

 داریسرمایهدینی نه راهکار اعمال قدرت روز سرمایه که بازمانده مناسبات ماقبل 

ز و کار اعمال قدرت و حاکمیت سرمایه که ارثیه نه ساها است!! دیکتاتوری هار دولت

سیاسی و حقوق اجتماعی های اشکال تولید قرون وسطائی است!! کشتار آزادی

نه سالح تعرض سرمایه علیه کارگران که نشان بقای روبنای سیاسی عهد ها انسان

ای عتیق است!!! گرسنگی و فقر و محرومیت و ستمکشی و حقارت کارگران در پاره
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» خودمختار های بلکه محصول فقدان حکومت داریسرمایهاطق نه زائیده سبعیت من

است!! « خودی» به وسیله بورژوازی ها و تعیین سرنوشت زندگی انسان« ملی

در همه جا دست به تطهیر نظام ها رفرمیسم چپ با این جعل پردازی و وارونه آفرینی

اشکال عدیده ستم، محرومیت،  زند و در همین راستا برای اعتراض بهمی بردگی

تبعیض، شرارت و جنایات دامنگیر بشر، بساط دموکراسی طلبی، دیکتاتوری ستیزی 

جنبش دموکراتیک زنان، « جنبش ملی» ، داریسرمایهخارج از مدار مبارزه ضد 

کند. طیف احزاب، گروهها و محافل می !! پهنویان، جوانان، پیران، بازنشستگاندانشج

دموکراسی طلبانه یا های کوشند تا سازماندهی این نوع جنبشمی رفرمیسم چپ،

کارگر سازند. از شقه های ناسیونالیستی را بدیل سازمانیابی جنبش ضد کار مزدی توده

همدل و همراه ها خواهند که در درون این سازمانمی جنبش کارگریهای شقه

ه کنند!! رفرمیسم چپ از مبارزها حقوقیبی بورژوازی برای رفع مظالم، تبعیضات و

حتماً اجتناب  داریسرمایهخواهد که هر کاری بکنند فقط از مبارزه ضد می کارگران

 نمایند.

رویکرد لغو کار مزدی این شقه شقه کردن جنبش کارگری توسط رفرمیسم چپ را 

دهد. این رویکرد همه جا فریاد سر داده می آماج انتقاد مارکسی و کمونیستی قرار

حقوقی زنان در شرائط موجود جهان فقط کار سرمایه بی تبعیضات جنسی و است که

است و هر میزان کاهش آن در گرو پیکار سازمان یافته شورائی طبقه کارگر علیه نظام 

حقوقی هر کودک در هر نقطه دنیا صرفاً جنایت بی بردگی مزدی است. هر سطح

پیکار کارگران علیه سرمایه است.  حقوقی نیازمندبی سرمایه است و رفع هر میزان این

بهداشتی و نبود بی آموزشی وبی آبی وبی مسکنی وبی خانمانی وبی گرسنگی و فقر و

دارو و درمان در همه جا فقط و فقط بلیه سرمایه است و هر مقدار بهبود در هر کدام 

همین  ممکن نیست. رویکرد لغو کار مزدی در داریسرمایهبدون مبارزه علیه ها این

تبعیضات و سیه  ها،آزادی کشی ها،محرومیت ها،راستا مبارزه علیه تمامی ستمگری
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 داریسرمایهموجود بشر را در گرو برپائی سنگرهای توفنده پیکار علیه های روزی

قرارگاه پیکار شورائی ضد کار مزدی کارگران ها بیند. سنگرهائی که هر کدام آنمی

طبقه کارگر در تمامی  داریسرمایهی جنبش ضد پیوستگ ها،باشد و وجود آن

 را به نمایش گذارد.ها قلمروهای حیات اجتماعی انسان

در شرائط موجود دنیا دو راه بیشتر در پیش روی طبقه کارگر بین المللی قرار ندارد. 

وسیع کارگر در هر کارخانه و های ئی سراسری ضد کار مزدی تودهراراه سازمانیابی شو

حله و مزرعه و راه و بندر و بیمارستان و هر مرکز کار و تولید و هر نقطه مدرسه و م

های جهان یکی از این دو راهست. راه دیگر، راه رفرمیسم راست و چپ در شکل

مختلف، همان راهی که طبقه کارگر را به جهنم هولناک کنونی، به دوزخ فروماندگی و 

ق داده است. هیچ راه سومی وجود استیصال و خلع سالح کامل در مقابل سرمایه سو

ندارد. راه دوم، راه سالخی هولناک زندگی و قدرت طبقاتی ما، راه سرمایه است. 

چیزی که به اندازه کافی تجربه گردیده است. راه نخست یگانه راه رهائی ما از جهنم 

گند و خون سرمایه است. برای پیمودن این راه باید در هر کجا که هستیم دست به 

برپائی شوراها، پیوند دادن شوراها با هم و سازمانیابی سراسری و شورائی جنبش  کار

 ضد کار مزدی طبقه خویش گردیم. 
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   2013ژانویه                    !داریسرمایهایه و تحریم قهر ضد تکریم قهر سرم

 

 ها،خیل وسیع چپ نمایان پیشین و نادمین چپ نمائی حال، یک سطر در میانِ گفته

و « قهر» خود را به اعالم برائت از های و عریضه نگاریها پروتکل ها،بیانیه ها،نوشته

اختصاص داده اند. فراوان محافل و افرادی که « هر نوع خشونت » بیزاری مؤکد از 

 پرفروش خویش در بازار سیاست را با قهر آذینهای چند دهه قبل، طاق حجره

کشند. تبارنامه می بر تن، لفظ قهر را به صلیب بستند، اکنون طیلسان صلح مسیحمی

طبقاتی این طیف، رمز قهرپرستی دیروز و قهرگریزی امروز آنها را پائین تر ورق 

 خواهیم زد اما پیش تر باید دید که این جماعت از قهر چه برداشت کرده و اکنون چه

 »با پیش کشیدن رابطه « ایگن دورینگ» سال پیش  150فهمند. حدود می

کرد. او می دید به قهر آویزانمی هر چه را در هر گوشه تاریخ« جمعه» و « بینسونار

 دید. آنچه وی هیچمی قهر را آفریدگار همه رویدادهای اقتصادی، اجتماعی، تاریخی

دید این بود که قهر ابزار است و تمامی بحث بر سر شیوه تولید یا مناسبات نمی

ه ماندگارسازی یا نابودی و تغییرش کاربرد قهر را اقتصادی و اجتماعی معینی است ک

اجتماعات انسانی یا جوامع بشری نفی یا اثبات قهر  ها،سازد. مشکل انسانمی الزم

نیست. گفتگو از طبقاتی است که بر سر بود و نبود شیوه تولید مسلط و فراساختارهای 

ند نجنگند و به تواننمی جنگند،می سیاسی، حقوقی و اجتماعی آن قهراً با هم

کارگیری قهر جزء الیتجزای جنگیدن آنها است. انگلس روایت دورینگ از قهر را تا 

مادی و های اینجا، تا جائی که ابزار یا شیوه اعمال قدرت طبقات را جایگزین پایه

کرد. او در این نقد، می ساخت، بسیار درست و مارکسی نقدمی اقتصادی وجود طبقات

 برد و در همین جا بود که نقدش از بنمایه مارکسی دورمی را از یادمهم ای ولی نکته

کرد که قهر فقط می شد. تکلیف دورینگ معلوم است، حتی انگلس هم فراموشمی

گردد. نمی سالح نیست. فقط خشونت نیست، در شکنجه و اعدام و حمام خون خالصه



 !دارییهقهر ضد سرما یمو تحر یهقهر سرما یمتکر  /  204

های ز کاربرد یا شیوهکنکرتی اهای قهر فقط جنگیدن نیست. همه اینها صرفًا شکل

کاربرد قهرند. جماعت قهرپرستان پیشین و قهرگریزان حال نه فقط هیچ  دانه خردلی 

در وجوه قوت نقد انگلس بر دورینگ شریک نیستند که از خود دورینگ هم بسیار 

وامانده تر و مرتجع ترند. قبل از هر سخنی به این پردازیم که قهر، چیزی که همه از 

 را راهها جویند و برای اثبات برائت خود، نفرت انگیزترین سالوس منشیمی آن برائت

پندارند با آنچه می اندازند، در عالم واقع چیست؟ ببینیم میان آنچه اینان قهرمی

 بنیادی موجود است. های واقعیت قهر است چه تفاوت

بنمایه خود با استثمار نیز در ای استثمار طبقاتی بدون قهر ممکن نیست. ستیز ریشه

قهرآمیز است و اگر چنین نباشد ترفند و دروغ زشتی بیش نخواهد بود. قهر پیش تر 

از آنکه سیاسی، نظامی یا پلیسی باشد، اقتصادی است و بر همین مبنی پیشینه 

گردد. برای می وجودش به نقطه زایش استثمار و ظهور استثمار طبقاتی در تاریخ باز

سازیم تا بحث را یکراست می گذشته تاریخ را رهاهای رهجلوگیری از تطویل کالم، دو

و مبارزه طبقاتی در این نظام متمرکز کنیم.  داریسرمایهبر روی جهان حاضر، نظام 

رابطه خرید و فروش نیروی کار و تصاحب کار اضافی کارگر  داریسرمایهشالوده 

جتماعی است و توسط سرمایه است. این رابطه اقتصادی در سرشت خود یک رابطه ا

فقط از این منظر قابل فهم  است. سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی در کل شؤن 

هستی خود یک رابطه قهرآمیز، زورمدارانه و متکی به تمامی اشکال اعمال قهر است. 

فروشد، این کار را زیر فشار نیاز و به عنوان شرط حتمی می انسانی که نیروی کارش را

و متولیان مناسبات بردگی  داریسرمایهدهد. متفکرین می دن انجامو قهری زنده مان

 و کارگر را یک رابطه آزاد، خودخواسته و انسانیدار مزدی نام داد و ستد میان سرمایه

» گذارند!! حرف آنها این است که دارندگان دو کاالی مختلف از سر رضایت و می

کنند!! و همه چیز طبیعی می وافقشوند!! با هم تمی وارد معامله« آزادی انتخاب

که مولد، بانی و باروی ای در توجیه رابطهها است !! زشت ترین وارونه پردازی
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که هائی کل استثمار و کل اشکال بشرستیزی عصر است. باژگونه سازیداری پاس

به نوبه خود، سوای جریان وقوع قهر و مسخ قهرآمیز  ها،در ذهن انسانها نفس القاء آن

باشد. فروش نیروی کار انفصال کامل کارگر نمی کارگر هیچ چیز دیگرهای کار تودهاف

ترین شبیخون  از کار خود است. بیگانه کردن تام و تمام وی از خویش است. سهمگین

او بر کارش است. سلب مطلق اختیار وی در تصاحب محصول به حق انسانی تسلط 

ان جسمی و فکری و کل عمر او در کوره باشد. ذوب قطره قطره تمامی تومی کار خود

قهر نیست؟! آیا آنچه ها است. آیا ایندار سودسازی و سرمایه اندوزی طبقه سرمایه

آورد مصداق کامل قهر می نفس وجود رابطه خرید و فروش نیروی کار بر سر کارگر

. باشد؟! چرا به طور قطع هست. اما این فقط نقطه شروع فاجعه استنمی بشرستیزانه

رابطه خرید و فروش نیروی کار به اعتبار همین درونمایه اقتصادی، مرکز زاد و ولد 

قرارها، اصول، قوانین، نهادهاو فراساختارهای فراگیری است که هر کدام مظهر تمامیت 

ی، قهر و نماد نوعی انسان ستیزی قهرآمیزند. فراساختارهای سیاسی، حقوقی، مدن

تحمیل گرسنگی، فقر، محرومیت، فرسایش جسمی و فرهنگی، اعتقادی که قرار است 

استهالک روحی هر چه مرگبارتر بر کارگر را وثیقه تولید حداکثر اضافه ارزش و 

افزایش هر چه غول آساتر سرمایه سازند. بند بند زندگی کارگر از لحظه تولد تا مرگ، 

ر حتی حق زادن یا نزادن، چگونه هست شدن، چه شکلی نیست شدن، چه مدت عم

داشتن، جیره معاش یا محروم ماندن از هر زادراه معیشتی، مارپیچ فکر، تار و پود مغز، 

مردن، چه چیز را حق دانستن، ای در کجا زیستن، چه نوعی زیستن، در چه نقطه

کدام چهارچوبها را قانون پنداشتن، ارزشهای اجتماعی، مبانی اخالقی، سلیقه مصرف، 

ا، اخالق، آداب، سنت و در یک کالم همه چیز او توسط رفتار و خلقیات، آموزش، باوره

گردد. سرمایه کل فضای می ملزومات خودگستری  و ارزش افزائی سرمایه مین گذاری

گرداند، می کند، او را در سرب مذاب قهر غوطه ورمی هستی کارگر را ماالمال از قهر

نون، نظم، حقوق، سازد. دولت، قامی قهر را از همه مجاری ممکن بر سر وی خراب
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مدنیت و هر رابطه و نهاد اجتماعی را ساز و کار شمع آجین کردن وی بر پویه تولید 

نماید. نیروی شگرف حیرت انگیزی که سرمایه در راستای جداسازی انسان از می سود

کند، در هیچ می کار و محصول کارش و فرایند تعیین سرنوشت زندگی اش اعمال

الوهی قابل جستجو نیست. افسانه خدا و خدایان برای  نیروی متافیزیکی موهوم

تسخیر هستی بنی آدم و بیگانه سازی انسانها از خود به زرادخانه جهل و ایمان خرافی 

کل دستاوردهای علمی و تمامی  ها،جست اما سرمایه همه دانشمی آنها توسل

 و اشغالگریحق و حقوق و تمدن زائی را یکراست ابزار کار این تصرف های میثاق

کند و پرولتاریا را در همه شؤن می سازد. سرمایه همه چیز را وسیله اعمال قهرمی

زندگی به سوی برهوت مقهور بودن و بیگانگی از کار و محصول کار و سرنوشت 

ماند. نمی راند. فاجعه به این حد نیز محدودمی زندگی و خویشتن خویش عقب

ون و بربریت و قهر مجبور به پیکار، خیزش و کارگر در قعر این جهنم خهای توده

جنگ علیه وضعیت موجود، علیه نظام بردگی مزدی هستند. سرمایه راه این پیکار را 

کند و در برهوت می با مالط مدنیت و قانونیت مبتنی بر تضمین بقای خود معماری

قهر ها گرداند. همه اینمی سندیکالیسم یا رفرمیسم چپ حزب ساالر به بیراهه مبدل

قهری است که طیلسان قانون، حقوق، مصالح عام، دموکراسی و ها است اما تمامی این

کند. نمی قهر بسندههای بر تن دارد. سرمایه به این شکل یا شکل« آزادی انتخاب»

اسم و رسم قهر تا اینجا و در این محدوده، آزادی، حقوق بشر، جامعه مدنی، رفاه 

است!! فازهای دیگر قهر سرمایه از این به بعد است که ها یناجتماعی، عدالت و مانند ا

 تابد. فازهای پیشین یا آنچه در باال گفتیم با همه قدرت ساحره الوهی که حملمی رخ

کرانی که برای هیچ سازی، مسخ و خودبیگانگی کارگر بی کنند و با تمامی ظرفیتمی

از هم عالج معضل نظام بردگی و انفصال او از کار و تعیین نوع زندگی اش دارند ب

مزدی نیستند. سرمایه راه اعمال موجودیت، قدرت و حاکمیت خود را نه اکتفاء به 

بیند. دموکراسی در می اینها که تکمیل حتمی آنها با قهر پلیسی، نظامی و خونبار
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است اما  داریسرمایهگسترده ترین حالت نوعی برنامه ریزی نظم سیاسی و حقوقی 

و دولتش در دار ین درونمایه باز هم فقط پناهگاهی است که طبقه سرمایهحتی با هم

گردند. می جدال با طبقه کارگر و در شرائط اجبار به عقب نشینی در درون آن مخفی

نه این که قهر هار میلیتاریستی و دیکتاتوری هار  داریسرمایهسالح چاره ساز و مؤثر 

بین المللی است. شناخت علمی و  پلیسی است. سرمایه یک رابطه اجتماعی و

نیازمند کالبدشکافی سرمایه به مفهوم عام و نه این یا آن  داریسرمایهماتریالیستی 

باشد. به همین سیاق در می سرمایه معین یا یا این و آن حالت دگردیسی خاصش

خاص  داریسرمایهارزیابی اشکال فراساختارهای حقوقی و سیاسی این نظام نباید به 

و آن کشور معین چشم دوخت. هیچ چیز غلط تر از این نیست که روبنای  این

حقوقی و مدنی کشورهای اسکاندیناوی، اروپای غربی یا های حکومتی یا صورت بندی

حتی امریکای شمالی را شکل متعارف ابراز وجود مدنی، سیاسی، اجتماعی سرمایه 

امع زیر نام دموکراسی تلقی کرد! هر نوع قیچی کردن و تفکیک آنچه در این جو

موجود است از دیکتاتوری سبعانه حمام خون ساالر مسلط بر عظیم ترین بخش دنیای 

فقط یک عوامفریبی شریرانه است. دموکراسی در این گوشه دنیا به تمام  داریسرمایه

دیگر است. پیش تر های در گوشه داریسرمایههای و کمال وامدار هارترین دیکتاتوری

ه دموکراسی، جامعه مدنی و حقوق بشر سرمایه اشکال قهر سیاسی و گفته شد ک

اجتماعی بورژوازی علیه طبقه کارگرند اما بورژوازی حتی برای جایگزینی قهر نظامی و 

سنگین پردازد. بورژوازی  دموکرات!! غرب قادر ای پلیسی با این شکل قهر باید هزینه

که سهم وی در کل اضافه ارزش تولید  به پرداخت این هزینه است، تنها به این دلیل

 کارگر سراسر جهان چنان عظیم است که کفاف این کار راهای شده توسط توده

کشورهائی که سهم اضافه ارزش سرمایه اجتماعی آنها به دار دهد. طبقه سرمایهمی

اندازه جوامع نخست نیست برای جبران مافات به خونبارترین و درنده ترین اشکال 

جویند. این بخش بورژوازی جهانی با کوبیدن بر طبل قتل می هر عریان توسلاعمال ق
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را در قیاس با ها عام و قهر پلیسی فقط برابری کفه سود خود در کل اضافه ارزش

و کارها برای ادامه  کند بلکه همزمان همه شرائط و سازنمی شرکای دموکرات! تضمین

زد. ارتجاع بورژوازی کالً و از جمله سامی دموکرات نمائی شریکان را نیز فراهم

ون نشین این طبقه صدها سال است که زمین و زمان را یمرتجعین کورفکر اپوزیس

تواند کالً و می داریسرمایهتا به کارگران القاء کنند که گویا اند ابزار فریبکاری ساخته

در پی  پیهای در مقیاس سراسری از قهر نظامی و پلیسی و راه اندازی حمام خون

علیه جنبش کارگری بپرهیزد. این بدترین دروغ است. کاربرد قهر، از جمله شکل 

عریان میلیتاریستی و پلیسی آن جبر موجودیت و حاکمیت سرمایه است و اگر در 

کند فقط به این دلیل است که در نمی از دنیا در دل شرائطی خاص این کار راای نقطه

گیرد. سوای همه می کارگر به کارهای را علیه تودههارتر آن ای جائی دیگر به گونه

بورژوازی حتی در ممالکی و در شرائطی که توان جعلی اکتفاء به اعمال قهر ها این

کند به محض می اقتصادی، سیاسی، مدنی و تظاهر به اجتناب از قهر نظامی را احراز

جنبش لغو کار احساس کمترین اخالل در نظم سرمایه حتی اگر این خطر از ناحیه 

مزدی نباشد، باز هم  از راه اندازی کشتار و پهن کردن بساط شکنجه و اعدام و حمام 

نماید. سبعیت دولت دموکراتیک آلمان غربی در دهه هفتاد میالدی نمی خون اباء

هیچ دست کمی از ای در هیچ زمینه« بادرماینهوف»علیه گروه چریکی موسوم به 

بیون چریک روز ایران نداشت.  به همه آنچه گفتیم این را سبعیت رژیم شاه علیه انقال

های نیز اضافه کنیم که تمامی جنگهای جهانی و منطقه ای، همه کودتاها و قتل عام

و به آتش کشیدن بشریت در طول چند ها میلیون، میلیون، شمار کثیر نسل کشی

مدافع های دولت« سرفرازترین» و ها دموکراسی« نامدارترین» قرن اخیر تاریخ را 

 کارگر کره ارض تحمیل نموده اند. های برنامه ریزی کرده و بر توده« حقوق بشر »

در بنمایه  داریسرمایهبحث ارتباط ارگانیک سرمایه با قهر را خالصه کنیم. نظام 

هستی خود قهرآمیز است. رابطه خرید و فروش نیروی کار در عین حال رابطه اعمال 
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یه علیه کارگر است. فرایند تحمیل مناسبات بردگی مزدی بر قهر اقتصادی سرما

باشد. قهر اقتصادی سرمایه با قهر سیاسی، مدنی، حقوقی، می فروشنده نیروی کار

یابد، اما فقط با قهر میلیتاریستی، می فکری، فرهنگی، اخالقی و ایدئولوژیک انسجام

بدون  داریسرمایهدد. گرمی پلیسی و قتل عام ساالر و توحش بار است که تکمیل

همه این اشکال قهر وجود ندارد و حال گفتگوی مهم این است که تکلیف طبقه کارگر 

 با این شیوه تولید، این رابطه اجتماعی و ماشین قهر جنگی و پلیسی پاسدارش چه

شود؟ و ترجمان زمینی یاوه بافی محافل یا افرادی که زمین و زمان را با فتوای می

دوزند چه خواهد بود؟ پاسخ ساده تر از می عاصی کارگر به همهای دهتحریم قهر تو

آنست که نیازمند هیچ تئوری پردازی و فرمول آفرینی باشد. قهر مادی را فقط با قهر 

توان پاسخ گفت و سرنگون ساخت اما شناخت ماهیت و مجاری اعمال این می مادی

مایه در همه وجوه هستی خود قهر مادی، بسیار اساسی و سرنوشت ساز است. اگر سر

قهرآمیز است طبقه کارگر نیز هیچ راهی ندارد، سوای اینکه در همه وجوه پیکار خود 

علیه این نظام قهرآمیز عمل کند. اگر سرمایه قهر اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و 

یا نیز باید در همه این سازد، پرولتارمی مدنی و حقوقی را ابزار انسجام سلطه خود

راهکار طبقاتی اعمال قهر خود را جستجو نماید. اگر سرمایه همه اشکال قهر وها قلمر

ای نماید، پرولتاریا نیز چارهمی را با قهر میلیتاریستی و سرکوب و حمام خون تکمیل

 ندارد، جز اینکه زرادخانه قهر بورژوازی را با قهر مسلح نظامی در هم کوبد. 

وی  داریسرمایهه با اعمال قدرت طبقاتی و ضد قهر اقتصادی پرولتاریا علیه سرمای

برای افزایش هر چه ممکن کار الزم به زیان کار اضافی و اختالل مستمر، فزاینده و رو 

از پیکار که هیچ مرز و ای گردد. پروسهمی به عمق روند تولید اضافه ارزش ابراز

فاه اجتماعی و شناسد. از افزایش دستمزد و گسترش رنمی را به رسمیتای محدوده

کند و تا انسداد کامل شریان تولید می مختلف زندگی آغازهای رایگان سازی عرصه

رود. می سود و ساقط نمودن سرمایه اجتماعی از شرائط بازتولید و ارزش افزائی پیش
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 پرولتاریا در بند بند این فرایند به اعمال قدرت وسیع شورائی و طبقاتی خود تکیه

، قطب قدرت شورائی و سوسیالیستی و داریسرمایهابل قطب قدرت نماید و در مقمی

 دهد، این قطب را آگاه تر و استوارتر و افق دارترمی ضد کار مزدی خویش را رشد

سازد. با این کار مسیر مبارزه خویش را از رفرمیسم راست سندیکالیستی و می

ی است که در بطن جامعه گرداند. این کارزارمی کمونیسم بورژوائی حزب ساالر متمایز

یابد و شروع آن در گرو هیچ مجوز قانونی، پروتکل حقوقی یا می حاضر جریان

شود و بر هر آنچه می توافقنامه مدنی نیست. بالعکس قهر طبقاتی است که وارد میدان

کوبد. رفرمیسم راست و کمونیسم می حقوق و قانون و مدنیت سرمایه است مهر ابطال

ان اندازه که ضد جنبش لغو کار مزدی پرولتاریا هستند، ضد اعمال قهر بورژوائی به هم

در مقابل این رویکرد و ها باشند. آلترناتیو آنمی اقتصادی این طبقه علیه سرمایه نیز

در چهارچوب پذیرش  داریسرمایهراهکارش مبارزه قانونی با سرمایه داران و دولت 

ی این نظام است. کمونیسم خلقی نفس قهر بردگی مزدی و افق تغییر شکل برنامه ریز

 و ندارش را به پای تقدس آندار کند، در بسیاری موارد حتی همهنمی را تقبیح

ریزد اما قهرش نه فقط هیچ تجانسی با قهر ضد کار مزدی پرولتاریا ندارد که نقطه می

عی متضاد آن است و در مارپیچ اصالح میلیتانت وضعیت موجود و تاختن به سوی نو

خورد. اگر رابطه خرید و فروش نیروی کار اساساً قهرآمیز می دولتی چرخ داریسرمایه

است جنبش سوسیالیستی لغو کار مزدی طبقه کارگر نیز در بنمایه خود با قهر 

آمیخته است اما تفاوت میان این قهر با قهر کمونیسم خلقی یا هر شکل دیگر 

ونیسم پرولتاریا با رفرمیسم بورژوازی رفرمیسم میلیتانت از جنس تفاوت میان کم

پروسه ها آن داریسرمایهکارگر در قهر سیاسی ضد های است. قهر اقتصادی توده

گیرد. زمانی که کارگران به جای تمکین به نظم و قانونیت و می گسترش خود را پی

بندند عمالً قهر می به دستاوردهای حاصل مبارزه طبقاتی دل داریسرمایهمدنیت 

راه استمرار دار دهند. طبقه سرمایهمی یاسی بورژوازی را با قهر طبقاتی خود پاسخس
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حاکمیت خود و بقای بردگی مزدی را در قهر متمرکز دولتی و فراساختارهای 

باشد،  داریسرمایهبیند و پرولتاریا اگر بخواهد میداندار کارزار ضد می اجتماعی موجود

مان یافته شورائی سوسیالیستی خود را سالح تعرض ندارد جز آنکه قدرت سازای چاره

علیه همین ساز و کارهای قدرت سرمایه سازد و دائره دخالت و اثرگذاری این ساز و 

راند. و باالخره پرولتاریا در  رحد امکان در هم پیچد و به انزواکارها و نهادها را تا س

سیاسی خود علیه  تداوم این جنگ طبقاتی مجبور است که اشکال قهر اقتصادی و

 داریسرمایهبردگی مزدی را با قهر نظامی و انقالبی و مسلح برای نابودی فرجامین 

تکمیل نماید. توسل به قهر مسلح برای سرنگونی قدرت سیاسی بورژوازی امر مفروض 

و گریزناپذیر جنبش کارگری است اما این جنبش کاربرد این شکل قهر را لزوماً به 

کند. جنبش سازمانیافته، شورائی، آگاه و ضد کار نمی الب موکولروزهای قیام و انق

مزدی پرولتاریا در پروسه کارزار خود، هر گاه و در دل هر شرائطی که الزم، مساعد، 

تواند و باید توان پیکارش را با تاکتیک قهر مسلح تکمیل و می مقدور و ممکن بیند

 پشتیبانی نماید.    

 ایه در پروسه وجود، بازتولید و استیالی خود از قهر فاصلهکنیم که نه سرممی مشاهده

گیرد و نه طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی خود و مادام که در میدان این مبارزه می

کارگر در این گذر های است مجاز به فاصله گیری از قهر است. یک معضل مهم توده

مزدی و سقوط به گندزار  آن است که همواره در معرض انفصال از فرایند قهر ضد کار

سازش و مسالمت جوئی یا غلطیدن به ورطه قهر رفرمیستی هستند. درست به همان 

و غلطیدن به ورطه  داریسرمایهسیاق که در معرض خروج از میدان واقعی کارزار ضد 

باشند. این حرف که گویا طبقه کارگر فقط برای خرد می رفرمیسم راست یا چپ

ژوازی نیازمند قهر است تحریف آشکار مفهوم کمونیستی و کردن قدرت سیاسی بور

 مارکسی قهر طبقاتی است. تحریفی که از سوی رویکردهای مختلف رفرمیستی صورت

کند. در می گیرد و دورسازی جنبش کارگری از محور پیکار ضد کار مزدی را دنبالمی
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د و در مجرد گردمی این روایت اواًل قهر از درونمایه واقعی طبقاتی خود تهی

شود، ثانیًا و در همین راستا قهر رفرمیستی بورژوائی جای قهر می میلیتاریسم خالصه

کند. رژیم ستیزی و سرنگونی طلبی می رادیکال ضد کار مزدی پرولتاریا را اشغال

 نماید و جنبش کارگری را به کجراهمی فراطبقاتی از همین باژگونه پردازی تغذیه

جزء الیتجزای  داریسرمایهو مسلحانه برای سرنگونی دولت  کشد. قهر انقالبیمی

پیکار طبقاتی و سوسیالیستی کارگران است اما پرولتاریا این قهر مسلح را در انسجام 

خود و همه اینها را به مثابه اجزاء ارگانیک  داریسرمایهبا قهر اقتصادی و سیاسی ضد 

 گیرد. می د و به کاراندازمی جنبش سراسری شورائی لغو کار مزدی نظر

قهرپرستی دیروز و های در انتهای این بحث مختصر، چند سطری را به توضیح زمینه

ون اختصاص دهیم. بورژوازی اگر چه در مقابل یقهرگریزی امروز برخی محافل اپوزیس

واحد، متحد، منسجم و یکپارچه است اما به حکم هستی اجتماعی ای پرولتاریا طبقه

قد همگونی سیاسی یا وحدت پابرجا در راهبردها، راهکارها و چاره خود متشتت و فا

مختلف این طبقه چه در فاصله مرزهای کشوری و چه در سطح های پردازیهاست. الیه

جهانی بر سر توزیع اضافه ارزش حاصل از استثمار طبقه کارگر با همدیگر رقابت و 

حصه مالکیت سرمایه  جدال دارند. کشمکش بر سر سهم در قدرت سیاسی سرمایه،

یا ها اجتماعی و بین المللی، چگونگی تقسیم شرائط تولیدی و ارزش افزائی سرمایه

تقسیم قلمروها میان خود، همه و همه، اجزاء جدائی ناپذیر موجودیت این طبقه است. 

اقتصادی، به لحاظ سیاسی و پیش کشیدن ای بورژوازی زیر فشار این تصادمات پایه

تواند متشتت نباشد. ابعاد این تشتت نمی اسی و راهبردهای اجتماعیسیهای راه حل

، تاریخ جنگ اساسی میان داریسرمایهو تعارض و تخاصم در حدی است که تاریخ 

پرولتاریا و بورژوازی در عین حال شاهد وسیع ترین جنگ و ستیزها میان بورژوازی 

نیز هست.  داریسرمایههر جامعه دار مختلف طبقه سرمایههای کشورها یا الیه

مورد اشاره ما محافل یا نیروهائی از طبقه سرمایه دارند که در گذشته های ونیاپوزیس
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دور خود بر سر همه یا مواردی از آنچه گفتیم با جناح مسلط طبقه خویش و انحصار 

ستیز بوده اند. ماجرای دچار جنگ و  ها،ین جناح یا جناحقدرت سیاسی توسط ا

 قدیس اینان از قهر به سالهای شروع قرن بیستم تا چند دهه بعدتر، بازقهرگرائی و ت

از تاریخ نظام بردگی مزدی که با آغاز و گسترش شرائط ای گردد. دورهمی

، تقسیم جهان میان قطبهای مختلف روز سرمایه داریسرمایهامپریالیستی تولید 

پرسودتر صدور سرمایه  هایجهانی و تهاجم جنگ افروزانه هر قطب برای احراز حوزه

دولتی اردوگاهی در سوی  داریسرمایهدر یک سوی و شکست انقالب اکتبر و استقرار 

گردد. در این دوره بخشی از بورژوازی جوامع حوزه صدور سرمایه و می دیگر مشخص

بازار » ، !!«صنعت مستقل ملی» امپریالیستی با رؤیاهای های آماج تقسیم قطب

پرچم امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی «!! داریسرمایهرشد آزاد »و «!! مستقل داخلی

 »و گرایشاتی از آن به ها آویختند. الیهمی کشیدند. به اردوگاه شورویمی بر دوش

بخشیدند. احزاب می کمونیسم خلقی را رونقروی داشتند!! و بازار « کمونیسم

گاه شدند و در همان چهارچوب آوردند، بعدها بعضاً منتقد اردومی اردوگاهی را پدید

کمونیسم خلقی به امپریالیسم ستیزی خویش ادامه دادند. این گرایشات و جریانات از 

کارگر و دهقان های این طریق و با توسل به این راهبردها بر موج قهر و نارضائی توده

 هاسوار شدند و جنبش کارگری کشورها  را مرکب راهوار کارزارهای خود ساختند. آن

ناسیونالیستی و های در همین راستا و در پاسخ به نیازهای روز خیزش

خود!! از ناخن پای تا موی سر مدافع، مبلغ و مروج مبارزه مسلحانه « ضدامپریالیستی»

قهرآمیز بودند. قهر آنان قهر بخشی از بورژوازی در مصاف با بخش مسلط طبقه خود 

خلقی و افق کاپیتالیستی پیش روی  بود اما همه چیز از جنبش، مبارزه، کمونیسم

 نوشتند. می گرفته تا راهکار قهر خود را به حساب پرولتاریا

در  داریسرمایهآن دوره مدت هاست به پایان رسیده است. روند انکشاف و تسلط 

های متمادی است که نقطه انتهای خود را پشت سر نهاده است. الیههای کشورها دهه
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شرائط آن روز نیستند. در جاهائی به اریکه قدرت عروج بورژوازی مورد بحث در 

یا در ساختار سیاسی قدرت شریک شده اند. در غیر این صورت اند کرده

مختلف برای کسب های هستند که در لباس چپ یا راست به شیوههائی ونیاپوزیس

ون یکنند. محافلی از این اپوزیسمی قدرت یا بردن سهمی در حاکمیت سرمایه تالش

دانند اما صدر و ذیل قهرشان می به سیاق گذشته، خود را طرفدار جدی اعمال قهر

راهکاری برای در هم شکستن ماشین دولتی موجود، رژیم ستیزی فراطبقاتی و 

با شکل دیگر است. طیف وسیع تری از  داریسرمایهجایگزینی شکلی از حاکمیت 

 ابق جدال و کوبیدن بر طبل قهرسهای ون مذکور هیچ دلیلی برای ادامه شیوهیاپوزیس

درون طبقاتی خود با شرکا و رقبا به راههای های بیند. برای تسویه حسابنمی

جوید و برائت از انقالب و قهر و می اندیشد، از قهر بیزاریمی مسالمت آمیز و کم زیان

بینند. جار و جنجال تحریم می سرنگونی طلبی را پیش شرط مشارکت در بازی قدرت

تقبیح انقالب و تقدیس مسالمت جوئی آوای شوم این جماعت است. محافلی از  قهر

های پوسیده خلقی و نسخههای بورژوازی که زمانی رؤیاهای ناسیونالیستی، اتوپی

 کارگرهای نوشتند و از تودهمی انکشاف کاپیتالیستی را به حساب پرولتاریا

و دوری از اعمال قهر ضد کار  داریسرمایهخواستند تا با چشم پوشی از مبارزه ضد می

مزدی، پیاده نظام دموکراسی طلبی بورژوائی و امپریالیسم ستیزی خلقی شوند و امروز 

را کنار  داریسرمایهخواهند تا مبارزه ضد می با تغییر آن شرائط باز هم از کارگران

رائت کنند. گذارند و از اعمال قهر رادیکال و انقالبی برای محو بردگی مزدی ابراز ب

پاسخ کارگران آگاه به این هیاهوها بسیار روشن است. مبارزه طبقاتی پرولتاریا علیه 

قهرآمیز است. قهر اقتصادی، ای در همه سطوح و وجوه خود مبارزه داریسرمایه

پیوسته این پیکارند. درست همانگونه که سرمایه و نظام های سیاسی و نظامی حلقه

 ه موجودیتش اعمال قهر علیه هستی طبقه کارگر است. در همه وجو داریسرمایه
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 2012مه                  «کورش»میسم احمدی نژاد و نبش قبرناسیونال اسال

  

 اپوزیسیونکارگر جزء اساسی ساز و کار حاکمیت بورژوازی یا های مهندسی افکار توده

نیروی کار یا  مختلف این طبقه است. رابطه خرید و فروشهای نمائی احزاب و بخش

پویه استثمار و ارزش افزائی سرمایه خود باتالق واقعی کشت، زاد و ولد، پرورش و 

است. یک کار مهم بورژوازی آن است که این ها تبخیر مالط و مصالح این مهندسی

مصالح را هر روز به شیوه نوینی معماری و بر سر شعور و شناخت و اندیشه 

ون، پیرو هر ید. ارتجاع بورژوازی از حاکم تا اپوزیساستثمارشوندگان کارگر خراب کن

گیرد. می مکتب و مسلک در این گذر و برای حصول این مقصود از همه چیز بهره

مذهب، ناسیونالیسم، دموکراسی، قانون، مدنیت و هر چه بتواند نقش سالحی برای 

دامیک دستور کار را بازی نماید. اینکه کها فریب و ابزاری برای باژگونه نمائی واقعیت

کدام بخش بورژوازی قرار گیرد پرسشی است که پاسخ معین آن را شرائط روز، اوضاع 

کند. در هر کجا که می سیاسی و چگونگی آرایش قوای طبقات اساسی جوامع تعیین

مهار فشار استثمار طبقه کارگر و دیکتاتوری هر چه بی فرایند بقای سرمایه به تشدید

فریب های ست، مذهب و ناسیونالیسم بیشترین فضای زرادخانههارتر گره خورده ا

سازند. دموکراسی، قانون، مدنیت و مانند اینها خاص شرائط یا می بورژوازی را پر

است که نظام بردگی مزدی هم مجبور به پس نشینی در مقابل موج پیکار هائی دوره

مار طبقه کارگر جهانی کران خود در استثبی کارگر است و هم به یمن سهمهای توده

ایران کاربرد هر دو بختک  داریسرمایهبضاعت الزم این عقب نشینی را داراست. در 

دین و ناسیونالیسم در کنار ماشین قهر و سرکوب سرمایه سه ضلع مثلث تضمین 

ونهای رنگارنگ یداده است. در همان حال که اپوزیسمی حاکمیت بورژوازی را تشکیل

را نصیب ها ندازه کافی از هر دو سالح مذهب و ملیت بیشترین بهرهاین طبقه نیز به ا

با هدف تار دار وارونه بافی است اگر آنچه را سرمایه و طبقه سرمایه خویش نموده اند.
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و مار جنبش کارگری به کار گرفته است به حساب خود کارگران و فرودستان 

ون، از ناسیونالیسم و مذهب یوزیسبگذاریم!! بهره گیری بورژوازی، خواه حاکم و خواه اپ

را نباید به حساب مذهبی بودن و تمایالت میهن پرستانه استثمارشوندگان رجوع داد. 

توده کارگر و دهقان نبودند که آوای عشق میهن و « مشروطه»در جنبش موسوم به 

فریاد وااسالما سر دادند، ارتجاع دینی بورژوازی و ناسیونالیسم فریبکار همین طبقه 

کرد. کارگران و دهقانان فشار استثمار و بیحقوقی خود را می بود که این رجزها را ساز

و « عدلیه» زدند، پان اسالمیسم بورژوازی بود که این عصیانها را به تأسیس می فریاد

نمود. صدای ناله میهن، میهن نیز می نظارت مفتیان شرع بر دارالعدل سرمایه تفسیر

ها صور اسرافیل یا زحمتکشان دهقان که بر زبان دهخداها و نه از نای بردگان مزدی

تا دانشگاهی، دار ایران در تمامیت خود از کارخانهدار شد. طبقه سرمایهمی جاری

تا اهل قلم، بازاری تا دولتمرد، با پنجه پر از خون، صلیب ترفند شرع به دار زمین

یخ به دنیا آمد. این طبقه در دست و مار فریب ناسیونالیسم در آستین، از دامن تار

آشکاری نیز با برخی اقارب های همه جای جهان چنین بوده است اما در ایران تفاوت

خود در بعضی جاهای دیگر داشته است. سالح جهل شریعت خود را به جای آنکه 

ترین حالت از عمق کهنه «مدرن» لعاب سفید رنسانس پوشاند حتی در بهترین و 

ها کرد. مذهب در هر شکل آن افیون تودهمی استخراجداری برده ترین رسوبات عصر 

و ساز و برگ فریب طبقات استثمارگر برای مسخ فکری استثمارشوندگان است اما 

بورژوازی ایران در به کارگیری این سالح به این بسنده نکرده است، آن را حربه قتل 

عیت دیگر ساخته است. عام هر مخالف و ابزار قصاص و دیه و سنگسار و صدها سب

چنین تفاوتی در مورد وسعت کاربرد ناسیونالیسم نیز برای او مصداق دارد. 

ناسیونالیسم کارافزار شریرانه ترین شکل شستشوی مغزی انسانها و بستن چشمان 

کارگر بر استثمار و ستمکشی خویش است، اما بورژوازی ایران آن را فقط در های توده

ایران تاریخ گلوله باران هر جنب و  داریسرمایهتاریخ  ته است.این حدود به کار نگرف
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» و «!! اقدام علیه امنیت ملی» جوش اعتراضی کارگران یا هر فعال کارگری به جرم 

است. از این که بگذریم به جای آویختن به جامعه مدنی، «برقراری ارتباط با بیگانگان

همواره راهی نبش قبر !! «منافع مشترک همگان»دموکراسی، قانون یا ترفند 

پوسیده شاهان و فتوحات بربرمنشانه آباء و اجدادی بوده است. بورژوازی های استخوان

و ها ایران در هر موقعیت و هر الیه یا رویکرد خود تاریخاً چنین بوده است. شاخص

ایران در تقسیم کار  داریسرمایهمختصاتی که پویه بازتولید سرمایه اجتماعی و مکان 

را ذاتی و قهری این طبقه ساخته است. رژیم شاه تا سال سقوط ها هانی سرمایه آنج

خود تکیه گاه قدرت هارترین شکل ارتجاع اسالمی بود. رژیمی که برای خواندن قصه 

کرد، می در یک چشم به هم زدن صدها نفر را روانه سیاهچال« ماهی سیاه کوچولو» 

میدان پیش ریز حاصل استثمار میلیونها کارگر  سرتاسر جامعه را در طول سالیان دراز

میلیونها مسجد، حسینیه،  ها،علمیه، آستان قدسهای برای رونق بازار ترهات حوزه

ساخت. شاید گفته شود که اختصاص این حجم عظیم می تکیه و امامزاده مجعول

!! محصول کار طبقه کارگر به چرخش امور مؤسسات مذکور، کار رژیم شاه نبوده است

اختاپوسی را های این حرف بسیار نادرست است. هزینه سرسام آور این نهادها و شبکه

پرداخت و دولت سرمایه بود می حاصل استثمار کارگرانهای بورژوازی از اضافه ارزش

که همه مجاری قانونی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی را برای انتقال این اضافه 

درسی مدارس های نمود. کتابنمی ژیم به این بسندهنهاد. رمی غول آسا بازهای ارزش

زد، تکریم، تعظیم و بوسه زدن بر می و آموزشهای مسموم مذهبی موجها از خرافه

آستان مراجع مذهبی توسط درباریان و شخص شاه گوشه دیگری از تالش برای 

رنامه بازسازی مداوم بنای قدرت مذهب در جامعه بود. همه اینها اما فقط یک رویه ب

را  داریسرمایهریزیهای رژیم برای تحکیم نقش مذهب و استفاده از آن برای بقای 

داد. رویه بارزتر و مهم ترش بذل مساعی برای تقویت موقعیت روحانیت به می تشکیل

بود.  داریسرمایهون ارتجاعی بورژوازی در قعر جهنم گند و خون یعنوان یک اپوزیس
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طبقه  داریسرمایهند خود را بدیل کمونیسم و جنبش ضد که بتواای ون درندهیاپوزیس

کارگر کند. آلترناتیوی در مقابل کمونیسم باشد. بر مسیر موج نیرومند جهتگیری 

کارگر و فرودست به سوی کمونیسم شبیخون زند، بر این مسیر سد بندد. های توده

انیاً آن را در لجنزار قدرت سرمایه باز دارد و ثهای این موج را اوالً از تعرض به پایه

شیادیها، ساز و برگ قدرت دین کنند. رژیم شاه برای حصول این هدف در تمامی 

مرداد، از یک سوی  28بعد از کودتای های دوره حاکمیت سیاه خود به ویژه در سال

عناصر سرشناس محافل دینی بورژوازی را ظاهراً به جرم مخالفت با نظام برای چند 

الزم برای گسترش های نمود و از سوی دیگر همه زمینهمی تبعیدصباحی دستگیر یا 

ساخت. در روزهائی که اگر می کارگر و فرودست را فراهمهای نفوذ آنها در میان توده

کارگری در پچ پچ روزانه با رفیق همزنجیرش در پشت چرخ کار و استثمار سرمایه 

شد، هر می توسط ساواک احضارراند می کلمه شاه را بدون القاب و عناوین بر زبان

عوامفریب روحانی مزدور سرمایه حق داشت بر سر این و آن دکه وعظ، کاالی دروغین 

و جماعت عریض و طویل  ها،«شریعتی »  ها،«بازرگان » بفروشد.  «رژیم ستیزی » 

های نیز در بازسازی بورژوائی و کمونیسم ستیزانه مسموم ترین خرافهها مذهبی -ملی 

انسان خفقان زده لهیده از ها می و تبدیل آنها به خوراک فکری میلیوناسال

، نه فقط با داریسرمایهدیکتاتوری و مهجور از حداقل شناخت طبقاتی ضد 

محدودیتی مواجه نبودند که به اندازه کافی حسینیه و انجمن و جمعیت و کانون و 

ون دینی یو استحکام اپوزیس دیگر در اختیار داشتند. رژیم شاه برای حفظهای تریبون

بورژوازی به همه این ترفندها دست زد و همه این کارها را انجام داد تا طوفان 

اعتراضات و خشم و قهر استثمارشوندگان به جای پویه کمونیستی و ضد کار مزدی بر 

ون نمائی اینان لنگر اندازد. نباید انکار کرد که این یساحل مرداب متعفن اپوزیس

 57چشمگیری نیز همراه بود. اگر جنبش انقالبی سالهای با موفقیت هاسیاست

کارگر و فرودست به جای آنکه قدرت کارگری زاید، فاشیسم دینی بورژوازی های توده
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زائید یک دلیل آن را در همین جا باید دید. جناح مسلط روز بورژوازی همه کارها را 

انجام داد، اما وقتی که شیرازه برای بقای بردگی مزدی و ماندگاری حاکمیت خود 

زیر مهمیز کوبنده بحران از هم پاشید، وقتی سفینه قدرت  داریسرمایهاقتصاد 

سوای ای عاصی غرق شد، چارههای سیاسی روز سرمایه در کام موج اعتراض توده

رفتن نداشت. در چنین وضعی همه شرائط برای والدت دوقلوی انقالب و ضد انقالب 

بود و قابلۀ چیره دست سرمایه با سقط اولی، مولود شوم قتل عام  فاشیستی فراهم

ساالر دوم را متولد ساخت. رژیم شاه برای صیقل دادن تیغ زهرآگین ناسیونالیسم و 

را به ها و دسیسه چینیها رونق بازار فروش آن در جامعه نیز نوع این برنامه ریزی

د. تاریخنویسی تحجربار اولترا اندازه کافی و در سطحی گسترده، جامه عمل پوشان

شووینیستی، بت سازی بشرستیزانه از تک تک شاهان سفاک تاریخ کشور و تزریق 

سموم مرگبار شخصیت پرستی ناسیونالیستی در مغز کودکان و جوانان، انباشتن متون 

کالن برای ترویج های وطن ساالری، اختصاص هزینههای آموزشی مدارس از خرافه

نژادی و ملی، رواج میترائیسم و زردشتی گری، تبلیغ قوم پرستی ای هاسطوره بافی

دور و تمدن کهنه قومی های آریائی، اشاعه افتخارات راسیستی حلق آویزی به گذشته

 کرد. می یا صدها کار همانند دیگر، این بخش کارنامه رژیم را پر

تاپوسی دینی و در رابطه با دولت اسالمی بورژوازی تا جائی که به رخت و چوب اخ

گردد نیاز به گفتن هیچ کالمی می ایدئولوژیک اسالمی آن برهای هولوکاست آفرینی

نیست. این دولت خود مظهر تمامیت تشخص قهرآلود و سبعانه دینی سرمایه است و 

بازپردازی مذهبی تمامی اشکال بربریت و توحش طبقات استثمارگر تاریخ برای 

جزء  داریسرمایهر توسط سرمایه و دفاع از کیان قدرت تشدید فشار استثمار نیروی کا

الیتجزای هستی آن است. نکته مهم این است که همین رژیم با همین آرایش موحش 

کند ید طوال می دینی، در حوزه بهره گیری از سالح ناسیونالیسم نیز تا چشم کار

ی از سفینه رژیمی که در روزهای نخست ظهورش برای طرد رقبای طبقات داشته است.
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 قدرت سیاسی و یکدست کردن حاکمیت، بر سر هر شبحی چماق تکفیر ملی گرائی

کوبید در طول جنگ ارتجاعی با رژیم صدام عربده وطن پرستی و ملیتش گوش می

فلک را کر کرد. همان بختک اسالمی سرمایه که خلخالی هایش بیل به دست هر 

ند، کمی این سوتر با احساس خطر کندمی زدند ومی نشانه تاریخ پیشین را شخم

اقتدار خود بر زبان خاتمی هایش، مراجع فقهی و حتی ولی فقیه های زلزله در پایه

چند هزار ساله جاری شد!! اختاپوس وحشتی که « تمدن ملی» هایش سرود افتخار 

انترناسیونالیست را به اتهام تالش برای احیای شاهنشاهی روانه میدان های کمونیست

کرد!! به گاه مشاهده زنگ خوردگی کامل شمشیر قتل عام مذهب و خطر می تیر

عاصی، دست به کار حفاری میراث فخر شاهان و فروش امتعه های طوفان قهر توده

 شد. ها حرمت ملی در چهارسوق مسخ سازی افکار انسان

ون، برای حفظ حاکمیت یا عروج به پلکان قدرت، هیچ یبورژوازی، حاکم یا اپوزیس

دهد و از هر ساز و کار و سالحی حداکثر نمی را در هیچ شرائطی از دستای گزینه

گیرد. فقط حاکمان دیروز یا امروز بورژوازی نیستند که در کاربرد مذهب می بهره را بر

برای تحمیق افکار استثمارشوندگان، ها و ناسیونالیسم و دموکراسی جوئی و مانند این

 تسویه حساب با رقبای حکومتی از همدیگر سبقتحکومت یا های تحکیم پایه

ونهای چپ، مسلح و سرنگونی طلب این طبقه نیز یونها حتی اپوزیسیگیرند، اپوزیسمی

وسیع طبقه کارگر بین المللی کاًل و از های کنند. قربانی ساختن تودهمی همین کار را

ی و حق تعیین جمله ایران در پای معبد امپریالیسم ستیزی خلقی، خودمختاری طلب

ناسیونالیستی نیز به هر حال های سرنوشت ناسیونالیستی یا اشکال دیگر شعبده بازی

 سرمایه در این گذر انجامهای همنهاد و همگن همین کارهائی است که دولت

خود توسط های دهند. طبقه کارگر جهانی تاریخاً غرامت مهندسی افکار تودهمی

از جمله فریبکاریهای دینی و ناسیونالیستی  داریهسرمایسرمایه و دستگاههای فریب 

که تا نظام ای بورژوازی را با سنگین ترین بهای ممکن پرداخت کرده است. فاجعه



 221/   جنبش کارگری ایران

بردگی مزدی باقی است تاخت و تاز آن در دنیای زندگی، کار، آموزش، فکر و مبارزه 

اضر نیز به کارگر ایران همین لحظه حهای کارگران هم جریان خواهد داشت. توده

بدترین شکلی در معرض این تهاجمات ترفندبار قرار دارند. به موازات ورشکستگی هر 

، باندهای مختلف بورژوازی از مافیای احمدی داریسرمایهچه عمیق تر رژیم اسالمی 

نژاد و سایر اصولگرایان حکومتی گرفته تا کرکسان مهجور و شیفته سرنشینی ماشین 

الران دیروزی و اصالح طلب نمایان امروزی تا جمهوری دولتی، تا حمام خون سا

خواهان و مشروطه چیان و سلطنت طلبان، همه و همه راه سواری خویش بر موج 

استثمار شونده عاصی را در بستن دخیل به بارگاه های نارضائی و عصیان و خشم توده

تقدس جهل ناسیونالیسم هموار دیده اند. همه از سرنوشت میهن و مام وطن و 

کنند که گویا می گویند. همگی در روز روشن چنین وانمودمی سرزمین آباء و اجدادی

بر سر سرنوشت ملی است!! گویا این گوشه دنیا متشکل از دو طبقه ها کل بحث

نیست!! گویاجنگ واقعی روز جنگ میان همین دو طبقه دار متخاصم کارگر و سرمایه

استثمار و گند و خون سرمایه، اعضای یک  اساسی نیست!! گویا همه ساکنان جهنم

کارگر این های میلیون نفوس توده 50پیکره واحد هم سرنوشتند!! انگار نه انگار که 

سرمایه و طبقه  کشند.میدار کشند از دست سرمایه و طبقه سرمایهمی دوزخ هر چه

م که دوختن پوشش داخلی و خارجی بر اندامش، دوختن شریرانه چش داریسرمایه

کارگر بر روی ریشه واقعی استثمار خویش است. این های بصیرت طبقاتی توده

خود، بر سر هر های جماعت با پرروئی تمام و سرمست از تاریخ پرموفقیت فریبکاری

کند، گوئی نه اینکه، این وطن سرزمین می وطن پهن ،کوی و برزنی بساط وطن

های مایه و سرمایه داران و دولتاستثمار مرگبار دهها میلیون برده مزدی توسط سر

 50اسالمی و شاهنشاهی آریائی تبار ایرانی است. انگار نه انگار که سلول سلول 

میلیون کودک و جوان و پیر و زن و مرد کارگر این نقطه دنیا شمع آجین استثمار و 

ایرانی و شرکای دار گرسنگی و فقر و ستمکشی و بربریت سرمایه و طبقه سرمایه
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کارگر و های جهانی آنهاست. این جماعت برای مسخ، فریب و تحمیق تودهصمیمی 

غلتیدن بختک وار بر موج نارضائی آنها به هر مستمسکی و در شرائط فعلی بیش از هر 

به « میهن» اندازند. بورژوازی همیشه با علم و کتل می ناسیونالیسم چنگدار چیز به

علیه جنبش خودشان پرداخته است اما  سربازگیری بردگان مزدی و بسیج قدرت آنها

به اندازه ها در شرائط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند این کار است. همه سالح

کافی زنگ خورده است و در زرادخانه ساز و کارهای فرسوده فریب کاپیتالیستی، 

کند. می ناسیونالیسم سالحی است که در هر حال بورژوازی بر روی آن حساب باز

گردد وقتی که می عاد این محاسبه یا باور به کارسازی این سالح، باز هم افزون تراب

 اسیر توهم زیر فشار موج نفرت از مذهب به هر امامزاده جهل دیگری پناههای توده

مختلف سرمایه هر نماد نیرنگ های جویند. در چنین وضعی است که تریبونمی

جنازه هر جنگ افروز حمام خون ساالر را از کنند، هر می ناسیونالیستی را در شیپور

بندند تا آن می «حقوق بشر» پوسیده وی تعویذ های کنند، بر استخوانمی قبر نبش

را فاشیسموی جمع آوری قوا نمایند. کار به جائی رسیده است که تیم احمدی نژاد 

آرامگاه نیز نومید از معجزه مسجد جمکران و چاه سامرا راهی مقبره شاه هخامنشی و 

عاصی از یک سوی و های فردوسی شده اند. اینان هم با مشاهده طوفان نارضائی توده

پهن کرده اند. « کورش» در رقابت با حریفان حاکم بساط نذر و نیاز در پای مقبره 

سر داد، چند صباحی بعد با جاری « کورش بخواب ما بیداریم» روزگاری شاه عربده 

ش ساختند که حرفش را تغییر داده است و این بار ناله شدن سیل قهر کارگران، برای

بورژوازی هر چه ورشکسته تر، ساز «. کورش بیدار شو، غرق منجالبیم» کرده است که 

و برگ ترفندش مضحک تر. تیم احمدی نژاد در چنین وضعی است. ضربات کوبنده 

لید سرمایه هر روز سخت تر از روز پیش شیرازه بازتو داریسرمایهبحران اقتصادی 

های اقتصادی دولتهای پاشد. فشار خرد کننده تحریممی اجتماعی ایران را از هم

کند. انزوای سیاسی بین المللی راههای چالش حتی می رقیب این وضع را وخیم تر
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سازد. خطر طوفان اعتراضات کارگری دورنمای ثبات می المقدور این اوضاع را سد

 و بقای دولت اسالمی را هم تیره تر داریهسرمایهمین سطح از چرخش حیات 

گیرد که نمی موج حمله رقبای حکومتی، نه فقط آرامها گرداند. در کنار همه اینمی

برای فریب ها شود. معضل موحش دیگر اینکه همه سالحمی هر روز سهمگین تر

ماً آن عاصی نیز به اندازه کافی زنگ خورده است. معنای این عبارت آخر مسلهای توده

طبقه کارگر به اوج رفته  داریسرمایهنیست که سطح آگاهی یا شعور و شناخت ضد 

است. بدبختانه چنین نشده است. به یمن تاخت و تاز نفس گیر دیکتاتوری سرمایه و 

روی نداده است، اما از کارافتادگی سالح ای فشار رفرمیسم راست و چپ چنین حادثه

کارگر نیست. تجربه روزمره های و سطح باالی آگاهی تودهنیرنگ بورژوازی الزاماً در گر

 دهد.می زندگی و سیر مشاجرات روز اجتماعی و طبقاتی برای این کار کفاف

احمدی نژاد زیر فشار همه معضالت باال، برای بقای تیم خود در ساختار قدرت 

رزشها به و کوه اضافه اها سیاسی سرمایه و صیانت سهم باند خود در مالکیت سرمایه

عاصی کارگر و فرودست مأیوس های بندد. او از شکار توهم تودهمی دخیلای هر ویرانه

کند تا محافل فروپاشیده و سرگردان هر چه بیشتری از بورژوازی، می است، تالش

و دسته خویش وصله پینه نماید و دار و نوع اینها را بهها سلطنت طلبان، دوم خردادی

» آویزد. مانیفست می ازد. در همین راستاست که به کورشپشتوانه قدرت خود س

کند. بلوای حقوق بشر کورش را ساز می داد و ستد« منشور کورش» را با « عدل علی 

سازد. گویا که موجودی به نام کورش با سایر شاهان جنگ می و کار گردآوری قوا

ی که آنچه کورش افروز، جانی، سفاک و تبهکار این کشور تفاوت داشته است!! گوئ

سایر سالطین دژخیم های و هولوکاست راه اندازیها کرده است از سنخ بشرکشی

نبوده است. اینکه وجود شخصی به نام کورش واقعیت است یا افسانه موضوع قابل 

بحثی است. اما با فرض واقعی بودن وجودش گزارش کوتاه زندگی او آشنای ذهن 

خامنشی را تشکیل داده است. سی سال تمام هدار همگان است. امپراطوری برده
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بوده است. تسخیر عظیم ترین بخش دنیا را داری امپراطور یکه تاز و سفاک این برده 

سال را در لشکرکشی و جنگ افروزی  30دستور کار خود داشته است. برای این کار 

ترین  گذرانده است. در هر جنگ، وسیع ترین کشتارها را راه انداخته است و پرخروش

سیالبهای خون را جاری ساخته است. هر کجا را فتح کرده است، ساکنان مغلوبش را 

را با « آسیای صغیر» و « لیدی» های بردگان جنگی خویش نموده است. امپراطوری

به بابل و مصر وحشیانه هجوم  همین جنگ افروزیها به تصرف خود در آورده است.

هنگامی » خون جاری کرده است و باالخره: برده است و برای تصرف این کشور جوی 

خاور آسوده شد در صدد برآمد که ماد و پارس را از های که از گشودن همه سرزمین

رسد می هجوم بدویانی که در آسیای میانه منزل داشتند خالص کند و چنان به نظر

 خود تا کنار نهر سیحون در شمال و هندوستان در خاور پیشهای که در این حمله

رفته باشد. در همین گیر و دارها و در آن زمان که به منتهای بزرگی خود رسیده بود، 

در جنگ با قبائل ماساگت که از قبائل گمنام ساکن در ساحل جنوبی دریای خزر 

بودند کشته شد. کورش نیز مانند اسکندر امپراطوری بزرگی را به چنگ آورد ولی 

را پیدا کند، اجل آن امپراطوری را از  پیش از اینکه فرصت سازمان دادن به آن

چنگش بیرون آورد. نقص مهمی که بر خلق و خوی کورش لکه بزرگی باقی گذاشته 

رحمی به بی رحمی داشته است. اینبی حساب قساوت وبی است آن بود که گاهی

) تاریخ تمدن ویل دورانت، بخش مشرق  ه دیوانه او کمبوجیه به ارث رسیدپسر نیم

اره تمدن( الگوی ناسیونالیستی حقوق بشر، مدنیت، قانون و عدل بورژوازی زمین گهو

گردد، ها ایران که قرار است مرکب راهوار خروج مافیای احمدی نژاد از مهلکه بحران

چنین موجودی بوده است. نماد عالی کشتار و درندگی که از روز جلوس بر تخت 

های شرق تا غرب دنیا را در شعلههخامنشی تا روز مرگ خویش دار امپراطوری برده

از وحشت تهاجم و حمام خون ای جنگ سوزانده است. بشریت عصر خود را دقیقه

آسوده نگذاشته است. حق، قانون و مدنیت سرمایه در متعالی ترین شکل ممکن خود، 
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حتی در شرائطی که همه آثار پس نشینی در مقابل موج پیکار طبقه کارگر را با خود 

هم پاسدار موحش ترین فشار استثمار بردگان مزدی و میثاق سلب هر نوع دارد باز 

کارگر است. وقتی که بورژوازی های آزادی و حقوق اولیه معیشتی و اجتماعی توده

کند، معنایش فقط می مالک حق و مدنیت خود را از قبرستان کهنه عصر بردگی نبش

بدون قتل دار یت طبقه سرمایهو ادامه حاکم داریسرمایهیک چیز است. اینکه بقای 

عام مطلق هر نوع فشار مبارزه و مقاومت طبقاتی استثمارشوندگان کارگر، بدون 

توحش کهنه ترین اعصار تاریخی و بدون به کارگیری های استخراج تمامی سالح

ممکن نیست. بورژوازی ای علیه بشریت، حتی برای لحظهها کورش وار همه این سالح

فریب دینی و ناسیونالیستی را برای بقای خود به های تمامی ساز و برگایران تاریخاً 

کار گرفته است اما سکانداران سفینه قدرت و حاکمیت سرمایه در اینجا بسیار خوب و 

را تا امروز حفظ کرده است نه  داریسرمایهفهمند که آنچه می بیش از هر کسی

ها ورهای متحجر ناسیونالیستی آنکارگر و زحمتکش و نه باهای توهمات مذهبی توده

که چیزهای دیگری بوده است. سرمایه به یمن دیکتاتوری هار باقی مانده است اما 

 رفرمیسم راست و چپ نیز همواره عصای دست وی بوده است. 
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      2012ژوئیه                   ترسند!!می داریسرمایهوقتی کارگران از فروریزی 

 

سال اخیر شاهد جنگ و ستیز مستقیم کارگران یونان با سرمایه داران و در طول دو 

این کشور و جدال غیرمستقیم آنها با برنامه ریزان و تصمیم بگیران  داریسرمایهدولت 

EU خواستند و برای چه جنگ و می گفتند، چهمی بودیم. در باره اینکه کارگران چه

تا حدودی بحث کرده اند، محافل چپ ها هکردند نیاز به توضیح نیست. رسانمی جدال

و نوشته اند. در این اند نیز در باره آنچه بر سر کارگران رفته است کم یا بیش گفته

یا اخبار یک چیز مثل همیشه به طور  ها،میان و در دل همه گفتگوها، اعم از افشاگری

مصدائی و خیابانی، ههای کامل مسکوت ماند. اینکه چرا این همه اعتصاب، شورش

اتحاد، ایستادگی و کوبیدن بر طبل تداوم پیکار سرانجام بدون هیچ دستاوردی پایان 

به تسلیم منتهی گردید. از این بدتر! ها یافت. چرا همه امیدها به یأس و همه خیزش

چرا توده وسیع کارگران شورشی به دنبال آن همه جنگ و مقاومت حتی در سناریوی 

را به حزبی دادند که « رأی» بورژوازی بیشترین  نتخابضد ا «انتخابات» آشنای 

خواستار اعمال بیشترین فشار بر زندگی و شرائط کار آنان بود؟!! پاسخ این سؤاالت 

چالش مبارزات کارگران برای بورژوازی » برای طیف چپ موجود معموالً ساده است. 

کارگر قدرت های تافت، تودهنمی حکم حیات و ممات داشت و هیچ عقب نشینی را بر

الزم را نداشتند و از تدارک کافی برای مقاومت برخوردار نبودند. بورژوازی با اهرم 

در صفوف کارگران شکاف انداخت، طبقه ها همیشگی وارونه پردازیها و عوامفریبی

و خیل استدالالت این گونه که به اندازه کافی « کارگر چنین بود و بورژوازی چسان..!! 

یا به اصطالح استدالل ها!! سؤاالت زیادی قابل ها . در مقابل این پاسخآشنا هستند

ها طرح است اما یک سؤال از همه اساسی تر است. فرض کنیم که تمامی این حرف

مهم جدیدی مواجه های کاماًل درست باشند. حتی در این صورت باز هم با پرسش

بیرون ای قرار است چه نتیجه هاخواهیم بود. مقدم بر همه اینکه از درون این پاسخ
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کنند و چه راهی در پیش می چه گرهی از معضل بازها یا استداللها آید؟ این پاسخ

دهند؟ لیست همه این ادله می روی کارگر یونانی یا کارگر هر کجای دیگر دنیا قرار

ها همسنخ تکمیل کنیم، از ورای آنهای متقن! را با طومار دیگری از استداللها و پاسخ

شکست ناپذیر  داریسرمایهبا دو حکم یا دو پیام رو به روخواهیم شد. حکم اول اینکه 

است و طبقه کارگر یارای شکستن این نظام را ندارد!! حکم دوم که در واقع دستکاری 

است این  داریسرمایهو آرایش همان حکم اول با هدف پرده کشی بر قبول جاودانگی 

آسیب پذیری این نظام فرا نرسیده است و باید منتظر خواهد بود که هنوز روزگار 

طلوع فجر امید از دل سیر جبری رویدادهای تاریخی ماند!! اگر متوسلین به تئوری 

کنند که نتایج دیگری سوای این دو حکم از می فوق تصورهای بافی و استدالل تراشی

ام اندیشی باشند، سطحی و خهای آید چه بسا آدممی دل حرفها و باورهایشان بیرون

ها گویند. در پشت این نوع پاسخ سازیمی و تجارب تاریخی چیز دیگریها اما واقعیت

علی العموم دنیائی خودفریبی، عوامفریبی و کارگرفریبی خوابیده است. کارگران یونان 

کارهای زیادی را انجام دادند. چرخ کار و تولید را در سراسر جامعه از کار انداختند. 

تولید سود و سامان پذیری سرمایه را در خشکی و هوا و دریا متوقف ساختند. بر  پویه

و مراکز اقتصادی نظام ها پتک قدرت کوبیدند. بانک داریسرمایهدیوار نظم سیاسی 

 داریسرمایهبردگی مزدی را به آتش کشیدند. نهادهای تصمیم گیری و برنامه ریزی 

قرار دادند. آنها به همه این کارها و تمامی این را با بیشترین خشم و قهر آماج یورش 

کارگر در جریان این جنگ و های اشکال مبارزه روی آوردند. نکته مهم تر اینکه توده

با ضربات کوبنده ارتش ها دچار  شکست نظامی نشدند. آن ها،ستیزها و قهر و عصیان

ه اینها پس از دو سال سرکوب سرمایه از پای در نیامدند. با همهای و پلیس و سازمان

خود باز گشتند. به تمامی شروط و های مبارزه و مقاومت نهایتاً دست خالی به خانه

 EUیونان و دار بورژوازی تمکین کردند. اجازه دادند که طبقه سرمایههای خواست

بدترین سالخیها را علیه بهای نازل نیروی کارشان و علیه امکانات ناچیز از پیش تاراج 
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رحمانه سرمایه به آموزش، بی عیشتی آنان سازمان دهند. تمامی بار تهاجمشده م

کودکان و سالمندان یا هر حوزه دیگر زندگی را تن داری بهداشت، دارو و درمان، نگه

و ندار دار را علیهها دادند. بورژوازی یونان و اروپا را مجاز ساختند تا همه این بلیه

ین گذر حتی عنان کار را به راست ترین و هارترین روزشان برنامه ریزی کند و در ا

اساسی نیز درست در همین جاست که های بخش بورژوازی سپردند. پرسش یا پرسش

بندند. آیا طبقه کارگر یونان هیچ راه دیگری در پیش پای خود نداشت. آیا می صف

 م چرادیدند، در صورت دونمی چنین راهی اساسا موجود نبود یا بود ولی کارگران

رفتند، آیا توان رفتن را نداشتند؟ اگر چنین است نمی دیدند چرامی دیدند و اگرنمی

شود و باز اگر این می طول و عرض و ماهیت و واقعیت این توان چگونه توضیح داده

گونه است راه دستیابی کارگران به این توانائی چیست و در کدام فرایند باید آن را 

اساسی روز تاریخ هستند و باید به های پرسشها آرند. اینجستجو کنند و به دست 

 پرداخت. ها پاسخ آن

توانست راه دیگری سوای آنچه رفت و تا امروز رفته می طبقه کارگر یونان به طور قطع

کارگر های است، انتخاب کند. راهی که پیش پای کل کارگران دنیا باز است. توده

توانستند می جنگ و ستیزهای مستمر خویش یونان در طول این دو سال و در دل

توانستند شوراهای خود را ظرف ابتکار، می خود را به صورت شورائی متشکل سازند.

هر چه ملموس تر، رادیکال تر و های خالقیت، آموزش، آگاهی و جستجوی راه حل

اها به توانستند از درون این شورمی نمایند. کارگران داریسرمایهکارسازتر علیه نظام 

قاره  اعالم کنند که حتی یک سنت از های یونان و اروپا و کل دولتدار طبقه سرمایه

مالی یا های و تراستها میلیارد دالر بدهی دولتی این کشور به بانک 400رقم نجومی 

توانستند تأکید کنند که تهدیدات می صنعتی دنیا را پرداخت نخواهند کرد. آنها

گیرند، خارج شدن از اتحادیه می را به هیچ EUسران  سرمایه داران یونان و

دهند. اجازه خروج حتی یک می اروپا را مورد استقبال قرار داریسرمایههای دولت
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هر های آلمانی و فرانسوی و امریکائی یا سرمایههای قطره از اقیانوس عظیم سرمایه

تحت ای حب سرمایهکجای دیگر پیش ریز شده در یونان را به هیچ دولت یا هیچ صا

توانستند تصریح کنند که از امروز آنهایند که می هیچ شرائطی نخواهند داد. کارگران

گیرند و بر اساس رأی طبقه آنها هر چه سرمایه در یونان می کنند و تصمیممی اراده

در جاهای دیگر است و هیچ ها است حاصل استثمار آنان و همزنجیران طبقاتی آن

توانست با اعالم این می نیست. طبقه کارگر یونان داریسرمایهبه هیچ سنت آن متعلق 

دیگر، سیمای واقعی جنگ روز خود با دولت بورژوازی یونان های احکام و خیلی حکم

را هر چه بیشتر شفاف سازد و هر چه شفاف  EUهای اروپا و دولتدار و طبقه سرمایه

 ارگر جهانی قرار دهد. تر در معرض نمایش جهانیان و به ویژه طبقه ک

زدند معنایش این بود که راهی می اگر کارگران یونان دست به انجام کارهای فوق

در طول ها یا همزنجیران جهانی آناند سوای راه دو ساله، سوای راهی که تا حاال رفته

کردند. سؤال می اخیر در جاهای دیگر دنیا رفته اند، پیش روی خویش بازهای دهه

ن است که آیا گشایش این راه فقط برداشتن سنگی برای پرتاب نکردن بود!! بعدی ای

کارگر در صورت باز کردن این راه و تغییر ریل جنگ، قادر به ادامه های آیا توده

جنگیدن هم بودند، آیا ساز و برگ الزم برای این کار را داشتند. پاسخ این سؤال نیز 

توانستند می شوراهای خود را سراسری کنند.توانستند می مسلماً آری است. کارگران

این شوراها را در تمامی مراکز کار و تولید در سراسر جامعه یونان بر پای دارند و با 

برپائی آنها تمامی امور مربوط به برنامه ریزی کار و تولید اجتماعی را در دست گیرند. 

و به ظرف سراسری اعمال توانستند زنجیروار و ارگانیک به هم مرتبط شوند می شوراها

توانست از درون می قدرت طبقه کارگر در کل جامعه تبدیل گردند. طبقه کارگر یونان

را بر  EUو سرمایه داران  داریسرمایهو دولت دار این شوراها مالکیت طبقه سرمایه

و مزارع و اراضی و همه مؤسسات ها کل وسائل تولید و مبادله، بر تمامی کارخانه

توانستند کل احتیاجات شهروندان می و مالی و اجتماعی ملغی سازد. کارگرانتولیدی 
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از خورد و ها در هر حوزه و شهر و منطقه و در سطح سراسری را در همه رمینه

خوراک و پوشاک گرفته تا بهداشت و درمان و آموزش، تا مهد کودک و مسکن و راه و 

دیگر های سازی، تا تمامی حوزهجاده و بندر، تا محیط زیست و حمل و نقل و شهر

کارگر های معیشت و رفاه اجتماعی، همه و همه را برای کل جامعه برآورد کنند. توده

توانستد در همین شوراها با دخالتگری نافذ و آزاد و آگاه همه آحاد خویش، می یونان

چگونگی تولید و تأمین این امکانات را در قلمروهای مختلف صنعت و کشاورزی و 

و ترابری و هر قلمرو دیگر کار و تولید اجتماعی برنامه داری دمات و معادن و دامخ

توانستند آنچه را که خود با همدلی شورائی سراسری همه آحاد می ریزی نمایند. آنان

کارگر این توان را داشتند های به اجراء در آورند. تودهاند طبقه خود برنامه ریزی نموده

د، در باره چه تولید شود و چه تولید نشود تصمیم بگیرند، میزان که کار را تعریف کنن

کار و تولید مورد نیاز جامعه را تعیین نمایند. چگونگی توزیع محصول کار اجتماعی 

میان بخشهای مصرف معیشتی، آموزشی، درمانی، رفاهی، تفریحی، مسکن و 

دانش و تکنیک و  شهرسازی و احتیاجات بازتولید وسائل تولید یا نیازهای ارتقاء

صنعتی و اجتماعی را مشخص سازند. کارگران این توان را داشتند که های پیشرفت

را ساقط کنند و از سر راه  داریسرمایهبساط نظم سرمایه را در هم کوبند، دولت 

بردارند، بنیاد کار مزدی و اساس رابطه خرید و فروش نیروی کار را در هم کوبند و 

ری سوسیالیستی آحاد شهروندان برای برنامه ریزی کار و تولید سازمان شورائی سراس

توانستند با این جهتگیری و بر بام شوراهای سراسری می را جایگزین آن کنند. آنان

کارگر سراسر جهان مبارزات روزمره خود را گزارش های خود به توده داریسرمایهضد 

 یز طبقه خود را معنی کنند،دهند و از ورای این گزارش پیکار راستین سرمایه ست

توانستند محتوای این پیکار را سرود روز انترناسیونال سازند و در سراسر جهان می

   . تمامی راههای دیگر در بن بستند.حاضر بانگ اندازند که راه مبارزه این است
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توانستند راه انجام کارهای باال را پیش گیرند و هر چند کورمال می کارگران یونان

مال در این طریق پیش روند. آنها از این ظرفیت برخوردار بودند که محور جنگ کور

جاری خود با بورژوازی را در اینجا، در حوزه واقعی تقابل میان کار و سرمایه، میان 

، میان کار مزدی و الغاء کار مزدی قرار دهند. کارگران داریسرمایهو ضد  داریسرمایه

« ریاضت اقتصادی» ل نچرخیدند. در عوض تسلیم برنامه اما چنین نکردند و بر این ری

شدند. عقب نشستند و تن دادند که نیروی کار خود را به بهائی بسیار  EUبورژوازی 

نازل تر بفروشند، ساعات بسیار بیشتری از کار روزانه خود را وقف سود بسیار افزون تر 

هر چه وحشیانه تر ها آنسازند. امکانات محدود دارو و درمان و آموزش ها سرمایه

سالخی گردد تا اقیانوس خروشان سود سرمایه داران باز هم پرخروش تر شود. 

کارگران تن دادند که بیشتر کار کنند و بسیار عظیم تر از کار خود جدا شوند، 

هر چه فربه تر و خود و فرزندانشان هر چه مستهلک تر گردند. بر قدرت ها سرمایه

قدرت تر بی خود هر چه ضعیف تر، زبون تر وتر بیفزایند و  ایه هر چه سهمگینسرم

تعرض سرمایه عقب نشستند و های شوند. آنان در مقابل یکی از موحش ترین موج

الجرم راه تعرضات بعدی هولناک تر نظام بردگی مزدی به زندگی خود را هموارتر 

راهه بی تند و بهکارگر راه نخست را پیش نگرفهای کردند. چرا چنین شد، چرا توده

دوم غلطیدند. آیا راه اول را دیدند اما توانائی پیمودنش را در در خویش نیافتند یا 

شد و این سد می اینکه اساساً ندیدند و اگر چنین بود چرا، چه چیز سد راه دیدن آنان

 چگونه، در چه شرائطی و با دست چه نیروهائی بر پای شده است.

توانست راه ضد کار مزدی می خیزش عظیم سراسری خودطبقه کارگر یونان در متن 

را انتخاب کند و دلیل اینکه چنین نکرد نه فقدان ظرفیت انجام  داریسرمایهو امحاء 

این کار، بلکه ندیدن این راه و ندیدن توان پیمودن آن در هستی حاضر خود بود. این 

کارگر در های تودهمعضل، خاص کارگران یونان نیست. حدیث مبارزه طبقاتی جاری 

سراسر دنیاست. جستجوی ریشه این مشکل، در سطح نازل آگاهی طبقه کارگر به 
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تواند درست باشد، ممکن است نقش سدی سنگین را بر سر راه هر می همان اندازه که

ریشه یابی واقعی مارکسی و ضد کار مزدی بازی بنماید و معموالً هم چنین است. این 

کارگر یا های گاهی را هستی آگاه ضد کار مزدی تودهجستجو درست است اگر آ

بدانیم و سخت  داریسرمایهپراکسیس جنبشی نقد شفاف مارکسی موجودیت 

و کشفیات معجزه گر افاضل و دانشوران صاحب ها نادرست است اگر آگاهی را دانش

،  در ، در دیکتاتوری هار این نظامداریسرمایهمقام تلقی کنیم. مشکل در قدرت فائقه 

قدرت  مهندسی افکار و وارونه پردازی ذاتی سرمایه یا در ساختار آهنین نظم مدنی و 

سیاسی مسلط مناسبات بردگی مزدی هم نیست. این قدرت مسلماً وجود دارد و بسان 

کند اما پیش می کارگران سنگینی داریسرمایهسدی عظیم بر سر راه جنبش ضد 

ناشکستنی سد راه ابراز وجود، بالندگی، ای فسانهکشیدن آن به مثابه عامل یکه تاز ا

بلوغ و پیروزی این جنبش عمالً فقط یک معنی دارد. این معنی که طبقه کارگر هیچ 

یا حتی سازمانیابی جنبش خود برای پیکار در این  داریسرمایهگاه قادر به نابودی 

صبر پیشه کنند تا  مسیر نخواهد شد!! یا این معنی که کارگران باید منتظر بنشینند و

شاید روزی، روزگاری قدرت سرمایه ضعیف گردد. آویختن به عواملی از قبیل 

دیکتاتوری هار سرمایه، قدرت چیره گمراه سازی و مسخ و مهندسی افکار 

، سطح نازل دانش یا متشکل نبودن کارگران و مانند اینها به عنوان سد یا داریسرمایه

کارگر های توده داریسرمایهه و سازمان یافته ضد سدهای مقاوم مانع جهتگیری آگا

در عین حال که واقعی است اما اکتفاء به آن فقط تفسیر واقعیت است و چرخ خوردن 

در حصار این تفسیر صرفاً تقالئی اپوتورنیستی برای بستن راه واقعی تغییر بر روی 

کارگر های ودهکارگر است.  همه اشکال قدرت سرمایه قابل شکستنند و تهای توده

دامنگیر مبارزات کارگران رفع کردنی های توان این شکستن را دارند. همه ضعف

هستند. جنبش کارگری چند قرن ها هستند و آنان بسیار خوب قادر به رفع این ضعف

است که جهان موجود را میدان تاخت و تاز خود کرده است. بند بند مراکز کار و 
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م قدرت خود ساخته است. در گوشه گوشه دنیا جنگیده تولید دنیا را نمایشگاه مدا

را سرنگون و دولتهای دیگر را مستقر کرده است. ها است و انقالب نموده است، دولت

دیکتاتوری هار و نیروی سرکوب و حمام خون یا قدرت وارونه سازیها و مهندسی افکار 

قادر به تعطیل و ی ادر هیچ دوره داریسرمایهو ساختار آهنین نظم مدنی و سیاسی 

و انقالبات نگردیده است. ریشه ها و شورشها توقف و مهار تاخت و تازها یا خیزش

کارگر از سازمانیابی آگاه ضد کار مزدی خود را نه در قدرت فائقه های فروماندگی توده

 سرمایه که در جای دیگری باید جستجو نمود. 

و ها کارگران بدیل داریسرمایه معضل اساسی سر راه تشکل یابی شورائی آگاه ضد

الگوهای زمخت آلترناتیو این رویکرد است. مشکل اینجاست و کلید حل مشکل را نیز 

در همین جا باید پیدا کرد. اگر کارگران یونان در طوفان مبارزات دو ساله خود همه 

طبقه کارگر های کار را کردند اما ریل جنبش ضد کار مزدی را نگرفتند، اگر توده

جهانی در این صد سال زمین و زمان را از پیکار و اعتصاب و شورش و قیام و جنگ و 

را  داریسرمایهاما راه مبارزه واقعی ضد اند انقالب و سرنگونی و برقراری رژیمها آکنده

فقط یک دلیل دارد. آنها به جای این راه، به جای این رویکرد، اسیر اند پیش نگرفته

و اند گر هستند. الگوها و رویکردهائی که ماسک کارگری داشتهراهها و رویکردهای دی

را بر اندام ناساز خود ساز « کمونیسم» دارند، لباس جعلی بسیار پر زرق و برق 

کارگر دنیا های کنند. صدای کارگر، کارگر آنها زیبق گوش تمامی تودهمی واند کرده

اس و شنود کارگران بسته شده است و راه شنیدن هر صدای دیگر را بر مجاری احس

و الگوهایند که در طول سالیان دراز جنبش کارگری را در خود ها است. این بدیل

منحل ساخته است. این جنبش را به فاجعه بارترین شکل الیناسیون و از خود 

را به طور کامل از تیررس  داریسرمایهبیگانگی مبتال کرده است. افق برون رفت از 

نموده است و توده کارگر دنیا را به روزی انداخته است که راستی  نگاه کارگران دور

ترسند!! اگر کارگران جهان می داریسرمایهراستی بیش از سرمایه داران از فروپاشی 
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ای کنند برای این است که سالیان متمادی جنبش اتحادیهنمی مبارزه ضد کار مزدی

وده است. اگر آنان علیه و مبارزه سندیکالیستی همه جا پیش پایشان پهن ب

جنگند برای این است که رژیم ستیزی فراطبقاتی حلق آویز به نمی داریسرمایه

را پر کرده است. اگر جنبش ها تمامی تاریخ حیات قرن بیستم آن« کمونیست»احزاب 

کارگری مظهر هستی اگاه ضد کار مزدی نیست برای این است که زیر فشار جنبش 

لیستی تجسم تمام عیار رفرمیسم راست سندیکالیستی گردیده و سندیکاای اتحادیه

مخرب های است. اگر این جنبش آگاهی مارکسی ندارد دلیلش این است که با آموزش

حزب ساالر کمونیسم بورژوائی شمع آجین است. اگر خود را شورائی و ضد 

انیابی دهد، برای این است که در محاصره سازمنمی و سراسری سازمان داریسرمایه

 سندیکالیستی و حزب آفرینی باالی سر خویش است. 

کارگر جهان در آستانه شروع نیمه دوم قرن نوزدهم از ژرفنای پیکار روز های توده

خود با نظام بردگی مزدی، با فراخوان فعالین راستین کمونیست درون جنبش خود، با 

عماری بین الملل جهتگیری رادیکال طبقاتی و انترناسیونالیستی دست به کار م

کارگری و گذاشتن سنگی بر روی سنگ برای دمیدن در صور واقعی جنگ ضد کار 

مزدی گردیدند. کارگران صد و پنجاه سال پیش این خیز را برداشتند، اما خیز آنان 

ناموافق و نامساعد زمینگیر شد. سوسیال های چند گام این سوتر در کام موج طوفان

ونیسم خلقی در سوی دیگر همسان دو لبه تیز یک دموکراسی در یک سوی و کم

قیچی به جانش افتادند. اولی با دموکراسی پارلمانی و اتحادیه گرائی و مدنیت ساالری 

سرمایه و دومی با علم و کتل امپریالیسم ستیزی خلقی، حلق آویزی به حزب ماوراء 

راهها را بر خیز دولتی تمامی  داریسرمایهخود، رژیم ستیزی فراطبقاتی و دورنمای 

پرشکوه پیکار ضد کار مزدی وی بستند. جنبش کارگری از آن تاریخ به بعد همه کار 

کمونیسم خلقی و سوسیال های کرد اما همه کارها را در پیچ و خم راه حل پردازی

دموکراسی و سندیکاسازی کرد. کارگران در سراسر دنیا با فشار استثمار و دیکتاتوری 
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جنگیدند، اما مبارزات آنان در هیچ کجا ریل ضد کار  داریسرمایه حقوقی و قهربی و

مزدی نگرفت و با افق پایان دادن به رابطه خرید و فروش نیروی کار جوش نخورد. 

که سد راه جنبش واقعی سرمایه هائی طبقه کارگر به این شکل و در اسارت جنبش

نکرد. راه  داریسرمایه ستیز وی بودند به هیچ میزان و در هیچ کجا مشق قدرت ضد

برپائی شوراهای ضد کار مزدی را پیش روی خود ندید، متشکل شدن را در 

ضد کار مزدی معنی ننمود، تا خواست سخنی از تشکل ای سازمانیابی وسیع توده

گوید الگوی ساختن سندیکا و آویختن به امامزاده حزبی بسان دو ساطور همساز قتل 

بر سرش فرود آمد.  داریسرمایهضد ای سیع تودهعام جنب و جوش تشکل یابی و

بینیم. می قاره گیتی 5حاصل این تاریخ چیزی است که امروز در یونان و در کل 

 باشند از فروپاشی این نظام داریسرمایهکارگران به جای اینکه در تدارک محو 

ود ترسند!! زیرا هیچ تصویری از بدیل واقعی خود برای جهنم گند و خون موجمی

ندارند و راه واقعی پیکار برای وصول به این بدیل را نرفته و آزمون نکرده اند. به ویژه 

آنکه اختاپوش آشنای اردوگاه شوروی سابق و چین امروزی و ویتنام و کره شمالی نیز 

 اندازد. می را به رعشهها زیر نام دروغین این بدیل بند بند وجود آن

 توانستند و باز هممی ،«توانستند می »مکرر های ندیتمامی آنچه باالتر، با فرمولب

کارگر همه های که توده ها،توانستند در مورد کارگران یونان گفتیم، نه فقط آنمی

توانند انجام دهند. آنچه اینان را از پیش گرفتن و پیمودن این راه می دنیا به طور قطع

که تاریخ بسیار تیره و تار  یدارسرمایهباز داشته است نه قدرت نظامی و پلیسی 

یکه تاز کمونیسم بورژوائی حزب ساالر،  سوسیال دموکراسی و رفرمیسم داری میدان 

است. تاریخ صد سال اخیر همه جا گویاست که کارگران بسیار خوب ای راست اتحادیه

اما در نقطه نقطه دنیا، توسط دومی از میدان اند از عهده در هم شکستن اولی بر آمده

دار به در شده اند. دلیل این موضوع نیز بسیار روشن است. قدرت قهر طبقه سرمایه

ظرفیت گمراهسازی جنبش کارگری را ندارد. کارگران این قدرت را با قدرت پیکار 
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گویند، عکس ماجرا اما در کمونیسم بورژوائی و رفرمیسم راست می خود پاسخ

از بیرون و نه در لباس صاحب سرمایه، اخیر نه های مصداق دارد. پدیدهای اتحادیه

که از درون و زیر نام مدافعان یا پرچمداران  داریسرمایهیا دولت دار طبقه سرمایه

های کنند. تودهمی رهائی کارگر به اساس هستی پیکار جوی ضد کار مزدی او حمله

کارگر در اینجا خود را نه در مقابل دشمن که دست در دست دوست و راهبر و 

پندارند. می گویند راه مبارزه طبقاتی خودمیها بینند و آنچه را اینمی شاهنگپی

جنبش کارگری زیر فشار راهبردها و راه حل پردازی این رویکردهاست که از ریل 

جنگ ضد کار مزدی خود خارج گشته است و تاریخ قرن بیستم این جنبش تاریخ 

 بوده است. سیادت و یکه تاری و نقش آفرینی این رویکردها 

برای اینکه طبقه کارگر به سازمانیابی وسیع شورائی ضد کار مزدی روی آرد، برای 

خود را علیه سرمایه اعمال کند مجبور است بر این  داریسرمایهاینکه قدرت ضد 

تاریخ، بر تاریخ یکه تازی این رویکردها، بر تاریخ قرن بیستمی خود بشورد. باید خوب 

کشیدن بسیار صریح، رسا، عینی و جنبشی دورنمای مجسم بیاموزد که بدون پیش 

برنامه ریزی شورائی کمونیستی لغو کار مزدی عینیت حاضر، بدون جنبشی که ظرف 

توده هایش برای احراز توان این برنامه ریزی و برپائی  داریسرمایهمشق قدرت ضد 

به نخبگان نوین باشد، بدون طرد کامل رویکرد سندیکاسازی و آویختن ای جامعه

تواند از چنبره وضعیت فاجعه بار موجود بیرون آید، از این هم نمی ها،حزبی، بدون این

تواند نمی تواند کمترین خواستی را بر بورژوازی تحمیل کند. باز هم بدتر،نمی بدتر،

هیچ تعرض سرمایه را به هیچ مقدار و در هیچ سطح دفع نماید. کارگران دنیا حتماً و 

جایگزین  داریسرمایهتوانند راههای روز مبارزه خود را با راه واقعی پیکار ضد می قطعاً

توانند و مجبورند بر سر صفه نشینان احزاب و سندیکاسازان می سازند و در این گذر

 هم بانگ زنند که از سر این راه دور شوند.         
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 2012اکتبر    فان فالکت کارگرانسقوط سهمگین ریال و طو بحران سرمایه،

 

ارزش واحد پول ایران با شتابی تند در مقابل ارزهای مسلط بین المللی سقوط کرده 

است. درجه شتاب این سقوط در شروع ماه اکتبر باالترین رکوردها را پشت سر نهاد و 

موج سقوط ریال  .گذشت %16تا آنجا پیش رفت که فقط در فاصله چند ساعت از مرز 

گوناگونی را اوال در مورد علل بروز واقعه و ثانیاً در زمینه تأثیراتش بر روند های حثب

بازتولید سرمایه اجتماعی ایران، وخامت شرائط زندگی طبقه کارگر، موقعیت اقتصادی 

های اقشاری از بورژوازی و باالخره فرجام کار جمهوری اسالمی به دنبال آورد. تحلیل

ها مختلفی صورت گرفت. مثل همیشه انگشتهای «ریشه یابی»زیادی مطرح گردید و 

اقتصادی بین المللی و فشار خرد کننده دولت امریکا و متحدانش های به سوی تحریم

بسیار غلط اقتصادی جمهوری های کفایتی دولت احمدی نژاد، برنامهبی بر رژیم ایران،

که هائی عیت داشتند. اما واقعیتنشانه رفت. مسائلی که عموماً واقها اسالمی و نوع این

کارگر مخفی دارند. باید های شدند تا ریشه اصلی ماجرا را از انظار تودهمی فقط بیان

خورد و سرچشمه رویدادهای اقتصادی روز در کجا قرار می دید که مسأله از کجا آب

خالصه  ایران داریسرمایهتوان بسیار کلی در بحران اقتصادی می دارد. پاسخ سؤال را

توان این حرف درست اما عام را شرح و بسط داد، به طور مثال نظریه می کرد،

جهانی و توسعه آن به بازار  داریسرمایهمارکسی بحران را پیش کشید، از بحران 

و ها داخلی ایران یا اجتناب ناپذیری بحرانها و ساختاری شدن آنها گفت. سخن

میت آموزشی دارند اما باز هم تحلیل که هر کدام در جای خود اههائی بررسی

دهند. موضوع اصلی کند و نمی ایران به دست داریسرمایهمشخصی از وضعیت روز 

 داریسرمایهطبقاتی وضعیت موجود و بحران اقتصادی در حال توفش  – کاو کارگری

به عقب بازگشت و فاصله تاریخی میان شروع اری ایران است. برای این کار باید مقد

 خورشیدی تا امروز را نظر انداخت.  80اخر دهه های هفتاد تا سالدهه 
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»  بر اساس گزارشات مرکز آمار جمهوری اسالمی آنچه را که اقتصاد سیاسی  بورژوازی

تریلیون تومان  5خورشیدی به رقمی حدود  1370نامد، در سال می «ارزش افزوده 

میلیارد تومان بوده است  529ن و تریلیو 26سال بعد  5گردیده است. این رقم می بالغ

میلیارد را پشت سر  800تریلیون و  4728سال، مرز  20و سپس در طول کمتر از 

تریلیون شروع و  24از رقم  1376نهاده است. منحنی این افزایش به قیمت ثابت سال 

 تریلیون تومان باال رفته است. 63تا حدود 

 ی به قمیت جاری   ) میلیارد ریال(مختلف اقتصادهای ارزش اضافی حاصل در رشته

 سال میزان اضافه ارزش سال
میزان اضافه 

 ارزش

1370 51 669 1371 69 738 
1372 100 843 1373 135 352 
1374 187 847 1375 261 529 
1376 304 232 1377 356 414 
1378 457 304 1379 629 753 
1380 731 130 1381 950 303 
1382 1 184 496 1383 1 545 981 
1384 1 945 219 1385 2 386 016 
1386 3 044 292 1387 3 633 363 
1388 3 909 033 1389 4 728 816 

و نقطه عزیمت یا مراد بورژوازی در کاربرد آن، نیاز « ارزش افزوده » در باره اصطالح 

ا بر گیرند تمی به هیچ توضیحی نیست. نمایندگان فکری سرمایه  این واژه را به کار

و « افزوده » های سرچشمه واقعی تولید اضافه ارزش پرده اندازند. دعوا حول واژه

 باز داریسرمایهاضافه نیست. مسأله به دو روایت طبقاتی متضاد از شیوه تولید 

بسیار مهمی که اساسی ترین مکان را در نقد مارکس بر ای گردد. موضوع پایهمی

کند. بحثی که آشناست و پرداختن به آن نیاز مقاله می اقتصاد سیاسی بورژوازی احراز

حاضر نیست. نکته مورد نظر در اینجا تنها یادآوری این واقعیت است که اقالم مندرج 
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در جدول صرفًا بخشی و آن هم بخش کامالً کمتری از کل اضافه ارزشی است که 

جزء بسیار تولید شده است. چرا ها کارگر ایران در طول این سالهای توسط توده

 کنم. می کمتر؟ در پاسخ فقط به چند مؤلفه  اشاره

. در دیوان محاسبات سرمایه کالً، از جمله در گزارش مرکز آمار بورژوازی ایران 1

زیر عناوین دار مختلف طبقه سرمایههای دنیای حقوقهای کالن و نجومی که الیه

ر گردیده است!! حجم این دارند به عنوان کار پرداخت شده منظومی گوناگون دریافت

 تولید شده ناشی از استثمار کارگرانهای که بخشی از اضافه ارزش« حقوق ها»

باشد به احتمال  بسیار قوی و با یک محاسبه ساده سرانگشتی از کل بهای نیروی می

کار طبقه کارگر به مراتب افزون تر است و شاید سر به چندین برابر بزند. در نظر 

عیت چند ده میلیونی عمله و اکره سرمایه از مدیران، مشاوران، بیاوریم که جم

متخصصان و برنامه ریزان مراکز صنعتی یا مالی، بانکی و تجاری گرفته تا دولتمردان، 

صاحبان مشاغل باالی اداری، نیروی پلیس و ارتش و سپاهی و بسیجی و سایر قوای 

ن دیگر، چه حجم عظیمی از سرکوب، تا مردارخواران بیت رهبری و نهادهای گوناگو

و ها حاصل استثمار طبقه کارگر را فقط زیر نام حقوق یا بودجه اختصاصی صندوق

 دهند. می ویژه به خود اختصاصهای حساب

باندها و  ها،سازمان ها،که توسط عناصر، شبکههائی . ارقام کهکشانی اختالس2

از بودجه ساالنه چند یا  گیرد، ارقامی که گاهمی دستجات مختلف بورژوازی صورت

کارگر های روند، جملگی از اضافه ارزش تولیدی تودهمی چندین وزارتخانه نیز فراتر

 کند. نمی شوند، اما به محاسبات مرکز آمار یا هیچ نهاد دولتی راه پیدامی برداشت

شود که حساب و کتاب می از بورژوازیهائی . سودهای بسیار انبوهی عاید بخش3

بیرون است. حاصل استثمار نفرت انگیز و فاجعه بار ها از دائره آمارگیریها آن

کاشت و داشت های برده مزدی اسیر حوزهها کارگر زن تن فروش یا میلیونها میلیون

که از محل استثمار نیروی کار هائی و برداشت و توزیع مواد مخدر، جوی اضافه ارزش



 بحران سرمایه، سقوط سهمگین ریال و طوفان فالکت کارگران  /  242

ی به باتالق آز سرمایه اندوزی سرمایه داران محقر مسکونهای شبه رایگان درون آلونک

 باشد.می فاقد کارگاه سرازیر است از جمله این موارد

کارگر ایران در های . بخش بسیار عظیمی از اضافه ارزش حاصل استثمار توده4

چهارچوب قوانین نرخ سود عمومی جاری در قلمروهای مختلف بازتولید سرمایه 

یا ها تعارف درون بازار بین المللی سرمایه توسط سرمایهجهانی و از مجاری مبادالت م

سرمایه اجتماعی جوامع دیگر که ترکیب ارگانیک عالی تر و شرائط تولیدی برتری 

که حد و حدودش از حیطه هر نوع سنجش یا حدس و ای شود. پدیدهمی دارند جذب

 گمان قابل اعتبار بیرون است. 

ه این نیز اشاره نمود که حجم قابل توجهی از اضافه . در کنار فاکتورهای باال باید ب5

 ایران داریسرمایهیا دولت دار ارزش حاصل حوزه نفت که نصیب طبقه سرمایه

 شود در خارج از بازار انباشت داخلی و توسط توده کارگر بین المللی تولیدمی

هیم و تبعات گردد. نکته مهم این است که اگر همه این عوامل را در کنار هم قرار دمی

را حتی بسیار محتاط برآورد کنیم، باز هم خواهیم دید که حجم واقعی ها اقتصادی آن

تولیدی ساالنه ناشی از استثمار طبقه کارگر ایران بسیار متفاوت با های اضافه ارزش

چیزی است که در گزارشات مرکز آمار انعکاس یافته است و به طور معمول انعکاس 

ن این تفاوت یا در واقع فزونی اگر چه قابل تخمین نیست اما به طور کند. میزامی پیدا

 قطع بسیار باالست.      

یاد شده و مندرج در جدول باال، های تولید شده سالهای مقایسه ارقام اضافه ارزش

حتی با فرض چشم پوشی از تمامی مواردی که اشاره کردیم حقایق بسیار زیادی را 

ویژه فعالین کارگری نیازمند آگاهی طبقاتی و شناخت پیش روی همه افراد به 

گویند که افزایش حجم ساالنه اضافه می دهد. این ارقاممی قرار داریسرمایهمارکسی 

کارگر در این دوره شتابی سهمگین و بهت انگیز های تولید شده توسط تودههای ارزش

 1370م دوره مذکور ) شروع و ختهای داشته است. میزان این افزایش در فاصله سال
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% پیش تاخته است.  9200برابر یا  92جاری تا مرز های ( با رجوع به قیمت1389و 

% سر  300محاسبه شود، باز هم به حدود  76ثابت سال های افزایشی که اگر با قیمت

توانیم به  منحنی افزایش اضافه می آورد. برای اینکه ابعاد مسأله روشن تر گرددمی در

در جامعه سوئد در طول همین دوره نظر اندازیم. گزینش سوئد از این لحاظ ا هارزش

مهم است که سرمایه اجتماعی این کشور به لحاظ تسلط بر شرائط برتر تولیدی، توان 

رقابت در بازارهای بین المللی، متوسط بارآوری کار اجتماعی و ظرفیت احراز حصه 

المللی موقعیتی ممتاز دارد. از این  نسبی مطلوب در اضافه ارزش تولید شده بین

گذشته حتی در قیاس با جوامعی مانند آلمان، فرانسه، انگلیس و امریکا نیز، کمتر زیر 

اخیر بوده است. برای این بررسی یا مقایسه ارقام دقیق های فشار بحران اقتصادی سال

داریم اما جدول اضافه ارزش ساالنه تولید شده یا تحقق یافته در سوئد را در اختیار ن

و ها مربوط به تغییرات تولید ناخالص داخلی کشور که بیان دیگری برای همان داده

 باشد. به این جدول نگاه کنیم. می اقالم است در دسترس

میالدی به قیمت  2009تا  1990سوئد در فاصله  (GDPتولید ناخالص داخلی ) 

 جاری ) میلیون کرون(

 سال
تولید ناخالص 

 داخلی
 سال

تولید ناخالص 

 داخلی

1990 1 446 639 1991 1 558 833 
1992 1 555 130 1993 1 572 541 
1994 1 678 588 1995 1 809 575 
1996 1 853 915 1997 1 932 988 
1998 2 025 024 1999 2 138 421 
2000 2 265 447 2001 2 348 419 
2002 2 443 630 2003 2 544 867 
2004 2 660 957 2005 2 769 375 
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2006 2 944 480 2007 3 126 018 
2008 3 204 320 2009 3 089 181 

 2009منبع: سالنامه آماری سوئد سال  

های جدول حاکی است که میزان تولید ناخالص داخلی یا همان اضافه ارزشهای داده

ا سال ب 19تولید شده در قلمروهای مختلف انباشت سرمایه در جامعه سوئد، در طول 

ثابت های و بر پایه قیمت %230 ،جاری اندکی بیش از دو برابرهای محاسبه قیمت

اگر این ارقام را با آنچه در مورد ایران دیدیم  .افزایش داشته است %143فقط 

های به ویژه با رجوع به قیمتها بینیم که تفاوتمی (  مقایسه کنیم%300و  9200%) 

برابر  40که برای کل دوره مورد بحث از ای ونهجاری بسیار حیرت انگیز است. به گ

خورشیدی، به دنبال خاتمه  70دهه های ایران در سال داریسرمایههم افزون است. 

جنگ با عراق، لشکرکشی سراسری بسیار توحش آمیز و همه جا گستری را با هدف 

مجبور  کارگر راها تشدید بدون هیچ مهار استثمار کارگران به راه انداخت. میلیون

ردناک و اضطراری ساخت که برای مجرد زنده ماندن خود و فرزندانشان ضمن تحمل د

کار تن دهند. های و محرومیت به طوالنی ترین روزانهاری همه اشکال فقر، ند

کارگر ایران که تاریخًا در هیچ شرائطی به هیچ حداقلی از مایحتاج متعارف های توده

گرسنگی و نداری، های در دوره جدید زیر تازیانه معیشتی خویش دست نیافته بودند،

حتی ها و حمام خونها متوالی پیشین و فشار سرکوبهای عوارض فاجعه بار شکست

از آنچه قبالٌ داشتند هم عقب نشستند و ساقط گردیدند. بورژوازی ایران به یمن 

صادی برقراری این شرائط سیاه گورستانی، سازماندهی تمامی تهاجمات ممکن اقت

کارگر و اجرای همزمان همه شروط و راهبردهای های علیه شرائط کار و زندگی توده

صندوق جهانی پول یا سایر مؤسسات بین المللی تنظیم استراتژی سراسری سرمایه 

دست یافت. مقدم بر هر ای نسبی چند گانههای جهانی در همین راستا به موفقیت

باال را هموار سازد و توسعه های اضافه ارزش چیز توانست راه حصول ارقام هوش ربای
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گردد و  داریسرمایهدهد. در گام بعد دست به کار تدارک بازسازی اقتصاد فروپاشیده 

باالخره بر سکوی این دستاوردها برای ادغام هر چه عمیق تر سرمایه اجتماعی ایران 

ممکن سطح  در سرمایه جهانی تالش کند. بیکارسازیهای میلیونی، تنزل تا سرحد

قراردادهای سفید امضاء، ، مجبور نمودن کارگران به پذیرش دستمزدهای واقعی

های تعطیل کامل هر نوع استخدام دیرپا، سالخی و محو هر آنچه که روزگاری توده

دراز های کارگر زیر نام بیمه بر سرمایه داران و دولت تحمیل کرده بودند، تحمیل دوره

رت بر کارگران به بهانه پیش شرط استخدام و سپس بیگاری و کار بدون هیچ اج

ها مصادره چند ماهه و گاه چند ساله دستمزدها و اجتناب از پرداخت آن ها،اخراج آن

از به کارگیری مزدها به صورت سرمایه در طول دوره دار که سود سرمایهای به گونه

ین شرائط قرون مصادره، از میزان مزد کارگران بیشتر گردد!! تحمیل رقت بارتر

کارگر شاغل در کارگاهها و مراکز کار کوچک تا سرحد اجبار ها وسطائی کار بر میلیون

کارگر های به  کار و اضافه کاری روزهای جمعه یا دهها شکل دیگر فشار بر تودهها آن

خویش در سطح سراسری و های از جمله اقداماتی بود که بورژوازی برای نیل به هدف

و دولت دار رندگی تمام لباس اجرا پوشاند. توسل طبقه سرمایهبا قدرت و د

به راهبردهای کارگرکش و خونبار باال، عالوه بر کوبیدن آستان حصول  داریسرمایه

های خارجی برای پیش ریز در حوزههای اهدافی که گفته شد موج هجوم سرمایه

سه برابر  80تا  78ان انباشت داخلی را به دنبال آورد. آنسان که فقط در فاصله می

بین های متعلق به تراستهای رونق اقتصادی رژیم شاه سرمایههای طالئی ترین دوره

 مختلف وارد ایران شد. های المللی یا دولت

رکورد شکست، میزان ساالنه ها حجم سرمایه گذاری 80اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه 

میلیارد دالر گذشت. تولید  10 سرمایه پیش ریز فقط در بخش نفت و گاز از مرز

هزار دستگاه رسید. صادرات غیرنفتی و مکان آن در تولید  900ساالنه خودرو به رقم 

دست یافت. ایران در قلمرو ممالک صادر کننده ای ناخالص داخلی به سقف تازه
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انواع سالح قرار گرفت. در قلمرو ای تولیدات مهم صنعتی مانند اتوموبیل و پاره

نیاز گردید. در زمینه تولید دارو و بی از وارد نمودن برخی کاالها مانند گندم کشاورزی

تأمین مایحتاج داخلی پیش رفت. های برخی محصوالت صنعتی دیگر نیز تا نزدیکی

دکتر و  ،کارگر از حداقل دسترسی به داروهای در حالی که دهها میلیون نفوس توده

بسیار انبوهی در حوزه پزشکی با هدف جلب بیمارستان محروم بودند سرمایه گذاری 

و صاحب ثروت کشورهای منطقه خلیج و حصول سودهای کالن از دار بیماران سرمایه

قابل توجهی های سرمایه داریسرمایهاین طریق صورت گرفت. سرمایه داران و دولت 

در به ممالک دیگر از پاکستان و عراق گرفته تا ونزوئال، بولیوی و جاهای دیگر صا

 50رقم از براى اولین بار کشور بازار داخلـى  در مبادالت جارى بهایسقف نمودند. 

و حجم داد و ستدهای بین المللی ساالنه فقط با کشور چین   رفت ترمیلیارد دالر باال

میلیارد دالر گذشت. بورژوازی ایران به یمن استثمار سبعانه چند ده  25از مرز 

کودک خردسال، به یمن ها بار و بربرمنشانه میلیونمیلیون کارگر، استثمار مرگ

دست یافت. اما ها کارگر به این هدفهای سالخی و قتل عام هست و نیست توده

 همه فتوحاتش را تشکیل ها،حصول این اهداف و دستیابی به این کوه عظیم سرمایه

ن سیل داد. افزایش انفجاری بهای نفت در بازارهای بین المللی و سرشکن شدنمی

نفتی دامنه این سرمایه اندوزی را تا مرزهای دور پیش برد. طبقه های اضافه ارزش

خویش وارد یک دوره طالئی تاریخی های به لحاظ ابعاد مالکیت سرمایهدار سرمایه

کرد پرجمعیت تر و کثیرالعده تر می گردید و از نظر شمار نفوس آحادش تا چشم کار

برای عیش و عشرت هر دار درصدی سرمایه 30 شد. آنسان که یک جمعیت عظیم

کرد تا خود را به بام برج میالد رساند و می روزه اش از کوه عظیم سرمایه هایش صعود

 دالری سرو کند.  400در آنجا بستنی طالی 

بعد تا امروز های استثمار دامنگستر، خونبار و بسیار کم نظیری که در این مدت و سال

تحمیل شد، تمامی کارگر های ثریت قریب به اتفاق تودهتوسط بورژوازی بر اک
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اما ایران به ارمغان آورد دار باال را برای طبقه سرمایهای دستاوردهای پرغنا و افسانه

سرمایه اجتماعی ایران در متن این فتوحات و همامیز با حصول این رؤیاها تناقضات 

ید و تداوم این شدت را تا جبری الینحل خود را هر چه بیشتر و عمیق تر شدت بخش

را هیچ گریزی  داریسرمایهاین ذات سرمایه است و شیوه تولید  فاز انفجار پیش راند.

از آن نیست. سرمایه رابطه تولید ارزش اضافی است و بر قضا درست همین تولید 

اضافه ارزش است که نقطه جوشش، سرکشی و آتشفشان بحران هاست. فرایند وقوع 

، باال رفتن ترکیب ارگانیک، سیر افولی نرخ سود و مطلق سرمایهد افراطی بحران با تولی

گردد. در اینجا نیز به طور واقعی چنین شد. غول عظیم می شدن این تندنس محقق

 کارگر زائیده و لحظه به لحظههای که از دل استثمار کشنده تودههائی سرمایه

شدند. معنی سرمایه در ارزش می بالیدند، باید با دریای پرخروش سودها سیرابمی

از مالکان خصوصی ها افزا شدن و سودآوری آن است. صاحبان این حجم عظیم سرمایه

گرفته تا بنیادهای عریض و طویل، تا سپاه پاسداران و بسیج و ارتش و بیت رهبری و 

بزرگ صنعتی و مالی و بانکی یا های دولت، از سرمایه داران کوچک تا متوسط و غول

یک کالم، کل سرمایه اجتماعی باید برای کسب سرشارترین سودها برنامه ریزی، در 

در وسیع ترین سطح ها برای مدتها و تالشها کردند. این طرحمی تالش و توطئه

قرین پیروزی بود اما همزمان فشار سهمگین موانع، تنگناها و معضالت حاد را در 

توان بر عوامل زیادی می ا و موانعکشید. در مورد این تنگناهمی درون خود درد

انگشت نهاد اما در این میان چند عامل از همه مهم تر بودند. نخست اینکه سرمایه 

اجتماعی ایران به دلیل سطح پائین تر بارآوری کار اجتماعی در قیاس با سایر 

عظیم سرمایه جهانی فاقد قدرت رقابت کافی در بازارهای بین المللی است. های قطب

ایرانی پیش ریز در قلمروهای صنعتی از اضافه های ن امر سهم نسبی سرمایهای

کاهد و همین مسأله به نوبه خود کاهش رویکرد بخش می بین المللی راهای ارزش

 مختلف تولیدی را به دنبالهای وسیعی از سرمایه اجتماعی به انباشت در حوزه
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عطیل مستمر و گسترده خورشیدی ما شاهد ت 80آورد. در نیمه دوم دهه می

مرکز  700مختلف بودیم. در فاصله زمانی محدودی بیش از های در رشتهها کارخانه

کردند. اکثریت قریب به اتفاق این واحدها بر خالف داری تولیدی از ادامه کار خود

دعاوی دروغین مالکانشان الزامًا در معرض ورشکستگی نبودند و چه بسا حجم 

در خطر افت حتمی قرار نداشت. سرمایه داران صاحب این  سودهایشان نیز هنوز

 سراسری تولید شده طبقه کارگر نصیبشانهای بنگاهها به سهمی  که در اضافه ارزش

ها بسیار کالنتر، کارخانههای شد رضایت نداشتند و در جستجوی دستیابی به حصهمی

 کردند. می را تعطیل و کارگرانشان را روانه برهوت گرسنگی

سرمایه جهانی بر حوزه بازتولید سرمایه های عامل مهم  دیگر سرریز مستمر بار بحران

در همان حال که مولود سیر صعودی ها اجتماعی ایران و جوامع مشابه است. بحران

ترکیب ارگانیک سرمایه و مطلق شدن گرایش نزولی نرخ سود هستند همواره از 

های اجتماعی افزون تر، به سوی حلقه با ترکیب باالتر و بارآوری کارهای بخش

شوند. می شکننده تر دارای ترکیب نازل تر و بارآوری کار اجتماعی پائین تر سرریز

اجتماعی جوامع مختلف اجزاء های چگونگی تحقق این روند روشن است. سرمایه

درهم تنیده سرمایه بین المللی هستند. در پروسه تشکیل نرخ سود عمومی قلمروهای 

با ترکیب های با ترکیب نازل تر جذب سرمایههای از حوزهها لف، اضافه ارزشمخت

ها بخش نخست را به لحاظ تحمل بار بحرانهای شوند و همین روند سرمایهمی باالتر

 سازد. می آسیب پذیرتر

شد. ظهور قطب می سومین عامل در این راستا به موقعیت روز سرمایه جهانی مربوط

ای یار نیرومندی مانند چین، آرایش قوای اقتصادی روز دنیا را به گونهبس داریسرمایه

داد. چین با صدور کاالهای ارزانی که به یمن نیروی کار شبه می بارز زیر فشار قرار

ای کرد ضربات تعیین کنندهمی کارگر تولید و به سراسر جهان صادرهای رایگان توده

دامنه این تأثیرات به صدور کاالهای ارزان  ساخت.می بر اقتصاد برخی کشورها وارد
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انباشت داخلی این های چینی با هجوم به حوزههای ماند. سرمایهنمی قیمت محدود

جوامع فشارهائی سنگین تر از عوارض متعارف داد و ستدهای تجاری متوجه صنایع و 

جتماعی کردند. در این میان دامنه تأثیرپذیری سرمایه امی تولیدات داخلی کشورها

 ایران از این فشارها حتی در قیاس با جاهای دیگر بسیار بارزتر و کاراتر بود.    

باال در جامعه ایران باز های عظیم تولید شده در طول سالهای به سرنوشت سرمایه

در کالف کارکردها و عوارض عواملی که اشاره شد برای استمرار ها گردیم. این سرمایه

پرداختند و مطابق معمول به هر می ائی باید به جستجوی راهخودگستری و ارزش افز

را تعطیل، ها آوردند. سرمایه داران زیادی کارخانهمی رویای کار و جنایت و دسیسه

خود را از حلقه تولید به حلقه دورچرخی سرمایه های کارگران را اخراج و سرمایه

کردند. تغییر می نی منتقلچیهای جهانی در بازار داخلی و بیشتر از همه سرمایه

های حالتی که برای سرمایه بسیار طبیعی است  اما مطابق معمول شیون ناسیونالیست

 داریسرمایهرا در پی داشت. از منظر کسانی که «!! صنعت مستقل ملی»اسیر رؤیای 

را نه با کار مزدی و رابطه خرید و فروش نیروی کار، نه رابطه تولید اضافه ارزش، نه 

وان یک رابطه اجتماعی بلکه فقط با تبارنامه سرمایه داران یا متخصصان، مرغوبیت بعن

کنند، فرار یک بخش می تعریفها تولیدات، قدرت رقابت صنایع و شمار کارخانه

سرمایه از حوزه انباشت صنعتی به حوزه  تجارت یا هر حوزه دیگر نیز رشد خطرناک 

به « صنعتی داریسرمایه»  سر راه رشد و بستن سد بر «!! تجاری داریسرمایه» 

رویم. در دل شرائط باال حجم قابل توجهی از سرمایه نمی آمد!! به حاشیهمی حساب

ناشی از استثمار طبقه های اجتماعی با هدف احراز حصه نیرومندتر در اضافه ارزش

انستند تومیها داد که لباس سرمایه تجاری پوشد. این سرمایهمی کارگر جهانی ترجیح

سپاه پاسداران یا هر مؤسسه اقتصادی  ها،بانک ها،متعلق به مالکان خصوصی، شرکت

دیگر باشد. روندی که در طول این دوره در سطحی چشمگیر جریان داشت. سرمایه به 

جای پیش ریز در صنعت نساجی، تولید الستیک یا هر قلمرو فاقد چشم انداز 
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با های محصوالت و وارد ساختن آنها از حوزهسودآوری دلخواه، راه داد و ستد این 

 گرفت. می قیمت ارزان را در پیش

کرد. سهم مهم دیگری از کل می را حلها فرایند باال اما فقط مشکل بخشی از سرمایه

رفت. این بخش که حجمش به نوبه خود غول آسا می سرمایه اجتماعی به راه دیگری

تولید شده توسط طبقه کارگر را های فه ارزشبود، راه مشارکت مؤثر و مطلوب در اضا

شود، به بازار بورس روی نهد و دست به کار خرید اوراق ها دید که راهی بانکمی این

دولتی گردد، در غیر این صورت های بزرگ پرسود بانکها یا قرضههای سهام شرکت

» ده موسوم به را پررونق سازد. پدیها بازار داد و ستد ارز و سکه و زمین و نوع این

که ای کرد. حجم سرمایهمی جریان سرنوشت این بخش سرمایه را حکایت« نقدینگی

آورد در طول چند سال به صورت انفجارآمیزی افزایش یافت، می از این قلمرو سر در

هزار میلیارد  70رقم آن از  1390تا  1384های که فقط در  فاصله سالای به گونه

 ر میلیارد تومان رسید. هزا 400تومان به حدود 

بپردازیم. ها در طول این سالها به نتیجه حاصل از فرایند این تغییرات و جا به جائی

سرمایه مولد یا در واقع  یا هر شکل دیگر سرمایه سوایها سرمایه تجاری، نقدینگی

آورند و بر همین اساس تراکم نمی هیچ اضافه ارزشی پدید بخش متغیر سرمایه مولد

که گفته شد اعم از حوزه بازرگانی، هائی طی سرمایه در این مدت، در بخشافرا

عمالً متضمن باال رفتن بیش از ها انباشته در بانکهای اعتبارات، اوراق بورس و سرمایه

حد بخش غیرمولد سرمایه و نهایتًا افزایش افراطی آن بخشی از سرمایه اجتماعی است 

ه تولید و خواه اشکال مختلف سرمایه غیرمولد که خواه به صورت سرمایه ثابت حوز

باشند. در همین رابطه اما نکات اساسی و نمی سرچشمه تولید هیچ اضافه ارزشی

 باشند. این نکات عبارتند از: می مهمی وجود دارند که به نوبه خود نیازمند توضیح

ثمار سهم سود خود را از مجموع اضافه ارزش ناشی از استها . کل این سرمایه1

کنند. سود تجاری، بهره بانکی، سودهای حوزه داد و ستد می کارگر برداشتهای توده
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و ها اوراق سهام شرکت ها،مستغالت یا هر کاالی مشابه، بهره متعلق به نقدینگی

همه و همه سوای سهمی از اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه  ها،مالیات ها،بانک

یا در چهارچوب قوانین نرخ سود ها هر کدام اینکارگر هیچ چیز دیگر نیستند. 

عمومی، نرخ بهره تعیین شده از سوی سیستم بانکی یا مقررات مالیاتی دولت سهم 

 دارند. می دریافتها خاص را از کل اضافه ارزش

مالی و بانکی در گسترش انباشت صنعتی و توسعه اقتصاد های . اعتبارات و سرمایه2

ها کنند. سرعت واگرد سرمایهمی ایفاءای ر مهم و تعیین کنندهنقش بسیا داریسرمایه

پراکنده را از طریق وام یا در چهارچوب اوراق های برند، حجم انبوه سرمایهمی را باال

های کنند، شرائط الزم برای سرمایه گذاریمی مختلف انباشتهای بورس روانه حوزه

و امکانات افزایش بارآوری کار ها تر زمینهسازند، به رشد بیش و بیشمی انبوه را فراهم

غیرمولد سرمایه در های رسانند و باالخره با کنترل سود بخشمی اجتماعی کمک

و قرار دادن این نرخها، در زیر  ها،چهارچوب نرخ بهره بانکی یا سود اوراق سهام شرکت

 محور نرخ عمومی سود موجب افرایش حتی االمکان نرخ سود سرمایه صنعتی

 گردند.می

. سوای نقش سرمایه مالی، آن بخش از سرمایه اجتماعی که در حوزه تجاری پیش 3

شود نیز به نوبه خود با اثرگذاری بر سرعت واگرد سرمایه صنعتی و اعمال می ریز

مولد تأثیر قابل توجه بر های دیگر، در افزایش میزان اضافه ارزش سرمایههای مکانیسم

 گذارد. می جای

که در اینجا اشاره شد همگی عام هستند و فقط کارکردهای عمومی ای ه گانهنکات س

و رابطه کلی اشکال مختلف سرمایه با هم  در درون این نظام  داریسرمایهشیوه تولید 

مربوط به مکان سرمایه اجتماعی هر کشور های دهند. پیداست که ویژگیمی را نشان

رونق و های ادهای خاص متناظر با دوره، رویدداریسرمایهدر تقسیم کار جهانی 

 تأثیربی دیگر بر چگونگی فراز و فرود این کارکردهاهای بحران اقتصادی و مؤلفه
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در رابطه با ایران در طول دوره مورد بحث، کم یا بیش  ها مانند. همین تأثیرگذارینمی

و افزایش وزن  در بانکها، اوراق بورس، اعتباراتها قابل توجه هستند. تراکم سرمایه

سرمایه مالی برخالف روند متعارف خود، در اینجا کمک چندانی به توسعه انباشت 

 نمود. دلیل این امر رانمی صنعتی یا ارتقاء بارآوری کار اجتماعی در حوزه تولید

توان در عواملی مانند سرریز نیرومند بار بحران سرمایه جهانی بر چرخه بازتولید می

ن، فقدان ثبات سیاسی و امنیت سرمایه گذاری در جامعه، موقعیت ایرا داریسرمایه

جستجو نمود. ها بین المللی و نوع اینهای ضعیف سرمایه اجتماعی ایران در رقابت

توان در باال می تأثیری این عامل در رونق بیشتر حوزه تولید رابی یک شاهد بسیار بارز

کرد. در شرائطی که این نرخ در بانکی مشاهده های بودن غیرمتعارف نرخ بهره

خورد در ایران به طور می درصد چرخ 2جوامعی مانند آلمان و سوئد حول محور 

علی االصول از موقعیت ها کرد. سیرصعودی نرخ بهرهمی سیر %20تا  15معمول میان 

اگر » کند که: می حکایت دارد. مارکس در همین تصریح داریسرمایهبحرانی 

یعنی  -چرخد مورد توجه قرار گیرد می ی که درون آن صنعت جدیدواگردهای دوره

وضع آرامش، جنب و جوش فزاینده، رونق، سرریز تولید، ورشکستگی، رکود و غیره، 

 دیده -گیرد می که تحلیل بیشتری در باره آنها خارج از بررسی ما قرارهائی دوره

 رونق و دوران بعدی تطبیقا هشود که که غالباً پائین ترین وضع بهره با دورانمی

رسد ..... به می کند، حداکثر بهره تا باالترین سطح رباخواری در دوره بحران درمی

آنگاه که باید به هر قیمتی شده برای پرداخت دیون قرض گرفته شود،  ها بحرانهنگام 

بگذریم  کهها از این)کاپیتال . جلد سوم( « .. رسد .می نرخ بهره به باالترین سطح خود

انبوه حوزه تجارت به واگرد سریع تر سرمایه  صنعتی و از های در مورد کمک سرمایه

توانست نمی این طریق باالبردن نرخ سود این بخش سرمایه نیز، دامنه اثرگذاری

محسوس باشد. زیرا که بخش مولد سرمایه اجتماعی به همان دالئلی که باالتر گفتیم 

 این وضعیت نبود.  قادر به بهره گیری الزم از
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اگر نتایج حاصل از کارکردهای عوامل باال را در کنار هم و در امتزاج با هم بشکافیم با 

شویم که همگی سهم خود را ولو در سطوح می مواجهای تراکم حجم عظیم سرمایه

کنند، در می کمتر از نرخ سود عمومی، از کل اضافه ارزش تولیدی طبقه کارگر مطالبه

باز هم کفاف سودهای ها به رغم سیر صعودی انفجاری آنها ین اضافه ارزشحالی که ا

شه بحران را در دهند. رینمی ل سرمایه اجتماعی رامطلوب و مورد نیاز بازتولید ک

اینجا باید دید، سرمایه در چنین شرائطی با توحش تمام کوشید تا با استفاده از 

باال ببرد و از این طریق بخش هر چه را تا سرحد ممکن ها مختلف، قیمتهای اهرم

بیشتری از کار پرداخت شده کارگران را به کار پرداخت نشده یا به سود خود تبدیل 

موارد حتی سه ای دو رقمی و در پارههای که به صورت تورم با نرخای کند. پدیده

 بخشد. می کارگر را عمق و شدتهای رقمی، فقر و گرسنگی و سیه روزی توده

هائی را باید در پرتو کارکرد مؤلفهها ایران در این سال داریسرمایهتلنبار  معضل

مختلفی که تشریح شد و صدالبته که همه اینها را در دل بحران جاری سراسری 

سرمایه جهانی و فشار سهمگین این بحران بر پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران 

به ویژه با توجه به ابعاد گسترده ها له تحریمکاوید. این نیز قابل تردید نیست که مسأ

کند. در مورد چگونگی این می این فرایند را عمیقاً و وسیعًا تشدیدها بین المللی آن

مقدم بر ها توان گفت که تحریممی الزم است اما به اختصارای تشدید بحث جداگانه

زینه واردات کاالها را دهند، همی هر چیز بهای تشکیل سرمایه ثابت داخلی را افزایش

 نفتی را به طور چشمگیر کاهشهای سازند. حجم اضافه ارزشمی دچار افزایش

 گردند. می دهند و از همه این مجاری باعث تعمیق و کوبنده تر شدن بحرانمی

آنچه اینجا جریان داشته است و جریان دارد، در بند بند خود مصداق عینی نظریه 

واقعی بحران در این روایت سیر رو به افت نرخ سود به  مارکسی بحران است. ریشه

تبع سیر صعودی ترکیب ارگانیک یا کاهش بخش متغیر سرمایه در مقابل بخش ثابت 

آن و پیشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش است. شاید گفته شود که در 
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تی یا مولد سرمایه ایران، در دوره مورد بحث، ترکیب ارگانیک بخش صنع داریسرمایه

نداشته است. پاسخ این است که در هر جامعه ای منحنی صعودی خیره کننده

ما با کل سرمایه اجتماعی سر و کار داریم. سرمایه اجتماعی فقط بخش  داریسرمایه

پیش ریز در قلمرو ویژه تولید نیست. سرمایه مالی و بانکی و های صنعت یا سرمایه

گی به خود گرفته است نیز اجزاء پیوسته و ارگانیک سرمایه تجاری و آنچه نام نقدین

و به شکل قالب ها بدون وجود این سرمایه داریسرمایهباشند. اساساً می اجتماعی

ریزی شده یا محصور و منجمد و منحصر در مجرد حلقه تولید وجود خارجی ندارد. از 

از بحران سرمایه جهانی هر کشور عمیقاً متأثر  داریسرمایهاین که بگذریم بحران 

است و  فاکتور فشار ترکیب ارگانیک و سیر رو به افت نرخ سود را در مقیاس جهانی 

ایران به  داریسرمایهنیز باید نظر انداخت. در یک کالم زمانی که پای وضعیت روز 

کفایتی این و آن دولتمرد، بی آید بسیار ابتذال آمیز است که موضوع را بهمی میان

غلط اقتصادی عناصری از بورژوازی نسبت داد. مسأله های یریت یا سیاستسوء مد

ضعیف تر های در سراسر جهان کالً و در حلقه داریسرمایهاساسی این است که نظام 

و شکننده ترش مخصوصاً، زیر فشار سرکش تناقضات خرد کننده اش قادر به 

موقعیت فرسوده و بسیار چرخد، دلیل آن را تنها در می چرخیدن نیست و اگر هنوز

برای این  داریسرمایهطبقه کارگر باید جست.  داریسرمایهمستأصل جنبش ضد 

چرخش عمیقاً وامدار جنبش اتحادیه ای، رویکردهای چپ نمای رفرمیستی درون 

نیز در مورد ای جنبش کارگری و میراث سیاه فاجعه بار کمونیسم بورژوائی است. نکته

ریال در برابر ارزهای بین المللی در دل شرائطی که اشاره کاهش سرسام آور ارزش 

شد بگویم. بخشی از بحث باال این بود که در همه این مدت به ویژه هر چه به زمان 

گردیم زیر فشار عوامل مختلفی که شرح آنها رفت مقادیر بسیار می حال نزدیک تر

ق سهام و استفاده از انبوهی سرمایه راه پیش ریز در قلمروهای تجاری، خرید اورا

گرفتند. با وقوع آنچه گفته شد و تشدید دامنگستر می بانکی را در پیشهای بهره
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همسان کل سرمایه اجتماعی ها ، مجاری سودآوری این سرمایهداریسرمایهبحران 

با توجه به سیر ها شود. از این که بگذریم خود این سرمایهمی تنگ تر و تنگ تر

گردند. در چین می به طور مستمر دچار کاهش ارزشها قیمتصعودی حیرت انگیز 

راه مناسبی  است که ها وضعی رجوع به بازار ارز و طال و تا حدودی زمین و نوع این

و به ویژه برای پرهیز از کاهش هر ها برای احراز حصه خود از اضافه ارزشها سرمایه

ارزش ریال در مقابل دالر و  سابقهبی گیرند. تنزلمی چه بیشتر ارزش خود در پیش

 ارزهای دیگر ریشه در این وضعیت دارد. 

آخرین سخن در این نوشته کوتاه سرنوشت طبقه کارگر ایران در دل این شرائط است. 

واقعیت این است که بار تمامی این بحران و همه عوارض و دستاوردها و اشکال فراز و 

شود و تا همین امروز به اندازه کافی بار می کارگر بارهای فرود آن یکجا بر زندگی توده

گردیده است. نرخ بیکاری به اوج رفته است و هیچ روزی نیست که بر طول و عرض 

ارتش بیکاران افزوده نشود. سطح دستمزدهای واقعی برای کارگرانی که هنوز کار و 

ام تا دستمزدی دارند نه فقط در ابعاد بسیار فاجعه باری کاهش یافته است که هر ب

رود. این ذات سرمایه است و کل می شام بدون تبعیت از هیچ معیاری رو به افت

بربریت های تمامی اهرم داریسرمایهو دولت دار شواهد نیز گویاست که طبقه سرمایه

های و توحش را برای چالش بحران از طریق سرشکن ساختن آن بر معیشت توده

 اندازی برای خروج از گرداب در پیش روی خوداما هیچ چشم اند کارگر به کار گرفته

طبقه کارگر ای بینند. خطر گرسنگی و قحطی و فالکت به صورت بسیار کم سابقهنمی

شمشیر جنگ جنگ سرمایه جهانی نیز بر ها کند. در کنار همه اینمی ایران را تهدید

ده است. چرخد. اوضاع چنین است و بورژوازی بر سر ما چنین آورمی سر هر کارگری

توانیم بکنیم پاسخ همان است که فعالین جنبش لغو کار مزدی هر می اینکه ما چه

کنند. سوای دست در دست هم می روز و به هر مناسبت بر زبان آورده و مستمراً تکرار
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و تبدیل شدن به یک قدرت متشکل متحد  داریسرمایهنهادن، تشکیل شوراهای ضد 

 ری وجود ندارد. شورائی ضد سرمایه هیچ راه دیگ
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 2008اوت                                      اعتصاب، شورا و تسخیر مراکز کار

 

مبارزه طبقاتی، اعمال قدرت طبقات اساسی متضاد علیه یکدیگر است. در درون جامعه 

هستند که دو قطب متخاصم این پیکار را دار دو طبقه کارگر و سرمایه داریسرمایه

ند. جنبش کارگری بر همین اساس در بنیاد خود یک جنبش ضد کنمی تعیین

است اما این جنبش به طور مستمر و از همه سو در معرض پرتاب شدن به  داریسرمایه

رفرمیستی های خارج از مدار مبارزه طبقاتی و غلطیدن به ورطه راهبردها و راه حل

عه کاپیتالیستی یکی از مهم و راهبردهای بورژوائی در جامها است. تسلط افکار، تحلیل

به طور معمول در ها است. این افکار و افق نمائیها وقوع این لغزشهای ترین زمینه

چهارچوب آنچه بورژوازی و نمایندگان حاکم فکری و سیاسی این طبقه به طور رسمی 

از بورژوازی و نمایندگان سیاسی آنها در هائی ماند، بخشنمی کنند، محدودمی طرح

برای برنامه ریزی نظم ها ونیو اپوزیسها ون قرار دارند. این تندنسیعیت اپوزیسموق

راهبردها، معیارها و مبانی خاص  داریسرمایهتولیدی و سیاسی و اجتماعی شیوه تولید 

یکی ها ونیکنند. از مشخصات بسیار بارز و مشترک تمامی این اپوزیسمی خود را دنبال

مقاصد خود و برای سنگین کردن کفه رقابت به نفع  هم این است که برای پیشبرد

 روند، با تمامی امکاناتی که دارند تالشمی خویش، یک راست به سراغ طبقه کارگر

کارگر های ون نمائی خود در جامعه را به بستر اعتراض تودهیکنند تا محتوای اپوزیسمی

به اردوگاه خود منحرف  نقب زنند و از ورای این حفاری کل قوای طبقاتی پرولتاریا را

اردوگاهی سوسیالیسم گرفته تا نوع سازند. اشکال مختلف سوسیالیسم بورژوائی از 

تروتسکیستی، مائوئیستی، آنارشیستی، آنارکوسندیکالیستی، رفرمیسم چپ و روایت 

صور بسیار متنوع نقد دموکراتیک اردوگاه شوروی سابق، همه و همه تاریخاً این چنین 

ه آنها در راستای انحراف مبارزه طبقاتی پرولتاریا از محور واقعی کارزار ضد کرده اند. هم

کار مزدی ایفای نقش نموده اند. رفرمیسم سندیکالیستی نیز از دیرباز تا امروز به 
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کارگر به های صورت میثاق توافق کل این طیف یک عامل مخرب سالخی مبارزه توده

توری هار سرمایه در وسیع ترین بخش جهان در بوده است. دیکتا داریسرمایهنفع نظام 

و راهبردهای سوسیال بورژوائی مذکور در سوی دیگر بعالوه ها یک سو و وجود تندنس

و موقعیت فاجعه بار اند آنچه که باالتر اشاره کردیم همه و همه دست به دست هم داده

شار این کنونی را بر جنبش طبقه کارگر تحمیل کرده اند. جنبش کارگری زیر ف

از تمرکز قوا بر محور واقعی پیکار ضد کار مزدی ها وافق آفرینیها ون بازییاپوزیس

بازمانده است و به جای چالش رادیکال نظام بردگی مزدی، طوق ماندگاری سرمایه را بر 

دست و پای خود قفل زده است. این جنبش در بخش وسیعی از دنیا تا سطح هیزم بیار 

 مختلف سرمایه عقب نشسته است. های احمعرکه جدال میان جن

مبارزه طبقاتی پرولتاریا علیه سرمایه محتوای کنکرت خاصی دارد. هر کشمکش 

باشد. نمی آنان داریسرمایهکارگر با سرمایه لزوماً تجلی مبارزه طبقاتی و ضد های توده

 ، اماتواند ضد کار مزدی باشدمی فراموش نکنیم که هر سطح جدال و ستیز کارگران

تواند هم که ضد کار مزدی نباشد. مرز میان رویکرد سرمایه ستیز پرولتاریا در یک می

سوی و رفرمیسم سندیکالیستی و اشکال مختلف سوسیالیسم بورژوائی در سوی دیگر 

گردد. اولی بر آن است که جنبش کارگری در اساس می نیز در همین جا مین گذاری

تواند و می عتراض و عصیان و جنب و جوش کارگراناست و هر ا داریسرمایهخود ضد 

باید بر محور ضد کار مزدی سنگر گیرد، در این راستا به پیش تازد، سازمان یابد و آگاه 

گردد، با قطب نمای لغو کار مزدی گام بردارد و در هر گام استخوانبندی طبقاتی خود 

خر با سرمایه ادامه دهد. را نیرومندتر سازد و این مسیر را تا سردادن شیپور جنگ آ

دومی یعنی رفرمیسم راست و چپ متشکل از طیف گسترده نیروهائی که باالتر اشاره 

کنند. در این میان بسیار مهم است که بر روی می کردیم، عکس این را تبلیغ و پراتیک

و تمایزات بنیادی مبارزه طبقاتی پرولتاریا یا جنبش ضد کار مزدی طبقه ها شاخص

 ندکی درنگ کنیم.کارگر ا
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درونمایه این جنبش، اعمال قدرت طبقاتی علیه روند کار سرمایه و ساختار نظم 

تولیدی، سیاسی و اجتماعی فرارسته از فرایند تولید اضافه ارزش است. اگر در نظام 

 اصل رابطه سرمایه است که نقطه شروع و رجوع همه چیز را تعیین داریسرمایه

پرولتاریا نیز دقیقاً اصل تعرض به شالوده کار مزدی است که  کند در مبارزه طبقاتیمی

واقع ها و نقطه شروع و رجوع تمامی چالشها باید گرانیگاه واقعی همه جنب و جوش

شود. اعمال قدرت طبقاتی علیه کار مزدی دارای یک مضمون کنکرت پراتیک است و 

ن شدت استثمار و کارگر علیه هر میزاهای متضمن آن است که هر مبارزه توده

ای در عین حال نقش حلقه داریسرمایهناشی از وجود نظام های حقوقیبی ستمکشی یا

از زنجیره پیکار سراسری طبقه کارگر علیه اساس کار مزدوری را ایفاء نماید. جنبش 

های کارگری در واقعیت وجودی خود دارای این ظرفیت است و روند مبارزات توده

باید با این شاخص همراه باشد. کارگر به حکم شرائط زندگی و کار و تواند و می کارگر

هستی اجتماعی اش در جبهه متعارض با سرمایه است، او فروشنده نیروی کار است. 

سود افزون تر سرمایه در گرو بهای هر چه ارزان تر نیروی کار اوست، هر ریال اضافه 

ار اوست. کل منافع وی و سرمایه ارزش بیشتر سرمایه نیازمند تشدید عمیق تر استثم

چرخد. این امر در همان حال بدین معنی است که رویکرد می بر محور تضاد و تعارض

 سازش و مماشات در بنیاد خود طوقی است که بر دست و پای جنبش کارگری نهاده

تواند بالندگی می شود. درست به همان سان که مثالً یک بیماری صعب العالجمی

نی یک انسان را به کلی مختل یا حتی متوقف سازد و سرانجام شخص جسمی و روا

چپ نمایانه های بیمار را راهی دیار مرگ کند. رفرمیسم راست سندیکالیستی و راه حل

احزاب و جریانات موجود » که هائی سوسیال بورژوائی از جمله تمامی خط و نشان

 همین بیماری را بازیکنند، همگی نقش می در پیش پای طبقه کارگر پهن« چپ

سنگ بنای حیات خود را بر نفی سرمایه ستیزی خودپوی جنبش ها کنند. همه اینمی

از هائی کارگری استوار ساخته اند. آنان به این کار نیاز دارند زیرا اواًل نمایندگان بخش
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بورژوازی هستند و قبول سرمایه ستیز بودن جنبش خودجوش طبقه کارگر را به زیان 

 داریسرمایهبینند. ثانیاً برای برنامه ریزی نظم تولیدی، سیاسی و مدنی می خویش

روایت خاص خود را دارند و همین برنامه ریزی را سوسیالیسم و کمونیسم نام نهاده اند. 

با شکل مطلوب و  داریسرمایهثالثاً برای جایگزینی برنامه ریزی موجود کار و تولید 

قرار دادن طبقه کارگر دارند، رابعًا انفصال این طبقه از دلخواه خود نیاز به آلت فعل 

قدرت خویش در های سازمانیابی ضد کار مزدی را یک شرط الزم دوام و استحکام پایه

بینند. این می صورت پیروزی احتمالی و گرفتن جا در دل ماشین دولتی سرمایه

 ارگری را نفیجریانات به همه این دالیل بنیاد سرمایه ستیزی خودجوش جنبش ک

های نمایند. در یک کالم نفی واقعیت سرمایه ستیزی خودپوی مبارزه طبقاتی تودهمی

کارگر گفتگوئی است که از سوی رفرمیسم راست و چپ بر جنبش کارگری تحمیل 

شده است، در حالی که این جنبش در پویه واقعی خود از تمامی ظرفیت الزم برای 

شدت استثمار و مظالم سرمایه با استراتژی طبقاتی ضد انطباق پروسه پیکار روز علیه 

کارگر در مبارزه علیه سطح نازل بهای نیروی های کار مزدی برخوردار است. وقتی توده

 کار خواستار گره خوردن دستمزدها با محصول اجتماعی ساالنه تولید طبقه خویش

دهند. دلیل این امر می گردند، عمالً روند ارزش افزائی سرمایه را آماج تعرض قرارمی

روشن است. توسعه انباشت و خودگستری، شاخص ذاتی سرمایه است. سرمایه در 

پروسه بازتولید باید مستمراً به نیاز توسعه خود پاسخ گوید. وقتی که کارگران در جدال 

 برای افزایش دستمزدها، محور محصول اجتماعی کار و تولید را هدف هجوم خود

 و ملزومات روند ارزش افزائی و توسعه انباشت، مورد حمله آنها قرارسازند، نیازها می

گیرد. مبارزه برای دستمزد با این رویکرد و مضمون به هر درجه از پیروزی که دست می

یابد در راستای اختالل روند بازتولید سرمایه نقش بازی کرده است و موقعیت سرمایه را 

گران تضعیف نموده است. اگر گفته شود که در مقابل جبهه پیکار ضد کار مزدی کار

بینند که به سراغ میزان نمی کارگر در فرایند مبارزات روزمره خویش دلیلیهای توده
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اساساً معنای این عبارت را هم درست متوجه  ،محصول اجتماعی کار و تولید خود بروند

آنها در  کل صدر و ذیل مشکل ،دانندنمی نیستند و حتی دانستن آن را معضل خود

 کمی دستمزد و عدم کفایت بهای نیروی کارشان برای تأمین معاش روزمره خالصه

گردد و به همین دلیل نیز رفع همین کمبود و عدم کفایت را موضوع مبارزه روز می

 سازند و.... می خویش

از هائی شکل بیان فوق در باره مبارزات جاری طبقه کارگر در عین حال که گوشه

 داریسرمایهکند اما در اساس خود عوامفریبانه است. در نظام می نعکسحقایق را م

کارگر در نامتوازنی میان دستمزدها و بهای های چنین نیست که تمام معضل توده

کاالهای مورد نیاز آنان خالصه گردد! از این گذشته حد و حدود نیازهای معیشتی و 

مرز مقدسی توسط آنان مین گذاری  انتظارات رفاهی کارگران نیز در هیچ کجا با هیچ

 نشده است، بالعکس همه جا سرمایه داران و دولت آنها هستند که این مرز را به وجود

های کارگر از آنها را با ارتش و زرادخانههای کنند و عبور تودهمی آورند، مین گذاریمی

 سرمایه در هم کارگری و نهادهای نظم مدنی و اجتماعیهای نظامی یا از طریق اتحادیه

 کوبند. می

گردد که کارگران به طور معمول و می استدالل یاد شده فقط در جائی با واقعیت مماس

، برای افزایش ی و موقعیت ضعیف جنبش طبقاتی شانبه ویژه در سطح نازل آگاه

روند، زیرا نمی دستمزد یک راست به سراغ محاسبات آماری محصول کار و تولید خود

تا توانسته است مبادی ورودی این   لط بر فضای کار و زندگی و اندیشه آنهاکه افکار مس

نوع جستجوها را از برابر دیدگان آنها دور کرده است. این همه صدر و ذیل درستی 

مرز است. قبل از هر بی ادعای فوق است اما عمق و دامنه نادرستی هایش به طور واقعی

کند. این حرف که می به صورت وارونه تصویررا  داریسرمایهچیز سرشت شیوه تولید 

قادر به انطباق مستمر ملزومات ارزش افزائی و خودگستری خود با  داریسرمایهگویا 

حل مشکالت معیشتی کارگران ولو در نازل ترین میزان ممکن آن است، زشت ترین 
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هی در دروغ تاریخ است. برای اثبات دروغ بودن این ادعا دنیائی تحلیل و حقایق بدی

میلیارد سکنه گرسنه و در حال مرگ کره زمین از هر  3پیش روی ماست اما وجود 

کارگر به گاه مبارزه های استدالل دیگری در این زمینه برنده تر و عینی تر است. توده

 برای افزایش دستمزد لزوماً دیوان محاسبات محصول کار خود را پیش روی سرمایه باز

خواهند، رفاه و آسایش و تضمین معیشت و حق و حقوق می کنند اما آنان زندگینمی

کنند. از جنگ و جنایت و تبعیضات اجتماعی و وجود طبقات نفرت می انسانی طلب

دارند، از اینکه فاقد تأثیرگذاری و حق دخالت در سرنوشت کار و زندگی خود باشند 

حصار مهر و موم هیچ  ها،بسیار ناراضی هستند. این انتظارات یا بالعکس نارضائی

وده است. دامنه و برد هر کدام آنها عنوان نقطه فرجام خود تعیین ننم را هم بهای شده

شود و تا الغاء می شروع داریسرمایهاز تمکین به نازل ترین سطح زندگی در جهنم 

کامل کار مزدی و جامعه ساالری شورائی سوسیالیستی قابل تداوم است. نقش آگاهی و 

گردد. بر امتداد می ر درون جنبش کارگری هم دقیقًا در همین جا مطرحعنصر آگاه د

دامنه همین توقعات و اعتراضات است که عنصر آگاه افق لغو کار مزدی را در پیش 

کند و برای رشتن و بافتن مفصلبندی میان مبارزه روز و تحقق می روی جنبش باز

تمزدها با محصول کار و تولید شود. گره زدن میزان دسمی عینی آن افق دست به کار

کارگر در این گذر و از اینجاست که به گردش خون مبارزه های اجتماعی ساالنه توده

خورد و به ارگانیسم این مبارزه سنگربندی و صف آرائی می طبقاتی کارگران پیوند

بخشد. تردیدی نیست که روند جذب و هضم و تبدیل شدن می عظیم ضد کار مزدی

البات به موضوع عاجل مبارزه توسط جنبش کارگری تابعی از موقعیت این نوع مط

و شرائط خاص حاکم بر فضای جاری ها عمومی این جنبش در مقابل سرمایه و مؤلفه

چالش میان دو طبقه اجتماعی است اما طرح، تبلیغ، کشت و آبیاری آن در کشتزار 

ر مزدی با همه اشکال مبارزات روز کارگران به طور قطع فصل ممیز رویکرد ضد کا

 رفرمیسم راست و چپ و کل گرایشات سوسیال بورژوائی است. 
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از امکان پیوند میان جنبش دستمزد با افق لغو کار مزدی گفتیم. عین همین 

کند. زمانی که کارگران می کارگر نیز صدقهای همپیوندی در مورد سایر مطالبات توده

زنند و بالفاصله می طبقه خود گرهسطح دستمزدها را به محصول اجتماعی کار 

شوند، هنگامی که آنان همه می خواستار حقوق کامل دوران اشتغال برای ایام بیکاری

کنند، موقعی که پرداخت می بار ناشی از بیکاری را بر روند ارزش افزائی سرمایه بار

ایگان نمایند، زمانی که رمی کامل دستمزد یک کارگر شاغل به کار خانگی را مطالبه

قید و شرط تمامی امکانات معیشتی و رفاهی را در دستور کار مبارزات روز بی شدن

به کار و فروشنده ها سازند، وقتی که اصل وابسته بودن معاش و رفاه انسانمی خود

گیرند، هنگامی که کل هزینه یک زندگی می نیروی کار بودن را آماج پیکار روز خود

سازند، وقتی که خواستار ممنوعیت می یات سرمایه سنگینانسانی مرفه را بر شریان ح

کامل هر نوع دخالت دولت در سرنوشت کار و مبارزه و نوع زندگی و متشکل شدن و 

گردند، زمانی که بنیاد قانونیت و قراردادپردازی و مدنیت و حقوق می همه چیز خود

جای تمامی شروط ارزش بندند، وقتی که به می سرمایه را با موج مبارزاتشان به شالق

هر اصل و مالک و قرارداد و چهارچوب حقوقی  افزائی و خودگستری سرمایه و به جای 

و موازین ضد کار مزدی خود ها مالک داریسرمایهیا سیاسی و مدنی و اجتماعی نظام 

سازند، آری زمانی که طبقه می کنند و محتوای جدال طبقاتی روز خویشمی را طرح

 تعیینها بارزه طبقاتی علیه سرمایه را از درون این خاکریزها و میدانکارگر معبر م

کند طبیعی است که در همه جا چالش علیه اساس کار مزدی را جایگزین جدال می

سازد. سؤال مهم این است که آیا عبور لکوموتیو می برای دستکاری و اصالح این نظام

؟ و جنبش کارگری ظرفیت این  مبارزه طبقاتی کارگران از این مسیر ممکن نیست

صف آرائی و مبارزه آگاهانه در برابر سرمایه را ندارد. به نظر ما پاسخ منفی به این سؤال 

 کشیدن خط قرمز بر بنیاد ماتریالیسم انقالبی و اساس مبارزه طبقاتی است. 



 اعتصاب، شورا و تسخیر مراکز  /  264

 جهتگری چالش طبقاتی پرولتاریا علیه شریان حیات سرمایه و کل قوانین، قراردادها و

فراساختارهای حقوقی و مدنی فرارسته از رابطه تولید اضافه ارزش در همان حال که 

تواند شالوده مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی طبقه کارگر در تمامی می باید و

حیات اجتماعی وی باشد، بستر واقعی یا واقعی ترین بستر رشد، پرورش و های عرصه

آگاهی برای بورژوازی و نمایندگان فکری و سیاسی بلوغ آگاهی طبقاتی او نیز هست. 

این طبقه آگاهی به حفظ نظم اجتماعی موجود و چگونگی پاسخ به ملزومات ماندگاری 

است. آگاهی این طبقه درست بیان اندیشوار همان چیزی  داریسرمایهشیوه تولید 

ه را که مصالح کند. بورژوازی هر چمی است که امروز تار و پود عینیت موجود را تعیین

نماید و بیان می بازتولید و خودگستری و بقای مناسبات کار مزدوری است اندیشه

اندیشوار این ملزومات را به مالط مغز، محتوای شعور، پویه فکر و در یک کالم خمیر 

دهد. آگاهی بورژوازی با همین درونمایه و می مایه و آلیاژ آگاهی طبقاتی خود بسط

و دستاوردهای علمی تاریخ را قرقگاه گسترده شکار طبقاتی ها دانش پویه و ساختار کل

سازد و در راستای پاسخ به ماندگاری پروسه ارزش افزائی سرمایه و حفظ می خود

 فراساختارهای اجتماعی متناظر با بقای این شیوه تولید در خود هضم و جذب و منحل

 سازد. می

و در تمامی وجوه، رویه معکوس شعور و  مسأله آگاهی برای پرولتاریا در همه شؤن

دانش طبقاتی بورژوازی است. دومی هستی آگاه خود را از ملزومات ماندگارسازی 

کند و می این عینیت را اندیشهای گیرد، اولی چگونگی تغییر ریشهمی عینیت حاضر

سازد. آگاهی طبقه کارگر گردش خون می چگونگی این تغییر را هستی آگاه خود

توان آن را دید و چند می ه طبقاتی جاری اوست و فقط در همین جاست کهمبارز

وچون و سطح و عمق و درجه کمال آن را داوری نمود. این سخن به این معنی است 

که معرفت و شناخت پرولتاریا نه هیچ اصول مرامی و احکام عقیدتی یا مبانی تفکر 

و جایگزینی آن با  داریسرمایهی مکتبی بلکه خونمایه طبقاتی پراتیک وی برای نابود
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سازمان شورائی و سوسیالیستی برنامه ریزی کار و تولید اجتماعی توسط همه آحاد 

 طبقه اوست. 

کارگر وقتی سطح دستمزدهای خویش را به میزان محصول های باالتر گفتیم که توده

برابری حقوق بندند، وقتی خواستار می اجتماعی ساالنه ناشی از کار و تولید خویش گره

شوند، وقتی برای می اشتغالهای بیکاری یا دستمزد کار خانگی با حقوق کامل دوره

سرشکن کردن هزینه عالی ترین سطح معیشت و رفاه و امکانات اجتماعی خویش بر 

کنند و... عمالً فرایند می شریان حیات سرمایه و رایگان سازی آن به نفع خود پیکار

گیرند. گره بستن دستمزد و تمامی می رمایه را به زیر شالقبازتولید و خودگستری س

مطالبات دیگر جنبش کارگری به اختالل روند ارزش افزائی سرمایه و نقد رادیکال 

طبقاتی از فراساختار مدنی، سیاسی، دولت، حقوق، قانون، عرف، اخالق، قرارداد و همه 

است که پرولتاریا از عینیت ای نهبازگوی کالبدشکافی اندیشوار و آگاها داریسرمایهچیز 

آورد. بحث بر سر این نیست که همه آحاد می موجود یا نظام بردگی مزدی به عمل

دهند. سخن از جنبش می کارگران حتماً با هم و همزمان و همسطح این کار را انجام

پرولتاریاست. جنبشی که محور مبارزه خود علیه سرمایه را با این  داریسرمایهضد 

سازد آناتومی طبقاتی سرمایه را دستمایه تعیین مسیر و می تظارات نقشه مندان

سازد. آگاهی در این جا و فقط در این صورت است می تشخیص فراز و فرود پیکار خود

کند و به صورت هستی آگاه یک می که تعبیر ماتریالیستی و مارکسی خود را احراز

ایستد. هر تعبیر دیگری از می به نمایشطبقه در صف آرائی طبقاتی علیه کار مزدی 

آگاهی سوسیالیستی طبقه کارگر وارونه پردازی بورژوائی این آگاهی است. از جمله ره 

آوردهای احزاب طیف رفرمیسم چپ بیشترین بخش چپ قرن بیستم یکی نیز تحریف 

ست چراغی نیها بورژوائی همین مسأله شناخت طبقاتی پرولتاریا است. آگاهی برای این

که در قلب مبارزات روز طبقه کارگر در دست خود کارگران تمامی زوایای هستی 

کارگر قرار دهد، سالحی نیست که در دست کارگران های سرمایه را جلو چشم توده
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استحکامات دشمن را به گلوله بندد، شعور و شناختی نیست که سنگرهای جنگ 

بت تفویض کند. این شناخت در طبقاتی بردگان مزدی علیه سرمایه را قوام و صال

پراتیک پیکار طبقه کارگر علیه سرمایه نه حضور دارد و نه نیازمند حضور است. آگاهی 

 را به نان و نواای عدهها در روایت اینان مشتی موعظه و احکام است که یادگیری آن

ود و شمی نماید، سرمایهمی کند، مقام کادر حزب بودن عنایتمی رساند. رهبر حزبمی

 را حزب کمونیستها احراز مالکیت بر آن افراد را کمونیست و سکت این کمونیست

سازد!!! درست عکس این قضیه در مورد روایت مارکسی و ضد کار مزدی آگاهی می

سوسیالیستی پرولتاریا مطرح است. در اینجا آگاهی قدرت حاضر در سنگر پیکار است، 

رود، بهترین می کارگر سینه سرمایه را نشانهطبقه های سالحی است که در دست توده

و زبده ترین و ورزیده ترین آشنای کاربرد این سالح در عمق سنگرهای روزمره مبارزه 

طبقاتی کارگران حضور دارند. آگاهی در اینجا مطلقًا از فرایند جنبش جاری، از جدال 

فعال برای روز برای تحمیل مطالبات ضد کار مزدی بر سرمایه، از جنب و جوش 

کارگر برای های سازمانیابی و از پروسه تدارک و آماده سازی و تجهیز قوای توده

 سرنگونی دولت سرمایه و نابودسازی نهائی رابطه کار مزدوری قابل تفکیک نیست. 

 داریسرمایهاعتصاب کارگری و اعمال قدرت علیه 

قش و سنخیت آن با اعتصاب یک سالح کارزار است و دامنه تأثیر، درجه کارائی، ن

شرائط روز مبارزه یا سایر مسائل مربوط به آن، همه و همه تابعی از رویکرد جنبش 

های کارگری است. در باره موقعیت و نقش اعتصاب در مبارزات طبقه کارگر بحث

زیادی صورت گرفته است. روایت مدرسه انقالب لنین از اعتصابات اقتصادی و نظریات و 

بورگ پیرامون اعتصاب سیاسی و نقش آن در تحقق انقالب توضیحات رزالوکزام

ها باشند. آنچه که در این گفتگوها و نظریه پردازیمیها کارگری از جمله این بحث

بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است پیوند درونی میان اعتصاب و نوع رویکردی است 

. بحث اساساً بر سر سیاسی کندمی اتخاذ داریسرمایهکه جنبش کارگری در برابر نظام 
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بودن و نبودن اعتصابات، سراسری یا غیرسراسری بودن آنها و نکاتی از این قبیل نیست. 

وسیع ترین ها در طول تاریخ حیات خود به ویژه در برخی دورهای جنبش اتحادیه

و گاه شکست خورده اند اعتصابات را سازمان داده است. اعتصاباتی که گاه پیروز شده

. اما شکست و پیروزی آنها ربطی به شکست و پیروزی واقعی طبقه کارگر در مقابل اند

مناسبات کار مزدوری نداشته است. اگر به پیروزی رسیده اند، در بهترین حالت به 

و فشار رو اند صورت بسیار موقت، درهم و دیناری دستمزد روز کارگران را افزایش داده

را برای ها ارگران و کاهش بهای نیروی کار آنبه تزاید سرمایه بر سطح معیشت ک

اما در یک چشم به هم زدن همان کارگران پیروز حتی اند روزهائی کوتاه جبران کرده

هولناک تر از روزهای پیش فرو غلطیده ای در همان وضعیت معیشتی خویش به ورطه

ای احتمالی اند. بحث فقط در مورد دستمزدها نیست. این حکم در باره کلیه دستاورده

مصداق دارد. واقعیت این است که اعتصاب در این ای اعتصابات و مبارزات اتحادیه

کارگر علیه سرمایه نیست، بالعکس اقدامی برای های رویکرد اعمال قدرت طبقاتی توده

است. در اینجا قدرت کارگر پرتوی از  داریسرمایهقابل تحمل ساختن زندگی در نظام 

نیست که خواستار رهائی خویش و ای از قدرت طبقهای جرقه قدرت طبقه او نیست.

جامعه معاصر است. بستری که این قدرت در آن های رهائی بشریت از همه عرصه

گردد بستری همپیوند با محور کارزار اضمحالل نظم اجتماعی موجود نیست. می اعمال

های همزمان پایه موضوعیت اعمال این قدرت نیز فشار بر نظام بردگی مزدی و تحکیم

باشد. به همه این دالیل حاصل نمی توان طبقه خود برای توسعه جنگ علیه این نظام

در درازمدت نه استحکام و قوام پرولتاریا و مبارزه طبقاتی وی در مقابل ها این پیروزی

سرمایه که معموالً سوخت و ساز انقیاد به روند کار سرمایه است. فرایند فاجعه باری که 

هم اکنون در مورد جنبش کارگری اروپای غربی و شمالی، ایاالت متحده و کانادا و  ما

دیگری از دنیا شاهد وقوع آن هستیم. نکات باال در مورد اعتصاباتی های حتی بخش

ای است که در حصار رفرمیسم و رویکرد سندیکالیستی یا اتحادیه گرائی به پاره
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اگر این اعتصابات به شکست منتهی شده باشند دست یافته اند. پیداست که ها پیروزی

عوارض آنها بسیار دردناک تر و فاجعه بارتر است. این توضیحات یا این نوع داوری 

مبارزه طبقاتی پرولتاریا های پیرامون یک تاکتیک اساسی یا یکی از نیرومندترین سالح

کارگر های ت رایج تودهقطعاً بسیار سؤال انگیز خواهد بود. آیا این نوع نگاه به اعتصابا

اعتبار کردن و نفی اهمیت آنها در تقابل میان کارگران و صاحبان بی دنیا متضمن

توجهی عمیق به جوهر بی سرمایه است!! برداشتی از این سنخ بدون شک ناشی از

واقعی بحث است. در اینجا اعتصابات کارگری نیست که اعتبار و اهمیت آنها مورد 

د. کامالً بالعکس رفرمیسم و رویکرد رفرمیستی درون جنبش کارگری گیرمی تردید قرار

شود. اعتصاب همواره و تا می اعتباری و نقش مخرب آن آماج انتقاد واقعبی است که

کارزار طبقاتی های باقی است یکی از نیرومندترین سالح داریسرمایهزمانی که 

فروشنده نیروی های سالح برای توده پرولتاریا خواهد بود اما کارائی و کاربری مؤثر این

کار در گرو رویکرد ضد کار مزدی و سرمایه ستیزانه مبارزات کارگران است. در نظر 

بیاوریم که مبارزه برای افزایش دستمزد شریان تداوم بازتولید سرمایه را هدف گرفته 

ت باشد و اختصاص همه یا عظیم ترین بخش محصول ساالنه کار و تولید به امکانا

معیشتی و رفاهی را دستور کارخود کرده باشد، تصور کنیم که انتظارات و افق مبارزات 

کارگران در صرف تحقق این امکانات محصور نباشد، بلکه تحمیل همه این مطالبات بر 

از زنجیره سراسری مبارزه طبقاتی برای نابودی نهائی ای بورژوازی به عنوان حلقه

ه بیان دیگر توده کارگر در حال پیکار به امکان استمرار به حساب آید، ب داریسرمایه

زندگی در داربست رابطه خرید و فروش نیروی کار توهم نداشته باشند و هر لحظه 

حقوقی سیاسی و اجتماعی بی در تشدید استثمار و فقر وای بقای این مناسبات را لحظه

ب چه خواهد بود؟ خویش تلقی کنند. سؤال این است که در این صورت نقش اعتصا

تا اند پاسخ کامالً روشن است. سالحی است که کارگران به طور متحد به دست گرفته

را نشانه روند. اعتصاب در شرائطی که جنبش کارگری اعتالی  داریسرمایهقلب نظام 
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هر چه عظیم تر سطح زندگی و امکانات رفاهی یا مایحتاج اجتماعی تعالی جسمی و 

ه بهای اختالل هر چه ژرف تر پروسه ارزش افزائی سرمایه و فکری شهروندان را ب

کند، زمانی که کارگران می تضعیف هر چه گسترده تر نظام کار مزدی دستور کار خود

بینند، آری در می خویشهای و سیه روزیها اعتصابی برده مزدی بودن را بنیاد بدبختی

یاست و گر نه، جدال گریزناپدیر این صورت به طور واقعی سالح مبارزه طبقاتی پرولتار

 و به اعتصاب رویاند کسانی است که اساس فروشنده نیروی کار بودن را قبول کرده

آورند تا بهای فروش این نیرو را با هزینه بازتولید آن برای فروش مجدد به سرمایه می

 همتراز کنند.

ردی است که به این ترتیب بحث بر سر اعتصاب در بنیاد خود بحث پیرامون رویک

یابد. وسعت و شدت و می اعتصاب با معیارها و مطالبات و افق اجتماعی آن سازمان

درجه تأثیرگذاری یا شکست و پیروزی اعتصاب همه و همه تابعی از چند و چون این 

قرن پیش به  80رویکرد هستند. اعتصاب کارگران معدن انگلیس در نیمه نخست دهه 

اقتصاد جامعه و های ندگان، فلج کردن شریانلحاظ گستردگی، کثرت شرکت کن

بر طبقه بورژوازی بسیار کم نظیر بود، اما این اعتصاب در ها تحمیل سنگین ترین زیان

سرنوشت مبارزه طبقاتی کارگران انگلیس نقش مهمی ایفاء نکرد و هیچ دستاوردی 

نستند از این توامی برای تقویت این مبارزه به همراه نداشت. تنها درسی که کارگران

اعتصاب طوالنی مدت یک ساله و سراسری بیاموزند این بود که مبارزه در داربست 

کند. سوای این، دستاورد نمی هیچ گرهی از مشکالت آنان بازای رفرمیسم اتحادیه

دیگری بر این نوع اعتصابات مترتب نیست. در بهترین حالت به همان شکل که در باال 

دهد که فشار تعرض بیش و بیشتر می کارگر مجالهای دهگفتیم چند صباحی به تو

سرمایه به بهای نیروی کارشان را اندکی تقلیل دهند. در همین جا باید یک نکته مهم 

دیگر نیز تأکید شود. این نکته که در تمامی این مبارزات و اعتصابات، حساب آنچه 

تحقق خواسته هایشان به جویند و پراتیک طبقاتی معینی که برای می کارگرهای توده
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تفاوت دارد. این ای و اصول و اهداف جنبش اتحادیهها گذارند با برنامه ریزیمی نمایش

رویکرد سندیکالیستی و اتحادیه گرائی است که بنیاد وجود خود را بر بیعت به بقای 

های و ذبح مبارزه طبقاتی پرولتاریا در آستان سرمایه قرار داده است. توده داریسرمایه

و طومار چنان بیعتی اند هیچ کجا پای چنین رویکردی را امضاء نکردهکارگر نه فقط در 

که بالعکس، حتی وقتی به سیاهی لشکر جنبش سندیکالیستی اند را صحه نگذارده

خویش و از جمله تمامی  داریسرمایهشوند باز هم آمادگی و ظرفیت ضد می تبدیل

کنند. دنباله روی آنها از رویکرد می خود حمل یکالیسم ستیزی را بادپتانسیل سن

در تعارض با هستی طبقاتی و تاریخی آنها، متضاد با خودانگیختگی سرمایه ای اتحادیه

باشد. این دنباله روی می ستیزانه آنها و رویه معکوس مصالح و منافع آتی طبقه شان

است و به همین دلیل افقی اجتماعی آنهبی صرفاً بیان موقعیت ضعیف پیکار طبقاتی و

هر لحظه و هر گام در معرض فروپاشی و شکنندگی و جایگزینی توسط جهتگیری 

 رادیکال ضد کار مزدی است. 

آنچه در مورد اعتصابات رایج کارگران برای بهبود سطح معیشت و امکانات اجتماعی یا 

نیز به حراست از دستاوردهای گذشته گفتیم، در مورد اعتصابات سیاسی طبقه کارگر 

کند. رفرمیسم چپ از دیرباز تا امروز تالش کرده است تا این نوع می تمام و کمال صدق

از تقدس فرو پیچد. واقعیت این است که چنین تقدسی وجود ای اعتصاب را در هاله

ندارد. بحث بر سر سیاسی یا اقتصادی بودن اعتصابات نیست. اساس مسأله رویکرد 

رمق ترین بی ه رفرمیستی یا ضد کار مزدی آن است.حاکم بر فضای اعتصاب و پوی

اعتصابات اقتصادی هنگامی که نیروی خشم و قدرت کارگران را در مقابل سرمایه به 

است. اما سیاسی ترین اعتصابات یا  داریسرمایهکند دارای جهتگیری ضد می صف

تش در جا به گسترده ترین و عظیم ترین اعتصابات سیاسی زمانی که آخرین برد انتظارا

 داریسرمایهجائی این رژیم و آن رژیم سیاسی سرمایه یا تغییر در ساختار نظم سیاسی 

 ماند یک اعتصاب رفرمیستی است. می محصور
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تاریخ جنبش کارگری بین المللی شاهد وقوع اعتصاباتی بوده است که به لحاظ سیاسی 

م ستیز بودن هیچ کم و کارگر، سرنگونی طلبانه و رژیهای بودن، وسعت حضور توده

با  داریسرمایهاما محصول این اعتصابات نهایتاً جایگزینی این دولت اند کسری نداشته

دولت دیگر سرمایه بوده است. چرا این اعتصابات در عین حضور سراسری و بسیار 

گذارد؟ دلیلش را نمی عظیم طبقه کارگر پا از گلیم حاکمیت و بقای بردگی مزدی فرا

استیالی رویکردهای رفرمیستی راست و چپ بر جنبش کارگری جستجو نمود. باید در 

اعتصابات سیاسی بسیار پرعظمت کارگران ایران در روزهای پیش از وقوع قیام بهمن 

کارگر های و اعتصابات سیاسی بسیار عظیم تر و پردامنه تر و سراسری تر توده 57

ت. عکس این قضیه در مواردی بهترین شاهد این مدعا اس 1905روسیه در انقالب 

معین و حتی محدود اقتصادی، شالوده بنیاد های صادق است که کارگران ولو با خواست

دهند. تاریخ جنبش می رابطه خرید و فروش نیروی کار را هدف پیکار خود قرار

و ها این نوع خیزش  کارگری از قرن بیستم به بعد متأسفانه بسیار کم شاهد وقوع

توانیم تصور کنیم که به طور مثال می وده است اما برای درک اهمیت مسألهرویکردها ب

جنبش تسخیر کارخانه در آرژانتین در طول همین دهه جاری اگر گام به گام خود را 

شد، می تبدیل داریسرمایهداد و به محور واقعی تقابل میان پرولتاریا و نظام می توسعه

و همزنجیران « زنون» سراسری راه شورای اگر طبقه کارگر این کشور به صورت 

آرژانتین را به  داریسرمایهدادند و مبارزه علیه دولت می را ادامه« بروکمن» خویش در 

کردند، اگر جنبش اشغال مراکز کار و تولید در هر می منتقلها محور تسخیر کارخانه

 رائی به هم پیوندشو  شد و همه کارگران از درون این جنبش به صورتمی گام آگاه تر

داد به طور قطع توازن قوای پرولتاریا و نظام می خوردند، آری اگر این حوادث رویمی

گردید. در صورتی که این جنبش می در سطحی بسیار وسیع دچار تحول داریسرمایه

گرفت بدون تردید جنبشی ضد کار مزدی بود و با همه می با این رویکرد و محتوا شکل

 به پیش داریسرمایهو آگاهی به سوی سوسیالیسم و نابودی کامل توان و دانش 
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تاخت. آیا چنین رخدادهائی شانس وقوع نداشته است و چشم اندازی برای وقوع آنها می

در پیش روی کارگران دنیا نیست. پاسخ منفی به این سؤال غلط است. شورای زنون و 

 و مراکز کار و تولید نیزها حوزهکارگران بروکمن این کار را کردند و کارگران سایر 

توانستند برای انجام آن دست به کار شوند. در همین جا این سؤال اساسی نیز می

گردید، آیا با شاخص اعتصاب سیاسی قابل می شود که اگر این روند محققمی مطرح

تبیین بود؟ پاسخ منوط به اینکه سیاست را چگونه تعبیر کنیم، متفاوت یا حتی متضاد 

واهد بود. بحث اعتصاب سیاسی به روایت مسلط تا کنونی اش، بحثی از منظر خ

و موازین این رویکرد است. برای احزاب و جریانات این طیف ها رفرمیسم چپ و مالک

شود! در متدولوژی و فرهنگ می مبارزه سیاسی با شاخص ضد رژیم بودن تعریف

ت اساساً با شاخص طبقاتی تبیین و از جمله سیاسای اجتماعی این احزاب، هیچ پدیده

بودن و نبودن نوع مبارزه و اعتراض و  داریسرمایهنمی گردد. ضد نمی و خصلت نما

خیزش اصالً مورد توجه نیست. مالک تشخیص در همه جا و از جمله در قلمرو تمایز 

ون پردازانه آن در یسیاسی از غیر سیاسی بودن همان سیما و رنگ و لعاب اپوزیس

حتی اگر ها رژیم سیاسی است. از منظر رفرمیسم چپ جنبش تسخیر کارخانهمقابل 

این جنبش به میدان جنگ طبقه کارگر و بورژوازی توسعه یابد باز هم یک جنبش 

ون نمائی فراطبقاتی ضد یاقتصادی و غیرسیاسی است!! زیرا نقطه شروع آن اپوزیس

چپ به پرسش باال به  رژیمی نبوده است. به هر حال پاسخ احزاب طیف رفرمیسم

 احتمال زیاد انکار سیاسی بودن جنبش مورد گفتگو خواهد بود. 

کند. جنبش تسخیر می عکس پاسخ باال اما در مورد رویکرد ضد کار مزدی صدق

کارخانه زمانی که به عنوان راه حل پرولتاریا در مقابل نظم تولیدی و سیاسی و 

شود، بدون تردید سیاسی می بقاتی کارگراندستور کار مبارزه ط داریسرمایهاجتماعی 

ترین حالت برای جنبش کارگری است. به این دلیل بسیار مشخص که سیاست ضد کار 

مزدی پرولتاریا را در مقابل سیاست بورژوازی برای حفظ نظام بردگی مزدی به پراتیک 
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و دهد. اساس سیاست جنبش کارگری در سرمایه ستیزی می روز مبارزه طبقاتی بسط

سیاسی است و چالش ای نه در رژیم ستیزی فراطبقاتی است. هر مبارزه طبقاتی مبارزه

هدفمند و آگاهانه و با برنامه رابطه کار مزدی زالل ترین شکل مبارزه سیاسی برای 

دهیم. جمعبست کالم می جنبش کارگری است. این قسمت بحث را همین جا خاتمه

نیست. ای اب حاوی هیچ چیز تعیین کنندهاین است که سیاسی بودن و نبودن اعتص

همه بحث بر سر ضد کار مزدی بودن و نبودن مبارزه و راهکارهای آن از جمله اعتصاب 

 است.

 فرایند مبارزه طبقاتی و نقش اعتصاب

اعتصاب به طور کلی و مستقل از کاربرد رفرمیستی یا رادیکال آن به هر حال یک 

بار و اهمیت آن تا جائی است که بتواند این نقش راهکار اعمال قدرت است و درجه اعت

را بازی کند. کارائی اعتصاب برای ایفای این نقش حتی بدون توجه به نوع رویکرد آن 

باز هم یک امر ثابت، جزمی و خارج از محدوده شرائط خاص مبارزه طبقاتی در 

مروز، نظام آخر قرن بیستم و ادامه آن تا اهای مختلف نیست. در طول دهههای دوره

پروسه پر پیچ و خمی از تحوالت را پشت سر نهاده است که بر روی میزان  داریسرمایه

توان به اختصار بر می برد قدرت اعتصابات تأثیر تعیین کننده داشته است. در این رابطه

انگشت نهاد. سیر مدام و بسیار پرشتاب تمرکز سرمایه در سطح بین ها مؤلفهای پاره

فزایش کاماًل جهشی متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در مقیاس جهانی نیاز المللی و ا

به نیروی کار را در رابطه با بخش ثابت سرمایه پائین آورده است. این حالت فقط در 

کند بلکه جنبه سراسری و عام دارد. نمی مورد سرمایه اجتماعی کشورهای غربی صدق

شده به کشورهای آسیائی و امریکای صادره های در طول سه دهه اخیر حجم سرمایه

برابر سابق تجاوز کرده است اما این انباشت عظیم و کاماًل بیسابقه  30التین و افریقا از 

قاره را هیچ تعدیل نکرده است که  3تاریخی نه فقط معضل اشتغال نیروی کار این 

ورپیمائی و شمار بیکاران را چند برابر ساخته است. سرمایه جهانی در همه قلمروهای د
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سامان پذیری خود احتیاج به نیروی کار را به صورت نسبی در مقیاسی شگفت انگیز 

های حتی شرکتها تنزل داده است. در حوزه تولید گاه حجم سرمایه ثابت شرکت

متوسط و شاید هم کوچک چند صد برابر افزایش یافته است، در حالی که بخش متغیر 

برابر سابق هم نرسیده است. این تغییرات  3صنایع به سرمایه یا نیروی کار شاغل این 

تجارت کاالها هم رخ داده است. های در سطحی متفاوت و طبیعتاً نازل تر در حوزه

و یا به اند فروش محصوالت خود را به کلی تعطیل کردههای انحصارات زیادی شبکه

اً به ارتش وسیعها طور چشمگیر محدود ساخته اند. نیروی کار شاغل این شرکت

توزیع های و کل کار آنها با حداقل نیروی کار توسط شبکهاند بیکاران ملحق گردیده

گیرد. از این که بگذریم رشد غول آسای تکنولوژی و می اینترنتی و پستی انجام

تخصصی و های گسترش صنایع اطالعاتی در سطح دنیا پروسه جایگزینی فعالیت

رعت پیش برده است. این موضوع به نوبه خود تأثیر پیچیده با کارهای ساده را با س

قرن  70و  60فاحشی بر روی اشتغال نیروی کار بر جای گذاشته است. تا سالهای دهه 

پیش صدور سرمایه به کشورهای سه قاره آسیا، امریکای التین و افریقا با ساختن 

در جامعه ها کارخانه و استخدام وسیع کارگران جدید همراه بود. در طول همان دهه

هزار ده و دهستان بزرگ و کوچک توسط سرمایه خلع ید شدند و  80ایران ساکنان 

مبدل ها بخش اعظم آنها در شهرهای بزرگ به توده فروشنده نیروی کار درون فابریک

کند. دهها برابر بیشتر از آن نمی گردیدند. سرمایه جهانی در شرائط روز دنیا این کار را

شود یا توسط سرمایه داران داخلی می صادرها ی مختلف همین قارهزمان به کشورها

گردد اما به جای تأسیس کارخانه و استخدام کارگران در فابریک، یک راست می انباشت

 و جمعیت انبوه بیکاران را را در پیشدار مسکونی زنان خانههای راه اندرون آلونک

وری و ویتنامی یا افریقائی و هر کجای زن چینی و بنگالی و سنگاپهای گیرد. کومهمی

کند و نیروی کار را به رایگان ترین حالت ممکن بدون هیچ حساب می دیگر را کارخانه

رحمانه ترین اشکال مورد استثمار بی و کتاب و بدون ایجاد سقف مشترک کار جمعی به
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عظیمی  دهد. این روند دیری است که توسط سرمایه آغاز شده است و در بخشمی قرار

از جوامع سه قاره با شتاب تمام گسترش یافته است. همه این نوع تغییرات نقش 

اعتصاب را در مبارزات کارگران دنیا به صورت جدی تحت تأثیر قرار داده است. 

محصول مستقیم این تحوالت از یک سوی پیدایش یک جمعیت عظیم یک میلیارد 

از سوی دیگر توسعه پروسه پراکندگی نفری کارگران بیکار در چهار گوشه دنیاست و 

نیروی کار در حال اشتغال را به جای اجتماع آنها در زیر یک سقف مشترک کار جمعی 

این فرصت را ها به دنبال دارد. کاهش نقش تخصص همراه با دریای بیکران بیکاری

برای سرمایه پدید آورده است که در یک چشم به هم زدن گسترده ترین جایگزین 

سازد و می را جامه عمل پوشد. کارگر آلمانی را با سرعت تمام از کار بیکارها سازی

 سپارد یا کارگر ایتالیائی را با کارگر افغانی جایگزینمی نقش وی را به کارگر چینی

 نماید. می

در کنار رویدادهای باال مؤلفه تعیین کننده تر و سرنوشت سازتری هم به شرائط روز 

هانی اضافه شده است. سیر جهشی افزایش متوسط ترکیب ارگانیک بازتولید سرمایه ج

سابقه خطر فعلیت و مطلق شدن گرایش بی سرمایه در مقیاس جهانی، گسترش تاریخاً

، کل سرمایه جهانی را در داریسرمایهتنزل نرخ سودها و ساختاری شدن بحران 

سوای سالخی لحظه به موقعیتی قرار داده است که برای استمرار پروسه بازتولید خود 

لحظه سطح معیشت و امکانات زیستی طبقه کارگر جهانی راه دیگری در پیش روی 

به صورت سراسری در حالتی حاد و جنون آمیز در  داریسرمایهبیند. نظام نمی خود

تدارک قلع و قمع بهای نیروی کار کارگران شاغل و قتل عام همه امکانات معیشتی 

است. سرمایه در هیچ کجای جهان ها از سقوط به ورطه بحرانبا هدف جلوگیری ها آن

دهد، تعرض نمی هیچ رغبتی به مدارا و مماشات با اعتراضات و مطالبات کارگران نشان

به هست و نیست کارگران و وصله و پینه کردن حداکثر بهای نیروی کار آنان به کوه 

یند و در همین راستا در مقابل بمی را مسأله حیاتی و سرنوشت ساز خودها اضافه ارزش
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های متفاوت با شیوههائی خطر مبارزات و اعتصابات طبقه کارگر هم در همه جا به شیوه

 گردد.می اندازد و وارد میدان عملمی قرن پیش نظر

باال نقش اعتصاب را برای رویکردهای مختلف درون جنبش کارگری جهانی های مؤلفه

جدی ساخته است. این راهکار برای رفرمیسم  به صور مختلف دستخوش تغییرات

راست سندیکالیستی تاریخًا نه فقط هیچ نشانی از اعمال قدرت علیه سرمایه به همراه 

نداشته است، که اساساً بستری برای دور ساختن طبقه کارگر از اعمال قدرت واقعی 

فضای طبقاتی و ضد کار مزدی بوده است. این رویکرد به طور معمول با مشاهده 

کارگر از اعتصاب به عنوان یک سوپاپ های احتراق و انفجار در جنبش روز توده

جسته است تا قدرت طبقاتی کارگران را به جای آنکه علیه سرمایه می اطمینان استفاده

مذاکره با سرمایه داران دار اعمال شود در فضای تمکین به عبودیت بردگی مزدی به

رفرمیسم دار ده نقش اعتصابات کارگری آویزان بهحلق آویز سازد. تحوالت یاد ش

خاصیت تر نموده است و در آینده بی اعتبارتر وبی سندیکالیستی را از گذشته هم بسی

 داریسرمایهجنبش تسلیم طبقه کارگر به نظام ای بیشتر خواهد نمود. جنبش اتحادیه

با ملزومات است و الجرم در هر دوره مجبور است سازوکارهای وجودی خود را 

ماندگاری رابطه خرید و فروش نیروی کار همساز کند. عروج سرمایه جهانی به باالترین 

را به ها فاز تدارک برای سالخی معیشت و بهای نیروی کار طبقه کارگر کشورها اتحادیه

موقعیتی فرو رانده است که باید اعتصاب را تا سرحد امکان از همان نقش اصالح طلبانه 

ر توحش سرمایه نیز تهی سازند، از وقوع آن جلوگیری کنند و هر کجا که تعدیل فشا

اجتناب ناپذیر است برای به شکست کشاندن آن دست به برنامه ریزی بزنند. این 

است که عمالً اتفاق افتاده است و در طول چند سال اخیر در همه کشورهای ای واقعه

 وده ایم. بزرگ کارگری شاهد وقوع آن بهای دارای اتحادیه

نقش اعتصاب برای رویکرد رادیکال ضد کار مزدی درون جنبش کارگری جهانی نیز 

دچار تغییرات جدی شده است. تغییراتی که باز به نوبه خود در حال تعمیق و توسعه 
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است. اعتصاب برای این رویکرد سالح اعمال قدرت طبقاتی پرولتاریا علیه بنیاد کار 

میل مطالبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی روز طبقه مزدوری است و نقش آن در تح

از شیرازه واقعی پیکار طبقاتی برای  داریسرمایهکارگر بر صاحبان سرمایه یا دولت 

محو کار مزدوری منفک نیست. در شرائطی که یک میلیارد نفر از سکنه کارگر روی 

صادر شده به های زمین فاقد هر نوع کار و اشتغال است، در موقعیتی که سرمایه

جدید انباشت به جای تأسیس کارخانه و جمع آوری بردگان مزدی زیر یک های حوزه

شوند، می نمور انفرادی فروشندگان نیروی کارهای سقف مشترک راهی آلونک

روزهائی که هزارها کارگر آلمانی و فرانسوی در یک چشم به هم زدن با همتایان   در

که انحصارات عظیم ای شوند، در دورهمی ایگزینسیه روز چینی و سنگاپوری خود ج

صنعتی غرب برای شکار نیروی کار شبه رایگان کارگر فیلیپینی و بنگالی با بیشترین 

سازند و باالخره در فازی از تاریخ می خود را راهی آن دیارهاهای شتاب همه سرمایه

ای روز سرمایه بر محور که بنیاد استراتژی و همه راهکاره داریسرمایهتکامل و انحطاط 

چرخد، آری در می کارگر دنیاهای عنان بهای نیروی کار و معیشت تودهبی سالخی

چنین شرائطی اعتصاب برای رویکرد رادیکال ضد کار مزدی طبقه کارگر هم نقش 

  کند. نمی تعیین کننده و سرنوشت ساز سابق را ایفاء

 و تولید تکمیل نقش اعتصاب با راهکار تسخیر مراکز کار

جنبش کارگری مجبور است نقش اعتصاب را با راهکارهای رادیکال و سرمایه ستیز 

دیگر تکمیل کند. در همین جا تأکید بر این نکته بسیار ضروری است که ما در همه 

کارگر و نظام های این مباحثات از شرائط روزمره و متعارف مبارزه طبقاتی میان توده

. بحث تا اینجا اصالً بر سر روزهای قیام و تعیین سرنوشت گوئیممی سخن داریسرمایه

نهائی جدال نیست. تسخیر مراکز کار و تولید برای جنبش رادیکال ضد کار مزدی 

باشد. مبارزه طبقاتی نمیای مربوط به این و آن دوره خاص خیزش تودهای مطلقاً مقوله

در کلیه قلمروهای  در سرشت عینی خود صف آرائی جامع االطراف طبقات متخاصم
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به هر میزان که توان دارد و در هر ای حیات اجتماعی در مقابل همدیگر است. هر طبقه

کشد. پرولتاریا در می که برایش مقدور است نیروی مبارزه خود را به میدانای عرصه

هیچ کجا هیچ تعهدی به هیچ نهاد و قدرت و طبقه و دولتی نسپرده است که جنگ او 

به  داریسرمایهه و مبارزه طبقاتی او علیه استثمار و جنایت و توحش علیه سرمای

موجود از نوع وظائف خاص های روزهای خاصی از تاریخ اختصاص دارد. تقسیم بندی

و اشکال سازمانیابی متنوع برای ها روزهای اعتال و افت و نوع مبارزه متفاوت این دوره

طیف های همگی ساخته و پرداخته ا،هقیام و قعود و سازش و عروج و مانند این

نیروهای سوسیالیسم بورژوائی و رفرمیسم راست سندیکالیستی است. اشغال کارخانه 

طبقه کارگر است. از این فراتر  داریسرمایهیک راهکار همیشه مطرح جنبش ضد 

ترجیع بند و اساس سخن پرولتاریا در مقابل بورژوازی و نظام بردگی مزدی همیشه و 

می آنات و دقایق این است که شما شر وجود بختک وار خود را از سر هستی در تما

کوتاه کنید، ما خود جهانی خواهیم ساخت که برای ها انسان و تاریخ زندگی انسان

نخستین بار انسان در درون آن و در جریان برپائی آن معنای واقعی انسان بودن خویش 

دارد می ریا همیشه با این پرچم به جلو خیز بررا باز خواهد یافت. مبارزه طبقاتی پرولتا

و در این گذر هیچ جائی برای نفی هیچ نوع تعرض ممکن و مقدور و سنیجده علیه 

سرمایه در هیچ زمانی وجود ندارد. آنچه ضرورت تسخیر کارخانه را دستور کار جنبش 

بی در جامعه کند، نه وجود اعتالی انقالمی کارگری یا کارگران یک واحد کار و تولید

از دست صاحبان سرمایه و برنامه ریزی ها بلکه امکان خارج ساختن کارخانه یا کارخانه

و اداره شورائی آنها توسط کارگران، استفاده از این اهرم به عنوان یک سالح کارساز 

اعمال قدرت علیه سرمایه و تبدیل آن به یک راهکار مؤثر و مکمل همه راهکارهای 

سراسری جنبش کارگری برای صف آرائی نیرومندتر، آگاه تر و افق  دیگر در خط مشی

دارتر در مبارزه طبقاتی میان پرولتاریا و نظام بردگی مزدی است. تاکتیک تسخیر 

کارخانه هیچ نوع تقلیلی در اعتبار و اهمیت راهکارهای دیگر اعمال قدرت پرولتاریا 
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ه مثابه شرط الزم و حیاتی و مهم کند و بمی آورد، بالعکس آنها را تکمیلنمی پدید

گردد. آنچه مسأله اشغال کارخانه را به می اثرگذاری آنها وارد پروسه مبارزه طبقاتی

دهد و به می مثابه یک راهکار ضروری در عمق استراتژی مبارزه طبقاتی پرولتاریا جای

رت عمده زند به صومی مفصلبندی تاکتیکی تعیین کننده و هویتی این استراتژی پیوند

 و خالصه به شرح زیر است. 

. تسخیر کارخانه توسط شوراهای کارگری یک آلترناتیو اثباتی و پراتیک جنبش 1

است. با نفس اشغال کارخانه رابطه خرید و فروش  داریسرمایهکارگری در مقابل نظام 

رود اما نمی نیروی کار و اساس سرمایه بودن ابزار کار و تولید و مبادله مطلقاً از میان

شود. کارگران به رغم حضور در می مالکیت خصوصی یا دولتی بورژوازی بر سرمایه الغاء

اداره فابریک و برنامه ریزی تولید کماکان کارگر و فروشنده نیروی کارند اما فرقشان با 

سازند و روند مختل می گذشته این است که پروسه تولید اضافه ارزش را دچار اخالل

 داریسرمایهرمایه را سنگر مبارزه و مقاومت علیه بورژوازی و نظام ارزش افزائی س

 سازند. می

. اشغال و اداره امور کارخانه توسط شورای کارگران تا جائی از اعتبار و مکان مؤثر 2

برای اختالل در روند کار سرمایه برخوردار است که به صورت واقعی و پراتیک حلقه 

نبش ضد کار مزدی طبقه کارگر باشد، در غیر این از زنجیره سراسری جای پیوسته

دهد و در بهترین حالت به صورت یک می صورت اعتبار و موضوعیت خود را از دست

یا هر شکل دیگری از برنامه ریزی کاپیتالیستی کار و تولید در نظم  داریسرمایهتعاونی 

کارگری  گردد. معضل اساسی دامنگیر شوراهایمی اقتصادی مسلط سرمایه منحل

آرژانتین یا نهادهای کارگری دیگر در مکزیک و جاهای مشابه دقیقاً همین است. در 

و صنایع معینی را در اند کارگران به درستی شوراهای خود را بر پا ساختهها این حوزه

های اشغال خود قرار داده اند. از راهکارهای رادیکال متناسبی برای تحمیل خواسته

و بسیاری کارهای مهم دیگر انجام داده اند، اند ازی استفاده جستهخود بر دولت بورژو
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اما این شوراها و جنبش کارگری متشکل در درون آنها از احراز مکان مناسب خود به 

عنوان یک سنگر پیکار ضد کار مزدی جنبش طبقه کارگر به کلی دور مانده اند. تمامی 

که بتواند چراغ راه جنبش کارگری این  اعتبار و ارزش خیزش کارگران آرژانتین این بود

کشور یا هر کجای دیگر برای یک اتحاد و سازمانیابی سراسری در عمق روند کار 

سرمایه علیه شالوده و هستی رابطه خرید و فروش نیروی کار باشد. تسخیر یک یا چند 

زی کارخانه، خارج ساختن شکل حقوقی مالکیت آنها از دست سرمایه داران و برنامه ری

کار و تولید این مراکز در کالف پیچیده سامان پذیری سرمایه اجتماعی یک کشور یا 

کالً سرمایه جهانی واجد هیچ ارزش خاصی برای جنبش ضد کار مزدی نیست. تمام 

بحث آن است که این خیزش درست و ضروری به سنگری در پیوند سنگرهای دیگر 

 زه طبقاتی تبدیل گردد.تعرض طبقه کارگر در درون میدان سراسری مبار

و مراکز کار توسط شوراهای کارگری هر گاه به صورت ها . به دست گرفتن کارخانه3

ارگانیک از زنجیره مبارزه طبقاتی در نظر گرفته شود و پراتیک گردد، یک ای حلقه

عرصه بسیار مهم، سازنده و سرنوشت ساز در کار بالندگی و بلوغ جنبش ضد کار مزدی 

جنگد، در می است که پرولتاریا از درون آن علیه سرمایهای ارگر است. عرصهکهای توده

همان حال که پروسه برنامه ریزی کار و تولید و چگونگی انفصال این پروسه از رابطه 

کارگر عماًل مرزهای های سازد. به بیان دیگر تودهمی کار مزدی را پراتیک پیکار خود

مزد، تولید اضافه ارزش و سرمایه، بازتولید شیوه تولید  افراشته روند کار سرمایه، گرفتن

، خط شاخص کار اضافی و الزم و هر آنچه که نماد و شاخص مناسبات کار داریسرمایه

مزدی است را در زیر رگبار تعرض طبقاتی قرار داده و همزمان کارزار تاریخی خود برای 

را به فرایند جاری پیکار ضد  شالوده ریزی شکل دیگری از روند کار و تولید و زندگی

 زنند. می کار مزدی پیوند

 موارد تسخیر کارخانه برای کارگران به تنها طریق اعمال قدرت مبدلای . در پاره4

راه مؤثر و کارساز دیگری برای تداوم   شود. به طور مثال کارگران آرژانتین هیچمی
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یا هر تاکتیک و شگرد دیگر مبارزه علیه سرمایه در پیش روی خود نداشتند. اعتصاب 

شرائط صاحبان سرمایه و دولت ای کارائی خود را از دست داده بود. اقداماتی که در پاره

ساختند عمالً نقش سالحهای می را مجبور به عقب نشینی و قبول مطالبات کارگران

د اثر را پیدا کرده بودند. این مسأله هم اکنون و از مدتها پیش در موربی زنگ زده و

جنبش کارگری ایران نیز در سطحی بسیار وسیع مصداق پیدا کرده است. سالهاست که 

میلیون کارگر در ایران بیکار هستند. بخش وسیعی از این جمعیت روزی،  10بیش از 

و امروز فاقد اند شده اند. آنان شاغل بودهمی روزگاری در این و آن مرکز کار استثمار

توسط صاحبان آنها اند گرفتهمی آن مورد استثمار قرارکه در هائی کارند. کارخانه

پرسودتر منتقل گردیده است. تولیدات این های تعطیل شده و سرمایه هایشان به حوزه

کارگر است، همه امکانات برای راه اندازی های واحدها به شدت مورد نیاز توده

به لحاظ دانش برنامه  توسط کارگران اخراج شده وجود دارد و این کارگرانها کارخانه

و تکنولوژی موجود ها ریزی پروسه کار و تولید یا تخصص و اطالعات فنی کار با ماشین

دچار هیچ کسر و کمبودی نیستند. توده وسیع کارگران بیکار شده هیچ میدان مصاف 

علیه سرمایه در اختیارشان نیست. تظاهرات خیابانی آنها صرفنظر از ای تعیین کننده

 کند، اعتصاب در مورد آناننمی دن و به خون کشیده شدن دردی از آنها دواسرکوب ش

معنی است زیرا جائی برای اعتصاب ندارند و در جریان هیچ کار و تولیدی نیستند بی

اند تعطیل شده تبلور دنیائی سرمایههای که چرخ آن را از چرخش فرو اندازند. کارخانه

کارگران و نسلهای سلف آنهاست. سرمایه داران که محصول مستقیم کار و تولید این 

سازند و به استثمار باز هم موحش تر و می دیگر منتقلهای را به حوزهها همین سرمایه

کند که کارگران به می دهند. منطق مبارزه طبقاتی حکممی رعب آورتر کارگران ادامه

سالح تسلیم و یب جای تن دادن به بیکاری و تبدیل شدن به یک ارتش فلج مستأصل

را تصرف کنند و برنامه ریزی کار و تولید آنها را در دست ها زبون، همه این کارخانه

 گیرند.



 اعتصاب، شورا و تسخیر مراکز  /  282

در حال تعطیل، اعتصاب و سایر های . با دستیازی کارگران به تسخیر کارخانه5

راهکارهای اعمال قدرت پرولتاریا هر کدام نقش و اعتبار بسیار تعیین کننده تر و مهم 

کنند. به طور مثال وقتی در جامعه ایران کارگران شرکت نفت یا آب و می حرازتری ا

توسط توده ها برق و حمل و نقل در حمایت از اشغال یک کارخانه یا شمار زیاد کارخانه

همزنجیر خویش دست به اعتصاب زنند، عماًل جنبش کارگری جامعه بر محور واقعی 

دار یده است. در یکجا کارخانه از دست سرمایهمبارزه طبقاتی علیه کار مزدی فرا چرخ

 شود و در جای دیگر کل روند ارزش افزائی سرمایه با قدرت اعتصاب بمبارانمی گرفته

گردد. همه جا به رابطه تولید اضافه ارزش تعرض گردیده است. اتحاد کارگران می

و مبارزات در  احراز کرده است. همه اعتراضات داریسرمایهمحتوای واقعی طبقاتی ضد 

محور ستیز علیه بردگی مزدی به هم گره خورده است. بستر پیکار همه جا بستر اعمال 

، آگاهی و اشراف به چگونگی کاربرد این قدرت، آگاهی به داریسرمایهقدرت ضد 

کالبدشکافی طبقاتی و ضد کار مزدی سرمایه و در یک کالم فرایند بالنده مبارزه 

 گردد. می داریسرمایهنهائی با نظام  طبقاتی برای تسویه حساب

 جنبش ضد کار مزدی و سازمانیابی شورائی

بحث شوراها قدمتی بسیار طوالنی دارد اما به همان اندازه که این بحث قدیمی است 

و قدیمی دار رفرمیستی و سوسیال بورژوائی در باره آن نیز پیشینههای وارونه پردازی

له با روایتی ضد کار مزدی تا حدود زیادی جدید هستند. در همین راستا طرح مسأ

است. هیچ پدیده مربوط به مبارزه طبقاتی مبدع و مبتکر فردی، حزبی یا مکتبی ندارد، 

گفتگوی حول جنبش شورائی ضد کار مزدی نیز ابداع و ابتکار هیچ عده خاصی نیست. 

علیه بردگی مزدی کارگر های طبقاتی تودهدار پراتیک آگاهانه، سازمان یافته و افق

حرفهای   است. با نظرداشت همه این جوانب و واقعیتها، گفتنی است که استخوانبندی

سیمای سوسیالیسم در تقابل با بسیاری از های قبل در یکی از شمارهها حاضر سال

شفاف باز شده است. ای مختلف تا کنونی پیرامون مسأله شوراها به گونههای برداشت
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بی شورائی ضد کار مزدی طبقه کارگر مطلقاً خاص روز و دوره و فراز گفتگوی سازمانیا

کارگر نیست اما شرائط روز جنبش کارگری های و فرود معینی از مبارزه طبقاتی توده

ایران به صورت عینی ضرورت پافشاری هر چه گسترده تر و نیرومندتر بر فوریت ایجاد 

را در پیش روی هر فعال واقعی کارگر های شوراهای ضد بردگی مزدی توسط توده

رادیکال این جنبش قرار داده است. در همین رابطه و در تکمیل آنچه تا اینجا گفته شد 

 رسد.می یادآوری نکات زیر الزم به نظر

. بنیاد بحث شورا برای جنبش کارگری نه بر چگونگی ساختار تشکیالتی، تضمین 1

 داریسرمایهکارگر که بر سرشت ضد  دموکراسی یا پاالیش بوروکراسی تشکیالت طبقه

و ضد کار مزدی آن استوار است. دو اصطالح اخیر صرفاً دو عبارت برای بیان یک 

با کار مزدی نه سرمایه ای بدون ضدیت ریشه داریسرمایهواقعیت هستند. ضدیت با 

ستیزی رادیکال کارگری که نوعی اصالح طلبی کاپیتالیستی است. آنچه شورای 

کند بنمایه ضد کار مزدی آن می از اشکال دیگر سازمانیابی طبقه کارگر جدا کارگری را

 است. 

. شورا تنها بستر بالندگی، انسجام، سازمانیابی، آگاهی، اقتداریابی، اعمال قدرت 2

حقوقی ناشی بی طبقاتی و عروج طبقه کارگر برای مبارزه علیه استثمار و تمامی اشکال

و  داریسرمایهظرف واقعی تسویه حساب نهائی با نظام  از سرمایه و در همین راستا

استقرار کمونیسم لغو کار مزدی است. قبالً تصریح کردیم که جنبش کارگری در 

موجودیت طبقاتی خود از این ظرفیت برخوردار است که ضد کار مزدی ببالد، آگاه 

تراتژی پیکار شود، متحد گردد، مبارزه کند، متشکل گردد، مبارزات روز خود را با اس

حیات اجتماعی انسانها های به هم بیامیزد، در کل عرصه داریسرمایهبرای کندن ریشه 

حقوقی ناشی از بی دخالت کند و سلسله جنبان جدال رادیکال طبقاتی علیه هر نوع

تواند ضد کار مزدی دست به خیزش و می باشد، این جنبش داریسرمایهوجود و تسلط 

کند، دولت سرمایه را ساقط نماید و باالخره کمونیسم پرولتاریا را قیام بزند، انقالب 
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از هیچ کجا ای مستقر سازد. جنبش کارگری از این ظرفیت برخوردار است، اما هیچ آیه

نازل نشده است که کارگران، طبقه کارگر این و آن جامعه یا جنبش کارگری جهانی 

فتاده اتفاق نیاای و چنین حادثهاند دهچنین خواهند کرد، کما اینکه تا امروز چنین نکر

است. جنبش کارگری برای احراز موقعیت مورد بحث باید به طور مستمر ظرفیت 

حیات اجتماعی در مقابل نظام های سنگربندی و صف آرائی خود در کلیه عرصه

یا را ارتقاء بخشد. در مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی، همچنان که باالتر  داریسرمایه

اصل اعمال قدرت ضد کار دیگر به کرات تأکید کرده ایم، های در بسیاری نوشته

مالک اساسی بالندگی، پویائی، رشد آگاهی و عروج در کارزار طبقاتی است. این  مزدی

فراز و فرودها، افت و اعتالها،  ها،اصل در همه قلمروهای مبارزه و در تمامی پیچ و خم

و حقوق ها دستمزد و شرائط کار و رفاه اجتماعی، آزادی در حوزه ها،پیروزی و شکست

مه جنسی و قومی و نژادی و در ههای یسیاسی، ستیز با رژیم سیاسی، مبارزه با نابرابر

کارگری های کارگر هندی میز مذاکره اتحادیه 40000قلمروها مصداق دارد. وقتی که 

کوبند، موج گلوله باران دولت می و کارفرمائی را با عزم استوار بر سر طرفین گفتگو

محل سکونت های شکنند، بسیار نیرومند به کارگاهها و خانهمی را در هم داریسرمایه

فزایند، به و دیناری بر دستمزد محقر خود بیا برند تا درهممی صاحبان سرمایه یورش

 کنند، هر چند که کل خواست آنان از افزایشمی مبارزه داریسرمایهطور مسلم ضد 

چند دالر در ماه تجاوز ننماید. کارگران هندی در پروسه این پیکار هیچ چهارچوب 

سازشی پیش پای خود باز نکرده اند، شاید چند قدم آنسوتر این کار را بکنند و شاید 

توان بر پایه قصاص قبل از جنایت صادر کرد. نمی نکنند، اما حکم در مورد آنان را

مصداق دارد. در اینجا ها کارگران در درون اتحادیه عکس این قضیه در مورد مبارزات

کنند بنیاد این قدرت نمائی را با چهارچوب می کارگران حتی زمانی که اعمال قدرت

پوسیده سازش، تسلیم، انصراف از مبارزه طبقاتی و قبول طوق بردگی مزدی قفل زده 

ورت مستمر در اند. هر جنبش خودانگیخته رادیکال و سرمایه ستیز کارگران به ص
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است و برای ای معرض به سازش کشیده شدن و ابتالء به سرنوشت جنبش اتحادیه

نوع مطالبات،  ها،اینکه به چنین سرنوشتی دچار نشود باید در تمامی مراحل و عرصه

افق پیکار و بستر سازمانیابی اش ضد کار مزدی باشد. نقش پیشروان در همین جا و در 

شورائی بودن و حضور فعال کارساز آگاهانه و شود. می اعماق همین جنبش مطرح

چاره پرداز کارگران کمونیست در همین جا است که از تمامی اهمیت و 

گردد. سازمانیابی شورائی تنها شکل پیوند می موضوعیت خود برخوردار

استوار، آهنین و انداموار کل توده کارگر با آگاهان و پیشروان و فعالین ضد کار 

ها است. شورا یعنی ظرف حضور آحاد طبقه کارگر، ظرف همپیوندی مزدی آن

ظرفی که در آن همه افراد به اعتبار کارگر  ها،آگاه و پراتیک پیشروان و توده

بودن و مستقل از میزان آگاهی و دانش سیاسی یا هر تمایز دیگر دست به 

 دهند.می دست هم

از ای تی جدی با جنبش اتحادیه. سازمانیابی شورائی طبقه کارگر در تقابل طبقا3

یکسوی و حزب سازی متعارف سوسیال بورژوائی ) تحت لوای دروغین کمونیسم( از 

سوی دیگر قرار دارد. هر دو نوع تشکل یابی اخیر مولود دوقلوی سوسیال رفرمیسم 

مسالمت آمیز و میلیتانت در رابطه با جنبش کارگری جهانی هستند. اولی مظهر 

ز استراتژیک کارگران از مبارزه علیه سرمایه، اعالم پراتیک و تاریخی انصراف و احترا

تعطیل مبارزه طبقاتی و امضای قبول جاودانگی نظام بردگی مزدی است. دومی راه حل 

از بورژوازی برای جنبش کارگری با هدف سوق دادن و به بند هائی تشکیالتی بخش

با سایر اقشار ارتجاع بورژوازی، کشیدن این جنبش در راستای تسویه حساب ارتجاعی 

احراز نقش مسلط در ماشین دولتی سرمایه و جایگزینی نوعی از برنامه ریزی کار و 

با نوع دیگر آن است. این هر دو تندنس با سازمانیابی شورائی ضد  داریسرمایهتولید 

قه طبهای کار مزدی کارگران سر ستیز دارند. اولی سایه هر جنب و جوش شورائی توده

بندد و دومی بالعکس به طور معمول با آب و تاب و هیجان از شوراها می کارگر را به تیر
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دهد اما شوراهایش نه ظرف پیکار کارگران علیه سرمایه می و جنبش شورائی داد سخن

دار که کامالً بالعکس بستر حلق آویزی فاجعه بار جنبش ضد کار مزدی طبقه کار به

دولتی تحت  داریسرمایهر سوسیالیسم بورژوائی یا همان رؤیاهای ارتجاعی استقرا

 از بورژوازی است.هائی بخش« حزب کمونیست» قیادت 

است،  داریسرمایهجنبش کارگری به همان سیاق که در نهاد و منشأ خود ضد  . 4

درست به همان سیاق هم شورائی است. هر نوع اعتراض و جنب و جوش و عصیان و 

کارگر تنها در شکل هر چه جمعی تر و متحدتر و گسترده های اعتصاب و خیزش توده

تواند راه پیروزی را باز کند. نفس نیاز به اتحاد و اتفاق و گستردگی می تر آن است که

پیکار مبین رویکرد نهادین این جنبش به سازمانیابی شورائی است. مبارزه، اهرم اعمال 

تعین جمعی است. هر چه شمار قدرت است و اعمال قدرت طبقه کارگر یک عمل م

کارگران شرکت کننده در یک اعتراض، خیزش و پیکار کمتر باشد احتمال موفقیت آن 

مبارزه یا اعتصاب به مراتب کمتر خواهد شد. اما حضور هر چه وسیع تر کارگران در 

مبارزه طبقاتی فقط یک عمل فیزیکی و جسمانی نیست بلکه دقیقًا یک اقدام اجتماعی، 

، ارگانیک و متحد فکری پراتیک یا به روایت مارکس حضور پراکسیس او است. طبقاتی

این نوع دخالت و حضور کارگران در فرایند جنبش خویش نیازمند حضور تمام نظرات، 

آنان نیز هست. سازمانیابی شورائی تنها های و اندیشهها و حرفها و ابتکارات و خالقیت

 کند و پراتیکمی این شروط را در خود جمعشکل سازمانیابی طبقه کارگر است که 

 نماید. می

و استقرار  داریسرمایهکارگر نابودی های . هدف اساسی مبارزه طبقاتی توده5

سوسیالیسم لغو کار مزدی است. تنها شکلی از سازمانیابی جنبش کارگری که ظرفیت 

بر چرخ را داراست و یگانه ریل پیکار که جنبش کارگری ای حمل چنین مبارزه

شود می آن از انسجام، آگاهی و قدرت الزم برای ایفای این نقش برخوردارهای دندانه

تشکل یابی شورائی ضد کار مزدی است. سوسیالیسم سازمان کار متشکل از کلیه آحاد 
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کارگران و دخالت نافذ، آزاد، خالق، آگاه و متحد تمامی آنها در برنامه ریزی کار و تولید 

عی است. لغو کار مزدی بدون تحقق کلیه این شروط ممکن نیست. هر و زندگی اجتما

کارگر از روند کار و های آحاد توده جدائینوع سازمان کار که آخرین رگ و ریشه 

نخواهد بود.  داریسرمایهتولید اجتماعی را به طور کامل محو نسازد قادر به محو 

اری و جریان عادی زندگی سوسیالیسم وحدت کامل تصمیم گیری و اجراء، سیاست گذ

از برنامه ریزی کار، سیاست و ها و کار و تولید، پایان تام و تمام هر شکل انفصال انسان

با حداکثر آزادی و قدرت و آگاهی و ها حکومت است. در سوسیالیسم همه آحاد انسان

دخالتگری و خالقیت در برنامه ریزی متحد سراسری زندگی خویش حضور دارند. 

سوسیالیسم نیازمند جنبشی است که طبقه کارگر را در درون خود برای احراز  استقرار

همه شرائط الزم تحقق این هدف اساسی تاریخی آماده سازد. سازمانیابی شورائی تنها 

 ظرف و بستری است که پاسخگوی واقعی این نیاز است. 

نیابی جنبشی . برپائی کمونیسم لغو کار مزدی در گرو شکل گیری، بالندگی و سازما6

حقوقی و ستم سرمایه و بی حیات اجتماعی علیه استثمار وهای است که در کلیه عرصه

مبارزه کرده باشد. با رفرمیسم و مبارزه برای اصالحات، با  داریسرمایهعلیه بنیاد وجود 

توان نمیها رژیم ستیزی فراطبقاتی، با دموکراسی طلبی کاپیتالیستی و نوع این

قرار سوسیالیسم را مستقر ساخت. جنبش کارگری باید در کلیه قلمروهای استهای پایه

را به میدان تمرکز ها با سرمایه مبارزه کند و همه این حوزهها زندگی اجتماعی انسان

، بسط آگاهی ضد کار مزدی، شیوه اعمال قدرت ضد سرمایه، داریسرمایهقوای ضد 

مانند اینها توسعه دهد. برای این کار  و داریسرمایههمبستگی و پیوستگی طبقاتی ضد 

تواند بدان توسل جوید. می باز هم جنبش شورائی تنها ظرف و معبر و بستری است که

تواند نمیها هیچ شکل متشکل شدن دیگر هیچ سنخیتی با روند تحقق این هدف

 داشته باشد. 
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دیگر مربوط  . سوسیالیسم بورژوائی تشکل شورائی طبقه کارگر را بسان کلیه مسائل7

به مبارزه طبقاتی پرولتاریا علیه سرمایه از بیخ و بن دچار تحریف ساخته است و گمراه 

سوسیال بورژوائی را از همه سو بر آن بار کرده است. قبل های کننده ترین وارونه بافی

از هر چیز بر بنمایه ضد کار مزدی این نوع سازمانیابی پل بسته است و سنخیت و هم 

طبقه کارگر و پویه آگاهی، بلوغ،  داریسرمایهبا مبارزه خودانگیخته ضد  سرشتی آن

افق یابی، انسجام جوئی و اقتداریابی جنبش کارگری برای لغو کار مزدی را به طور 

کامل انکار کرده است. در یک نگاه اجمالی به روایات مختلف چپ از شورا و جنبش 

ریف ظاهراً متفاوت اما در واقع همگن از شورائی به طور معمول با دو نوع تبیین و تع

شویم. اولین روایت به محافل و جریاناتی تعلق دارد که موضوعیت می این پدیده مواجه

جنبش شورائی در روند عام مبارزه طبقاتی میان پرولتاریا و سرمایه را به طور کامل 

دوره وقوع  قیام و فقط خاصهای گردند. اینان معتقدند که شوراها ارگانمی منکر

باشند. سرچشمه واقعی و تاریخی این روایت از شورا را باید در ال به الی می انقالب

از بورژوازی هائی و کل استراتژی بخشها تقابل جوئی ها،گسلهای ناساز انتظارات، افق

در این یا آن جامعه یا کاًل  داریسرمایهقبل از تسلط اقتصادی و سیاسی های در دوره

ین المللی جستجو نمود. این تعبیر از شوراهای کارگری دقیقاً با سندیکالیسم در سطح ب

و طرح حزب سازی ارمغان سوسیال دموکراسی بسیار ارگانیک و همپیوند است. 

را باید در بطن دورنماها، انتظارات، انتقادات و ها مفصلبندی مشترک همه این

آن روز جستجو نمود. نیروهائی  از بورژوازی در شرائط تاریخیهائی راهبردهای بخش

، در پیوند تنگاتنگ با اردوگاه داریسرمایهکه در درون شرائط امپریالیستی تولید 

شوروی و قدرت سیاسی روز جامعه روسیه، برای پروسه انکشاف کاپیتالیستی وسیع 

پیچند. روایت دومی نیز از شورا در می ترین بخش دنیای روز نسخه خاص خویش را

چپ وجود دارد. روایتی که صدر و ذیل آن سوای نقد دموکراتیک  میان طیف

سندیکالیسم هیچ چیز دیگر نیست. در اینجا شورا علی الظاهر سازمانیابی خاص 
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های روزهای قیام نیست اما در عین حال بستر مبارزه ضد سرمایه و ضد کار مزدی توده

از این نوع داری جانب باشد. دلیل این امر روشن است. محافل مدعینمی کارگر هم

شوراسازی چنین ظرفیتی را برای جنبش جاری طبقه کارگر قبول ندارند. این روایت 

از رفرمیسم سندیکالیستی، رژیم ستیزی فراطبقاتی و نقد دموکراتیک ای شورا آمیزه

 است.ای بوروکراسی اتحادیه

کار توسط طبقه و مراکز ها . با اهمیت بیش از پیش ضرورت تدارک تسخیر کارخانه8

شود. می کارگر، تشکیل شوراهای کارگری از حداکثر مبرمیت و حیاتی بودن برخوردار

تواند جامه عمل می بزرگترین اعتصابات بدون سازمانیابی ثابت شورائی از پیش موجود

پوشد و حتی به پیروزی دست یابد اما تسخیر کارخانه بدون وجود شورای استخواندار 

غیر ممکن است. تسخیر کارخانه در همان حال خود مساعدترین و کارگر های توده

های برای برپائی شوراها است. در جریان هر اعتصاب مراودات تودهها سرشارترین زمینه

چون مبارزه طبقاتی به کارگر در سطوح مختلف فعالیت و آگاهی و حساسیت به چند و 

. این سیاق شورائی در صورت کندمی تیک یک روند و سیاق شورائی اتخاذطور اتوما

فقدان پشتوانه کارساز و مؤثر در بطن جنبش کارگری و بدون وجود یک مفصلبندی 

تواند می محکم فعالین با همزنجیران شانس زیادی برای دوم ندارد و پایان اعتصاب

نقطه پایان این جنب و جوش شورائی باشد. در مورد جنبش تسخیر کارخانه کاماًل 

این جنبش تا شکست نخورده است باید در تعرض و تقابل باشد و ادامه بالعکس است. 

چرخد، به بلوغ و شکوفائی و توانائی بیشتر می حیاتش مادام که بر محور ضد کار مزدی

 سازمانیابی شورائی نیاز دارد. 

های . بنیاد روابط کارگران در شوراها بر اصل دخالت خالق، نافذ، آزاد و آگاه کلیه توده9

رگر استوار است. اصلی که توسط هیچ اصول و مبانی و معیارهای دیگری قابل مهار و کا

گیرد و هیچ نوع نمی محدود سازی نیست. در اینجا هیچ فردی به جای دیگران تصمیم

گردد. نمایندگی در شورا از نمی مناسباتی که متضمن این نیابت و قیمومت باشد برقرار
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و محافل طیف رفرمیسم چپ ها دگی در احزاب و اتحادیهزمین تا آسمان با روایت نماین

کنند تا خود به مجریان نمی تفاوت دارد. انسانها کسانی را به نمایندگی انتخاب

تبدیل شوند. نمایندگی در بدترین حالت صرفاً ها تصمیمات آنان و آلت فعل اراده آن

ناپذیر بودن از سوی نقش مأموریت را دارد. افرادی با شمار کمتر در صورت اجتناب 

یابند که حاصل شور و می شمار وسیع توده همزنجیر و همسرنوشت مأموریت

آنان را با سایر همزنجیران در منطقه های مباحثات و اتخاذ تصمیم ها،مشورت

دیگر در میان نهند. این افراد در هر لحظه از ای جغرافیائی دیگر یا در روابط مشاوره

ی که اقتضاء کند قابل عزلند و برای عزل آنها سوای اراده آزاد و هر شرائط  شبانه روز

  جمعی و خالق و متحد اکثریت توده کارگر هیچ مجوز و مالک دیگری الزم نیست. 

کارگر برای محو های . شوراها با مشخصات باال عالی ترین تبلور جنبش متشکل توده10

هدایت آن نیست. بالعکس هستند. شورا سازمانی برای یک جنبش یا  داریسرمایه

یابد و در جریان این سازمانیابی کل مختصات جنبش می جنبشی است که سازمان

کند. تشکل شورائی به این اعتبار رویه متعاکس رابطه سرمایه می بودن خود را حفظ

همه چیز بر انفصال کارگر از هر نوع دخالت در روند  داریسرمایهدر شیوه تولید   است.

قوط کامل او از مداخله نافذ در سرنوشت تولید و محصول اجتماعی کار و در کار و بر س

دهد. شورا مسیر خالف این رابطه را می همین راستا سرنوشت زندگی اجتماعی او حکم

دهد. بحث مطلقًا این نیست که انسانهای کارگر در می اساس پراتیک کارگران قرار

سلسله مراتب تصمیم گیرند و مجری  درون یک سازمان با اراده آزاد خود و بدون

پردازند. بحث می تصمیم یا سیاستگذار و سیاست پذیر و مانند اینها به شور و مشورت

اساسی این است که کل فرایند دخالت آزاد و خالق و متحد همه آحاد در بطن جنبش 

گردد. جنبشی که همیشه و در هر کجا و به محض وجود می ضد کار مزدی محقق

گیرد می کند. برنامه ریزی کار و تولید را به دستمی ناسب، کارخانه را تسخیرشرائط م

 و در پروسه این تسخیر و برنامه ریزی و اعمال قدرت علیه سرمایه شورائی عمل
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کند. دخالت خالق و نافذ و آزاد کارگران در محدوده مبارزه برای تحمیل مطالبات بر می

گیرد. در این جا می مه ریزی کار و تولید را در پیشماند و راه برنانمی سرمایه محدود

گیرد و می اصل انفصال کارگر از پروسه کار را آماج ضربات کوبنده و آگاهانه پیکار خود

انسانها از سرنوشت کار و زندگی را مورد حمالت مستقیم عینی و  اساس جدائی 

 سازد. می اجتماعی خود

حزب سازی و گروه پردازی و سندیکابافی  . پروسه تشکیل شوراها رویه متعاکس11

را به دور ها است. در اینجا اساسنامه و اصول مرامی و مبانی عقیدتی نیست که انسان

کارگر در سازمانیابی شورائی، همان مبارزه ضد های کند. محور پیوند تودهمی خود جمع

انی که برای کنند و زممی کار مزدی آنان است. وقتی که آنان در این مسیر پیکار

یابند. اساسنامه می یابند عماًل به صورت شورائی سازمانمی پیشبرد این پیکار سازمان

شورا نه مواد و بندهای تشکیالتی بلکه پراتیک مشخص و متعین جنبش ضد کار مزدی 

                                               است.
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 2008ژوئن       کنونی مبارزه و راهکارهای روز جنبش کارگری ایران، موقعیت

 

شرائط روز مبارزه طبقاتی و موقعیتی که جنبش کارگری ایران در متن این شرائط  

بسیار حاد و حساس است. هر سطح تسامح در درک این ای احراز کرده است، مسأله

الء و بلوغ شرائط، هر مقدار مساهله در پاسخ به جا و به موقع به نیازهای حاضر اعت

مبارزات کارگران، هر نوع فروماندگی در جستجوی راهکارهای کارساز روز، هر شکل 

کاستی در خلع سالح ممکن طیف وسیع رفرمیسم راست و چپ و در یک کالم هر 

گونه قصور فعالین آگاه سوسیالیسم لغو کار مزدی برای ایفای نقش خطیر تاریخی خود 

بسیار مهلک و زیانباری نه فقط بر آرایش قوای مطلوب تواند تأثیرات می در این اوضاع

این طبقه بر های آتی مبارزات تودههای روز طبقه کارگر که حتی بر سرنوشت سال

جای گذارد. در دل این شرائط بررسی چند نکته اساسی از اهمیت ویژه برخوردار است. 

کنیم. این نگاه  واقعی شاخص مبارزات روز کارگرانهای قبل از هر چیز به مؤلفه

 به صورت بسیار مختصر عبارتند از: ها مؤلفه

 . محور تمرکز مبارزات و محتوای ضد کار مزدی صف بندی ها1

کارخانه بزرگ و کوچک میدان اعتراض و جنگ و  150ماه اخیر حدود  2فقط در طول 

گران ستیز میان کارگران با صاحبان سرمایه و دولت سرمایه داران بوده است. شمار کار

پیشبرد های کرده است. شیوهمی کارگر با هم فرق 5000تا  50شاغل این واحدها از 

مبارزه، شور و وسعت تعرض، میزان همبستگی و درجه سازمانیافتگی خودجوش 

در ها دیگر صف آرائیهای کارگر، راهکارهای مقابله با دشمن و بسیاری مؤلفههای توده

است و در این میان مطالبات عاجل یا محتوای جاهای مختلف با هم تفاوت داشته 

اعتراض روز کارگران در همه مراکز کار و تولید، از بیشترین همسانی برخوردار بوده 

را همه جا دستمزدهای معوقه، ها و جنگ و جدالها است. محور اساسی خواسته

 کرده است. می و خطر اخراج تعیینها بیکارسازی
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ایران  داریسرمایهکارگر در دائره تعریفات آماری دولت  5000تا  50دارای های کارخانه

 و حتی در چهارچوب محاسبات بین المللی سرمایه، واحدهای صنعتی بزرگ محسوب

شوند. بر همین مبنی رخدادهای جاری این چند سال و از جمله حوادث دو ماه می

ننده و دیرپای پروسه کارگاه و کمپانی، گواه تمرکز بسیار تعیین ک 150اخیر درون این 

باشد. می الذکر و یا موضوعاتی شبیه آنهاکارگر بر روی دو مسأله اخیرهای پیکار توده

یا محتوای ها یک موضوع جدی و دارای ارزش مشاجره، نوع نگاه به همین خواسته

اقتصادی و اجتماعی مبارزات روز کارگران است. این مطالبات برای رفرمیسم چپ، 

تردیونیونیستی و خود ای مبارزهها نفی است، مبارزه برای حصول آنمشتی توقعات ص

در ها اندیشند و سرچشمه این اندیشیدنمی به خودی است!! اینکه این جماعت چه

است که در جاهای دیگر به تفصیل پیرامون آن گفتگو شده ای کجا قرار دارد، مسأله

چه واقعی است این است که مبارزه است و نیازی به تکرار آن مباحث در اینجا نیست. آن

حقوقی سرمایه، تجلی واقعی ستیز علیه سرمایه و بی علیه فشار استثمار و شدت

تواند سنار سی شاهی افزایش دستمزد، می است، موضوع این ستیز داریسرمایه

پرداخت حقوق معوقه، ممانعت از بیکارسازی، تعلق گرفتن دستمزد کامل کارگر به 

بری حقوق دوره بیکاری با دستمزد زمان اشتغال، امحاء قدرت سیاسی کارخانگی، برا

بورژوازی و باالخره برنامه ریزی شورائی و سوسیالیستی کار و تولید باشد. آنچه مرز 

 میان مبارزه ضد کار مزدی طبقه کارگر و جنبش رفرمیستی این طبقه را تعیین

سعت دائره رفاهی مطالبات یا کند مطلقاً کوچک و بزرگ بودن حجم توقعات روز، ومی

رنگ و لعاب ظاهری سیاسی بودن و نبودن شعارهای فی الحال کارگران نیست. شعار 

مشارکت کارگران در برنامه ریزی تولید، با تمامی صورت زیبا و ابهتی که همراه دارد، 

کارگر برای های چه بسا یک شعار تمام عیار رفرمیستی باشد و بالعکس مبارزه توده

یل دستمزدهای معوقه خود بر سرمایه داران و دولت آنها ممکن است رویکرد تحم

روشن ضد کار مزدی این کارگران را به نمایش گذارد. مبارزه در داربست جنبش رایج 
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بیرق سرخ ممهور به داس و چکش را بر فراز سر خود حمل ها ولو که میلیونای اتحادیه

یله سازد، باز ها را تا اعماق آخرین کهکشانکند، و کوبنده ترین شعارهای ضد رژیمی 

د ماندگاری نظام بردگی در همه وجوه رفرمیستی و منحل در تار و پوای هم مبارزه

سیاسی سوسیالیست نمایانه جنبش های کمااینکه صف آرائی مزدی است.

عکس این قضیه در  سندیکالیستی اقمار اردوگاه شوروی سابق دقیقاً از این دست بود.

کند که زیر فشار استثمار و می د مبارزات خودجوش و خودپوی کارگرانی صدقمور

، با اتکاء به قدرت مستقل طبقاتی داریسرمایههولناک نظام های حقوقیبی توحش و

خویش، با کوبیدن لگد به تمامی قوانین و عرف و شرع و رسوم سرمایه، بدون هیچ باور 

های ی، با یقین کامل به وقوع حمام خونبه موازین ارتجاعی اجماع و سازش طبقات

بربرمنشانه در صحنه جدال علیه سرمایه، آری در دل تمامی این محاسبات و معادالت، 

تا به میزان وسع خویش و متناسب با توان پیکارشان آوار اند پا به میدان کارزار نهاده

مام و کمال ضد روز خود را بر سر بورژوازی خراب کنند. جنبش اخیر به تهای خواسته

کار مزدی است ولو که محتوای مطالبه روزش ممانعت از اخراج چند کارگر باشد، در 

حالی که جنبش نخست تا مغز استخوان رفرمیستی است، هر چند که در هر گام صدها 

انقطاع فریاد سوسیالیسم بی بار شعار سیاسی علیه رژیم حاکم بر زبان راند و

 سوسیالیسم سر دهد. 

واحد بزرگ صنعتی باال یا در هر مرکز کار و  150اری طبقه کارگر ایران در جنبش ج

سازمان، بدون بی تولید دیگر، در همان حال که با نازل ترین مطالبات، بسیار پراکنده و

داشتن هیچ مانیفست مدون یا افق شفاف ضد کار مزدی، فاقد توان الزم برای اعمال 

تازد، به طور واقعی می و تیز ضد رژیمی به پیش قدرت وسیع و در غیاب  شعارهای تند

مستعد اشتعال و باردار احتراق است. اینکه این  داریسرمایهیک جنبش خودپوی ضد 

جنبش در این سطح زمینگیر شده است نه ناشی از تمکین استراتژیک سندیکالیستی و 

ه کاماًل رفرمیستی به میثاق همزیستی با سرمایه و ماندگاری نظام بردگی مزدی ک
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بالعکس محصول فشار قدرت سرکوب سرمایه و نابرابری بیش از حد توازن قوای روز او 

کارگر به میزان توان روز خود با نظام های در مقابل فشار این سرکوبها است. توده

جنگند صرفًا به این دلیل است که توان جنگیدن نمی در جنگند. آنجا که داریسرمایه

یابند. کارنامه حال و گذشته تأثیر نمی ئی فی الحال خود موجودرا در ساختار صف آرا

اجتماعی مختلف درون و بیرون جنبش کارگری ایران را نیز حداقل تا های تندنس

این جنبش گذاشت. های توان و نباید به حساب رویکرد تودهنمی لحظه حاضر

و اشرار سازمان  مختلف چپ و راست سرمایه از حزب توده و جبهه ملیهای ونیاپوزیس

و دار  یافته تحت قیادت قوام و سید ضیاء گرفته تا ارتجاع پان اسالمیستی و بعدها

خاصی از تاریخ حیات طبقه های دسته دوم خرداد یا گرایشات مشابه هر کدام در دوره

کارگر ایران برای بسط نفوذ خود در جنبش کارگری تالش کرده اند. با همه اینها آنچه 

این است که رویکرد خودجوش سرکش و رادیکال ضد کار مزدی طبقه  واقعی است

های و فرسودگیها ضعف ها،تحمل سرکوب ها،سازمانیبی ها،افقیبی کارگر با تمامی

عمیقی که با خود همراه داشته است هیچگاه بر ساحل تسلیم و تمکین به انتظارات یا 

این امر روشن است اما به هیچ وجه راهبردهای این جریانات لنگر نکشیده است. دلیل 

 داریسرمایهاز تاریخ حیات ای باشد. آنچه در دورهنمی موضوع بحث ما در این نوشته

موجب انقیاد جنبش کارگری کشورهای غربی به داربست پوسیده و ضد سوسیالیستی 

ه و سندیکالیستی شد در فضای مبارزات جاری طبقه کارگر ایران علیای رویکرد اتحادیه

بسیار های سرمایه غائب بوده است و برای همیشه غائب خواهد ماند. تقالها و رؤیابافی

کهنه جغدهای ویرانه نشین روز سندیکالیسم و حزب سازان کمونیست نمای 

سندیکالیست هم بر همین اساس به طور مسلم هیچ راهی به تسخیر جنبش کارگری 

سطح بسیار نازل مطالبات کارگران در ایران نخواهد برد. به اصل موضوع باز گردیم، 

شرائط روز به هیچ وجه گواه هیچ کاهشی در سرکشی فشار خودپوی ضد کار مزدی 

فتاده شی در هیچ کجا به دست هیچ کسی نیاکارگر نیست. هیچ گزارهای جنبش توده
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کارگر به راه حلهای عملی ضد کار مزدی در های تفاوتی تودهبی است که بیانگر

وز آنان باشد. در بدترین حالت سخن از موقعیت ضعیف جنبش کارگری برای مبارزات ر

تحقق عاجل این مطالبات است. ضدیت با کار مزدی امروز در روند عمومی کارزار 

عمالً از دائره  داریسرمایهطبقاتی کارگران علیه صاحبان سرمایه و دولت 

ث سازمانیابی ضد کار خودانگیختگی سرشتی جنبش کارگری پا فراتر نهاده است. بح

کارگر جا باز نموده است. امروز های مزدی طبقه کارگر در سطحی قابل توجه میان توده

امپریالیسم ستیزی خلقی و دار دیگر فقط این گروه و آن حزب کاغدی میراث

های سوسیال بورژوائی اردوگاهی یا منتقد اردوگاه نیست که لیست وعدههای جنبش

کنند، می خود را پیش پای کارگران پهن«!! سوسیالیستی»یا « دموکراتیک» حاکمیت 

بالعکس فعالین اندرونی رادیکال جنبش روز آنها نیز هستند که بسیار صریح و شفاف 

و ضد کار مزدی را به عنوان بستر واقعی سازمانیابی و  داریسرمایهمنشور مطالبات ضد 

گذارند. می در میان گذاشته و پیکار سازمان یافته طبقاتی با توده وسیع کارگران

رویکرد کارگران به اعمال قدرت مستقیم طبقاتی در دوره اخیر پدیده بسیار مهمی 

است که در کارنامه بالندگی و پیشرفت جنبش ضد کار مزدی آنان ورق خورده است. 

باد در مصاف خود علیه صاحبان سرمایه دقیقًا به قدرت آکارگران یخچال سازی خرم 

دی خود اتکاء کردند، آنان از محل کار خود راهی تهران شدند. در این شهر ضد کارمز

مطالبات خود را در پیش روی عوامل سرمایه قرار دادند و متعاقب آن امتناع کارفرمایان 

از قبول این مطالبات را با گروگان گرفتن مدیرعامل شرکت پاسخ گفتند. این کار 

صورت گرفته است. توسل کارگران الستیک توسط کارگران بسیاری جاهای دیگر نیز 

دقیقًا ها ورودی کارخانههای یا دروازهها البرز، هفت تپه، صدرای بوشهر به بستن جاده

تجلی رویکرد کارگران به اعمال قدرت مستقل طبقاتی و ضد کار مزدی است. این 

یا  مکرر جغدهای خرابه نشین سندیکالیست در ایرانهای کارگران بر خالف توصیه

اروپا، بساط نذر و نیاز به حوزه اعجاز سندیکا نکشاندند و درخواست پروانه کسب برای 
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تأسیس یک دکان چانه زنی سندیکالیستی را راه حل پیکار خود در مقابل دشمن 

بورژوازی نساختند. اگر قرار است جنبش رادیکال ضد کار مزدی طبقه کارگر در چهره 

طالیگان واقعی عروج این جنبش را باید در درون  مجسم طبقاتی خود شناسائی گردد،

همین رویکردها مشاهده نمود. آنچه امروز در شهر شوش و منطقه هفت تپه و صدرا و 

کارخانه مشابه دیگر جریان دارد، تجلی واقعی صف  150الستیک البرز و ایران برک و 

ست. آنچه کارگران آرائی و کارزار عریان دو طبقه متخاصم اجتماعی در مقابل همدیگر ا

شهر شوش به های در روزهای اعتصاب اخیر خود در جا به جای خیابانهای هفت تپه

نمایش نهادند، به طور واقعی با خیزش پرشکوه کارگران پاریس در روزهای انقالب ژوئن 

قابل مقایسه است و سخن مارکس پیرامون ابهت آن خیزش در باره مبارزات روز  1848

 ز مصداق دارد.این کارگران نی

 و وسعت میدان کارزارها شدت رویا روئی

سال است که مبارزه طبقاتی همیشگی خود علیه  2کارگر هفت تپه بیش از  5000 

سرمایه را به سطح یک کارزار فرسایشی مستمر و مشتعل بسط داده اند. در طول فقط 

ن داده اند. اعتصاب مهم برای تحمیل مطالبات خود بر بورژوازی سازما 11یک سال 

یک ماه تمام است که یک جنگ مستمر روزمره با صاحبان سرمایه و دولت 

برند. میدان جنگ را از قلمرو می را بسیار امیدوار و مصصم به پیش داریسرمایه

مواصالتی استان بسط داده اند. آنان در پیچ و های کارخانه به خیابانهای شهرها و جاده

برابر، از همه همزنجیرانشان در سراسر ایران و جهان خم این مبارزه خشماگین و نا

زن و کودک به صفوف فشرده پیکار آنان  5000استمداد کرده اند. فقط در شهر شوش 

و همدوش و متحد با آنان وارد صحنه مصاف شده اند. اعتصاب، راه اند ملحق گردیده

قدم با تهاجم قوای  و اشکال مختلف مبارزه کارگران، قدم بهها راهبندان ها،پیمائی

آهنین و استوار دست به ای سرکوب سرمایه رو به رو شده است اما کارگران با اراده

 مقاومت زده و هر روز نیرومندتر از روز قبل به مبارزه خویش ادامه داده اند. 
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آنچه در مورد کارگران نیشکر هفت تپه گفتیم با اندکی تغییر، کم یا زیاد، در باره 

کند. کارگران می اری واحدهای صنعتی و مراکز کار دیگر سرمایه نیز صدقکارگران بسی

آیند. می ایران برک گیالن به دنبال ماهها اعتراض و تحصن و ستیز از رشت به تهران

کنند، در می در اینجا محوطه مقابل دفتر مرکزی شرکت را به مرکز تجمع خود تبدیل

استثمار خویش و همزنجیرانشان دست  شهر تهران پیرامون شدتهای حاشیه خیابان

زنند. عناصر مرکبه توحش سرمایه و اجزاء تشکیل دهنده نظم بشرستیز می به افشاگری

قید و بی زنند و بر ضرورت تحققمی خود فریادهای را در افشاگری داریسرمایهتولید 

 فشارند. کارگران با به کارگیری قدرت، سرانجاممی شرط خواسته هایشان پای

کنند، اما همزمان شماری از می را مجبور به قبول بخشی از مطالبات خویشدار سرمایه

شوند. می گیرند و تهدید به اخراجمی نمایندگان آنان آماج توطئه کارفرمایان قرار

صاحب کارخانه را، با دار متعاقب این وضعیت کارگران بدون هیچ تسامح، تعرض سرمایه

 کارگر چرخ تولید و کار را به طور کامل از کار 260ند. گویمی تعرض متقابل پاسخ

 اندازند و باز با اتکاء به قدرت متحد طبقاتی خود همزنجیرانشان را به سر کار بازمی

 گردانند. می

پروسه طوالنی مدت مبارزات خشماگین و پرشور کارگران کارخانه الستیک البرز در 

کرده و نسبت بدان حساسیت داشته اند. این تهران را نیز غالب کارگران ایران دنبال 

کارگر برای  2000مبارزات چند ماه به درازا کشیده است و هنوز هم پایان نیافته است. 

های ممتد دست از کار کشیدند، مبارزات خود را از محیط کارخانه به جادههای هفته

ام به گام با مواصالتی شهرها را مسدود ساختند و گهای اطراف منتقل کردند. جاده

صراحت اعالم داشتند که تا تحقق کامل همه مطالبات خویش به مبارزه ادامه خواهند 

جهات شبیه جنگ جاری همزنجیرانشان در ای داد. پروسه پیکار این کارگران از پاره

قابل توجهی برای کارگران همه مناطق های نیشکر هفت تپه بود و بسان آنها درس

 دیگر همراه داشت. 
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واحد صنعتی بزرگ کشور یاد کردیم. پیداست  150از داغ بودن مبارزات کارگران در ما 

که بررسی جزء به جزء یا حتی بسیار مختصر کارزار همه کارگران این واحدها کار 

کنیم. می دشواری است. به همین دلیل این بخش بحث را هر چه بیشتر فشرده

به ها ، اعتصاب در تمامی نساجیاعتصابات مکرر کارخانه کشتی سازی ایران صدرا

های هر هفته کارگران شمار کثیری از کارخانههای و تحصنها دفعات مکرر، راهپیمائی

بجنورد، مبارزات های قزوین، راه پیمائی و اجتماع یک هزار نفری کارگران در خیابان

کارگران عسلویه، یخچال سازی خرم آباد، اعتراضات همیشه جاری کارگران 

 3سابقه جنبش کارگری در طول بی وسعت اوجگیری همه و همه از ها،سازیخودرو

حکایت دارند. هیچ تردیدی نیست که طبقه کارگران  57دهه بعد از وقوع قیام بهمن 

ایران در تمامی این دوره از آغاز تا امروز در پروسه جنگ و ستیز مدام با سرمایه بوده 

و اعتراضات، تعداد کارگران شرکت کننده در  است اما دامنه مبارزات، شمار اعتصابات

و اعتصابات و تکرار دفعات حضور کارگران در این اعتصابات در ها تحصن ها،این خیزش

دیگر یک رشد کمی و کیفی بسیار چشمگیر را های و همه دههها قیاس با تمامی سال

 دهد.می در پیش روی ما قرار

 طبقاتیهای و همپیوندیها استحکام بیشتر همبستگی

از وسعت دامنه مبارزات که بگذریم، همبستگی و همپیوندی طبقاتی خودجوش 

کارگر در روند مبارزات روز نیز یک پدیده بسیار مهم، تعیین کننده و های توده

یا روزهای  1332تا  1320های خاص مانند فاصله سالهای امیدبخش است. از دوره

دو سال اخیر کارگران های شیم، ابراز حمایتکه چشم پو 57قبل از وقوع قیام بهمن 

و مبارزات همدیگر بسیار کم سابقه است. در شب حمله ها مراکز مختلف کار از اعتراض

کارگر مبارز متحصن در کارخانه الستیک سازی  2000نیروهای سرکوب سرمایه به 

ار پرشور و رخ داد که در جای خود و در شرائط روز مبارزه طبقاتی بسیای البرز حادثه

هیجان آفرین بود. کارگران مرکز آتش نشانی و حوادث تهران بر طبق حکم صادره 
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فرمانده قوای سرکوب به محل احضار شده بودند تا در عملیات قلع و قمع کارگران 

الستیک مشارکت جویند. این کارگران درست در لحظه شروع تهاجم نیروهای پلیس از 

سرپیچی کردند و از پاشیدن آب سرد بر روی دستور فرماندهی قوای انتظامی 

همزنجیران خود اجتناب نمودند. جسارت و شجاعت کارگران آتش نشانی به حق تجلی 

زدند که خطر اخراج، می یک صحنه حماسی بود. این عده در شرائطی دست به این کار

ه آنان زندان و همه تهدیدهای جدی دیگر بر فراز سر خودشان و کودکان و افراد خانواد

آماده فرود بود، خطری که عماًل رخ داد و کارگران همراه صدها همزنجیر دیگر خویش 

 در الستیک سازی البرز راهی زندان گردیدند. 

ای همبستگی و رشته محکم اتحاد میان کارگران در جریان اعتصاب چندین هفته

ن ساخت. در اینجا کارگر نیشکر هفت تپه باز هم بیشتر و بیشتر خود را نمایاهای توده

جمعیت وسیعی از سکنه شهر شوش، کوچک و بزرگ به صفوف کارگران پیوستند و با 

دست کشیدن از کار و زندگی و مدرسه و درس خویش عمالً به حمایت از مبارزات آنان 

برخاستند. در یکی از روزهای راه پیمائی، شمار افراد ملحق شده به صف مبارزات 

را  داریسرمایهنفر گذشت و این امر به نوبه خود دولت  5000کارگران معترض از مرز 

که به حمایت از هائی تا حدود زیادی به ورطه وحشت فرو برد. جمعیت عظیم انسان

کردند با یقین کامل به خطر تهاجم می کارگران در راهپیمائی وسیع این روز شرکت

هپیمایان به این کار تاتارگونه نیروهای انتظامی دولت سرمایه به صفوف وسیع را

گفتند تا در نمی نفر بامداد آن روز خانه خود را ترک  5000ورزیدند. این می مبادرت

دانستند که به می یک کارناوال شادی مشارکت نمایند، کامالً بالعکس به روشنی روز

روند که سازمان دادن حمام خون از می استقبال هجوم هر چه سبعانه تر اشراری

رگری مشغله سرشتی دولت متبوع و مناسبات اجتماعی بشرستیزانه مورد مبارزات کا

اما مطلقًا به همین جا محدود نماند. ها و همدلیها دفاع آنان است. دامنه همبستگی

درست در فردای همان روز کارگران لوله سازی شرکت نفت در اهواز با صدور یک 
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ران نیشکر اعالم داشتند، آنان در اطالعیه مراتب حمایت کامل خود را از اعتصاب کارگ

اطالعیه خویش شبیخون قوای سرکوب سرمایه به راهپیمائی روز پیش کارگران و زنان 

و کودکان آنها را محکوم کردند. بر ضرورت تحقق بدون قید و شرط مطالبات کارگران 

ر پای فشردند و بسیار صریح اعالم داشتند که با همه توانشان در کنار کارگران نیشک

 مبارزه خواهند نمود.  داریسرمایهعلیه استثمار و جنایات 

از این حد نیز گذشت. به دنبال انتشار اطالعیه حمایتی ها و پشتیبانیها دائره همنوائی

و مراکز کار دیگر هم ها کارگران لوله سازی شهر اهواز، کارگران بسیاری از کارخانه

کارگر هفت تپه نمودند. های یزش تودهشروع به صدور اطالعیه و اعالم حمایت از خ

گروههائی از کارگران واحدهای صنعتی پارس خودرو، نفت پارس، نیروگاههای برق 

تهران، متروی تهران، معدن فسفات میگون، برق و تأسیسات ماشین سازی ال نود، 

ساختمانی یا راهسازی تهران در زمره های آبیک قزوین و سایر مراکز صنعتی و شرکت

و ها حمایت کنندگان بودند. شاید گفته شود که کارگران هیچ یک از این کارخانهاین 

مراکز تولیدی از محدوده ابراز همبستگی لفظی پا فرا نگذاشتند. در هیچ کجا هیچ 

به حیطه عمل و به طور مثال سازمان دادن ها تالشی برای بسط دادن این حمایت

لید مشاهده نشد. چنین کمبود مهمی مسلمًا اعتصابات و از کار انداختن چرخ کار و تو

وجود داشت، اما نباید فراموش کنیم که بحث بر سر موقعیت یک جنبش تاریخًا 

بورژوائی، در فراخنای دوزخ های ون بافییسرکوب شده، آسیب دیده و زیر فشار اپوزیس

یالیستی و ایران است. انتظارات باید بسیار رادیکال اما در همان حال ماتر داریسرمایه

مادی سخت و توانفرسای مبارزه طبقاتی باشد. با های مبتنی بر تعمق مارکسی سنگالخ

و ها توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که دامنه همدوشیها همه این

در طی این مدت مطلقاً در صدور اطالعیه و طومارنویسی و اعالم مواضع ها همرزمی

ع تظاهرات مشترک، همزمان، برنامه ریزی شده و نسبتًا لفظی محدود نمانده است. وقو

متعدد و پراکنده شهر صنعتی قزوین های سازمان یافته بیش از هزار کارگر کارخانه
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های و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، از سنخ اعالم حمایتها علیه بیکارسازی

بود که فشار  مکتوب کارگران نیز نبود. در این جا یک حرکت گسترده جمعی و متحد

ساخت. راهپیمائی هزار نفری می نیرومند خود را بر صاحبان سرمایه و دولت آنها وارد

کارگران شهر بجنورد را نیز باید به همین سان قضاوت کرد. در این جا تمامی کارگران 

 یک شهر بودند که بامدادان یک روز از مراکز بسیار متفرق کار و تولید به هم پیوند

 شهر در مقابل سرمایه به نمایشهای و نیروی متحد خود را در  خیابانخوردند می

نهادند. در همان حال که خیل عظیم همزنجیران خویش در سطح شهر را به می

 خواندند. می خود فراهای حمایت از خواسته

توان نمی متحد کارگران در این دو سال راهای و صف آرائیها شاخص رشد همبستگی

هر صنعتی قزوین یا کارگران هفت تپه، الستیک البرز، شنچه که در مورد صرفاً به آ

پراکنده بجنورد رخ داده است محدود دید. درست در همان روزی که های کارخانه

اطالعیه اعالم حمایت کارگران لوله سازی شرکت نفت اهواز از اعتصاب همزنجیران 

گشت کارگران می دستخویش در نیشکر هفت تپه در شهرهای خوزستان دست به 

بیکار چندین کارخانه نساجی شمال ایران هم با انتشار یک اطالعیه به حمایت از 

مبارزات کارگران کارخانه ایران برک رشت برخاستند. نمونه این نوع پشتیبانی و ابراز 

سال در درون طبقه کارگر ایران و در ارتباط با مبارزات و  2در طول این ها همدردی

درون این طبقه، مسلماً بسیار بیشتر از مواردی است که در اینجا اشاره شد،  هایخیزش

اما حتی در همین حد نیز اواًل احساس نیاز مبرم، حیاتی و عاجل جنبش کارگری ایران 

واقعی رویکرد طبقه کارگر به تحقق های و ثانیاً رخسارهها به سازمانیابی این همبستگی

اتیک مبارزه طبقاتی را تا حدود بسیار زیادی به معرض عملی و اثرگذار آن در بطن پر

 کشد. می دید

 

 



 جنبش کارگری ایران، موقعیت کنونی مبارزه و راهکارهای روز  /  304

 توسل به راهکارهای تعرضی متناظر با اعمال قدرت طبقاتی 

جمعی و طبقاتی کارگران خارج شویم و های از بررسی وسعت مبارزات و دامنه همرزمی

این دو سال آنان در طول به راهکارهای ابتکاری و خودپوی پیشبرد اعتراضات توسط 

ها ندازیم. متوقف نشدن در اعتصابات و گسترش مبارزه از فضای بسته کارخانهنگاهی بیا

خالق کار های پرجمعیت شهرها از ابتکارات و شیوههای معابر و محل ها،به خیابان

بجنورد و قزوین را باالتر اشاره کردیم. در های کارگران در این دوره بوده است. نمونه

جلوی های میادین عمومی شهر و محوطه ها،وسیع کارگر خیابانهای ر تودهاین دو شه

را مرکز اعتراضات پرشور خود قرار دادند. آنان عماًل به ریسمان قدرت ها کارخانه

دیگر آویختند. اقدام آنان های همزنجیران خویش در سطح شهر و در درون کارخانه

زد که به می فی، عماًل این واقعیت را فریادبدون نیاز به هیچ تئوری پردازی و نظریه با

حقوقی بی آیند تا اواًل درد و رنج و استثمار ومیها و به محوطه مقابل کارخانهها خیابان

مشترک خود را با کارگران دیگر در میان نهند و ثانیاً نیروی اعتراض و قدرت 

 داریسرمایهه و دولت تأثیرگذاری آنان را برای تحمیل مطالبات خود بر صاحبان سرمای

به کمک طلبند. در مورد کارگران هفت تپه و چگونگی گسترش مبارزات آنان به 

مرکز شهر شوش نیاز به توضیح نیست. توسل کارگران به این راهکار با های خیابان

دستاوردهای بسیار پر ارجی در زمینه تأثیرگذاری بر مجامع کارگری و افکار عمومی به 

کارگر در کار بسط اعتصاب به شهر های خوزستان همراه بود. ابتکار تودهویژه در استان 

کارگر نیشکر علیه صاحبان سرمایه را به مبارزه بسیار  5000شوش عمالً مبارزه میان 

 مبدل ساخت. داریسرمایهوسیع تری میان دهها هزار سکنه کارگر این شهر با دولت 

اری مؤثر کارگران در طول همین دوره دو ابتکهای نیز از جمله تاکتیکها راهبندان

های و خطوط مواصالتی میان شهرها در جنبشها ساله بوده است. بستن جاده

پیش و حتی در همین دهه جاری به دفعات زیاد اتفاق افتاده است، های اجتماعی دوره

و  دورهای اخیر یک تمایز اساسی با همه آنها داشته است. در گذشتههای اما راهبندان
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نزدیک اگر چه همه جا کارگران و فقط کارگران بودند که برای ابراز نارضائی خویش 

زدند، اما برنامه ریزی و سازماندهی آنها بسیار می نسبت به رژیم دست به این اقدامات

گرفت. از این گذشته جنبش، خیزش و می کارگر صورتهای به ندرت توسط خود توده

بست، به طور معمول، نه تجلی یک صف بندی می ه کاراعتراضی که این راهکار را ب

، بلکه در بیشتر داریسرمایهمستقل و شفاف کارگری علیه استثمار و مظالم و جنایات 

ون ارتجاعی و ضد یکارگر از این و آن اپوزیسهای موارد مبین تبعیت توهم آمیز توده

مختلف این طبقه بود. های درونی جناحهای کارگری بورژوازی در جریان تسویه حساب

های اخیر کامالً بالعکس، ابتکار خودپو و اقدام برنامه ریزی شده آحاد تودههای راهبندان

برای وارد ساختن فشار بر این   داریسرمایههای کارگر عاصی از استثمار و سیه روزی

نظام و مجبور ساختن صاحبان سرمایه و دولت آنها به قبول مطالبات روزشان بوده 

ناراضی و های همه جا با استقبال عمومی کارگران و انبوه انسانها ست. این راهبندانا

فرودست مواجه شده است. انسداد جاده میان تهران و اسالمشهر نه فقط با انتقاد هیچ 

حامل های کارگر راننده این مسیر مواجه نشد که حمایت جدی همه رانندگان کامیون

اب و ذهاب واحدهای صنعتی و وسائل نقلیه متعلق به ایهای بار، رانندگان سرویس

تپه و مسأله در مورد کارگران نیشکر هفت را به دنبال داشت. این ها کارخانه

شوش و اهواز و اندیمشک، از این هم پردستاوردتر های چند روزه جادههای راهبندان

ختند و به صفوف بود. در اینجا غالب رانندگان وسائط نقلیه خودروهای خود را رها سا

 فشرده کارگران مبارز ملحق گردیدند.

 سرمایه، ظرفیت مقاومت و راهکارهای تقابل با جنبش کارگری

رسم و سنت چپ بین المللی این بوده است و کماکان این است که بند بند منحنی 

اندازه گیری کند.  داریسرمایهمبارزه طبقاتی را با افت و خیر وضعیت اقتصادی نظام 

گ است. ردگیری این نرات متقابل این دو، مسلماً یک رابطه واقعی و بسیار تنگاتتأثی

مارکس های و نوع ردیابیها پیوند را پیش از همه و بیشتر از هر کسی در تحلیل



 جنبش کارگری ایران، موقعیت کنونی مبارزه و راهکارهای روز  /  306

توان مشاهده نمود. در می پیرامون سیر حوادث روز جنبش کارگری در آن دوران،

ی که بحران اقتصادی روز نظام در قرن نوزدهم هنگام 50دهه های شروع سال

اندک اندک فروکش کرد و سرمایه اجتماعی ممالک اروپای غربی و امریکا  داریسرمایه

با این کامیابی عمومی که در آن » دور جدیدی از رونق را آغاز کرد مارکس نوشت: 

نیروهای مولد جامعه بورژوائی تا آخرین حد فراوانی که در چهارچوب روابط بورژوائی 

تواند در میان باشد، چنین نمی یابد سخنی از یک انقالب واقعیمی قدور است توسعهم

انقالبی فقط در ادواری امکان پذیر است که هر دوی این عوامل، نیروهای مولد نوین و 

بورژوائی تولید به تصادم با یکدیگر برخیزند. یک انقالب نوین تنها در نتیجه های شکل

 « ولی انقالب درست همان قدر قطعی است که این بحران بحرانی جدید امکان دارد

در یک  داریسرمایهپیداست که ارزیابی مارکس از رابطه میان افت و خیزهای بحران 

های و حوزهها سوی  و عروج و نزول جنبش کارگری در سوی دیگر بر روی نوع مشغله

گذاشت. تمرکز بر می دخالتگری او در کار پیشبرد مبارزات روز طبقه کارگر هم تأثیر

سیر حوادث لحظه به لحظه جنبش و جستجوی رادیکال ترین پاسخ مناسب به هر گام 

به تعمیق هر ها و هر فاز مبارزات کارگران در یک دوره و اختصاص بخش اعظم توانائی

دیگر، از آثار تبعی ای در دوره داریسرمایهچه بیشتر نقد ضد کار مزدی شیوه تولید 

پایانی همان دهه باال در شرائطی که تک های بوده است. در سالها گذاری همین تأثیر

داد، می ، شیرازه حیات این نظام را تکانداریسرمایهوقوع مجدد بحران های لرزه

من شب و روز دیوانه وار دارم روی برنهاده » به انگلس  نوشت که: ای مارکس در نامه

ری که پیش از طوفان من دست کم رؤس کنم. طومی مطالعات اقتصادی خویش کار

در این روزها مارکس و انگلس هر دو با دقت و «  کلی روشنی در دست خواهم داشت

موشکافی زایدالوصفی منحنی نوسانات بازار و پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی 

کردند. نگاه آنان همه جا به سوی بحران اقتصادی می کشورهای اروپائی را دنبال

 بود که چگونه جنبش انقالبی کارگران را احیاء خواهد کرد.  داریسرمایه
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مسیر کندوکاو مارکس تنها طریق علمی تحلیل و تنها شیوه درست ماتریالیستی و 

رادیکال برای تدارک آگاهانه و سنجیده انقالب کارگری بود اما این نحوه تلقی و تبیین 

مارکس بعدها توسط گرایشات  دیگر انقالبی و ماتریالیستیهای بسان همه آموزش

مختلف سوسیال بورژوائی سخت دچار تحریف شد. رابطه متقابل و تنگاتنگ میان 

و اعتالی جنبش کارگری همیشه و در  داریسرمایهاقتصادی های پروسه وقوع بحران

یک اصل است اما تمامی چند و چون تغییر هر کدام از این دو پدیده و ها همه دوره

را نیز باید با همان نگاه مارکس، به دقت ها وی روند تأثیرات متقابل آنتبعات آن بر ر

چند دهه متوالی است که در سطح سراسری و بین  داریسرمایهتمام کاوش کرد. نظام 

 المللی فشار یک بحران سهمگین و مزمن را در تمامی تار و پود حیات خود حمل

ی نیز با تمامی کوبندگی و قدرت بر کند. فشار این بحران در همان سطح بین المللمی

گردد. می کارگر دنیا تحمیلهای سطح معیشت و امکانات و ساختار زندگی توده

کنند می بدون هیچ زیاد و کم در شالوده وقوع خود از همان مکانیسمی تبعیتها بحران

جوشند که مارکس توضیح داده است اما سیمای ظاهری می فراای و از همان سرچشمه

مختلف طبقه کارگر های وز آنها و چگونگی وارد شدن فشار آنها بر زندگی بخشبر

نه در ی این بحث مسلمًا نه در اینجا و تغییرات گردیده است. جاای جهانی دچار پاره

من به این ای هیچ نوشته مختصری از این دست نیست. اشاره  کوتاه و کاماًل حاشیه

روز جنبش ضد کار های به رابطه میان راه حلموضوع صرفاً بر روی محور نوع نگاه 

در ایران یا در هر کجای  داریسرمایهمزدی طبقه کارگر با شرائط اقتصادی روز نظام 

چرخد. واقعیت این است که سوای رویکردهای خالص ناسیونالیستی که می دیگر دنیا

بود معیشت هر شکل امکان بهای معموالً زیر لوای چپ، به صورت بسیار عوامفریبانه

کنند، تمامی می کارگر ایران را به رونق بیش و بیشتر انباشت سرمایه قفلهای توده

احزاب و گروههای میلیتانت و سرنگونی طلب طیف رفرمیسم چپ نیز در مورد رابطه 

میان مطالبات روز پیش پای جنبش کارگری و موقعیت و ظرفیت انعطاف سرمایه 
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مطالبات آگاهانه یا ناآگاهانه دست به وارونه پردازی  اجتماعی ایران در حل و فصل این

شروع نیمه های ، شرائط سالداریسرمایهزنند. شرائط امروز دنیای می و جعل حقایق

دوم قرن نوزدهم نیست. وضعیت چند دهه اخیر این نظام حتی با آنچه که در نیمه اول 

وه تولید کاپیتالیستی بسیار فاحش دارد. شیهای قرن بیستم وجود داشت نیز تفاوت

اجتماعی آنها متشکل از عظیم ترین و غول پیکرترین های حتی در جوامعی که سرمایه

عظیم صنعتی و مالی دنیا است، در جوامعی که قلمروهای مستقیم انباشت های تراست

بیند، آری نمی غروب آفتاب را به چشمای هیچ لحظهها هیچ حد و مرز آنبی و استثمار

کشورها نیز نه فقط قادر به هیچ نوع بهبودی در وضعیت زندگی هیچ کارگری در این 

کارگر را هم های نیست که مطلقاً ظرفیت تحمل امکانات اجتماعی و معیشتی روز توده

دارا نیست. اشاره مارکس در فرمولبندی باال دائر بر امکان توسعه نیروهای مولد جامعه 

مربوط به ای هارچوب مقدور روابط بورژوائی اشارهبورژوائی تا آخرین حد فراوانی در چ

دیرزمانی است که در  داریسرمایهدوران گذشته نظام بردگی مزدی است. شیوه تولید 

از دنیا چنین امکان و توان و ظرفیتی را با خود به همراه ندارد. اگر امروز ای هیچ نقطه

نند با فروش نیروی کار توامی در بخش ناچیزی از جهان سرمایه، هنوز هم کارگران

از یک رفاه مستهلک را دستمایه ای خود و با بهای فروش این نیرو، کاریکاتور پوسیده

رضایت خود سازند صرفاً به این دلیل است که کارگر ویتنامی و چینی و هندی و چادی 

و سیرالئونی و چند میلیارد نفوس کارگری دیگر فشار سهمگین معیشتی ناشی از یک 

بار کمتر و فشار بسیار سهمگین تر نداشتن هیچ دستمزدی را بر گرده  800دستمزد 

 کنند.  می خود حمل

 داریسرمایهاولین نتیجه طبیعی قبول این وضعیت در مورد فاز کنونی انحطاط تاریخی 

این است که طرح هر نوع راهبرد، تحلیل و آلترناتیوی برای جنبش کارگری که متناظر 

این جنبش علیه کار مزدی نباشد یک راه حل های بی بالواسطه تودهبا بسیج و سازمانیا

عمیقاً کاپیتالیستی برای ماندگارسازی این جنبش در داربست رابطه خرید و فروش 
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با هر اسم و رسم که ای تودههای . توصیه برپائی هر نوع سازماننیروی کار است

محور تعرض مستقیم  پروسه تحقق مطالبات و انتظارات روز طبقه کارگر را به

علیه کار مزدی پیوند نزند معنایش در بهترین حالت این است که نظام 

قادر است پاسخ شایسته به این انتظارات و پذیرش مطلوب همه  داریسرمایه

 این مطالبات را با پروسه بازتولید و خودگستری متعارف خود پیوند بزند.

کارگر سوای عوامفریبی های توده چیزی که مطلقًا واقعیت ندارد و القاء آن به

تاریخاً این مرحله را پشت سر نهاده  داریسرمایهباشد. نمی عریان هیچ چیز دیگری

رونق، هم به ملزومات ارزش های است که بتواند در چهارچوب شرائطی به نام دوره

افزائی و حصول نرخ سود متناظر با توسعه خودپوی اقتصادی خود جواب گوید و هم 

ت معیشتی نیروی کار را بهبود بخشد یا حتی همان سطح موجودش را تضمین وضعی

طوالنی پس از آن، علی های نماید. تمامی آنچه را که سرمایه در روزگار مارکس و سال

بسیار هولناک تر و ددمنشانه تر از همیشه ای به گونهها العموم در شرائط وقوع بحران

کرد امروز در لحظه لحظه تداوم حیات خود در می بر بشریت کارگر و فرودست تحمیل

وسیع ترین سطح و با بیشترین شدت و فشار ممکن بر میلیاردها نفوس کارگری دنیا 

و طرح راه حلهائی که کارگران ها کند. در چنین وضعی توصیه برپائی تشکلمی تحمیل

زدی روزشان بدون تعرض کوبنده به شالوده حیات کار مهای را به حصول خواسته

تردید با کارگران هر کشور و کل طبقه بی دهند، آگاهانه یا ناآگاهانه دشمنیمی حواله

 کارگر جهانی است. 

یابد، نرخ اضافه نمی در حال حاضر توسعه داریسرمایهآیا این بدان معنی است که 

کند؟ رشد اقتصادی سرمایه اجتماعی کشورها چشمگیر نمی در اوج سیرها ارزش

شود اندک است؟ بالعکس، پاسخ می که ساالنه پیش ریزهائی جم سرمایهنیست؟ یا ح

کماکان این مشکالت را  داریسرمایهمنفی است. واقعیت این است که ها این پرسش

دهد. با نیروی می کند اما این کار را صرفاً به بهای نابودی بشریت انجاممی حل و فصل
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کار هفتگی کارگر سنگاپوری، با نیروی  ساعت 70سنت کارگر هندی، با  70کار ساعتی 

کار شبه رایگان میلیونها کودک خردسال، با بیکارسازی یک میلیارد کارگر جویای کار، 

نمور و تاریک، با محو های با استثمار ماوراء مرزهای توحش زن بنگالی در عمق کومه

روسه کار به و انتقال پها با تعطیل ساختن کارخانه ها،پرشتاب مدارس و بیمارستان

بیماری زای محل سکونت نفرین شدگان کارگر، با تدارک بشرستیزترین های آلونک

و در یک کالم با سالخی عظیم ترین بخش بشریت است که کماکان به حیات ها جنگ

پیش، رونق های به این معنی است که اگر در دورهها دهد. همه اینمی خود ادامه

کار یا شانس دستیابی کارگر به درهم و دیناری افزایش  سرمایه با اشتغال بیشتر نیروی

شد. امروز این معادله کامالً معکوس است. اگر مارکس و انگلس در می دستمزد همراهی

بودند تا موج نوین  داریسرمایهبحران های میالدی در انتظار ظهور رخساره 1850سال 

کارگر میدان های دنیای تودهجنبش توده بردگان مزدی را استقبال کنند امروز سراسر 

تاخت و تاز سفاکانه ترین تهاجمات سرمایه با هدف چالش بحران دیرپای ذاتی و 

 ساختاری خود است.  

به صورت عام مطرح کردیم در مورد  داریسرمایههمه آنچه که در باره سرمایه و نظام 

رد که در ابعاد موقعیت روز سرمایه اجتماعی ایران نه فقط به تمام و کمال مصداق دا

ایران در  داریسرمایهکند و موضوعیت دارد. می بسیار عظیم تر و هولناک تری صدق

طول دو دهه اخیر یک دوره طالئی توسعه انباشت را پشت سر نهاده است. میزان اضافه 

ارزش ناشی از استثمار طبقه کارگر جهانی که در چهارچوب دورپیمائی سرمایه بین 

ایران تصاحب دار میان سرمایه اجتماعی کشورها توسط طبقه سرمایهالمللی و مبادالت 

قبل افزایش نشان داده است. های برابر دوره 4شده است در طول چند سال اخیر تا 

در مجاری مختلف پیش ریز، به سرمایه الحاقی ها عظیم ترین بخش این اضافه ارزش

ط سرانه تولید فوالد در سال دولت یا سرمایه داران خصوصی تبدیل گردیده است. متوس

تا سطح میانگین بین المللی باال رفته است، حجم نقدینگی سرمایه داران بخش 
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داروهای مورد مصرف در  %95کند، می تریلیون تومان سیر 130خصوصی در باالی 

شود. می بازار داخلی و توسط واحدهای صنعتی متعلق به سرمایه داران ایرانی تولید

شود، می کشور صادر 57ایران به های و کارخانهها فراورده کارتل تجهیزات نظامی

تولید های توسعه یافته است و اتوموبیلای سابقهبی صنایع اتوموبیل سازی به صورت

بسیاری از کشورها، از یگان طبقه کارگر ایران در بازار شده توسط نیروی کار شبه را

بزرگترین مجتمعات مس ها در همین سال رسد.می جمله بازار ممالک اروپائی به فروش

خاورمیانه توسط دولت بورژوازی احداث و راه اندازی شده است. در طول فقط یک سال 

حجم و بهای صادرات غیرنفتی کشور تا سطح دو برابر افزایش داشته است و صدها 

 تحوالت و حوادث اقتصادی دیگر از این سنخ رخ داده است. 

اخیر به اعتبار مجموعه منکشفی از های اجتماعی ایران در سال پروسه بازتولید سرمایه

رازنامه اقتصادی همین خ رشد اقتصادی چشمگیر را نیز در تفعل و انفعاالت باال یک نر

دوره ثبت کرده است و بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول حتی میزان درآمد 

دالر افزایش داده است.  7000تر از دالر امریکا به رقمی باال 3500سرانه را نیز از سطح 

شود این است که روند واقعی این رخدادها را چگونه می اولین سؤالی که در اینجا مطرح

مختلف صنعتی صورت گرفته است، های عظیمی که در حوزههای باید دید؟ آیا انباشت

درصدی موحشی که محقق گردیده است، حضور گسترده  1200های نرخ اضافه ارزش

ایرانی شده است، مشارکت های نصیب سرمایه داریسرمایهی که در بازار جهانی تر

بسیار وسیع تری که سرمایه اجتماعی ایران در استثمار پرولتاریای جهانی به دست 

ایران بر بحران  داریسرمایهدیگری از این دست نشانه غلبه های آورده است و شاخص

 به طور قطع منفی است.  باشد؟؟!! پاسخمی دیرپای اقتصادی خود

 بحران با تمامی قدرت کماکان در تار و پود پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران

هیچ نشانی از ها باال حتی لیست بسیار مطولی از این مؤلفههای پیچد و مؤلفهمی

دهند. این که چرا چنین است؟ سرچشمه غیرقابل عالجی، نمی کاهش شدت این بحران
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 در سطح جهانی چیست و داریسرمایهن و مزمن شدن بحران کنونی سراسری بود

مختلف های مکانیسم پیچ و تاب یا منحنی شدت و ضعف و فراز و فرود آن در بخش

باشد ؟ همه و همه موضوعاتی هستند که نیازمند بحث می سرمایه بین المللی چگونه

جا موجود نیست. در یک باشند و هیچ مجالی برای پرداختن به آنها در اینمی مشروح

توان خالصه کرد که سرمایه بین المللی به رغم همه تفاوت میان می عبارت کوتاه

مختلف آن، در کل ساختار پیوسته جهانی اش، زیر فشار متوسط بسیار های بخش

باالی ترکیب ارگانیک و فشار پرشتاب پروسه فعلیت گرایش رو به افت نرخ سود، بار 

رمایه جهانی به مختلف سهای کند. بخشمی ری را با خود حملیک بحران مزمن سراس

بحران، تحمل عوارض خنثی سازی گرایش نزولی نرخ سود، لحاظ چگونگی حمل 

فرایند سرشکن شدن بار بحران یا عوارض خنثی سازی پروسه وقوع آن بر زندگی 

  د.ی مانند اینها با هم تفاوت دارنمختلف طبقه کارگر دنیا و مسائلهای بخش

در رابطه با بحث مشخص ما پیرامون درجه شدت پیچش بحران در ساختار باز تولید 

را با  داریسرمایهسرمایه اجتماعی ایران، فقط کافی است که وضعیت دهه اخیر اقتصاد 

خورشیدی با هم مقایسه کنیم. در آن زمان توسعه  55تا  1352شرائط  رونق سالهای 

پیش های بل توجه، نیروی کار مواجه بود. حجم سرمایههر مقدار انباشت با اشتغال قا

 «چپ» ریز این دوره دهها برابر آن دوره است، حتی بر خالف آنچه که اکثر محافل 

خارجی پیش ریز شده در بازار داخلی ایران چندین برابر های حجم سرمایهپندارند می

نه فقط حتی یک نفر از  در حال انباشتهای کوه سرمایه ها،آن سال هاست، با همه این

امان تعداد آنان را در ابعادی وسیع افزایش بی شمار بیکاران نکاسته است که به طور

داده است. شاید تعجب آور باشد اگر بگوئیم که هر فاز جدید انباشت با موج 

 داریسرمایهنوین همراه بوده است و این پدیده کاماًل طبیعی و جبری نظام های بیکاری

کنونی انحطاط تاریخی آن است. در دوره نخست سطح دستمزدها در واحدهای در فاز 

برابر  6برابر و به صورت غیررسمی تا  3سال به طور رسمی  3صنعتی آن روز فقط طی 
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دچار افزایش گردید. در دوره اخیر دستمزدهای واقعی به شکل وحشتناکی سقوط کرده 

سابق آن بیشتر برای کارگر  %30است. میزان این سقوط در حدی است که گاه حتی 

شود. در آن ایام نمی نیز چند ماه، چند ماه پرداخت %30باقی نمانده است و تازه این 

هر اعتصاب کارگری به رغم سرکوب، با دستاوردهای قابل توجهی همراه بود. امروز 

شوند بدون اینکه به حصول هیچ بهبودی در زندگی می سرکوبها تمامی اعتصاب

هر روز بیش از ها خورشیدی شمار کارخانه 50ن منجر گردند. در نیمه اول دهه کارگرا

نه فقط با گسترش موج بیکاری ها روز پیش بود. در دهه کنونی انباشت عظیم سرمایه

که باز هم تندنس طبیعی و ای آمیخته است، پدیدهها که با تعطیل شمار کثیر کارگاه

مسلمًا ها عیت تاریخی موجود است. لیست تفاوتدر وض داریسرمایهقهری شیوه تولید 

بسیار طوالنی تر از این هاست، اما تالش ما در جهت تشریح این تمایزات نیست. محور 

رشد و رونق در پروسه بازتولید های شاخصای واقعی بحث این است که مشاهده پاره

کاًل دنیای  سرمایه اجتماعی ایران یا سرمایه اجتماعی بسیاری از جوامع مشابه و

این کشورها را  داریسرمایه، مطلقاً وجود سرکش بحران در شریان حیات داریسرمایه

ایران را  داریسرمایهکند. شاید اگر بخواهیم بارزترین مشخصه دو دهه اخیر نمی نفی

را ها در یک جمله کوتاه بیان این کنیم این بوده است که ادامه بازتولید عمومی سرمایه

طبقه کارگر ایران گره زده است. نظام های هر چه حادتر و هارتر تودهبه سالخی 

قادر به تغییر این وضعیت و غلبه بر این روند نیست. نه در ایران و نه در  داریسرمایه

هیچ کجای جهان هیچ نوع توسعه انباشت، هیچ سطحی از رشد اقتصادی، هیچ 

ی و انفرماتیک و در یک کالم هیچ از افزایش بارآوری کار، هیچ انقالب صنعتای درجه

تغییر و تحولی در روند کار سرمایه، نه فقط قادر به هیچ نوع حل و فصل معضالت 

کارگر نیست که به طور قطع و با یقین مطلق، با بیشترین توان های معیشتی توده

ممکن شیرازه معیشت عظیم ترین بخش کارگران را در هم خواهد کوبید. آنان که جز 

 کنند ملزومات بازتولید سرمایه اجتماعی ایرانمی پندارند، کسانی که تصورمی این
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کارگر حتی بخشی از کارگران قابل جمع باشد به های تواند با نان بخور و نمیر تودهمی

 باشند. این افرادمی طور قطع یا فریب خوردگان تاریخند و یا در عداد بدترین فریبکاران

توانند در صدر می نقاب باشند.بی رسمی وهای و توده ایها توانند دوم خردادیمی

نشسته ها کمیته مرکزی فالن حزب با دهها پسوند کمونیست و کارگری و نوع این

این و آن محفل سندیکالیستی آشیان کرده های باشند، شاید در هفت پس توی خرابه

مورد گفتگوی ها حلو ادعا نیست. پراتیک اجتماعی راه ها باشند، بحث بر اسم و رسم

 ماست. در این باره چند سطر بعدتر به صورت مشخص تری بحث خواهیم نمود. 

 راهکارها و چه باید کردها؟

مسائل باال کل طبقه کارگر ایران و به ویژه فعالین جنبش کارگری را در برابر یک سؤال 

رویارو شدن دهد. هیچ راه گریزی برای می بسیار اساسی، سرنوشت ساز و تاریخی قرار

با این پرسش و پاسخ روشن به آن وجود ندارد. سؤال به صورت بسیار ساده اما بیش از 

ر دل حد مهم و جدی این است که چه باید کرد؟ و راهکارهای روز مبارزه طبقاتی د

فضای کارزار تا حدود بسیار زیادی شناخته شده و  باشد؟می این شرائط مشخص چه

نفر ماهها  5000تا  50حد صنعتی بزرگ دارای وا 150ر در کارگهای شفاف است. توده

دارند. شدت استثمار و فقر و بیحقوقی نمی کنند و دستمزدی دریافتمی کار

همزنجیران این کارگران در جاهای دیگر نیز هیچ دست کمی از آنها ندارد. جمعیت 

مل و نقل، حهای عظیم کارگران معلم، توده کثیر کارگران شرکت واحد و سایر بخش

کشاورزی و در یک کالم کل طبقه های و حوزهها کارگران ساختمانی، کشت و صنعت

کارگر ایران، همه جا با هیوالی سنگین بیکار شدن، تعویق پرداخت دستمزدها، با خطر 

بهداشتی، محرومیت از ابتدائی ترین امکانات معیشتی و اجتماعی مواجه بی گرسنگی،

شود، تن فروشی به تنها طریق امرار می خیابانی هر روز اضافههستند. بر شمار کودکان 

گردد. در می معاش بخشی از نفوس کارگری تبدیل شده است و بیشتر و بیشتر تبدیل

کارگر های مختلف سیه روزی همه جا، قدم به قدم همه تودههای یک کالم سایه شکل
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بسیار وسیع دست به  کند. کارگران در مقابل این وضعیت، در سطحیمی را دنبال

مبارزه و عصیان و طغیان زده اند. از مبارزات پرشور معلمان در این دو دهه، تا کارگران 

اتوموبیل  ها،شرکت واحد، هفت تپه، الستیک البرز و صدرا و عسلویه، تا نساجی

و سایر مراکز دیگر کار و تولید همه جا فریاد اعتراض و مبارزه کارگران بلند ها سازی

. این مبارزات در طول این دو دهه، هر روز پیش از روز پیش توسعه یافته است و است

باشد. وضعیت جبهه متقابل جنبش می در حال توسعه و تشدیدای بدون هیچ وقفه

کارگری را نیز بسیار مختصر اشاره کردیم. از هیچ نوع پاسخی به هیچ سطحی از 

گردند و در می به سرعت در هم ادغاما هکارگر خبری نیست. سرمایههای مطالبات توده

کم سودتر به های تالش برای دستیابی به شرائط مساعد بازتولید خود از حوزه

تاریخاً به فازی پا نهاده است که  داریسرمایهکنند. نظام می قلمروهای پرسودتر پرواز

سالخی مدام معیشت کارگران شرط حتمی و قطعی ادامه حیات آن است. وضعیت 

اشت و درمان و آموزش و امکانات اولیه اجتماعی مورد نیاز زندگی کارگران که در بهد

گردد. توسعه می جامعه ما همواره رقت بار بوده است هر روز بیشتر از روز پیش رقت بار

کند. می نه اشتغال نیروی کار که فقط بیکاری و بیکاری بیشتر تولید داریسرمایه

بت مرگبار میان خیل عظیم بیکاران فشار استثمار نیروی کار با استفاده از رقاها سرمایه

به اعتراضات ای کنند. هیچ صاحب سرمایهمی شاغل را هر چه سفاکانه تر تشدید

گذارد، اگر در نمی پراکنده کارگران، حتی به اعتصابات بزرگ چند هزار نفری آنها وقعی

ی است که میدان یکه تازی کاهش و امحاء امکانات رفاه داریسرمایهبخشی از جهان 

کند در جامعه ما که هیچ گاه هیچ رفاهی برای می سرمایه علیه طبقه کارگر را تعیین

کارگر میدان وسیع های کارگران وجود نداشته است، نفس پرداخت دستمزد به توده

این تاخت و تاز تاتاریستی را به خود اختصاص داده است. سؤال بسیار اساسی و حیاتی 

ر متن این وضعیت و در گرد و خاک انبوه ناشی از این موقعیت معین تقابل دو باال د
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شود. این سؤال که چه باید کرد؟ و راهکارهای واقعی می طبقه اساسی جامعه مطرح

 باشد؟ می طبقه کارگر در فراخنای شرائط موجود کارزار چه

 را داریسرمایهمحو دو راه بیشتر وجود ندارد. راهی که تغییر این وضعیت و سرانجام 

زند و در هر لحظه و هر می پوید و راهی که در پیچ و خم ماندگاری این وضعیت دورمی

را بر دست و  داریسرمایههای گام بندهای گرسنگی و فقر و ذلت و همه سیه روزی

سازد. راه نخست صرفًا و صرفاً راه جنبش می کارگر محکم تر و محکم ترهای پای توده

مزدی است و این بدان معنی است که کلیه راههای دیگر با هر نشان و بیرق و لغو کار 

رنگ و اسم و رسمی که ممهور باشد، همان راه دوم یا راه چرخ خوردن در جهنم 

است. در باره اینکه حرف و پراتیک اجتماعی جنبش لغو  داریسرمایهوحشت و دهشت 

بسیار کنکرت و دقیق است. بنیاد کار مزدی در دل این وضعیت چه خواهد بود، پاسخ 

کارگر، حول مطالبات ضد کار های کار این جنبش بر اعمال قدرت ضد کار مزدی توده

مزدی، با سازمانیابی ضد کار مزدی، گزینش راهکارهای متناظر با اعمال قدرت ضد کار 

مزدی، رژیم ستیزی ضد کار مزدی، با کار آگاهگرانه ضد کار مزدی و با استراتژی 

اف لغو کار مزدی استوار است. در باره هر کدام از این مبانی و خطوط عام کار من به شف

 کنم. می یک توضیح بسیار ساده و فشرده بسنده

   داریسرمایه. پیوستگی مطالبات عاجل و استراتژی نابودی 1

مطالبات جنبش ضد کار مزدی به هیچ وجه لیستی برای رفع مایحتاج معیشتی و 

نیست. هر  داریسرمایهاالترین سطح معیشت و رفاه طبقه کارگر در نظام رفاهی حتی ب

نوع تلقی این گونه، از موضوعیت و محتوای این مطالبات نه تجسم منظر ضد کار مزدی 

بلکه مسخ سندیکالیستی و سوسیال بورژوائی آن است. مطالبات در اینجا دقیقًا رویه 

تی است که سرمایه برای بازتولید و ارزش معکوس و متضاد همه آن راهبردها و انتظارا

افزائی و خودگستری و ماندگاری خود بدان نیاز دارد. این مطالبات درست به همین 

تا تبدیل ها دلیل در فاصله میان پرداخت حقوق معوقه و جلوگیری از بیکارسازی
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اضافی آخرین ثانیه زمان کار اضافی کارگران به زمان کار الزم یا آخرین دینار ارزش 

به ارزش الزم در نوسان است. اینکه طبقه کارگر در زمان ها تولید شده توسط آن

 مشخص و به صورت بالفععل در کدام نقطه خاص از این محور طوالنی پیکار سنگر

سازد می گیرد و چه انتظارات و مطالباتی را محتوای مبارزه طبقاتی روز خودمی

ی طبقاتی او و دائره امکاناتش برای تمرکز موضوعی است که صرفاً توسط آرایش قوا

کارگر ممکن است در زیر های گردد. تودهمی مشخص داریسرمایهقوای مبارزه علیه 

در موقعیتی قرار ها و ضعفها عقب ماندگی ها،سرکوب ها،آسیب ها،فشار همه شکست

گ و ستیز گیرد که مبارزه برای حصول حقوق معوقه به عنوان حلقه اجتناب ناپذیر جن

که هم اکنون برای طبقه کارگر ایران اتفاق افتاده ای روز بر آنها تحمیل شود، فاجعه

است، این یک عقب نشینی هولناک اضطراری است و معنای آن مطلقاً این نیست که 

کارگر به صرف دریافت بهای اندک نیروی کارش یا به این سطح و آن سطح معیشت و 

ظام بردگی مزدی تمکین کرده است. سرمایه با اغتنام حقوق اجتماعی در چهارچوب ن

فرصت از موقعیت ضعیف طبقه کارگر و با هدف پاسخ به ملزومات بازتولید، 

خودگستری و ماندگاری خود، جنبش این طبقه را به ورطه این سنگالخ هولناک عقب 

 درست با حضور هر چه فعال تر در همین جا، با جنبش ضد کار مزدیرانده است و 

کند تا خاکریز بالفعل می بسیج همه امکاناتش، با بیشترین بصیرت و آگاهی الزم، تالش

پیکار را به یک سنگر واقعی نیرومند و توفانی ضد کار مزدی مبدل سازد. در همین جا 

 کارگر قرارهای درصدی سرمایه داران را پیش روی توده 1200های نرخ اضافه ارزش

کند، دفتر می اشت سرمایه را جلوی چشم آنان نقاشیدهد، کوهساران عظیم انبمی

گشاید، تمامی می محاسبات محصول کار ساالنه طبقه کارگر را پیش روی این طبقه باز

نماید و می حیتمرکز و استقرار این محصول کار را تشرهای پروسه سرنوشت و آدرس

گ و ستیز گذارد. جنبش ضد کار مزدی در همین جا و در دل همین جنمی انگشت

ضد کار مزدی و مانیفست تدارک طبقه کارگر برای تبدیل ای روز، منشور مطالبات پایه
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تولید شده، به ارزش الزم و به امکانات رفاهی و معیشتی های آخرین ریال اضافه ارزش

سخن صریح، نماید. می طبقه را نیز پرچم پیشاروی مبارزات حاضر کارگرانهای توده

نبش لغو کار مزدی در دل همین سنگر تدافعی و تحمیلی مستند و نیرومند ج

های مبارزه این است که ما باید حقوق معوقه خویش را با قدرت پیکار توده

هیچ قید و بی طبقه مان از حلقوم صاحبان سرمایه خارج سازیم اما همزمان و

شرط خواستار پیوند خوردن سطح دستمزدها به محصول اجتماعی کار ساالنه 

صاص کل این محصول به زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، بالندگی و و اخت

. در همین جا و به عنوان باشیممی مایحتاج  رشد عالی فکری و جسمی انسانها

کارخانگی باید معادل کشد که می کارگران فریادای بندی از منشور مطالبات پایه

که جنایت بیکاری نه جرم کارگر  حقوق کامل کارگر شاغل پرداخت گردد،

است و کلیه بیکاران باید دستمزد کامل ایام اشتغال را دریافت  داریسرمایه

سال را شعار روز  18زیر های مستمری مطلوب کل انساندر همین جا  دارند.

خواست رایگان شدن کلیه امکانات آموزش و درمان  و  کندمی کارگران

ها امکان رفاهی دیگر را و دهها از سالمندان و مهد کودکداری بهداشت و نگه

غذای فکر کارگران، زمزمه زبان کارگران، محتوای چاره جوئی و ترکیب غالب 

  نماید.می کارگرهای فضای مبارزه طبقاتی توده

مطالبات روز طبقه کارگر در نگاه جنبش ضد کار مزدی یک رشته پیوسته انتظارات در 

موجود، امکان تحمیل آن بر نظام  فاصله میان آنچه که فی الحال در سطح تدارک قوای

وجود دارد تا محو برچیدن تام و تمام بنیاد بردگی مزدی است. این  داریسرمایه

کند. محتوای آن تجسم عریان نمی مطالبات رنگ سازش و اجماع بر چهره خود حک

میزان قدرت پیکار روز است. افق لغو کار مزدی در محتوا و ساختار این مطالبات عریان 

. دو طبقه متخاصم با هم در جنگند. طبقه کارگر هر چه در توان دارد از دشمن است
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به عنوان  نظام ساقط کننده طبقه کارگر از  داریسرمایهگیرد. می طبقاتی خود باز پس

کل هستی اجتماعی اش، آماج پیکار است. این نظام باید نابود گردد و هر گام جنبش 

کارگر نیز باید های این نابودی باشد. مطالبات توده کارگری باید گامی در راستای تحقق

از این فرایند طوالنی پیکار ضد کار مزدی و برای ای دقیقاً برش کنکرت و حسابشده

این مطالبات باید فروپاشی شیرازه روند تولید محو کار مزدوری را منعکس سازد. 

 سانها هدف گیرد.و بازتولید سرمایه را به نفع ارتقاء معیشت، رفاه و تعالی ان

پیوند زدن دستمزد به اختصاص کل محصول اجتماعی ساالنه برای زندگی و 

رفاه و امکانات اجتماعی شهروندان، تعلق حقوق کامل کارگر شاغل به کار 

چون و چرای حقوق بی خانگی، ارجاع بیکاری به ذات سرمایه و تأکید بر انطباق

ن همه مایحتاج معیشتی و شاغل و بیکار، خواست رایگان شدهای انسان

 دقیقاً از چنین مکان و سرشتی برخوردار است. ها رفاهی کارگران و مانند این

 . همپیوندی ارگانیک سازمانیابی با محتوای مبارزه ضد کار مزدی 2

طبقه کارگر در بنیاد خود روایتی ای تودههای روایت دو تشکیالتی حزب و سازمان

بودن جنبش  داریسرمایهک است. این روایت اساس ضد بورژوائی و سوسیال دموکراتی

کند، به رغم سیمای دروغین ظاهری اش، رهائی طبقه می کارگری را به طور کامل نفی

بیند، شیرازه سرمایه ستیزی طبقه کارگر را نمی این طبقههای کارگر را مطلقًا امر توده

سیالیسم بورژوائی را دولتی و سو داریسرمایهپاشد، خط مشی استقرار می از هم

نماید. سازش و اجماع با می جایگزین مبارزه طبقاتی پرولتاریا برای محو کار مزدوری

کند، رژیم ستیزی ضد کار مزدی را با می را به کارگران دیکته داریسرمایهنظام 

های قدرت پیکار توده سازد،می ون نمائی سرنگونی طلبانه بورژوائی جایگزینیاپوزیس

با شکل  داریسرمایهیقه جا به جائی یک شکل برنامه ریزی کار و تولید ا وثکارگر ر

نماید و در یک کالم ضربات مرگبار و مخربی را بر جنبش کارگری وارد می دیگر ان

نماید. بحث سازمانیابی در حوزه نگاه و پراتیک ضد کار مزدی می نموده و همچنان وارد
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کارگر علیه سرمایه و تدارک اتحاد  طبقههای بحث متشکل نمودن جنبش توده

 برای نابودی نظام بردگی مزدی است. سازمانیابی طبقه کارگر ها،سراسری این توده

تواند ظرفی برای سازش و اجماع با بورژوازی در یک سوی و ساز و کار تبعیت نمی

وی کارگران از یک الیت ماورای خود برای رژیم ستیزی بورژوائی و ماوراء طبقاتی در س

تواند بر پایه جراحی فعالین کارگری از بدنه نمی دیگر باشد. سنگ بنای تشکل کارگری

های مبارزه طبقاتی، تبدیل آنها به یک الیت حزبی باالی سر طبقه کارگر و گسیل توده

کارگر برای ساختن سندیکا و اتحادیه یا هر نوع ظرف دیگر مؤمن و منقاد به رابطه 

 استوار گردد. خرید و فروش نیروی کار 

سوسیال های و راه حل پردازیها رویکرد ضد کار مزدی شالوده همه این روایت

ریزد. در اینجا گفتگو بر می رفرمیستی در رابطه با سازمانیابی جنبش کارگری را در هم

متشکل شدن این جنبش  داریسرمایهکارگر و ضد های سر متشکل شدن جنبش توده

ه و الستیک البرز یا شرکت واحد اتوبوسرانی و صدرای است. کارگر نیشکر هفت تپ

بوشهر یا کل کارگران دیگر به حکم شرائط واقعی زندگی و موقعیت خویش در سیطره 

مناسبات کار مزدی، به صورت مستمر علیه این مناسبات و قدرت سیاسی مدافع آن در 

جنبش این  جنگ و جدال هستند. پیشنهاد سندیکاسازی و مبارزه سندیکالیستی به

تواند باشد که بسیار آگاهانه و در غیر می کارگران فقط و فقط توصیه افراد و گرایشاتی

و علیه کارگران کمر بسته اند. این  داریسرمایهاین صورت ناآگاهانه برای خدمت به 

خواهند کل زندگی و شانس زنده ماندن خود یا همزنجیرانشان را به نمی کارگران

بفروشند، آنها ح بازتولید و ماندگاری این نظام و مصالها سرمایهملزومات سودآوری 

هیچ قید و شرط معیشت و آموزش و بی خواستار زندگی هر چه مرفه تر، تضمین

بهداشت و درمان و همه چیزهای دیگر هستند. کارگران برای تحمیل این مطالبات و 

ه باید متشکل شود. کنند و همین پیکار آنهاست کمی انتظارات بر سرمایه پیکار

کارگر هفت تپه، الستیک البرز، ایران برک رشت، صدرای بوشهر، کوره های توده
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صنفی های عسلویه، جمعیتیا نفت و گاز اورمیه و قرچک، مدارسهای پزخانه

شکرسازان، الستیک سازان، نساجان، کشتی سازان، آجرپزان و معلمان و نفتگران 

شنده نیروی کارند، همه آنها مطالبات مشترک و یکسانی نیستند، اینها تماماً توده فرو

دارند. کل این کارگران خواستار تحمیل این مطالبات بر سرمایه هستند و برای این کار 

کنند، هیچ بخشی از این  کارگران بدون اتحاد و حمایت عملی فعال می مبارزه

شند. تا لحظه حاضر بانمی دیگر قادر به حصول هیچ مقدار از مطالبات خودهای بخش

آنان به دلیل تشتت و فقدان رشته آهنین اتحاد به های شمار کثیر اعتصابات و خیزش

شکست منتهی شده است. این کارگران و همه همزنجیرانشان در هر قلمرو کار و تولید 

فروشنده نیروی کار با مطالبات و اهداف مشترک طبقاتی و از های تنها به عنوان توده

توانند مطالبات روز خود را بر می داریسرمایهازمان سراسری متحد ضد درون یک س

سرمایه تحمیل کنند. کسانی که سراسیمه پیشنهاد ساختن انجمن صنفی و سندیکای 

کنند، بسیار مشخص است که نه می صنف خاص را در پیش روی این کارگران پهن

بورژوازی از خطر جنبش برای حل معضالت کارگران بلکه کاماًل بالعکس برای نجات 

 نمایند. می این کارگران تقال داریسرمایهضد 

سازمانیابی ضد کار مزدی طبقه کارگر نطفه بالنده سازمان سراسری برنامه ریزی 

است. در  داریسرمایهشورائی کار و تولید کمونیستی در فردای سرنگونی دولت 

تند که از درون شوراهای کارگر هسهای کمونیسم لغو کار مزدی تمامی آحاد توده

خویش و زنجیره سراسری این شوراها کل برنامه ریزی کار و تولید را در راستای پاسخ 

 به نیازهای واقعی تعالی جسمانی و فرهنگی و فکری و معنوی خویش برنامه ریزی

کنند. در آنجا هیچ نوع نهاد باالی سر کارگران موجود نخواهد بود، وجود هر حزب و می

ارگان قدرت متمایز از شوراهای گسترده و سراسری شهروندان کارگر فاقد هر  هر شکل

شکل موضوعیت خواهد بود. اگر بنا است مبارزه طبقاتی کارگران به کمونیسم لغو کار 

پس استخوانبندی این دخالتگری  –که قرار است چنین شود  –مزدی منتهی گردد 
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تشکل یابی پروسه پیکار روز آنها پدید آگاهانه و خالق و جمعی کارگران باید در نوع 

آید و رشد کند. سازمانیابی جنبش کارگری باید تجلی امحاء انفصال فعاالن و آگاهان از 

شود. بحث بر سر این  داریسرمایهتوده همزنجیر خویش در روند روز مبارزه علیه 

 ان حضورنیست که این فعالین بدون هیچ معضل امنیتی و به طور آزاد در میان کارگر

یابند. گفتکو این است که این فعاالن و آگاهان و چاره گران در هر شرائطی که می

هستند با عمل و فکر و چاره پردازی خود موجودات اندرونی مبارزات کارگران باشند و 

 راه ابراز حیات سیاسی خود را در این فرایند جستجو کنند.

 . راهکارهای روز جنبش ضد کار مزدی3

ص ضد کار مزدی پیرامون مسأله سازمانیابی و مطالبات روز جنبش کارگری، روایت خا

کند. باالتر گفتیم که مطالبات می راهکارهای مناسب و کنکرت ضد کار مزدی را طلب

حی و حاضر طبقه کارگر از منظر سیاسی و طبقاتی این جنبش بنیاد خود را بر تعرض 

سازد، سازمانیابی کارگران نیز می رزش استواربه روند کار سرمایه یا پروسه تولید اضافه ا

در روایت این جنبش همان پروسه تمرکز قوای طبقاتی برای تحمیل مطالبات مذکور بر 

نکات کامالً روشن است و مرزهای ای است. تا اینجا اگر چه پاره داریسرمایهنظام 

ما هنوز جای  واقعی این جنبش با همه رویکردهای دیگر بسیار شفاف و برجسته است ا

پاسخ به یک پرسش بسیار اساسی خالی است. این پرسش که طبقه کارگر با فرض 

تواند مطالبات خود را بر بورژوازی می و راهکارهاها متشکل شدن با توسل به کدام شیوه

و حتی تشکل بدون گزینش راهکارهای مؤثر مورد نیاز ها تحمیل نماید. طرح خواسته

و ضد کار مزدی  داریسرمایهانتظارات، هنوز پراتیک واقعی ضد  وها تحقق این خواسته

کند. طبقه کارگر تاریخاً و در سطح نمی دهد  و تضمیننمی مبارزات کارگران را توضیح

، تظاهرات خیابانی، تسخیر کارخانه، حمله ز راهکارهائی مانند اعتصاب، قیامبین المللی ا

ود بهره گرفته است. همه این راهکارها در به مراکز قدرت سرمایه در پیشبرد جنبش خ

و ها ی مختلف متناسب با شرائط روز و ظرفیت اعمال قدرت کارگران از کارائیها دوره
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اعتبار خاص خود برخوردارند. در شرائط مشخص جامعه ایران و موقعیت کنونی طبقه 

 ت مبارزهکارگر واقعیت این است که بسیاری از این راهکارها گرهگشای واقعی مشکال

نفری کارگران نیشکر هفت تپه تا تاریخ نگارش این نوشته  5000باشند. اعتصاب نمی

حدود یک ماه به درازا کشیده است. در طول سالهای اخیر اعتصابات مهم طوالنی مدت 

از همین نوع یا حتی گسترده تر به دفعات رخ داده است. مبارزات معلمان، اعتصاب 

کم و زیاد یا ضعف و اری دبا مق ها،تیک البرز و مانند اینرانندگان شرکت واحد، الس

شدت در همین حدود برد داشته اند. این اعتصابات عموماً بدون حصول هیچ نتیجه یا 

 در بهترین حالت با دستاوردهای بسیار نازل به پایان رسیده اند. 

سد پاسخ آن رمی اما اینکه راهکار مؤثر در این شرائط چیست؟ سؤالی است که به نظر

را روند روز جنبش کارگری ایران کم و بیش از عمق به سطح کشیده است و عماًل در 

پیش پای خود قرار داده است. این پاسخ دقیقًا همان است که جنبش ضد کار مزدی 

نیز آن را راهکار طبیعی، رادیکال و کارساز برای شکستن بن بست کنونی جنبش 

ایران یک روند  داریسرمایهداند. می ر این جنبشکارگری و بالندگی سرمایه ستیزت

حتی  ها،کند، انحالل، فروپاشی و تعطیل کارگاهمی پرشتاب تمرکز سرمایه را طی

کارگر به باال، ادغام این مراکز کار و تولید در هم و تشکیل  50دارای های کارگاه

زرگ صنعتی و تجاری به جای واحدهای منفرد و پراکنده، یک فرایند بهای تراست

ایران شده است. سرمایه داران با اتکاء به قوای  داریسرمایههمیشگی اقتصاد روز 

خود را از های سرکوب دولت بورژوازی، بدون دغدغه خیال و با فراغ بال سرمایه

کنند و در این گذر هر روز می کم سودتر به قلمروهای بسیار سودآوتر منتقلهای حوزه

نمایند. از این که بگذریم می چندین کارخانه را در این یا آن منطقه مملکت تعطیل

کارخانجات تولید قند و شکر و مانند  ها،از اقتصاد ایران از جمله نساجیهائی بخش

ه در اینها به دلیل فرسودگی بیش از حد ماشین آالت و استفاده از تکنولوژی بسیار کهن

کند و سرمایه نمی وضعیت موجودشان اصالً کیسه آز سودجوئی صاحبان آنها را پر
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رغبتی هم به بازسازی تکنیکی این واحدها و استفاده از ها داران مالک این کارخانه

دهند. دلیل این امر کاماًل معلوم است. این عده از نمی مدرن روز نشانهای تکنولوژی

خود را به جای اختصاص به این امور در های هند که سرمایهدمی سرمایه داران ترجیح

کنند و عماًل این کار را در سطحی وسیع  بسیار پرسودتر نوین پیش ریزهای هعرص

 دهند. می و انجاماند انجام داده

طوالنی مدت پرداخت های این نکته بسیار قابل توجه است که شالوده تأخیر

جوشد. می درست از همین روند فراها سرمایه دستمزدهای کارگران توسط صاحبان

جدید و با پشتوانه های خود به حوزههای سرمایه داران در تدارک انتقال سرمایه

دهند دستمزدهای کارگران را نیز وثیقه رفع کسر و می نیرومند دولتی که دارند ترجیح

هزاران کارگر را نوین  خود کنند. آنان به طور مثال حقوق صدها و های کمبود انباشت

در های نمایند و معادل آن را یکجا به سرمایهنمی برای ماههای طوالنی اصاًل پرداخت

کنند. محصول بسیار زنده و برمالی این روند که مدت می حال پیش ریز خود اضافه

زیادی پشت سر هم های هاست در برابر دیدگان همه ما قرار دارد. این است که کارگاه

شوند و پرداخت دستمزدهای کارگران اخراجی، می دند. کارگران اخراجگرمی تعطیل

 افتد. می مختلف به تعویقهای بعالوه شاغالن احتمالی نیز، به بهانه

باالتر گفتم که وضعیت موجود و مقطع کنونی حیات جنبش کارگری، راهکار روز 

صحنه فرا رانده  مبارزه را که دقیقاً راهکار جنبش ضد کار مزدی است عمالً به جلو

تشکیل شوراهای ضد کار  ها،است. در دل وضعیتی که تصویر کردیم اشغال کارخانه

توسط چنین ها وسیع کارگر و برنامه ریزی کار و تولید این کارخانههای مزدی توده

 داریسرمایهشوراهائی تنها راه و در همان حال رادیکال ترین راهکار برای مقابله با نظام 

فراوانی که قبالً اشاره شد به طور واقعی راه دیگری در های گران کارخانهاست. کار

مقابلشان باز نیست و هر راهی جز این صرفًا راه ماندن و نابود شدن در زیر فشار 

سؤاالت ای هیچ حد و مرز نظام بردگی مزدی است. در اینجا طرح پارهبی تهاجمات
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ترین پرسش این خواهد بود که پیروزی مهکامالً مفروض و حتی بدیهی است. اولین و م

شود و جنبش کارگری ایران در این موقعیت ضعیف و می این راهکار چگونه تضمین

اجرای خواهد از عهده انجام این مهم، تحمل مخاطرات سر راه و می فرسوده چگونه

نی آید؟ تا آنجا که به ابعاد مشکل بودن، مخاطرات و سهمگیپراتیک موفق این راهکار بر

شود جای هیچ تردیدی نیست. می پراتیک کردن این راهکار یا راهکاری نوع آن مربوط

و « کنندنمی بحبوحه دعوا حلوا پخش» اما فراموش نکنیم که به قول معروف در 

تواند و می باشد. آنچهنمی مقدورها پیروزی در هیچ جنگی بدون تحمل تمامی دشواری

های درجه سختی کار، فرساینده بودن راه و تاوان باید مورد گفتگوی جدی قرار گیرد

بسیار سنگین مورد نیاز پیروزی نیست. این اصل ممکن بودن و نبودن پیروزی و درجه 

تواند به درستی مورد بررسی واقع شود. ما از یک جنگ واقعی می احتمال آن است که

ما پیروزی در باشند، امی جنگ مفروضهای کنیم. تمامی دشواریمی طبقاتی گفتگو

 این جنگ نیز کامالً  مقدور و ممکن است. این کار نیازمند آن است که:  

تشکیل شوراهای ضد کار مزدی در هر کدام از مراکز کار و تولید در حال تعطیل،   الف:

نخستین گام است. این شوراها در اساس به عنوان ظرف مبارزه و اعمال قدرت کارگران 

 ها،باشند و مبارزه برای ایجاد آننمی در حال تعطیلهای انهآیند، خاص کارخمی پدید

کارگر در همه های پروسه سازمانیابی توده داریسرمایهتنها شکل رادیکال، موفق و ضد 

 در حال تعطیل مربوطهای کند. با همه اینها تا جائی که به کارخانهمی جاها را تعیین

خانه است. به بیان دیگر در این واحدها گردد، هدف مشخص و عاجل آنها تسخیر کارمی

به عنوان ظرف اعمال کارگر است و شورا های اشغال کارخانه امر فوری و عاجل توده

 قدرت کارگران باید این وظیفه را دستور کار روز خود سازد. 

تشکیل شوراها و تسخیر کارخانه اگر چه کاری مهم و دشوار است اما این کار با  ب:

و معضالت خود فقط نقطه شروع رویاروئی با دشوارهای بسیار عظیم تر  هاهمه دشواری

بعدی است. کارخانه باید اداره شود و روند کار و تولید کارگاه باید توسط آحاد کارگران 
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متشکل در شوراها برنامه ریزی گردد. برای اداره کارخانه و برنامه ریزی تولید، مواد 

کارآمد و فراوان چیزهای دیگر الزم است. برای  خام، وسائل کمکی، تکنولوژی مدرن و

تهیه همه این مایحتاج نیز مقدم بر هر چیز پول مورد نیاز است. شورای کارگران باید 

بتواند کل هزینه الزم این کار یا در واقع ماشین آالت، مواد خام، وسائل کمکی و همه 

نوبه خود در گرو قدرت  تحمیل کند. این کار به داریسرمایهلوازم دیگر را بر دولت 

از قدرت که دولت بورژوازی را با همه عظمت و سبعیت ذاتی و ای است. سطح و درجه

طبقاتی اش مجبور به تمکین نماید. پیداست که چنین میزانی از قدرت در ظرفیت 

شورای کارگری این کارخانه و آن کارخانه چند ده نفری، چند صد نفری یا حتی چند 

باشد. درست به همین دلیل شوراها باید متحد و همرزم شوند. ینم هزار نفری هم

در حال تعطیل، باید به هم جوش بخورند و در درون یک های شوراهای همه کارخانه

 .شورای سراسری، برای اعمال قدرت هر چه گسترده تر و نافذتر آماده گردند

تی الزم برای پیشبرد در یک برخورد پراتیک و آگاهانه به واقعیت توازن قوای طبقا ج:

در حال تعطیل، های موفق مبارزه باید قبول کرد که تشکیل شوراهای کارگری کارخانه

اتحاد این شوراها و اعمال قدرت گسترده و سراسری آنها هم به هیچ وجه برای مجبور 

در عداد ها به قبول مطالبات بالفعل کافی نیست. همه این داریسرمایهساختن دولت 

اساسی های ار هستند، موفقیت در انجام آنها شرط حیاتی برداشتن گاممقدمات ک

استراتژیک اقتصاد به عرصه مبارزه و حمایت عملی های بعدی است. ورود کارگران حوزه

توسط شوراهای کارگران، مؤلفه بسیار تعیین کننده و ها آنها از تسخیر کارخانه

یبت آن خطر عظیمی برای هر سرنوشت سازی است که حضور آن تضمین پیروزی و غ

نوع پیروزی است. بدون کارگران نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل، آب و برق، 

امید بسیار زیادی به پیروزی  ها،معلمان مدارس، پرستاران و سایر کارگران بیمارستان

در کار اشغال کارخانه نیست. اما هر میزان ورود کارگران این  داریسرمایهشوراهای ضد 

فاحش به خاک مالد. یک روز اعتصاب ای تواند پوزه دشمن را به گونهمیها وزهح
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 و خطوط مواصالتی میان بندرعباس با سایر شهرهاها کارگران حمل و نقل جاده

را مختل سازد. چند روز اعتصاب این  داریسرمایهتواند کل زنجیره کار و تولید می

مصالح و ماتریال الزم برای پروسه تولید ها کارگران باعث خواهد شد که غالب کارخانه

را دریافت نکنند و به این سان روند کار سرمایه دچار اخالل اساسی گردد. نقش 

کارگران نفت و آب و گاز و برق شاید از این هم مهمتر باشد. تعطیلی مدارس کشور و 

ه مصمم تواند آخرین مقاومت سبعانه دولت سرمایه در مقابل ارادمیها بیمارستان

جنبش کارگری را در هم بشکند. کارگران تمامی این واحدها و مراکز کار و تولید برای 

در حال تعطیل دفاع کنند نیازمند های اینکه بتوانند از همزنجیران خود در کارخانه

خویش  داریسرمایهباشند. این کارگران از طریق ایجاد شوراهای ضد می متشکل شدن

ت وسیع خود را به میدان کشند و درست به همین دلیل پروسه توانند قدرمی است که

این همرزمی و همجوشی در همان حال بخش مهمی از پروسه سازمانیابی سراسری 

 کارگر خواهد بود. های ضد کار مزدی توده

 . رژیم ستیزی ضد کار مزدی4

 سنت رفرمیسم چپ میلیتانت رژیم ستیزی فراطبقاتی است. این که یک حزب در یک

شرائط خاص بحرانی و فروماندگی رژیم سیاسی حاضر، زیر نام دروغین کمونیسم به 

سندیکالیسم آویزان بوده اند، دار  همین حزب تاریخاً بههای کارگرانی که بر پایه توصیه

ام دهد. حزب قدرت را تسخیر کند و کارگران هم به کارخانه باز گردند و به ور قیدست

ه دهند. حالت کاماًل معکوس و متضاد این رویه در مورد فروش نیروی کار خود ادام

جنبش ضد کار مزدی مصداق دارد. مسیر سرنگونی دولت بورژوازی در تلقی این 

کند که تا اینجا تشریح کرده ایم. کارگرانی می جنبش دقیقًا از همان گذرگاههائی عبور

ارگرانی که خود را برای سازند، کمی خود را مطرح داریسرمایهضد ای که مطالبات پایه

دهند، آنان که در همین راستا می تحمیل مطالبات ضد کار مزدی بر سرمایه سازمان

زنند و شوراهای ضد کار مزدی را ظرف اعمال قدرت علیه می دست به تسخیر کارخانه
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مختلف کار های در همه حوزهها سازند. کارگرانی که برای پیشبرد این هدفمی سرمایه

خورند و از درون مبارزات روزمره برای حصول مطالباتشان به می به هم پیوند و تولید

گردند، آری این کارگران در همین مسیر به صورت لحظه به می طور سراسری متشکل

کنند. ماشین دولتی سرمایه در همه می لحظه و گام به گام با دولت بورژوازی نیز پیکار

ی دفاع از سرمایه دست به سرکوب و قلع و قمع جا با تمامی قدرت اختاپوسی خود برا

زند. در مقابل متشکل شدن آنها، در برابر مطالبات آنان، در برابر می جنبش آنها

و در ها اعتصابات و مبارزاتشان، در رویاروئی با تسخیر کارخانه توسط آنها، در راهبندان

جنبش کارگری  یابد ومی همه مقاطع پیکار با همه سبعیت در صحنه جدال حضور

از پروسه کارزار حاد طبقاتی با دولت آزاد نیست. در اینجا مبارزه ای الجرم هیچ دقیقه

است. این رژیم درست  داریسرمایهبا رژیم سیاسی جزء الیتجزای مبارزه علیه اساس 

در همین راستا و از درون همین سنگر توفانی ضد کار مزدی است که به دست 

 گردد.می سرنگون پرولتاریای سوسیالیست

 مختلف مبارزه ضد کار مزدی های . هم پیوستگی و وحدت حوزه5

رفرمیسم چپ تاریخاً جنبش کارگری را قطعه قطعه کرده است و هر کدام از این 

قطعات را به نازل ترین بها به دموکراسی طلبی خلقی و سوسیال بورژوائی فروخته 

ش بیکاران، جنبش محیط زیست و است. جنبش مستقل زنان، جنبش دانشجوئی، جنب

دهها جنبش دیگر که در روایت احزاب این طیف قرار است هر کدام سنگری برای 

مبارزه دموکراتیک باشند و هیچ کدام از آنها هیچ کاری با مبارزه ضد کار مزدی نداشته 

رادیکال و های ضد کار مزدی منشور انتظارات و خواستهای باشند. منشور مطالبات پایه

طبقه کارگر اعم از زن و مرد و کودک و شاغل و بیکار های سرمایه ستیز کل بخش

است. این منشور در همان حال میثاق پیکار متحد کل کارگران برای تحقق این 

است. زنان فقط در عمق  داریسرمایهمطالبات و هموارسازی راه مبارزه تا نابودی کل 

روز خود را متحقق سازند. شعار های تهتوانند خواسمی جنبش ضد کار مزدی است که
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ممنوعیت هر نوع دخالت دولت در امر زندگی و ازدواج و جدائی و پوشش و هر چیز 

از بین رفتن کار خانگی و تعلق حقوق کامل ایام اشتغال به این نوع کار  ها،دیگر انسان

داری گهتا زمانی که وجود دارد، رایگان شدن کامل مهد کودک و آموزش و پرورش و ن

از بزرگساالن و معلوالن و نوع این مطالبات است که بیحقوقی مضاعف زنان را آماج 

دهد. زنان در سنگر پیکار سراسری ضد کار مزدی می حمله جدی، زنده و پراتیک قرار

توانند این مطالبات را حصول کنند. هر نوع سخن از مبارزه یا متشکل می است که

به ریشه کل جنبش کارگری و از جمله ای ران شاغل تیشهشدن مجزای بیکاران از کارگ

به مبارزات کارگران بیکار است. کارگر بیکار بدون همگامی و همرزمی کارگر شاغل 

نیروئی نیست. خواست تعلق کل دستمزد شاغالن به بیکاران و پیوند خوردن سطح 

 ارگر است کهدستمزدها به اختصاص کل محصول اجتماعی ناشی از کار و تولید طبقه ک

کارگر علیه نظام های تواند راهگشای حل معضالت بیکاران و میثاق اتحاد همه تودهمی

بردگی مزدی باشد. مبارزه با آلودگی محیط زیست بدون مبارزه مستقیم علیه کار 

است و دانشجو نه موجودی مریخی و خارج از مدار ای مزدی سخن عوامفریبانه

العکس انسانی متعلق به طبقات مختلف است. بر موجودیت طبقات اجتماعی که ب

 سیاسی و اجتماعیهای و برای آزادیها حقوقیبی همین اساس مبارزه او علیه مظالم و

 تواند تابعی از مبارزه طبقاتی جاری درون جامعه نباشد. نمی

 افق لغو کار مزدی  .6

نوع سازمانیابی، با جنبش ضد کار مزدی با مشخصات باال، با مطالباتی که گفتیم، با 

بدیل پروسه پیکار جاری به بستر کارهای ستمر برای تحقق آن مطالبات، با تپیکار م

آگاهگرانه ضد کار مزدی، با کالبدشکافی مدام عینیت کاپیتالیستی و بسط این 

کالبدشکافی به پراتیک مبارزه روز، با بسیج و تدارک هر چه گسترده تر و سازمانیافته 

کارگر در کازار ضد کار مزدی، گام به گام راه را برای تضعیف و عقب های تر تمامی توده

سازد. می و تعرض نیرومندتر پرولتاریای سوسیالیست هموار داریسرمایهنشینی بیشتر 
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سازد و شوراهای کارگری ضد می این جنبش در همین مسیر دولت بورژوازی را ساقط

سرمایه، ظرف اعمال قدرت و تحمیل کار مزدی را که در تمامی طول پیکار علیه 

مطالباتش بر طبقه بورژوازی و بستر آگاهی و تسلیح طبقاتی و تدارک ضد کار مزدی 

 اش بوده است، به سازمان سراسری شورائی برنامه ریزی کار و تولید کمونیستی بسط

 دهد.   می

پیش روی در جائی از این نوشته، در شروع چه باید کردها؟ از وجود دو راه حل در 

جنبش کارگری ایران در موقعیت کنونی سخن گفتیم. راه حل ضد کار مزدی را بسیار 

مختصر توضیح دادیم. این رویکرد هم اکنون ولو نه چندان نیرومند در عمق جنبش 

کارگر بالیده است. مطالبات های کارگری ایران و در فضای پراتیک پیکار طبقاتی توده

انیابی مبارزات کارگران، افق لغو کار مزدی، راهکارهای روز روز طبقه کارگر، بستر سازم

مبارزه و همه مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی را با پراتیک شفاف در میدان کارزار علیه 

و از همه لحاظ منسجم این رویکرد دار سرمایه پهن کرده است. ظهور آگاه، پراتیک، افق

مهم در تاریخ حیات این جنبش است. در قلب جنبش کارگری ایران یک رخداد بسیار 

تا چند سال پیش فقط رویکردهای راست و چپ بورژوائی بوده است که در قالب این 

حزب و آن حزب و این سازمان یا آن گروه به نام کارگران، به نام حزب کمونیست 

رانده است. این وضع امروز تغییر یافته است و کمونیسم می کارگران و مانند اینها سخن

راستین لغو کار مزدی با صف آرائی زنده، پراتیک و مصمم خود راه واقعی پیکار 

را در مسیر جدال جاری طبقه کارگر ایران باز کرده  داریسرمایهسرنوشت علیه نظام 

کارگر برای رهائی از جهنم شرارت و توحش بردگی مزدی سوای این های است. توده

 راه هیچ راه دیگری ندارند. 

ی دیگر راه ماندن در دوزخ سرمایه، راه گرسنگی، فقر، ذلت، حقارت، سیه همه راهها

روزی و نابودی است. کلیه افراد، احزاب، محافل، گرایشات و نیروهائی که به راهی 

اندیشند و کارگران را به مسیری سوای این مسیر می سوای راه جنبش ضد کار مزدی
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تعلق دارند. اینکه اینان خود  داریسرمایه کنند به راه دوم یا راه ماندگارسازیمی دعوت

را چپ یا راست، کمونیست!! یا لیبرال یا هر چیز  دیگر نام نهند در اصل ماجرا هیچ 

نیست. و الفاظ ها آورد. بحث مطلقاً بر سر ادعاها، عقاید، اسم و رسمنمی تغییری پدید

کنند، می نامی پراتیکسخن از پراتیک زنده مبارزه طبقاتی است و آنچه اینان زیر هر 

در جهنم بردگی مزدی است. این ادعائی است ها و راه ماندگارسازی انسانراه سرمایه 

 که تاریخ مبارزه طبقاتی قرن بیستم بهترین گواه صحت آن است. 
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 2006سپتامبر  25        موقعیت طبقات اساسی و راهکار روز پرولتاریا در ایران

 

گذرد. هر روز از این می سال از وقوع قیام بهمن و عمر دولت اسالمی بورژوازی 27

قدرت این رژیم، روزی در بهبود موقعیت های دوران، روزی در تحکیم بیشتر پایه

بورژوازی و پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران و باالخره و بارزتر از همه روزی در 

مرگبارتر بر شرائط زندگی و کار و امکانات معیشتی  افزایش فشار هر چه دهشتناک تر و

توان از سیر می طبقه کارگر بوده است. این عام ترین تصویری است کههای توده

ساله در درون جامعه ایران به دست داد. این تصویر بسیار هولناک  27تحوالت جاری 

ه طور است و محتوای سیاسی و طبقاتی آن برای آگاهان واقعی طبقه کارگر ب

بسیار تکان دهنده و وحشت آور است. این سؤال با عظیم ترین اعتبار و   قطع

موضوعیت تاریخی اینک در برابر تمامی فعالین جنبش کارگری ایران قرار دارد که 

واقعی رشد اقتدار گام به گام های پی، ریشهپی در های ریشه واقعی شکست

سال مبارزه مداوم  27ایران در طول  و تضعیف سنگر به سنگر طبقه کارگر  بورژوازی

طبقاتی در کجا نهفته است؟ این سؤال به احتمال زیاد برای بسیاری از کسانی که خود 

دانند، چندان جدی نیست و چه بسا می را فعالین چند آتشه مبارزه طبقاتی کارگران

خواهند گفت که همه چیز روشن است! بورژوازی قدرت ای عجیب جلوه کند! عده

شته و با توحش و سرکوب و قتل عام، موفق شده است جنبش کارگری را به عقب دا

بر جنب و جوش فعالین کارگری و ای راند یا به حضیض قدرت سوق دهد. عده

بخشهای قابل توجهی از طبقه کارگر در سالهای اخیر انگشت خواهند نهاد و کل تصویر 

اقتدار حزب و محفل خویش پیرامون را نادرست خواهند خواند. بسیاری نیز در برج عاج 

احتمال سقوط امروز و فردای دولت اسالمی داد سخن خواهند داد و هر نوع گفتگو در 

روند ضعف پرولتاریا و اقتدار فزون تر بورژوازی را دروغ تلقی خواهند کرد. این   باره

ز حرفها همه در درون و بیرون جنبش کارگری ایران نقل محافل است اما هیچ یک ا
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و برای لغو کار  داریسرمایهاین حرفها و عبارت پردازیها حرف دل فعالین جنبش ضد 

مزدی طبقه کارگر نیست. در اینجا سخن از تغییر هستی موجود است و اگر در طول 

سال نه تغییر که ضد تغییر حاکم بوده است، باید به سهم خود در قبال آنچه رفته  27

کی ازاین روند بوده ایم، باید ببینیم که چه رخ داده است حساب پس داد. ما جزء الینف

است؟ هر کدام از دو طبقه اساسی جامعه چه کرده اند؟ و نقش ما زیر اسم و رسم 

     فعالین جنبش کارگری چه بوده است؟

ایران  داریسرمایهو دولت دار بورژوازی گام به گام نیرومندتر شده است. طبقه سرمایه

بورژوازی بین المللی در پاسخ به های کی از موفق ترین بخشسال ی 27در طی این 

نیازهای انباشت، ارزش افزائی و خودگستری سرمایه اجتماعی بوده است. بورژوازی 

جهانی بار دار ایران در همین راستا همسان هارترین و درنده ترین بخش طبقه سرمایه

های عی را بر گرده تودهکل ملزومات این پاسخگوئی و کل بار بحران سرمایه اجتما

کارگر جامعه بار کرده است. تاریخ این دوران، تاریخ توسعه قدرت انباشت و سودآوری 

و الجرم تاریخ گسترش و تعمیق هر چه دردناک تر فقر و ها هر چه کالن تر سرمایه

تا  1375کارگر است. فقط در فاصله میان سالهای های گرسنگی و سیه روزی توده

تریلیون و اضافه ارزش  205تریلیون ریال به  83ولیدات بخش صنعت از ارزش ت 1380

تریلیون ریال  34ناشی از کار طبقه کارگر در واحدهای صنعتی در طی همین مدت از 

تریلیون ریال افزایش یافته است. در بخش معادن غیرنفتی در طول سالهای  87به 

تریلیون ریال و  6ال به حدود میلیارد ری 74ارزش تولیدات از  1380تا  1365میان 

از  1380تا  1370اضافه ارزش تولید شده توسط کارگران این بخش تنها در فاصله 

تریلیون و ششصد میلیارد ریال جهش نموده است. آمار و  4میلیارد ریال به  364

نمایند. در می حاصل از بخش کشاورزی نیز روند کامالً مشابهی را منعکسهای داده

مختلف زراعت، باغداری، های که در حوزه 1370  ش تولیدات کارگران در سالاینجا ارز

 11دامداری، مرغداری، جنگلداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل اندکی باالتر از 
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تریلیون عبور نموده است و  136از مرز  1380تریلیون ریال گزارش شده است در سال 

میلیارد ریال به  400تریلیون و  7مروها از اضافه ارزش حاصل از کار کارگران این قل

باید ارقام کوه پیکر اضافه ها تریلیون ریال نیل کرده است. به این داده 83رقم 

 120میلیارد دالر به حدود  18نفتی را که سیل آسا در طول سالهای اخیر از های ارزش

ین آمارها موقعیت میلیارد دالر در سال صعود نموده است اضافه کرد تا از البالی کل ا

و دولت دار سابقه طبقه سرمایهبی سرمایه اجتماعی ایران و جالل و جبروت تاریخاً

بورژوازی ایران را حدس زد. یک چیز را در تکمیل این نکات فراموش نکنیم. اینکه در 

بخش اعظم این ارقام به نوبه خود به صورت حیرت آسائی  1385تا  1380فاصله میان 

  گردیده است. دچار افزایش 

دولت بورژوازی ایران به یمن این سودهای نجومی و در پرتو استثمار بدون هیچ حد و 

کارگر، در طی این چند سال به عظیم ترین سرمایه گذاریها در غالب های مرز توده

و زیربنائی مورد نیاز ای اقتصادی دست یازیده است. در توسعه تأسیسات پایههای بخش

صنعتی و کاالها، های ران از قبیل بنادر و امکانات تسریع تخلیه محمولهای داریسرمایه

امان عظیم ترین طرحهای مخابراتی، بی بزرگ راههای مواصالتی، اجرای ایجاد 

گسترده سد سازی و آبیاری، تربیت نیروی کار متخصص و ارزان در سطوح های شبکه

حفاری های ، تولید فوالد، پروژهعالی آموزشی، مکانیزاسیون کشاورزی، انرژی هسته ای

نفت و گاز و همه قلمروهای دیگر، کالن ترین ارقام سرمایه را های و اکتشاف در حوزه

طرح عظیم مخابراتی به فاز  310بیش از  1385پیش ریز کرده است. فقط در سال 

در دست اجرا، گاه حتی در وسعت یک  رسیده است و شمار طرحهای داری بهره بر

شود. در سال جاری رشد ارزش صادرات غیرنفتی در قیاس با می الغ بر چند صداستان ب

میلیارد  7بوده است و برای نخستین بار در تاریخ ایران مرز   %100سال قبل بالغ بر 

کشور دنیا در  47دالر را پشت سر نهاده است. در این سال دولت بورژوازی ایران به 

ه است و شرکت پژو اتوموبیلهای ساخت خود را مقیاس نسبتاً کالن اسلحه صادر نمود
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کشور جهان و از جمله در فرانسه به فروش رسانده است. متوسط سرانه تولید  30در 

 3فوالد نرخ سرانه بین المللی تولید این فلز را محقق ساخته است. صادرات فوالد در 

رمیانه هم کند و بزرگترین مجتمع مس خاومی میلیون تن عبور 16سال آتی از مرز 

شده است. بورژوازی ایران در داری اکنون در استان آذربایجان شرقی وارد فاز بهره بر

 15داروهای مورد مصرف داخل، ساالنه  %95سال گذشته عالوه بر تولید  2طول 

میلیون دالر دارو به بازارهای بین المللی صادر نموده است و بر اساس ارقام گزارش 

 میلیون دالر را پشت سر 140تا پایان برنامه چهارم مرز  شده توسط رژیم این رقم

گذارد. در عرصه کشاورزی صنعتی و محصوالت زراعی چند سال است که نیاز به می

واردات غالت را منتفی ساخته است و در برخی موارد به جرگه ممالک صادر کننده 

ی کار متخصص پیوسته است. ظرفیت دانشگاهها و مدارس عالی یا مراکز پرورش نیرو

رسید اینک مدتی است که از نمی نفر 100000سرمایه که تا اواخر عمر رژیم شاه به 

   نفر باالتر رفته است.  2 000 000رقم 

سال با بهره گیری از شرائط  27و دولت بورژوازی ایران در طول این دار طبقه سرمایه

ش کارگری، در همه جنبهای خاص مبتنی بر ددمنشانه ترین حمام خونها و سرکوب

به ها قلمروهای باال به فتوحات نفرت بار زیادی دست یافته است. ابعاد این موفقیت

سیاسی و در حوزه دیپلوماسی های محدوده صرف اقتصادی محصور نیست، در عرصه

نیز سیر رویدادها همه جا به نفع دولت اسالمی سرمایه   داریسرمایهبین المللی دنیای 

وازی ژست. بورژوازی ایران در حال حاضر نقش نیرومندترین بخش بوربه پیش رفته ا

کند. دولت و سرمایه داران ایران در نقطه نقطه جمهوریهای می خاورمیانه را ایفاء

و رژیم اسالمی به رقیب اند فراوانی پیش ریز کردههای آسیائی شوروی سابق سرمایه

ها مبدل شده است. صادرات سرمایه و سیاسی مهم امریکا و اتحادیه اروپا در این کشور

کاالی ایران به امارات متحده عربی در همین سال جاری مرز یک میلیارد دالر را در 

نوردیده است و روابط تنگاتنگ اقتصادی بورژوازی ایران با کشورهای حوزه خلیج در 
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روز درون بخشهای مختلف سرمایه بین المللی را به های همه جا کفه رقابت

گذرد که شمار کثیر عمله و نمی ایران سنگین تر کرده است. روزی داریسرمایه  نفع

اکره سرمایه در باالترین سطح سیاسی از رئیس جمهمور و وزیر و نماینده مجلس 

گرفته تا خبره ترین کارشناسان اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و علمی با خدم و 

اکره و داد و ستد بر سر حل و فصل در سایر جوامع دنیا مشغول مذ  حشم سرمایه

نباشند. احمدی نژاد که بخشی از  داریسرمایهمسائل فیمابین یا موضوعات روز جهان 

چپ در محکمه تشخیص ایدئولوژیک خویش انتصاب وی به رئیس جمهموری را توهین 

دید!!! و احتمال قریب به یقین خلع می به ساحت مقدس مدنیت و دموکراسی بورژوازی

داد!!! امروز می وسط حرمت مداران تیزبین سرمایه را به کارگران ایران بشارتوی ت

دست کهنه کارترین سیاست پردازان بورژوازی جهانی را در پاسخ به نیازهای استمرار 

» سلطه سرمایه از پشت بسته است. نقش رژیم اسالمی در گروه موسوم به 

ده تر شده است، بورژوازی غرب اعم از دیگر تعیین کننهای از همه دوره«!! غیرمتعهدها

رقصند و می امریکا و اتحادیه اروپا بیش از هر زمان دیگر به ساز دولت بورژوازی ایران

دولتهای روسیه و چین، خوشه چینی از عواید مجادالت فیمابین این رژیم و امریکا را 

  کنند.می غنیمتی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی خود تلقی

موقعیتی است که بورژوازی ایران و دولت این های ه گفته شد بیان تیتروار مؤلفهآنچ

سال گذشته به صورت قدم به قدم در جریان کارزار گسترده تعمیق  27طبقه در طی 

استثمار طبقه کارگر ایران و به مدد سرکوب سراسری توحش بار جنبش کارگری برای 

ان جنگ، به کارنامه حیات، کار و پیکار خود کسب کرده است. حال به سوی دیگر مید

طبقه خویش نگاه اندازیم. توصیف موقعیت موجود حیات اجتماعی و سامان معیشت 

ارگان رسمی  « ایلنا» خود را بهتر است بسیار زنده، نه از زبان خویش که از خبرگزاری 

 و دولت دژخیم این طبقه گوش کنیم.دار همان طبقه سرمایه
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توانم رود. چه کنم وقتی نمیمی بینم که دخترم پنهانی کجا می»گفت: پیرمرد می. » 1

داند که گناه نیست اگر هم او را بسوزانم و هم حتی شکمش را سیر کنم...؟ خدا می

  « ...خودم را

ها پیداست که ایستیم. از نمای همشکل خانهمی "یثرب"کنار خیابانی در شهرک » . 2

من که خود از کارگران بازخرید شده نساجی  ی. راهنمادر شهرکی سازمانی هستیم

دهد و می اند نشانها پارک شدهبل خانهکه در مقا را هاییها و تاکسیاست کامیون

 « اندهایشان را به اینها فروختهاین چهارسال بیکاری خانه یگوید کارگرها تومی

کارخانه شماره یک نساجی را دارد  یکی از کارگران که بیست سال سابقه کار در . » 3

و هر ماه حق بیمه کار کردم گوید من از شانزده سالگی که پدرم مرد به جای او می

ام کنند. کی حاضر تا بیمه دهندنمی دادم. حاال در چهل سالگی که به من کار دیگری

گی سر ام تکمیل شود؟ می روم عملاست من چهل ساله را استخدام کند که سابقه بیمه

 « هاساختمان

 یروم دور میدان برامی : صبح زودگویدمی سال کار کرده است 18کارگری که . » 4

شاید در هفته دو روز کار گیرم بیاید. پول نان زن و بچه ام هم  کارگری ساختمان

اند. قد کشیده واند. بزرگ شده شود. من چهار تا بچه دارم که سه تایشان محصلنمی

چهار سال پیش را بپوشند. سه، ای مدرسه یها و مانتوهاکشند روپوشمی خجالت

 « کفش و لباس هم که تکلیفش روشن است

ها می روم میدان میوه و پنجشنبه غروب» دهد: می زن کارگر میانسالی توضیح. » 5

هایم... بچه یآورم برامی کنم و های لهیده و گندیده را جمع میو میوهها تره بار سبزی

    « ؟یعنی چیاری دند. چه می فهمند نا بچه

یک دختر شانزده ساله دارم. کمردرد » گوید: می سال سابقه کار 20. کارگر دیگری با 6

گویند باید آزمایشات دقیق انجام بدهد اما من با پول عملگی شکم  دارد. دکترها می

معالجه اش کنم. بردمش دکتر و  رمتوانم سیر کنم. پول ندا پنج تا بچه ام را هم نمی
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ندارم. شب و روز به  ،"یام آر آ"شش هزارتومان ویزیت دادم. گفتند باید برود  پنج،

بابا من را "کند  پشت افتاده. پاهایش اختیار بدنش نیست. شب و نصف شب گریه می

 ش؟ببرمنشینم که صدایش را نشنوم... با کدام پول  حیاط می یروم تو می "ببر دکتر.

خانه ما را ببینید. یک پتو انداختیم و رویش نشستیم. هرچه داشتم در این چهار سال 

 « فروخته ام ام را همفروختم. خانه یبیکار

 پسر دوازدهگیرد: می سال سابقه کار دنباله حرف همکارش را 16ی با کارگر دیگر. » 7

اما استخوان بچه ام بد ام پارسال افتاد و دستش شکست. دکتر برایش گچ گرفت ساله

گویند باید دکتر متخصص دست بچه را عمل کند که آن هم جوش خورد... حاال می

پانصد هزارتومان خرج دارد. اگر مسئولین چنین اتفاقی برایشان بیافتد... هاشمی، 

و درمانش نیستند؟ ببینید نژاد یا هرکسی که االن هست به فکر دوا ی خاتمی، احمد

ام دارد برای همه عمر فلج می شود و به رم که جلوی چشمم دست بچهدا من چه دلی

شب تا صبح دخترش از درد به  ام،توانم... یا همین همسایه خاطر پانصد هزارتومان نمی

    «زند.خانه ما ضجه می یپیچد. دیوار به دیواریم. انگار تومی خودش

افتد و  به گریه میاو  تر دم بخت.و چهار تا دخهستم من گوید: می زن کارگری»   .8

گوید  کند. یکی از کارگرها آهسته می می دوربه سختی از میان جمع خودش را 

. دیروز همینجا داشت دارد چهارتا دختر جوان از هفده سال تا بیست و دو سال»

خودش را می زد که دختر کوچکم دو شب است که خانه نیامده و به ما می گفت برویم 

        «توانم همه چیز را بگویم... . من نمیدنبالش

 لم آنقدر از درد پر است که نمیگوید دمی .کنممی سئوال اشاز اوضاع زندگی . » 9 

سه هزارتومان  یدانم چطور بگویم... دخترم دانشجو است. هر روز می رود سوادکوه. روز

نتوانستم کرایه ماشینش  شین دارد. در این دوسالی که دانشجو شده من حتیکرایه ما

بینم که دخترم پنهانی کجا میرود. چه کنم وقتی  را بدهم چه رسد به شهریه... می

داند که گناه نیست اگر هم او را  شکمش را سیر کنم...؟ خدا می توانم حتی نمی
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توانی شکم نمی گوید تو این درد را به کی بگویم؟ به من می. بسوزانم و هم خودم را

  « ... من چطور از او انتظار نجابت داشته باشم؟سیر کنیمن را 

وضعمان به فرمانداری قائم شهر  اعتراض به یما برادهد: می کارگری توضیح. » 10

دند و برای ترساندن ما رگبار انتظامی و ضد شورش آم یناگهان دیدیم نیرو رفتیم

مخصوصی ما را مثل  "یتورها"آمدند و با یک  ارتشی یهابستند. بعد ماشین هوائی

حیوان جمع کردند و تحویل دادند. چرا؟ من رفته بودم که بگویم نان ندارم. که زن و 

فهمم چیست؟ من با یک  سوادم جریانات سیاسی چه میبی اند. من که بچه ام گرسنه

گویم نان ندارم آنها مثل  کنم؟ من می یخواهم براندازمی ام؟عامل بیگانه یعمر کارگر

  .« زندان...اندازندم داخل  ان میحیو

طبقه ما در جهنم های نکات باال حدیث حال و روزگار بخش اعظم آحاد توده

ایران است. همزنجیران ما در سراسر مملکت با تفاوتی نامحسوس به  داریسرمایه

کشند و غالب آنان در بطن همین شرائط و با تحمل لحظه به لحظه می همین سان زجر

کنند که کمی باالتر در می را تولید و بازتولیدای غول عظیم سرمایهها روزی همین سیه

توصیف آن به اجمال حرف زدیم. اساساً رمز حیات و زایش و رشد و کوه پیکر شدن آن 

سرمایه و فلسفه کل اقتدار سرمایه داران و دولت هار بورزواژی در همین جا در تحمیل 

و نکبت و ادبار بر طبقه ما نهفته است. هر چه  هاحقوقیبی وها همین سیه روزی

سرمایه آماسیده است ما آب رفته ایم. هر چه سرمایه ستبر شده است ما بیشتر و بیشتر 

ما زبون و زبون اند نحیف شده ایم. به هر میزان که سرمایه داران مقتدر و مقتدرتر شده

ود افزوده است ما بیشتر به تر گردیده ایم. هر چه دولت بورژوازی بر نیرو و اقتدار خ

 داریسرمایهورطه فالکت و استیصال و حقارت سقوط کرده ایم. کشتی اقتدار و عظمت 

مسکنی و مذلت ما بادبان افراشته است و خون مکیده از بی بر دریای فقر و گرسنگی و

    کالبد فرسوده ما و کودکان ماست که سرمایه را غول آسا و غول آساتر ساخته است.



 341/   جنبش کارگری ایران

وقعیت روز دو طبقه اساسی جامعه در دو سوی میدان مصاف اینسان است. مهمترین م

سؤال این است که چرا؟ و به چه دلیل سیر حوادث سالهای بعد از قیام بهمن اینگونه به 

طبقه ما تا حدود بسیار زیادی ساده و های پیش رفته است؟ پاسخ برای همه توده

از هم سرکوب شده است. هر صدای ما در روشن است. جنبش ما سرکوب، سرکوب و ب

گلو خفه شده و هر نفس ما در سینه حبس شده است. ما را بارها و بارها قتل عام کرده 

اند، سرتاسر جامعه را به زندان عناصر آگاه و معترض طبقه ما مبدل ساخته اند. وجب 

پاسخی به وجب جامعه گورستان پیشروان و فعالین جنبش طبقاتی ما شده است. این 

است که مورد اتفاق همه ماست. در این هیچ تردیدی نیست اما واقعیت این است که 

در هر قد و  داریسرمایهاین پاسخ در عین صحت تا حدود زیادی ناکافی است. نظام 

قیافه و حالت، نظام اعمال قهر و توحش علیه طبقه کارگر است. قرار نیست سرمایه 

نوع ترحمی علیه هیچ اعتراض کارگری روا دارند. هیچ  داریسرمایهداران و دولت 

تحمل سرکوب، سبعیت و حمام خون، بخش الیتجزای مبارزه طبقاتی ما علیه نظام 

است و مبارزه برای نابودی این نظام به طور طبیعی از پیچ و خم تحمل  داریسرمایه

راغ موجبات گذرد. بر همین اساس باید به سمیها و کشتارها و جنایتها همین سبعیت

رسد که مروری در آنچه پشت سر می دیگر سقوط خود به این وضعیت برویم. به نظر

 نهاده ایم بازگوی حقایق زیادی باشد. 

در روزهای پس از قیام بهمن، در شرائطی که رژیم اسالمی سرمایه با تمامی درایت و 

ش علیه سبعیت در وجب به وجب جامعه برای سازماندهی توحش فاشیستی نیروهای

جنبش ما در تالش بود، ما از کارزار الزم و آگاهانه برای سازمان دادن جنبش طبقاتی 

خود در مقابل بورژوازی به کلی فرو ماندیم. ما در پروسه مبارزات و سپس قیام خویش 

توانست مبارزه می شرائطی را خلق کرده بودیم که بهره گیری آگاهانه طبقاتی از آن

ارتقاء دهد، اما قادر به چنین بهره گیری نشدیم ای سابقهبی ا به طورر داریسرمایهعلیه 

و این فرصت مهم تاریخی را بدون اخذ هیچ نتیجه از دست دادیم. ما هیچ افق روشنی 
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سرکش اعتراض علیه های در پیش روی خود نداشتیم اما سرتاسر وجودمان از شعله

خواستیم که به میزان می بود. سرشار داریسرمایهحقوقی و جنایات بی استثمار،

ظرفیت و توان پیکار روزمان مطالبات اجتماعی و طبقاتی خود را بر دولت جدید 

خلق و  تحمیل کنیم اما شعارهای خلق، داریسرمایهبورژوازی و کل نظام بشرستیز 

فرقه  توصیه سندیکا سازی و دعوت به  جمهوری خلق، حق تعیین سرنوشت ملی، 

هم باز داشت. دولت بورژوازی  داریسرمایههمان سطح ستیز جاری ضد  گرائی، ما را از

هر ثانیه از زمان را برای انسجام و استحکام بخشیدن به قدرت سیاسی و طبقاتی خود 

مغتنم شمرد و جنبش ما غرق در توهمات سوسیال خلقی قادر به گذاشتن هیچ سنگی 

حیاتی ای نشد. ما به گونه اریدسرمایهبر روی سنگ برای سازماندهی خود در مقابل 

محتاج اتحاد و تشکل علیه اساس کار مزدی بودیم، اما به جای این کار در جستجوی 

زدیم!! و بخش می را تند تند ورقها تشخیص تفاوت سندیکا و شورا انبوه کالسیک

بسیار قابل توجهی از نیروی پیکارجوی طبقه ما یک راست نقش ارتش پیشمرگ 

 کرد.می نالیستی را ایفاءنیروهای ناسیو

از های جنبش و انقالب ما پایههای ما شکست خوردیم و بورژوازی و دولتش بر ویرانه

سرگیری هر چه گسترده تر پروسه انباشت سرمایه، سودآوری هر چه کالن تر 

تحکیم قدرت سیاسی خود، بازسازی روابط طبقاتی خویش با جهان  ها،سرمایه

تمامی شروط و ملزومات بقای نظام بشرستیز کاپیتالیستی را  و پاسخ به داریسرمایه

استوار ساخت. بورژوازی پیروز شد ولی جنبش ما از بین رفتنی نبود، زیرا که تا 

جبری ترین پدیده هستی تاریخی و  داریسرمایهباقی است، مبارزه علیه  داریسرمایه

در هیأتی شکست خورده و  طبقاتی و اجتماعی ماست. مبارزه کارگران ادامه یافت اما

منهزم با نازلترین مطالبات، بدون داشتن هیچ سازمان، بدون هیچ افق روشن طبقاتی و 

بدون اینکه قادر باشیم حتی همان نازل ترین مطالبات خود را بر سرمایه داران و دولت 

آنها تحمیل کنیم. بورژوازی به یمن این وضعیت توانست به فتوحات خود در همه 
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که گفتیم ادامه دهد. فرسودگی ای اقتصادی و سیاسی و بین المللی به گونهای هعرصه

افقی جنبش کارگری به بورژوازی امکان داد تا بی سازمانی و تشتت وبی و شکست و

استثمار ما را هر چه وحشتناکتر شدت بخشد، تا سطح معیشت مان را که قبالً هم هیچ 

ا کودک خردسال را زیر فشار گرسنگی و فقر از بود بسیار هیچ تر گرداند. تا میلیونه

مدرسه محروم کند و راهی سیاهچالهای مرگبار فروش نیروی کار سازد. تا میلیونها تن 

دیگر از خردساالن معصوم را به کودکان خیابانی مبدل سازد. بورژوازی به یمن موقعیت 

ا برای سیر کردن مستأصل جنبش ما میلیونها تن از زنان طبقه مان را مجبور ساخت ت

شکم فرزندانشان به تن فروشی روی آرند. میلیونها تن از همزنجیران مان را ناگزیر نمود 

که برای رفع خطر مرگ ناشی از گرسنگی خود و خانوار، راه فروش اعضای بدن خویش 

در پیش گیرند. بورژوازی بر آوار خراب جنبش شکست خورده ما تمامی این جنایات را 

و شرارتها کوه سرمایه هایش را ها ال کرد و در پروسه اعمال این سبعیتعلیه ما اعم

بزرگ دنیا را در اشتیاق استثمار نیروی کار شبه رایگان های کوه آساتر ساخت. سرمایه

خود پیوند زد. امنیت و ثبات منبعث از های طبقه مان از چهار گوشه گیتی به سرمایه

بین المللی خود ساخت، نرخ صعودی اضافه حمام خون ما را وثیقه تحکیم موقعیت 

ناشی از استثمار ملیونها همزنجیران بزرگ و کوچک و جوان و پیر و مرد و های ارزش

زن طبقه مان را نردبان صعود خود به موقعیت برتر در عرصه رقابت با بخشهای دیگر 

یروی سرمایه جهانی ساخت. سرمایه به این همه بسنده نکرد، شرائط خرید و فروش ن

کار ما را به تاریک ترین و توحش بارترین عصر حیات بردگی مزدی رجعت داد. تعطیلی 

بدنی، های روز جمعه، هر نوع بیمه، هر نوع استخدام، هر نوع جبران خسارت و آسیب

هر دینار بیمه بیکاری و هر اثری از هر نوع دستاورد مبارزات ما یا مبارزات سایر 

 زندگی و قلمرو فروش نیروی کار ما محو ساخت. کارگران دنیا را از دائره

سال با ما چنین کرد و طنز تلخ تاریخ  27و دولت بورژوازی در طول دار طبقه سرمایه

اری دسال باز هم به قانون و قانونیت و قانونم 27این بود که در تمامی طول این 
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د و نوید سقوط سرمایه داران دل بستیم. ما را به رژیم ستیزی فراطبقاتی دعوت کردن

این رژیم و عروج خود به قدرت سیاسی و حل مشکالت در این گذر را از بام تا شام در 

گوشمان ساز نمودند. همچنان بر طبل دموکراسی طلبی خلقی کوبیدند و بخش قابل 

طبقه ما را زیر نام دروغین کارگر و کمونیسم پیشمرگ جنبش ملی های توجهی از توده

قدرت بسیار پراکنده، به مبارزات خود علیه بیکاری، بیای توده ساختند. ما به صورت

دهیم. یک می ادامه دادیم و تا امروز ادامه داریسرمایهعلیه گرسنگی، علیه جنایات 

چیز بسیار بسیار روشن بود. اینکه با تداوم این روند، بورژوازی باز هم روز به روز 

گردید. این روند می فلوک تر و مفلوک ترمی شد و طبقه ما لحظه به لحظه م نیرومندتر

شد و شکستن آن یک راه بیشتر نداشت. اینکه جنبش مان می باید در هم شکسته

خود به غلیان افتد. اینکه آگاهتر  داریسرمایهبسیار شفاف تر بر بستر واقعی پیکار ضد 

ی سرمایه گام بردارد، اینکه از اسارت راهکارهای رفرمیستی رها شود و شفافیت طبقات

جنبش ما با  داریسرمایهستیز خود را بیشتر و بیشتر به نمایش گذارد. فعالین ضد 

تالش ممکن خود دست به کار گسستن این روند شدند. آنچه در طول سالهای اخیر در 

این راستا صورت گرفته است هر چند در مراحل جنینی خود قرار دارد اما سنگی بر 

قوای طبقاتی به نفع جنبش کارگری است. این روند در  روی سنگ در کار تغییر توازن

حال تغییر است نه به این معنی که قدرت پیکار ما به طور بالفعل در قیاس با گذشته 

تحول یافته است، بلکه تنها به این معنی که تالش جاری هر چند اندک و در سطحی 

ق، هدف و راهکار هر چند محدود، برای بیرون کشیدن شیوه آرایش قوای طبقاتی، اف

پیشبرد مبارزه مان از زیر آوار افق پردازیها و راه حل بافیهای رفرمیسم راست و چپ 

  آغاز شده است. 

اینک با نقد روشن رفرمیسم راست و چپ به هم آمیخته  داریسرمایهمبارزه ما علیه 

های هکار تود داریسرمایهاست. این سخن که سرمایه ستیزی و مبارزه برای محو نظام 

وسیع و عظیم کارگر و نه کار نخبگان فرقه نشین مدعی نجات ماست، حرف دل شمار 
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رو به فزونی از آحاد طبقه کارگر گردیده شده است. در طول یک تاریخ نسبتاً طوالنی 

به ما القاء شده بود که کمونیسم یا جنبش محو کار مزدی مبتنی و متکی به نوعی 

ما بلکه از میان طبقات دیگر زائیده شده است!!! که ما اندیشه است!!! که نه از درون 

طبقه کارگر در هستی اجتماعی خود ظرفیت زایش جنبش ضد کار مزدی را نداریم!!! 

توانیم چند و چون مبارزه علیه بردگی مزدی را با فکر و ذهن و درایت و نمی که ما

ه مبارزه کارگر فقط و فقط شایستهای بصیرت خود حل کنیم!!! که ما توده

حامل های باید به فرقه داریسرمایهسندیکالیستی هستیم و برای چگونگی کشمکش با 

اند اندیشه رادیکال رجوع کنیم!!! که مارکس و انسانهائی چون وی فعالین طبقه ما نبوده

بلکه دانشوران طبقات دیگر بوده اند!!! که جنبش ما در طبیعت و سرشت خود سرمایه 

شه رهائی باید از مغز افاضل طبقات باال تراوش گردد!!! در تمامی طول ساالر است و اندی

این دوران به ما القاء شده بود که باید مبارزات مان معجونی از سندیکالیسم و رژیم 

ستیزی فراطبقاتی باشد تا در این راستا شرائط عروج یک نیروی رهائی بخش! ماوراء 

این صورت همه کارها درست خواهد شد!!!  خود، به قدرت سیاسی را فراهم سازیم و در

یک قرن تمام بورژوازی ما را سرکوب کرد و فرسود و رفرمیسم راست و چپ از درون 

آویخت، رفرمسم راست به قانونیت و قانون دار پوساند. بورژوازی همه جا فعالین ما را به

دروغین در  سرمایه آویزان ساخت و رفرمیسم چپ آنان را با هدف کارگرنمائیداری م

  خود جاسازی کرد. های پشت ویترین

این روند اکنون ترک برداشته است اما پیکار برای در هم شکستن آن همه جا آماج 

حمله است. دولت بورژوازی آنچناکه سرشت و نقش و فلسفه موجودیت اوست با ماشین 

اپوی ضد کند. رفرمیسم راست در مقابل هر نوع تکمی قهر ارتجاعی اش ما را سرکوب

آفریند و رفرمیسم چپ در سطحی وسیع از درون برج می ما هزارها مشکل داریسرمایه

اسکوالستیک دانشگاهی تا تریبونهای پر مالل حزبی تا حتی در های عاج تئوری بافی

بندد. می حاشیه و همجوار جنبش مان، ما را به هیستریک ترین شکلی به فحاشی
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طبقه ما شروع شده است و این های توده داریایهسرمپروسه آرایش قوای متحد ضد 

فرایند از همه سو آماج حمله است اما یک چیز را فراموش نکنیم. ما این بار با کوله بار 

تازیم. گنجینه عظیم آموزشهای می عظیمی از تجارب یک قرن شکست به پیش

یس، ذخائر مارکس، دستیافتهای سترگ انترناسیونال اول، درسهای جاودانه کمون پار

ار سالیان دراز دهشتبهای ست انقالب اکتبر، خاطرهسرشار آموزشی مستخرج از شک

تسلط جنبشهای خلقی و سوسیال بورژوائی بر جنبش ما و باالخره تحلیل مارکسی و 

طبقاتی آنچه در این صد سال بر ما رفته است همه و همه اینک سالح دست ماست. با 

کار ما ده چندان خواهد بود. اما معنای واقعی به به کارگیری همه اینها قدرت پی

کارگیری تمامی این تجارب و تبدیل آنها به سالح راستین مبارزه طبقاتی علیه 

 آن است که: داریسرمایه

و ها . به طور واقعی به نیروی طبقه خود اعتماد کنیم. ترهات دائر بر نقش اندیشه1

ا یکراست به سینه دیوار کوبیم. اندیشمندان در تکامل تاریخ و رهائی بشر ر

مبارزه  زندگی بشر تاریخ مبارزه طبقاتی است و مبارزه طبقاتی در عصر حاضر   تاریخ

است. کمونیسم و افق محو کار  داریسرمایهکارگر برای نابودی تمامیت های کل توده

 مزدی نه مشتی اندیشه ناب و آراء فلسفی یا فرمولبندیهای سیاسی که جنبشی آگاه،

برای تغییر عینیت موجود و برچیدن بساط کار مزدوری است. این دار زنده و هدف

گردد، اندیشه و عمل و افق و راهکار و می طبقه ما تشکیلهای جنبش از ما و توده

گردد. سوسیالیسم جنبش آگاه طبقاتی می بستر عبور آن توسط ما تعمق، تبیین و اجرا

است. سوسیالیسم به صورت مشتی  داریرمایهسو برای محو  داریسرمایهما علیه 

نابودی  خارج از یک جنبش آگاه سرمایه ستیز برای های تجریدات و باورها و اندیشه

انقالبی ضد کار مزدی های ندارد. مارکس و همه ماتریالیست  وجود واقعی داریسرمایه

هستند. فعالین  فعالین اندرونی جنبش طبقاتی ما، انسانهائی از ما و آگاهان طبقه ما

و هم امروز بسیار سهمناکتر اند جنبشهای خلقی و سوسیال بورژوائی تاریخاً تالش کرده
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کنند تا این شایستگان بزرگ جنبش سرمایه ستیز طبقه کارگر را از ما به می تالش

گروگان گیرند. تا ماتریالیسم انقالبی و آموزشهای پرارج مبارزه طبقاتی ضد 

را از جنبش طبقاتی معینی که وی عضوی از آن بود جدا نشان مارکس  داریسرمایه

دهند!!! تا این آموزشها را در کوره پردود انتظارات سوسیال بورژوائی و غیرکارگری خود 

مسخ کنند، تا در شعاع این گروگان گیری و وارونه پردازی و مسخ آموزشها، طبقه ما را 

» ستیز و فرقه و حزب خود را مالک فاقد ظرفیت کمونیسم و تفکر سرمایه ای پدیده

کنند تا می قلمداد کنند. آنان این کار را کرده و«!! کمونیسم» و «!! سوسیالیسم علمی

کارگر بگویند که خود ما قدرت اندیشیدن های به اعتبار آن خطاب به جنبش توده

یت گیریم!!! مبارزه طبقاتی را نداریم و باید چگونه اندیشیدن پیکارمان را از آنها به عار

و احزاب ها این نوع نگاه به طبقه و جنبش طبقاتی خود و بر سینه فرقه  باید بر سینه

حامل این نوع نگاه بسیار محکم دست رد کوبید. اینان تاریخاً ما را پیاده نظام 

و سوسیال بورژوائی خود ساخته اند. تا   جنبشهای ناسیونالیستی، دموکراسی طلبانه

برای گذاشتن  داریسرمایهو اینک با مشاهده تالش فعالین ضد د انحال چنین کرده

سنگی بر روی سنگ در کار سازمانیابی این جنبش، دست از پا نشناخته همه توان خود 

کوشند تا میان می را برای ضربه زدن به این روند و رویکرد بسیج نموده اند. سخت

که از آب گل آلود به نفع فرقه خود  تفرقه اندازند، به این امید داریسرمایهفعالین ضد 

کنند و برای می ماهی گیرند. بر روی عناصر آسیب پذیر این فعالین همه جا حساب باز

ورزند. بسیار راحت نمی در آنها از هیچ کوششی دریغای احیاء و تقویت تعلقات فرقه

رفرمیسم که جنبشی را در آستان فرقه و حزب یک وجبی خود قربانی سازند. اند آماده

ر مزدی و برای لغو کا داریسرمایهچپ اینک دیری است که در تقابل با جنبش ضد 

شته خود را در رفرمیسم راست سندیکالیستی منحل ساخته کارگران بسیار بیشتر از گذ

است. آستانبوسی سازمانهای بین المللی تا مغز استخوان ضد کمونیسم و ضد هر نوع 

قید و شرط سندیکالیسم در جنبش بی قدیس، تداریسرمایهجنب و جوش ضد 
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طبقه کارگر، دل  داریسرمایهکارگری ایران، تالش برای اختالل در سازمانیابی ضد 

بستن به کشمکشهای درونی بورژوازی جهانی و دخیل بستن به این مجادالت در عرصه 

و راه دموکراسی طلبی فراطبقاتی و بسیاری موارد دیگر که همواره بخشی از راهکارها 

این گرایش بوده است اینک هر چه بیشتر کل موجودیت آن را در های حلها و سیاست

خود غرق کرده است. رفرمیسم راست و چپ در وجود این سازمان، آن حزب یا فرقه و 

برای طرد آن به طور قطع از  داریسرمایهشود و تالش جنبش ضد نمی سندیکا محدود

گذرد. واقعیت وجودی این اشکال رفرمیسم در بطن ینمها بستر ستیز با فعالین فرقه

  جنبش جاری خود طبقه کارگر است که باید آماج مبارزه و انتقاد و طرد واقع شود.

بیگانگی احزاب و سازمانهای ابوابجمعی رفرمیسم چپ به کمونیسم یا جنبش ضد 

تباطی اربی طبقاتی است و مطلقاً در مجردای طبقه کارگر، مقوله داریسرمایه

شود. آنها وارثان جنبشهای دیگری سوای نمی تشکیالتی با جنبش کارگری خالصه

جنبش ضد کار مزدی پرولتاریا هستند و افق اجتماعی دیگری سوای کمونیسم طبقه 

کنند. نمونه ایفای نقش ناسیونالیستی و سوسیال بورژوائی این می کارگر را دنبال

توان در کارکرد احزاب وابسته به کیمنترن یا می جریانات در جنبش کارگری جهانی را

متمادی و نیز کارکرد بخشی از های آن احزاب در طول دههدار ناسیونالیسم چپ میراث

این گرایش در رابطه با جنبش کارگری کردستان در طول سالهای پس از قیام بهمن 

 هرفرمیسم چپ در طول سالیان متمادی ادعا نموده است ک مشاهده نمود. 57

 داریسرمایهتوجهی او نسبت به سازمانیابی ضد بی ارتباطی اش با طبقه کارگر وبی

طبقه کارگر امری ناشی از دیکتاتوری و اعمال قهر ارتجاعی بورژوازی است. وجود 

دیکتاتوری هار پلیسی و میلیتاریستی سرمایه توضیح واضحات است اما دروغ و ریاکاری 

اظهر من الشمس است. احزاب و گروههای ابوابجمعی  رفرمیسم چپ نیز به همان میران

رفرمیسم چپ در طول سالهای پس از انقالب بهمن، با شمار کثیر اعضاء و هوادار و 

کادر و رهبر و رهرو و همه اشکال مدارها و مدارج تشکیالتی با صدها کمیته مرکزی و 
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ر نمایندگی و اجرائی و داخل کشور و خارج کشور و تدارکات و دفتر سیاسی و دفت

عدیده و لیست مطولی از این اسامی در اروپا های و انجمنای حوزه کشوری و حوزه قاره

ساله این  25و امریکا و کانادا و اقیانوسیه و همه جا حضور داشته اند. ماحصل کارنامه 

پژواک چند عضو گروه بی جماعت کثیر در یک جمله در آکسیون بازیهای محقر منفرد

سال  25گردد. در طول این می و این خیابان و گوشه پرت آن میدان خالصهدر پیاده ر

هیچ بخشی از این جماعت چند هزار نفره ایرانی تبار فرقه ساالر هیچ حضوری در 

جنبش کارگری جوامع محل سکونت خویش نداشته است و هیچگاه چنین حضوری را 

این جوامع بر زبان  الزم تشخیص نداده است. هیچ حرفی در رابطه جنبش کارگری

بر قلم جاری نساخته است. کار ای نرانده است، هیچ نقدی بر رفرمیسم راست اتحادیه

ضد کمونیسم و دشمن جنبش های آنها در تمامی این مدت دخیل بستن به اتحادیه

طبقه کارگر، آکسیون بازی فراطبقاتی و اخیراً دشمنی با فعالین  داریسرمایهضد 

  طبقه کارگر بوده است.  ریداسرمایهجنبش ضد 

امتناع از ارتباط فعال طبقاتی با فعالین جنبش کارگری جهانی، بوسه زدن بر آستان 

بر سر طبقه  داریسرمایهسرمایه ساالر، سکوت مطلق نسبت به آنچه نظام های اتحادیه

آورد، محو شدن در رژیم می کارگر جوامع محل سکونت و کل طبقه کارگر بین المللی

زی فراطبقاتی ناسیونالیستی، کینه نسبت به هر جنب و جوش ضد کارمزدی، بسیج ستی

کارگر که گویا کمونیسم فقط یک اندیشه است و این های سراسری برای القاء به توده

اندیشه نه جزء ارگانیک پراکسیس ضد کار مزدی پرولتاریا بلکه تراوش مغز دانشوران 

ه عنوان یک جنبش زنده طبقاتی و نفی مصرانه طبقات باال است، نفی مؤکد کمونیسم ب

ظرفیت طبقه کارگر برای سازمان دادن این جنبش، در کنار پیشینه قربانی نمودن 

طبقه کارگر در آستان دموکراسی طلبی خلقی، ناسیونالیسم و  داریسرمایهجنبش ضد 

؟ دهدمی سوسیالیسم بورژوائی، بر روی هم یک چیز مشخص را در مقابل همه قرار

و برای لغو کار مزدی  داریسرمایهاینکه اجتناب رفرمیسم چپ از تمایل به جنبش ضد 
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طبقه کارگر یک مقوله طبقاتی است و درست به همین دلیل پروسه سازمانیابی این 

جنبش الجرم با نقد پراکسیس رفرمیسم راست و چپ عجین است. ما باید به نیروی 

وسیع طبقه مان برای سازمان های ن تودهطبقه خویش و توا داریسرمایهعظیم ضد 

دادن کمونیسم به عنوان یک جنبش اتکاء کنیم و نقد مارکسی رفرمیسم راست و چپ 

  بخشی از فرایند فکری و عملی یا پراکسیس این اعتماد است. 

سال به یمن تشدید لحظه لحظه استثمار  27ل این باالتر دیدیم که بورژوازی در طو .2

و گرسنگی طبقه ما کوه آساترین میزان سرمایه را بر هم انباشته است. و فقر و فالکت 

غول آسا از یکسوی موقعیت های بورژوازی در همین راستا و به یمن همین انباشت

خود را در سطح جهانی به میزان زیادی استحکام بخشیده است و از سوی دیگر 

فرایند در درون طبقه حادتری را علیه خود دامن زده است. عین همین های رقابت

ایران نیز در طول دهه اخیر با محتوای خاص خود به ورطه تحقق رفته است. دار سرمایه

سابقه انباشت و دستیابی کل سرمایه اجتماعی به نرخ سودهای خیره بی گسترش

رایج میان اقشار و گرایشات مختلف بورژوازی را در های کننده در این دوره، کشمکش

و خط مشی عمومی مسلط این طبقه بسیار کمرنگ ساخته  ها سیاست ها،مقابل برنامه

است اما تالش هر گرایش برای حصول نقش و نفوذ مؤثرتر در تنظیم و اجرای این 

مورد اتفاق طبقاتی دچار هیچ کاهشی نشده است. نکته اساسی های و برنامهها سیاست

ونی بورژوازی خواه در سطح در اینجا این است که استمرار مجادالت و منازعات در

 ایران داریسرمایهداخلی و خواه در وسعت بین المللی در متن دوره کنونی حیات 

گذشته، چشم انداز دلپذیرتری برای عروج و اعتالی های در قیاس با دوره  تواندمی

رفرمیسم راست سندیکالیستی در پیش روی فعالین این گرایش قرار دهد. سرمایه 

وه در همه قلمروها و توسعه ساختار مدنی متناظر با نیازها و ملزومات این گذاریهای انب

انباشت، در همان حال که زیر فشار جبر تمرکز و انحصارپوئی سرمایه، بیکاری را به 

قشری از نیروی کار متخصص را  انفجاری افزایش خواهد داد اما اوالً نیاز به ای گونه
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ن الیه را برای توسل به راهکارهای رفرمیستی و نماید و ثانیاً افراد ایمی تشدید

کند. رفرمیسم راست در طول دهه می سندیکالیستی مشاجره با طبقه بورژوازی ترغیب

اخیر با درک این وضعیت و با اغتمام فرصت از موقعیتی که برایش پیش آمده است 

گرایش در  سخت تالش نموده است تا مهر موفقیت خود را بر روند اوضاع فروکوبد. این

جریان این تالش همه جا به صورت مؤثر و فعال از همیاری و همدلی بخشی از 

و دسته اصالحات، حمایت سازمان جهانی کار و دار بورژوازی ایران و به طور مشخص

آزاد کارگری به نمایندگی از یک بخش سرمایه جهانی و های کنفدراسیون اتحادیه

ابوابجمعی رفرمیسم چپ نیز های حزاب و فرقهدریغ ابی باالخره پشتیبانی جدی و

برخوردار بوده است. رفرمیسم راست به رغم این حمایت وسیع داخلی و بین المللی به 

طور واقعی چشم اندازی برای یافتن جای پای نیرومند در جنبش کارگری ایران ندارد. 

حد و مرز یب دلیل آن روشن است. سرکوب مستمر مبارزات طبقه کارگر ایران، تشدید

کارگر و سلب هر نوع حق و حقوق اجتماعی از کارگران بخش های استثمار توده

الینفکی از ملزومات بازتولید و ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران است. امری که در 

یر کل سرمایه جهانی ی گریزناپذوضعیت حاضر و حتی از مدتها پیش دستور کار تاریخ

ن بودن تالش رفرمیسم راست واقعیتی شفاف است اما با افقی و ستروبی نیز هست.

طبقه کارگر به هیچ وجه قابل  داریسرمایههمه اینها مخاطرات آن برای جنبش ضد 

کارگر برای متشکل شدن های که هر نوع جنب و جوش تودهای انکار نیست. در جامعه

لو بر بستر که متحد شدن کارگران وای شود، در جامعهمی با قدرت تمام سرکوب

رفرمیسم راست سندیکالیستی به دلیل فشار دهشتبار دیکتاتوری و اختناق، به طور 

که حمام خونها و شرارتهای ای گیرد و در جامعهمی باالجبار شکل ضد رژیمی به خود

ای سبعانه بورژوازی حتی سندیکالیسم را لباس قداست پوشانده است، در چنین جامعه

تواند در سطحی وسیع جنبش کارگری را به خود می لرفرمیسم راست به هر حا

مشغول سازد. برای درک اهمیت خطر این تندنس همین اندازه کافی است که هم 
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در ایران کماکان کوله بار  داریسرمایهاکنون شماری از پیوندخوردگان به جنبش ضد 

رمیسم راست به کنند. به همه این دالئل باید با رفمی توهم به آن را بر شانه خود حمل

طور جدی مقابله کرد، به ویژه که در حال حاضر همه اشکال عدیده رفرمیسم در مقابل 

   جنبش ضد کار مزدی و برای لغو کار مزدی جبهه نسبتاً متحدی را تشکیل داده اند. 

نیازمند یک سازمانیابی سراسری است. در مورد  داریسرمایه. مبارزه ما علیه 3

طبقه کارگر در طول این چند سال هزاران صفحه از سوی محافل  سازمانیابی سراسری

مختلف به رشته تحریر کشیده است و محتوای غالب سایتهای اینترنتی گروههای چپ 

نیز در این گذر دیدگاهها،  داریسرمایهاز همین مسائل آکنده است. جنبش ضد 

رده است. آنچه در راهکارها و راه حلهای خود را هر چه شفاف تر و دقیق تر بیان ک

اینجا مورد تأکید است، این است که سازمانیابی سراسری حول مطالبات سراسری 

طبقه کارگر جنبشی با  داریسرمایهکند و جنبش ضد می معنای واقعی خود را احراز

است. این نکته را باید بسیار جدی در مرکز  داریسرمایهمطالبات سراسری ضد 

اری مبارزات پراکنده در این کارخانه و آن کارخانه، أثیر گذقرار داد که دوران ت توجه 

این مرکز کار و آن مرکز کار تاریخاً به سر آمده است. بحث مطلقاً بر سر این نیست که 

مبارزات متحد و سراسری کارگران از اعتصابات و خیزشهای پراکنده آنان بهتر است، 

امکان تحمیل  داریسرمایهسخن این است که بدون اتحاد گسترده طبقاتی علیه 

انتظارات، حتی انتظارات محدود و اولیه بر بورژوازی به میزان بسیار زیادی تقلیل یافته 

موفقی در  است. واقعیت این است که در چند سال گذشته ما شاهد اعتصابات کارگری 

 هیچ یک از کشورها حتی برای دفاع از دستاوردهای تا کنونی مبارزات خود نبوده ایم.

کارگر در سراسر جهان؛ افزایش های وجود بیکاری ساختاری و چند صد میلیونی توده

چشمگیر ظرفیت سرمایه جهانی برای جایگزینی سریع نیروی کار، درصد بسیار باالی 

به تخصص در دنیا،  داریسرمایهنیروی کار متخصص نسبت به میزان احتیاج نظام 

سابقه بی ین المللی، سیر صعودی تاریخاً رقابت دهشتناک میان نیروی کار در سطح ب
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افزایش بارآوری نیروی کار که در برخی کشورها حتی به کاهش مطلق شمار کارگران 

نیز منتهی شده است، مهاجرت سهل و ساده تر ارتش ذخیره کار در قیاس با گذشته و 

قاً عوامل مشابه، همه و همه شانس پیروزی مبارزات پراکنده علیه بورژوازی را عمی

کاهش داده است. عارضه مستقیم بسیار پرزیان ناشی از این وضعیت را هم اکنون در 

شکل افت بیشتر و بیشتر جنبش کارگری در اروپای غربی و امریکا و کانادا و جاهای 

وسیع طبقه کارگر در این جوامع زیر فشار سلطه سالیان های دیگر شاهد هستیم. توده

 قادر به اعمال قدرت گسترده و متحد علیه بورژوازیی ادراز رفرمیسم منحط اتحادیه

باشند. مبارزات محدود و محصور آنان در این یا آن کارگاه هم نه فقط با موفقیت نمی

همراه نبوده است که در بسیاری موارد خطر اخراج گسترده و جایگزینی آنها توسط 

که سایه خود را بر سر کارگران بیکار را همراه داشته است. به تبع این وضعیت آنچه 

اعتمادی آنان نسبت بی جنبش کارگری سنگین ساخته است هراس کارگران از مبارزه و

 به موفق بودن اعتصابات خویش است. 

پیداست که اتحاد و سازمانیابی سراسری چیزی نیست که به سادگی و در کوتاه مدت 

درجه از تشکل یابی  حاصل آید. بعالوه توضیح واضحات است که برای دستیابی به هر

سراسری باید از درون این و آن مرکز کار و تولید آغاز نمود. نکته اساسی این است که 

از زنجیره مبارزه ای هر مقدار تالش، ستیز و جنب و جوش ما برای متشکل شدن حلقه

باشد. هیچ راهی  داریسرمایهطبقاتی ما برای حصول به سازمانیابی سراسری ضد 

ه از درون این کارخانه و آن کارخانه، این محله و آن محله کارگری، این نیست جز اینک

مدرسه و آن مدرسه، این یا آن بخش از کارگران راننده، این یا آن اعتصاب کارگری، 

کارگر، این های این یا آن تظاهرات خیابانی کارگران، این یا آن خیزش و مقاومت توده

این یا آن مرکز کار و زندگی و مبارزه کارگران یا آن اجتماع بیکاران و در یک جمله 

باید شروع کرد اما بستر تالقی همه این مبارزات و تالشها را باید حصول سازمانیابی 

طبقه کارگر قرار دهیم. این مسأله که کارگران پراکنده قادر  داریسرمایهسراسری ضد 
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کنونی تاریخ معنای  به پیشبرد هیچ اعتراض و مبارزه پیروزمندی نیستند، در شرائط

توانند نمی یابد که کارگران مراکز کار متفرق نیزمی واقعی خود را این چنین باز

مطالبات خود را به شکل دیرپا بر بورژوازی تحمیل نمایند. این موضوع بعینه در مورد 

به نام جنبش بیکاری، جنبش زنان، جنبش علیه آلودگی محیط زیست، هائی پدیده

علیه اعتیاد و همه  مسکنی،بی بش علیه فقر، جنبش علیهکودک، جنجنبش لغو کار 

واقعی این مصائب و سیه روزیها های اشکال دیگر مبارزه و اعتراض اجتماعی علیه بنیان

کند. حصول هیچ توفیقی در هیچ کدام از این قلمروها بدون آماج قرار می هم صدق

تقیم به فرایند بازتولید سرمایه و بدون حمله مس داریسرمایهدادن بالواسطه نظام 

اجتماعی هر کشور و کل سرمایه جهانی ممکن نیست. درست به همین دلیل تمامی 

این جنب و جوشها و جنبشها تنها به مثابه اجزاء متحد و پیوسته جنبش سراسری ضد 

توانند خصلت رادیکال و چشم انداز می و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر داریسرمایه

   یت داشته باشند. موفق

طبقه کارگر در نهاد خود شورائی است. ما بارها و به کرات  داریسرمایه. جنبش ضد 4 

مختلف تصریح کرده ایم که شورائی بودن جنبش کارگری اساساً یک های در نوشته

مقوله صوری مربوط به ظاهر ساختار تشکیالتی نیست. جنبشی که قرار است 

تواند شورائی نباشد. معنای واقعی شورائی بودن جنبش نمی زدرا نابود سا داریسرمایه

کارگری این است که همه جا و در هر گام از ستیز طبقاتی گامی به سوی تضعیف 

بر شرائط کار و زیست اجتماعی خود بر  داریسرمایهبندهای اقتدار و سلطه مناسبات 

سیج هر چه وسیع تر و عظیم دارد. شورائی بودن در نگاه ما رویکرد مبارزه طبقاتی به ب

تر قوا برای آسیب زدن به اساس انفصال کارگران از پروسه کار و تولید اجتماعی خویش 

و سرانجام محو کامل این انفصال است. جنبش شورائی جنبشی آگاه و برای خود است، 

» کارگر تشکیل دهنده اش تک تک، درس آموختگان های نه به این معنی که توده

باشند بلکه به این اعتبار که کل این جنبش در راستای «! وم مبارزه طبقاتیآکادمی عل
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کند. در اینجا اساس جنب و جوش می و برای نابودی این نظام پیکار داریسرمایهنفی 

هر کارگری آن است که انسانی دخالتگر، خالق، بصیر و آگاه در کار پیشبرد بهتر مبارزه 

درست بر همین اساس جنبش شورائی کارگران بستر  باشد و داریسرمایهطبقاتی علیه 

کارگر برای حضور در های توده  بالندگی و بلوغ و تدارک و آماده سازی همه آحاد

بودن و شورائی  داریسرمایهبرنامه ریزی سوسیالیستی کار و تولید اجتماعی است. ضد 

این مبارزه پدید  بودن در فرهنگ مارکسی مبارزه طبقاتی پرولتاریا و در دنیای واقعی

سازند. عکس جنبش شورائی به تمام و کمال در مورد جنبش می مترادفی راهای ه

کند. در اینجا ریل تجمع و سازمانیابی کارگران می و سندیکالیستی صدقای اتحادیه

است، کارگران را دور هم  داریسرمایهبهبود شرائط زندگی در داربست سلطه مناسبات 

ساس انفصال آنان از پروسه کار و سرنوشت محصول کار، نه تضعیف کنند تا امی جمع

بلکه تعمیق شود و تحکیم یابد. سوسیالیسم بدون وجود یک جنبش نیرومند شورائی و 

ضد کار مزدی مطلقاً قابل تحقق نخواهد بود و هر شکل برنامه ریزی کار و تولید زیر نام 

کارگر نباشد های گاه همه آحاد تودهسوسیالیسم هر گاه مظهر دخالت نافذ و آزاد و آ

  دولتی از آب در نخواهد آمد. داریسرمایههیچ چیز سوای 

سوسیالیسم بورژوائی مفهوم و مصداق و واقعیت جنبش شورائی طبقه کارگر را به تمام 

و کمال تحریف کرده است. آنچه در سالهای نخست بعد از قیام بهمن در وسعت محافل 

ده شد، یا آنچه بعد از آن تاریخ، در ادبیات سیاسی احزاب چپ به نام شورا خوان

آن محافل به این اسم نامیده شد، عمومًا رویه دیگری از همان سازمانیابی دار میراث

های شد. رخسارهمی بود که با انبوهی از تناقض نام جدید را به خود پذیراای اتحادیه

های و ابتکارات خودجوش تودهها واقعی جنبش کارگری در آن سالها بیشتر در خیزش

توانست قابل رؤیت باشد. موضوعی که پرداختن به آن در حوصله این مقال می کارگر

نیست. ساختار تشکیالتی جنبش شورائی منبعث از درونمایه طبقاتی آن است و نه 

بالعکس، به بیان دیگر این سیمای شورائی داشتن تشکل کارگری نیست که به آن 
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مبارزه  داریسرمایهبخشد، بلکه بالعکس محتوا و بار ضد می داریرمایهسمحتوای ضد 

سازد. درست بر همین می کارگران است که سازمانیابی شورائی را راهکار متشکل شدن

کارگر تعرض به سرمایه، تالش برای های اساس مادام که رویکرد این یا آن بخش توده

ش نیروی کار و تاختن به سوی افق لغو اعمال قدرت طبقاتی علیه رابطه خرید و فرو

کار مزدی نباشد نوع سازمانیابی کارگران هم مستقل از هر فرم و شمایلی که به خود 

  بگیرد شایسته اطالق نام شورائی نخواهد بود. 

یا هر جنبش ای آنچه بطور واقعی جنبش شورائی کارگران را از جنبش اتحادیه

ساختار تشکیالتی آن و نه میزان سواد سیاسی و سازد، نه صرف می رفرمیستی متمایز

سطح مطالعه آثار کالسیک این و آن کارگر بلکه ظرفیت طبقاتی و نوع نگاهی است که 

کند. نقطه عزیمت می این جنبش به صورت پراکسیس و عینی در مبارزه طبقاتی احراز

و خواهان  داریسرمایهدر اینجا موقعیت و مکان پرولتاریا به صورت یک طبقه ضد 

نابودی نظام بردگی مزدی است. هیچ فعال کارگری در غیاب چنین باور و نگاه و 

باشد. آنان که با صدای  داریسرمایهتواند فعال جنبش شورائی یا ضد نمی کارکردی

کمونیست » سراسر دروغ  بسیار وقیح و توهین آمیز، زیر ادعای ای بلند و به گونه

یا انسانهای با طبیعت « مش رجب» قول خودشان، مشتی  کارگر را بههای توده« بودن

کنند!! مطلقًا قادر به ایفای نقش یک فعال می طبقاتی دوستدار بردگی مزدی توصیف

نیستند. موجودات منزوی منجمد در هفت پستوهای  داریسرمایهجنبش شورائی و ضد 

حافل کارگری متحجر خلوت اروپا تا مهای اسکوالستیک بافی که امروز یکصدا از بیغوله

چپ سوسیال بورژوائی ایران و هر کجای دیگر، پرچم شایسته های در خرافه بافی

ساالری و دفاع از حزب نخبگان، پرچم جایگزین سازی مبارزه طبقاتی با نقش اندیشه، 

پرچم تحریف ماتریالیسم انقالبی مارکس، پرچم نفی نقش تاریخی و طبقاتی پرولتاریا 

اند ه و احاله کامل این نقش به حزب ماوراء کارگران را برافراشتهبه عنوان یک طبق

مستقل از هر اسم و رسمی که بر خود حک کرده باشند، عماًل نقش نیروهای مزاحم و 



 357/   جنبش کارگری ایران

کنند. می کارگر را ایفاءهای توده داریسرمایهمخالف سازمانیابی سراسری شورائی ضد 

دهد. می کارگر قرارهای طبقاتی تودهحیات خود را بر هستی های جنبش شورائی پایه

در حال جدالند. افکار،  داریسرمایهحقوقی بی کارگران در سراسر دنیا با استثمار و

باورها، فرهنگ و ایدئولوژی مسلط که تبخیرات نظم تولیدی و اجتماعی حاکم یا افکار 

که باید نمایند می کنند به کارگران القاءمی و ایدئولوژی طبقه مسلط را تعیین

اعتراضات آنها در گستره پذیرش نظام حاکم محدود گردد. چیزی که هستی طبقاتی 

سرشت معترض آن به حکم  کارگران با آن در تعارض قرار داد. این هستی طبقاتی و

وموتیو فرایند آگاهی طبقاتی آنان از سوی موتیو پیکار کارگران از یکسو و لکوسرمایه، لک

نسانهای مانند مارکس در همین جا است که سر و کله شان دیگر است. مارکس و همه ا

گردد. می شود و آموزشهای گرانبار آنان در همین جا است که به سالح مبدلمی پیدا

این هستی اجتماعی است که باید آگاه شود و نه آگاهی است که باید برای خود وجود 

در مبارزه وی علیه فیزیکی دست و پا نماید. آگاه شدن هستی طبقاتی پرولتاریا 

تواند شاخ و برگ کشد، بارور می و فقط در بطن این مبارزه است که داریسرمایه

و سالح مادی پیکار شود. جنبش شورائی دقیقاً بستر این فراشد و فعل و انفعال   گردد

های بودن، آگاه شدن و مستمراً به قله داریسرمایهاست. در اینجا متشکل شدن، ضد 

عروج کردن، تدارک انقالب، احراز آمادگی برای جامعه ساالری شورائی نوین آگاهی 

کمونیستی، مبارزه روزمره برای تحمیل مطالبات بر طبقه بورژوازی، مبارزه علیه اشکال 

، همه و همه اجزاء به هم پیوسته یک جنبش داریسرمایهحقوقی نظام بی عدیده

  هستند. 

شوراها ارگان قیام » کشند که می یادرفرمیسم راست و چپ هماوا و همنهاد فر

حاکم نیست، شوراها «!! اعتالی انقالبی» که به گفته آنها هائی و در دوره« !!! هستند

باشند!!! این حرف یک آیه پردازی خشک عقیدتی و مکتبی و در می فاقد موضوعیت

های اتوپی پایه است. این فرمولبندی صرفاً بیان انتظارات وبی عالم واقع از بیخ و بن
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سوسیالیسم خلقی در دوره معینی از تاریخ بوده است که تاریخ مصرف آن برای همین 

گرایش هم مدتهاست به سر رسیده است. کاماًل معلوم است که اگر جنبش کارگری تا 

لحظه وقوع قیام قادر به تشکیل شوراهای خود نشده باشد باید حداقل در آن لحظات 

چشم بسته غیب گفتن » ود. این مصداق همان مثل معروف دست به کار برپائی آنها ش

اما سؤال اساسی این است که چرا طبقه کارگر نباید جنبش جاری خود را به « است

جای سندیکالیستی به صورت شورائی سازمان دهد؟؟ رفرمیسم چپ و راست با این نوع 

برای احزاب کنند؟ جواب می کارگر چه مشکلی احساسهای سازمانیابی طبقاتی توده

خورد باید پای لرز می ابوابجمعی این گرایشات ناخوشایند است اما هر کسی که خربزه

آن نیز بایستد. جواب فقط این است که اگر توده کارگر خود را در یک جنبش وسیع 

و برای لغو کار مزدی متحد و متشکل سازد، آنگاه احزاب  داریسرمایهشورائی علیه 

دهند، آرزوی تسخیر قدرت سیاسی می ودی خود را از دستطیف رفرمیسم فلسفه وج

های فرقه، برنامه ریزی کاپیتالیستی کار و تولید توسط حزب و تحمیل آن بر توده

کارگر و بوق و کرنا کردن همه اینها به نام سوسیالیسم و طبقه کارگر، همه و همه باد 

دعاوی و رود می تاریخموضوعیتی به بایگانی بی شود. حزب آنها زیر فشارمی هوا

صالحیتی کارگران برای سازمانیابی ضد کار بی تاریخی سالیان متمادی آنها پیرامون

و نیاز طبقه کارگر به اندیشه پردازی نخبگان طبقات باال، جعل شجره نامه تعلق  مزدی 

. آیدمی اعتبار از آب دربی آنان به آموزشهای مارکس و ماتریالیسم انقالبی، همه و همه

شورا از دید این جماعت ارگان قیام است زیرا فرمان قیام باید از ناحیه حزب ماوراء 

کارگر توسط حزب های سربازگیری تودههای کارگران صادر شود و شوراها باید حوزه

باشند. به همه این دالئل است که رفرمیسم راست و چپ مشترکاً از ارگان قیام بودن 

  کنند. می شورا صحبت

جنبشی شورائی است و انحصار موضوعیت شوراها به روزهای  داریسرمایهضد جنبش 

معنا و سوسیال بورژوائی است. از لحاظ تاریخی نیز این ادعا بی انقالب بحثی کامالً
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روسیه فقط ارگان قیام نبودند و مدتها  1905پایه است. شوراهای کارگری بی عمیقاً

به ابتکار خود کارگران برپا شده بودند. این  قبل از پیدایش وضعیت انقالبی در جامعه

نکته نیز برای همگان روشن است که بلشویکها نبودند که برپائی شوراها را به کارگران 

آموختند، بالعکس کارگران روسیه بودند که خیزش شورائی را به سران بلشویسم یاد 

بود. در اینجا دادند. کمون پاریس جلوه پردرخشش دیگری از جنبش شورائی کارگران 

نیز سازمانیابی شورائی کارگران در نقطه عزیمت خود نه ارگان قیام که روال طبیعی 

بود. بسیار جالب است  داریسرمایهپیکار جاری کارگران علیه طبقه بورژوازی و نظام 

که کموناردها نیز برای ساختن شوراها از احزاب فوق خود دستور نگرفتند و حتی نهاد 

روز یعنی انترناسیونالیسم اول نقش چندانی  داریسرمایهاسیونالیستی ضد کارگری انترن

در این سازمانیابی ایفاء نکرده بود. شوراهای کارگری آستان انقالب اکتبر نیز میراث 

سنت جنبش شورائی طبقه کارگر روسیه بود و صرفًا به عنوان پدیده ارگان قیام در 

شورائی بستر بالندگی آگاهی طبقاتی صحنه مجادالت روز ظهور ننمودند. جنبش 

تسلیح، تدارک و آمادگی کارگران به مثابه یک   پرولتاریا و عرصه رشد توانائی، تدبیر،

طبقه در نبرد روزمره علیه همه وجوه تسلط سرمایه بر شرائط زندگی و کار و تداوم این 

 داریسرمایهبا و استقرار سوسیالیسم است. اگر بناست  داریسرمایهنبرد تا محو نظام 

مبارزه کنیم باید شورائی متشکل شویم و متشکل شدن شورائی امر حی و حاضر و هر 

  دقیقه و هر لحظه حیات مبارزه طبقاتی ماست. 

. در شروع این نوشته ما به اختصار از رونق وسیع انباشت سرمایه در سالهای اخیر و 5

حبت کردیم. این وضعیت در دستیابی بورژوازی ایران به کالن ترین اقالم سود ص

وضعیت های بسیار نزدیک به طور قطع تغییر اساسی خواهد کرد. همه مؤلفهای آینده

حاضر چشم انداز سقوط سرمایه اجتماعی ایران در یک بحران اقتصادی محتوم و 

 1355ایران از بحران مزمن سالهای  داریسرمایهدهد. بحران آتی می فرساینده را نوید

 50خورشیدی بسیار سهمگین تر خواهد بود. در نیمه دوم دهه  70دهه تا اواسط 
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سرشکن شدن بار بحران بخشهای دیگری از سرمایه جهانی به حوزه بازتولید سرمایه 

اجتماعی ایران بود که آتش بحران را شعله ور ساخت. در سالهای آتی سیر تمرکز 

ایه اجتماعی، تنزل هولناک جاری سرمایه در جامعه و باال رفتن ترکیب ارگانیک سرم

سرمایه های نرخ سود را در پی خواهد آورد و سرشکن شدن امواج بحران از سایر حوزه

جهانی، ابعاد فاجعه را هولناک تر خواهد ساخت. این روز هیچ دور نیست و جنبش 

  کارگری ایران باید با آمادگی الزم به استقبال این وضعیت بشتابد. 

جنبش کارگری در هر سطحی از توسعه و  داریسرمایهد سازمانیابی شورائی ض

پیشروی که باشد در مواجهه با چنین وضعی شانس آن را خواهد یافت که عظیم ترین 

کارگر را به صفوف خود پیوند زند. تدارک جنبش شورائی باید حتی در های بخش توده

و برنامه ریزی همین حالت جنینی خود راهکارهای الزم مصادره مراکر کار و تولید 

پروسه کار توسط شوراها را در متن آموزشها و بستر سازیها و آینده پردازیهای روز خود 

 داریسرمایهوارد سازد. دولت بورژواژی این بار باید توسط جنبش شورائی سراسری ضد 

 و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر سرنگون شود. 
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 2008ژانویه  25            داری ایهجنبش کارگری، تهاجم سرمایه و راه ضدسرم

 

دهند که اوالً بر پایه می شکیلطبقه کارگر ایران را کارگرانی تهای توده %70بیش از 

کنند و می تحمیلی کوتاه مدت برای کارفرمایان خصوصی یا دولتی کار«!!! قراردادهای»

تا صد هزار تومان  50ثانیًا دستمزدهای رایج ماهانه آنان از رقمی در خط فاصل میان 

کند. این ارقام نه توسط فعالین جنبش کارگری و نه از سوی گروههای چپ نمی تجاوز

مخالف دولت اسالمی که بالعکس به طور مستقیم از زبان عوامل سرکوب و قهر 

بیان شده است و در یک « شورای عالی کار» در نهاد موسوم به داری سرمایه نظام 

موج( درج گردیده است. همین عوامل در تکمیل حرفهای خود روزنامه رسمی رژیم ) 

دستمزد اندک کارگران صرف پرداخت اجاره بهای  %80که بالغ بر اند اضافه کرده

آن به سایر مایحتاج  %20شود و تنها می مربوط به دارو و درمانهای مسکن و هزینه

 یابد.می معیشتی شان اختصاص

ر ایرانی طبیعتاً هیچ تعجبی به دنبال ندارد، زیرا شنیدن این ارقام برای هیچ کارگ

ست. او اسالیان درازی است که کل بود و نبود زندگی وی تبلور واقعی همین اعداد 

 چندین دهه است که وجود عینی این نوع زندگی رقت بار را در سراسر وجود خود درد

اریخ حیات سی سال ساده آماری در تهای کشد. با همه اینها، بررسی این نوع دادهمی

اخیر طبقه کارگر ایران روشنگر حقایقی بسیار جدی است. در باره اهمیت این بررسی 

 کمی پائین تر صحبت خواهم کرد اما عجالتاً سری به تاریخ بزنیم. 

سال پیش یک کارگر دارای حداقل تخصص و دانش کار بدون هیچ شرط سواد و  33

 28ساعت کار روزانه حدود  8در قبال  جاده کرجهای مدرک تحصیلی در کارخانه

نمود. این کارگر برای ایاب می دالر روز امریکا دستمزد دریافت 4تومان، معادل تقریبی 

و ذهاب میان خانه و محل کار بدون پرداخت کرایه از سرویس حمل و نقل کارگاه 

سنت  13 کرد و در قبال یک وعده غذای گرم نسبتاً با کیفیت یک تومان یامی استفاده
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موارد از ای گرفت و در پارهمی نمود. لباس کار را از صاحب کارخانهمی آن روز پرداخت

؟! یا تخفیف در هزینه دکتر و دارو نیز برخوردار بود. در سال یک «بیمه درمان» نوعی 

ماه مرخصی داشت، مبلغ ناچیزی زیر نام حق همسر و مبلغ بسیار ناچیزتری تحت 

 ساعت تجاوز 48گردید. ساعات کار هفتگی وی از می او پرداختعنوان حق فرزند به 

 نمود. نمی کرد و شمشیر آخته اخراج لحظه به لحظه زندگی او را تهدیدنمی

هیچ تشکل کارگری وجود نداشت و اگر هم داشت سندیکا یا سندیکاهای فرمایشی 

یده دولتی در محقری بود که ساواک بر پایه یک برنامه ریزی بسیار حساب شده و سنج

بر پا نموده ها چهارچوب سیاست گذاریهای عمومی سرمایه جهانی در برخی از کارخانه

بود و کارگران نیز علی العموم سوای یک نهاد آلت دست دولت و کارفرما تصویر دیگری 

کل کارگران  %90از آن نداشتند. اگر از بخش آموزش و درمان صرفنظر کنیم، بیش از 

س ششم ابتدائی بودند، جمعیت کثیری از توده کارگر را نسل جدید فاقد کارنامه کال

یا حداقل  دادند، پیشینه مشارکت آنان در مبارزه طبقاتیمی مهاجرین روستاها تشکیل

بسیار محدود بود، داری سرمایه حقوقی بی علیه استثمار ودر جنبش کارگری و جدال 

ای نظامی رژیم همه جا بر سر طبقه سایه سرکوب و قلع و قمع اعتصابات توسط نیروه

کارگر بود، اما با های کرد، اینها همگی واقعیات زندگی روز تودهمی کارگر سنگینی

وجود همه اینها، امید به زندگی، به مبارزه، به آینده و به نتایج قابل حصول از پیکار 

لی العموم نه رسید. آنان عمی روزمره طبقاتی در میان کارگران نسبتاً چشمگیر به نظر

فقط به شرائط کار، شدت استثمار و فشار معضالت سهمگین اقتصادی و اجتماعی 

موجود معترض بودند که اعتراض و نارضائی خود را به طور مستمر در قالب اعتصابات 

یا ای طوالنی سه هفتههای کوچک و بزرگ ممتد، گاه چندین هزار نفری و برای دوره

 نهادند. می ه کارفرمایان به نمایشکمتر و شاید هم بیشتر علی

سال پیش شروع کردیم. سه سال پس از آن تاریخ دستمزد روزانه همان کارگران  33از 

جاده کرج، آبعلی، مناطق صنعتی اهواز و های دارای حداقل تخصص در همان کارخانه
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کا در روز دالر امری 10تومان با نرخ ارز  70دیگر از مرز های اصفهان، نفت یا غالب حوزه

سال نسبتاً اندک بود، هر  3باالتر رفت. فرسایش دستمزدها زیر فشار تورم در طول این 

چند تفاوت ناشی از فزونی اجاره بهای مسکن بخش قابل توجهی از افزایش مزدها را 

دارو و درمان به رغم رقت بار بودنش روندی رو به  ،ساخت. وضعیت بیمهمی مستهلک

داد با می ه در شرائط کار و معیشت و حیات اجتماعی کارگران رخپیمود. آنچمی بهبود

درجه امیدواری و اعتماد آنان به مبارزه طبقاتی جاری شان کم و بیش همسازی داشت. 

کارگر های شتافت و هر چه تودهمی از این مهمتر هر چه جنبش کارگری به جلو

انتظار و توقعات آنان نه کوتاه  کردند، دامنهمی مطالبات بیشتری را بر بورژوازی تحمیل

گردید. امری که از هر لحاظ می که به صورت بسیار محسوس وسیع تر و عمیق تر

توانست باشد. فشار سهمگین استثمار سرمایه و نمی طبیعی است و جز این نیز

محرومیت از کلیه حقوق اولیه اجتماعی و انسانی آنان را به مبارزه علیه این شرائط 

ساخت. بورژوازی به رغم تمامی سرکوب و توحشی که علیه مبارزات آنان می مجبور

گردید. کارگران خود را در می کرد، در بسیاری جاها مجبور به عقب نشینیمی اعمال

کردند. همین می مقابله با صاحبان سرمایه و دولت آنها تا حدودی موفق احساس

مشکالت معیشتی، آنان را باز هم به  احساس، توأم با تداوم فشار شدید استثمار و انبوه

سوی مبارزه، به سوی سازمان دادن اعتصابات گسترده تر و به سوی طرح مطالبات 

پیوسته پروسه زندگی و پیکاری بود که های راند. اینها همگی حلقهمی مؤثرتر فرا

 جریان داشت. 

 1386زنیم. سی سال پس از آن روزها، در سال می تاریخ را به سمت جلو ورق

خورشیدی، سطح دستمزدها بر اساس آنچه که در شروع این نوشته از قول منابع رژیم 

 دو و نیمنقل کردیم به طور متوسط به رقمی معادل داری سرمایه و از زبان عوامل 

دستمزدی است که کارگران در سال  %25دالر امریکا سقوط نموده است. این رقم 

تحمیل نموده بودند. سالی که طبقه کارگر ایران در بر کارفرمایان و دولت آنها  1356
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اعتراض به وضعیت موجودش و در یورش علیه شدت استثمار و توحش نظام بردگی 

کرده است و مبارزات گذشته اش و می را دق الباب 57مزدی آستانه وقوع قیام بهمن 

داده می لمیزان آمادگی روزش به نوبه خود مؤلفه مهم سلسله جنبان انقالب را تشکی

 گیرد. می است. چند سؤال بسیار اساسی در اینجا، در پیش روی ما قرار

به رغم تمامی وجوه ضعف  50دهه های اولین سؤال اینکه چرا جنبش کارگری سال

جدی، به طور نسبی، اینجا و آنجا برخی مطالبات محدود روز خود را بر بورژوازی 

ه این سوی به ویژه در سالهای بعد از ب 60های کرد و چرا در طول دههمی تحمیل

جنگ ایران و عراق هیچگاه چنین موفقیتی نصیب این جنبش نشده است؟ چرا 

کارگران توانستند به یمن اعتصابات و اعتراضات آن دوران در طول فقط چند سال 

 30دالر در روز ارتقاء دهند اما در طول  10دالر به باالتر از  4سطح دستمزدها را از زیر 

 سال اخیر ارزش رسمی بهای نیروی کار نه فقط هیچ افزایشی نداشته است که تا سطح 

آن سالها کاهش یافته است؟ سؤال دیگری که در همین رابطه و به عنوان رویه  25%

ای شود، این است که چرا بورژوازی در دوره نخست به پارهمی مکمل سؤال باال مطرح

زد، در حالی که دوره دوم به طور می رگران دستدر مقابل مبارزات کاها عقب نشینی

کلی و جدای از برخی استثنائات بسیار محدود، به هیچ وجه شاهد چنین عقب 

از این روی مهم است که درک روشن ها نیستیم؟ جستجوی پاسخ این پرسشها نشینی

به  مربوطهای تواند بر روی رویکرد روز جنبش کارگری در همه زمینهمی طبقاتی آنها

سازمانیابی و طرح مطالبات و افق پیش روی و در یک کالم چگونگی پیشبرد مبارزه 

 طبقاتی تأثیر جدی داشته باشد. 

پیش از شروع جستجوی جواب یادآوری این نکته هم ضروری است که طبقه کارگر 

بس های پیشرفت 50ایران در شرائط موجود در بسیاری موارد نسبت به سالهای دهه 

شت سر نهاده است. میزان تحصیل کرده هایش قابل قیاس با آن ایام نیست. مهم را پ

بینش و فرهنگ های سطح آگاهی و دانش طبقاتی اش بسیار فراتر رفته است. بازمانده
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ناشی از گذشته دور دهقانی را وسیعاً پاالیش کرده است. از لحاظ کثرت جمعیت تا 

آشنائی عمومی اش با مسائل سیاسی و  چند برابر آن دوره دچار افزایش گردیده است.

رخدادهای روز دنیا دهها بار افزون تر از گذشته است. فعالین واقعی و اندرونی اش به 

حتی از مدعیان چپ نمای حزبی داری سرمایه لحاظ ابراز ستیز راستین و عملی با نظام 

گیر تاریخی را تحوالت دیگر که همگی اجزاء یک رشد چشمای و پارهاند هم جلوتر رفته

مانند فشار سرکوب و ها کند. از اینها که بگذریم برخی مؤلفهمی برای این طبقه تصویر

قهر عریان نظامی بورژوازی نیز در هر دو دوره تقریبًا یکسان بوده است. از مسائلی مانند 

حق اعتصاب، آزادی تشکل و همه حقوق مدنی و اجتماعی یا آزادیهای سیاسی دیگر در 

دام از این دو دوره هیچ رد و نشانی وجود نداشته است. در یک کالم آنچه که هیچ ک

با ها سد راه تعرض و پیکار و تحمیل مطالبات روز بر بورژوازی است در همه این دوره

شدت تمام موجود بوده است، عواملی مانند کثرت جمعیت، رشد آگاهی طبقاتی، 

نیز به نفع طبقه کارگر دچار  .ال تر و..وسعت دانش سیاسی و امکانات ارتباط گیری فع

تغییر شده است اما با همه اینها جنبش کارگری در دوره نخست به گونه چشمگیری به 

بعد به رغم حادترین مبارزات نه فقط هیچ های تازد، در حالی که در دورهمی پیش

انات مایحتاج معیشت و امک %75کند، که نمی مطالبه جدیدی را بر بورژوازی تحمیل

دهد؟ چگونگی این ماجرا می از دستها زیستی خود را به نفع فزونی سود سرمایه

رسد که پاسخ درست می موضوع آن سؤال اساسی است که باالتر مطرح کردیم و به نظر

 تواند به پیشبرد بهتر و مؤثرتر پروسه پیکار طبقاتی روز ما کمک نماید. می آن

متفاوتی های گرایشات سیاسی متفاوت طبیعتاً پاسخطیف نیروهای اجتماعی یا افراد و 

برای این پرسش دارند. نخستین پاسخ آماده بسیاری از افراد یا گروههای سیاسی چپ 

این است که دولت اسالمی ایران در طی عمر خود قادر به بازسازی اقتصاد کاپیتالیستی 

ام خود در سرمایه ایران نشده است!! سرمایه اجتماعی ایران در پیشبرد پروسه ادغ

جهانی موفق نبوده است!! رژیم سیاسی حاکم قادر به تضمین ثبات سیاسی در جامعه 
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 نیست و بورژوازی جهانی برای پیش ریز سرمایه در بازار داخلی ایران احساس امنیت

غربی های کند!! هماورد طلبی و رقابت جوئی جمهوری اسالمی با امریکا و دولتنمی

های کند!! رژیم قادر به جذب سرمایهمی ری در ایران را تاریکآینده سرمایه گذا

خود های داران داخلی هم بخش عظیمی از سرمایهسرمایه خارجی نشده است و حتی 

را به کشورهای دیگر منتقل نموده اند!! عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با 

ایران در عرصه بین داری سرمایه مشکل مواجه است و این امر به نوبه خود موقعیت 

مهم داخلی کشور را های برای انباشت در حوزهها المللی را سست و تمایل سرمایه

گذارند و بالفاصله می انگشتها دهد!! این افراد یا جریانات بر نوع این مؤلفهمی کاهش

دار و دولت بورژوازی ایران زیر فشار سرریز این سرمایه گیرند که طبقه می نتیجه

کارگر نبوده های معضالت و عوارض حاد اقتصادی آنها قادر به بهبود وضع معیشتی توده

است و مادام که اسیر این تنگناها است توان پاسخ به مطالبات اولیه آنها را پیدا نخواهد 

کرد!! بسیاری از این جریانات از درون همین تحلیل ها!! تعمیق فروماندگی جمهوری 

دهند و می را شب و روز به خود وعدهای رنگونی طلب تودهاسالمی و عروج جنبش س

محتوای ادبیات حزبی و گروهی خویش را با گزارش مشکالت دامنگیر رژیم شروع و با 

عبارات پرطمطراق گریزناپدیری انقالب و سردادن هر چه غلیظ تر شعارهای سرنگونی 

 برند. می به پایان

«!! چپ رادیکال»شتر از ناحیه طیف موسوم به استدالل باال همانگونه که اشاره شد بی

گیرد. نمایندگان فکری بخشی از بورژوازی درون ساختار قدرت می ایران صورت

ون چپ نمای لیبرال یا سوسیال رمانتیسیست ناسیونالیست و یسیاسی، طیف اپوزیس

حتی گروههائی از رفرمیسم راست سندیکالیستی درون و بیرون جنبش کارگری ایران 

کمبود رشد » کنند. از دید اینان می خ سؤال باال را به صورت دیگری فرمولبندیپاس

» و به زعم برخی از آنها «!!! در ایرانداری سرمایه توسعه ناکافی «!! » صنعتی جامعه

موقعیت بسیار ضعیف و توسری خور بورژوازی «!!!» نبودن مملکتداری سرمایه
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بالمنازع سرمایه تجاری!!! وجود بورژوازی رانت دست باال یا اصالً تسلط «!!! صنعتی

و اتکاء گسترده دولت به درآمدهای نفتی!!! «!!! تک پایه بودن اقتصاد جامعه» خوار!!! 

تکیه دولتمردان بر واردات کاال و کم بها دادن به انباشت سرمایه در قلمروهای اساسی 

ی صادراتی و لیست مفصلی تولید!!! موقعیت ضعیف سرمایه اجتماعی برای تولید کاالها

 کشند و این عوامل را موجد وضعیت بد اقتصادی موجودمی از این عوامل را پیش

رژیم این وضعیت را پدید آورده و در های گویند که سیاستمیها پندارند!!! اینمی

کند!!! به اعتقاد اینان، همین علل و می راستای بازتولید و توسعه و تعمیق آن سیر

قتصادی و سیاسی، بورژوازی بیچاره و مستضعف و مظلوم ایران!! را در چنان موجبات ا

وضعی قرار داده است که به رغم دنیائی انسانیت و انسان اندیشی!!! بضاعت بذل رفاه به 

 کارگر نیز ناگزیر به تحمل وضع اسفبار موجودهای طبقه کارگر را ندارد و الجرم توده

 باشند!!! می

اساسی وجود دارد. اما های گوید و گروه دوم طبیعتًا تفاوتمی خستمیان آنچه گروه ن

فاحش ناسیونالیستی، ای واقعیت این است که اگر نوع نگاه و تبیین طیف دوم به گونه

ارتجاعی، ضد سوسیالیستی و ضد کارگری است، تحلیل و منظر شناخت طیف اول نیز 

راد طیف دوم در هر کجا که عمیقاً نادرست و به طور جدی گمراه کننده است. اف

زنند به طور قطع با سر ارتجاع می و زیر هر نام و نشان و پرچمی که حرفاند ایستاده

اندازند. می بورژوازی به جامعه، جهان، مبارزه طبقاتی و سرنوشت طبقه کارگر نظر

» عناصر یا گروههائی از این مجموعه در سالهای اخیر در مقام عالمان دروغین 

رو به « دوم خرداد» و در همان حال ابوابجمعی شرمگین جار و جنجال «!! ستمارکسی

و حتی عمالً دست به کار مشارکت در پروسه سازمانیابی اند طبقه کارگر سخن رانده

کارگر را متقاعد کنند های کوشند تا تودهمی جنبش کارگری شده اند. اینها کوشیده و

از بورژوازی بگذارند. خواستار هائی خشکه برای زندگی بهتر خود دست در دست ب

صنعتی شوند و توسعه سیاسی جامعه های انباشت هر چه گسترده تر در حوزه
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دار در برنامه ریزی سرمایه طبقه های کاپیتالیستی و مشارکت بالسویه همه بخش

 اینان انجام این کارها را به طبقه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را دنبال نمایند.

خواهند که با سازمان دادن خویش بر ساختار می کنند و از کارگرانمی کارگر توصیه

دولت و نظم سیاسی موجود به نفع تقویت نقش اصالح طلبان نئولیبرال بورژوازی فشار 

آرند. به کمک همین بخش بورژوازی موقعیت اثرگذاری طبقه خویش در قراردادها و 

و سرمایه را بهبود بخشند و سرانجام در همین راستا قوانین مربوط به تعامل میان کار 

وضعیت معیشتی خود را نیز بهتر سازند!!! ها همراه با افزایش هر چه بیشتر سود سرمایه

» اساس است که برخی از بی معنی وبی حرفهای این جماعت تا به آنجا عقب مانده،

قیق حرفها را از زبان نمایان آنها، احتمااًل وقتی خودشان هم فرمولبندی د«!! چپ

دیگران بشنوند دچار نوعی تعجب شوند و داستان آن کرباس باف را زنده کنند که 

خودش هم کرباس بافت خود را در ازای مزد کار خود قبول نداشت. با همه اینها 

دو آتشه از داری فراموش نکنیم که بخش وسیعی از گروههای مدعی جانب

و دسته تعلق دار به همین«!!! بدیلبی مارکس شناسان »و پرولتاریا و «!!! مارکسیسم»

دارند. آقایان مرتضی محیط، رحیم زاده اسکوئی، سران حزب رنجبران، نشریه آوای کار، 

اصلی دست اندر کار تشکیل های از چهرهای راست شرکت واحد، عدههای سندیکالیست

حرفها، نظریات و پراتیک کمیته پیگیری و... همگی به این طیف تعلق دارند. در باره 

این جماعت خواه آنانی که در بیرون جنبش کارگری پرچم دفاع از رشد 

کنند و خواه می و انباشت صنعتی گسترده تر را بر دوش حملداری سرمایه بیشتر 

کسانی که در این کمیته و آن کمیته فعال سازمانیابی جنبش کارگری هستند ما در 

ت نموده ایم و در اینجا از پرداختن به چند و چون ضد مقاالت دیگر به تفصیل صحب

طیف های کنیم. اما در مورد تحلیلمی و گفته هایشان صرفنظرها کارگری نوشته

 نخست با اینکه باز هم تا زیاد بحث شده است، توضیح مختصر برخی نکات را الزم

 بینیم. می
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نیًا یا مهمتر از آن، در شالوده خود به مورد اشاره اینان اواًل واقعیت ندارند و ثاهای مؤلفه

باشند. ارجاع نمی متکیداری سرمایه یک تبیین درست مارکسی از مسائل روز دنیای 

دادن تعرض سرمایه علیه سطح معیشت و امکانات زیستی توده کارگر، به معضالت 

روانه و ایران، اوالً غیرواقعی است و ثانیاً بسیار راست داری سرمایه خاص اقتصادی 

گمراه کننده است. کاهش مستمر سطح واقعی دستمزدها، سالخی حداقل معیشت و 

بهای نیروی کار، از بین بردن امکانات آموزش، بهداشت، درمان و برخی تسهیالت 

رفاهی و اجتماعی کارگران، نابود ساختن امنیت شغلی آنان، جایگزینی پدیده استخدام 

ردادهای کوتاه مدت و لیست بلند باالئی از این ثابت و بلندمدت نیروی کار با قرا

به هیچ وجه خاص جامعه ایران یا داری سرمایه تغییرات در شرائط موجود دنیای 

توان در خوب پیش نرفتن پروسه نمی جوامعی مانند ایران نیست. ریشه این حوادث را

کند و کاو  ادغام سرمایه اجتماعی این و آن کشور در ساختار سراسری سرمایه جهانی

نمود. انزوای سیاسی دولتها، وجود یا عدم ثبات سیاسی در جوامع، عوارض رقابت یا 

فشار بخشی از بورژوازی بین المللی بر بخشی دیگر و سایر مشکالت ویژه اقتصادی 

نیز به هیچ وجه پایه واقعی تهاجم رو به عمق و گسترش ها دامنگیر دولت

ت بورژوازی جاهای دیگر علیه وضعیت معیشتی طبقه ایران یا دولداری سرمایه دولت 

در این جا قرار ها دهد. اگر ریشه این تهاجمات و سالخینمی کارگر را به درستی نشان

دارد پس وقوع همه این حوادث مشابه و تعرضات فاحش سرمایه به زندگی طبقه کارگر 

از کجا داری هسرمای حتی در نیرومندترین و پیشرفته ترین قطبهای صنعتی جهان 

گردد؟ میزان واقعی مزدها در سراسر جهان از جمله در تمامی کشورها حوزه می ناشی

داری سرمایه بارز دچار کاهش گردیده است. اگر در جهنم ای یورو و امریکا به گونه

ایران هر سال چند مدرسه تأسیس شده است در زیر سایه عظیم ترین انحصارات 

در قلمرو نمایندگی سیاسی همین انحصارات غول پیکر توسط صنعتی و مالی جهان و 

سوسیال دموکراسی هر سال بخش قابل توجهی از مدارس برای همیشه تعطیل گردیده 
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اند. اگر در چهاردیوار بازتولید سرمایه اجتماعی ایران و در شرائط نبود هیچ نشانی از 

ش یافته اند، در جامعه هیچ تشکل کارگری شمار پزشکان و پرستاران چندتائی افزای

کارگری، شمار های عظیم ترین غولهای صنعتی و حوزه اقتدار بزرگترین اتحادیه

کاهش یافته است. پروسه ارجاع نحوه استخدام نیروی  %30کارکنان بخش درمان تا 

آدم فروشی و امحاء امنیت شغلی کارگران هم پیش از همه و البته های کار به شرکت

بدیل صنعتی حوزه یورو یعنی آلمان آغاز شده است و از آن بی غول پس از امریکا، در

تازد. نرخ باالی بیکاری پدیده رایج همه می روز تا حال با سرعت حداکثر به پیش

کشورهای عظیم صنعتی دنیاست و اختصاص به ایران و کشورهای مشابه ندارد. کمی 

رخدادها در فاز کنونی پائین تر در باره چند و چون موضوعیت و مکان خاص این 

توضیح خواهم داد، در اینجا فقط تأکید بر این است که تعرض داری سرمایه تاریخ 

سراسری و بین المللی است. ای کارگر پدیدههای سرمایه علیه سطح زندگی توده

 یابد و خاص این یا آن کشور نیست. می شود، توسعهمی که روز به روز تعمیقای پدیده

مسأله باال، آنچه قرار است در سیطره تسلط نظام بردگی مزدی و مادام که صرفنظر از 

این نظام باقی است تضمین کننده زندگی بهتر یا حق و حقوق بیشتر کارگران باشد به 

داری سرمایه طور قطع سود افزون تر صاحبان سرمایه و درآمدهای هنگفت تر دولت 

کارگر و ظرفیت های نیروی اعتراض تودهنیست. این فقط سطح مبارزه، سازمانیافتگی 

اعمال قدرت آنان علیه بورژوازی است که چند و چون سطح معیشت و رفاه اجتماعی 

کل درآمد ناخالص ساالنه جهان را به خود  %33کند. امریکا بالغ بر می آنان را تعیین

فقط از  اختصاص داده است اما وضعیت زندگی و امکانات رفاهی طبقه کارگر در آنجا نه

تمامی کشورهای اروپای غربی و کانادا بسیار نازل تر است که اساساً شباهتی هم به این 

دار یا سرمایه جوامع ندارد. با توجه به همه این نکات، جستجوی ریشه مقاومت طبقه 

دولت بورژوازی ایران در مقابل جنبش کارگری و امتناع سرسخت آنها از قبول کمترین 

گران، در مسائلی مانند فقدان ثبات سیاسی و امنیت سرمایه یا عدم مطالبات روز کار
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موفقیت بورژوازی در پیشبرد پروسه ادغام سرمایه اجتماعی ایران در سرمایه جهانی، راه 

نیافتادن دولت اسالمی به سازمان تجارت جهانی و کاًل وضعیت بد اقتصادی اساسًا 

 ست. پایه، غیرواقعی و سخت رفرمیستی ابی تبیینی

عینی جهان های استدالل این طیف سوای آنچه گفتیم و عالوه بر عدم انطباق با واقعیت

و سیاست گذاریهای ها حاضر، به لحاظ چند و چون سیر حوادث و مجموعه برنامه ریزی

های اقتصادی بورژوازی ایران در طول دو دهه اخیر نیز درست نیست و منطبق بر داده

ایران در چند سال گذشته به یمن تشدید هر چه داری باشد. سرمایهنمی موجود

کارگر و سالخی هولناک بهای نیروی کار این طبقه، یک های دهشتبارتر استثمار توده

در سال را محقق ساخته است. در شرائط کنونی  %7تا  10نرخ رشد اقتصادی میان %

رخ رشدی بوده جهان تنها کشورهائی مانند چین و هندوستان موفق به حصول چنین ن

اند. بر اساس گزارشات صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص سرانه در کشور در ظرف 

دالر امریکا، افزایش یافته است و این در  8000به نزدیک  3500مدت کوتاهی از 

فاحش و ای شرائطی است که سطح زندگی و اشتغال و همه چیز طبقه کارگر به گونه

 است. رقت آور به قهقرا رفته 

ایران به طور معمول با انبوهی داری سرمایه رایج چپ در مورد موقعیت روز های تحلیل

به چند و چون واقعی ابعاد عظیم استثمار طبقه ها از تناقض همراه است. این تحلیل

دهند، در سطح آه و ناله می تفاوتی نشانبی کارگر ایران توسط سرمایه سخت

مانند و در می و سطح نازل دستمزد و فقر کارگران متوقفپوپولیستی پیرامون بیکاری 

باره سرنوشت کار و حاصل استثمار وحشتناک یک جمعیت عظیم چند ده میلیونی 

مسکنی طبقه کارگر به خاطر بی کنند. اگر گرسنگی و فقر ومی کارگر کامالً سکوت

تثمار چه ناشی از این اسهای شود پس سرنوشت اضافه ارزشمی استثماری است که

شده است؟ آیا همه این کوه اضافه ارزشها در شکم حریص چندتا دزد دفن شده است؟ 

دار تبدیل گردیده است. نتیجه سرمایه پرسود طبقه های یا اینکه به کوه عظیم سرمایه
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این نوع نگاه به رابطه کار و سرمایه این است که از یک سوی بر سیه روزی مستمر 

گردد که می شود، اما از سوی دیگر در همان جا چنین وانمودیم کارگران انگشت نهاده

گویا بورژوازی بیچاره ایران!! هم قادر به دیناری سرمایه گذاری نشده و در کار توسعه 

 انباشت و افزایش حجم پیش ریز سرمایه هایش بد جوری با شکست مواجه بوده است!! 

سال اخیر، به  20دهه و به ویژه در  3واقعیت این است که بورژوازی ایران در طول این 

همان میزان که فشار استثمار نیروی کار را افزایش داده است، به همان اندازه که بر 

کارگر افزوده است، به همان مقدار که دامنه فقر و فالکت و های ابعاد سیه روزی توده

 حقوقی کارگران را توسعه داده است، به همان میزان هم حجمبی گرسنگی و

و نرخ اضافه ارزشهایش را وسعت ها خویش، قلمرو انباشت این سرمایههای سرمایه

بخشیده و باال برده است. عالوه بر این اگر مباحثات ناسیونالیستهای غرق در رؤیاهای 

» و « اقتصاد رانتی» این جماعت پیرامون های و آه و ناله« مستقل ملیداری سرمایه » 

های نار بگذاریم، باید قبول کنیم که سیل عظیم اضافه ارزشرا ک« مشکل رانت خواران

شود. در همین رابطه می نفتی در سطحی بسیار وسیع به سرمایه تبدیل شده و هر روز

میلیارد دالری این توده عظیم اضافه ارزش سرریز به حلقه  60رد پای افزایش ساالنه 

را نیز باید در گسترش  سامان پذیری سرمایه اجتماعی ایران در چند سال گذشته

مختلف اقتصادی دنبال های پیش ریز در حوزههای چشمگیر انباشت و افزایش سرمایه

 نمود. بورژوازی ایران در وهله نخست با استمداد از نرخ سودهای کالن ناشی از تعمیق

مرز استثمار چند ده میلیون کارگر ایرانی و در وهله دوم به یمن دریافت حجم بی

ناشی از کار اضافی پرولتاریای بین المللی، به  سابقه اضافه ارزشهای نفتیبی تاریخاً

مختلف دست زده است. بخش نظامی یکی از های انبوهی در عرصههای سرمایه گذاری

کشور  57است و محصول آن برای بورژوازی این است که هم اکنون به ها این حوزه

نماید. سرمایه گذاریهای می اً باال صادردنیا اسلحه و تجهیزات نظامی با کیفیت نسبت

انبوهی در قلمرو تولید اتوموبیل صورت گرفته است و دولت اسالمی بورژوازی در شروع 
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کشور جهان از جمله به فرانسه اتوموبیل صادر نموده است. در طول  30به  85سال 

ه است و میلیون تن رسید 40برنامه چهارم اقتصادی ظرفیت تولید فوالد به زیر سقف 

هزار واحد مسکونی تأسیس و تسلیم بازار  500در همین دوره بالغ بر یک میلیون و 

تجارت مسکن گردیده است. گسترش حوزه تولید دارو و پیوستن ایران به جرگه صادر 

کنندگان مواد داروئی در سالهای اجرای همان برنامه رخ داده است. هم اکنون تأسیس 

است و داری سرمایه انه در آذربایجان در دستور دولت بزرگترین مجمتع مس خاور می

میلیارد دالر  7نفت و گاز عسلویه از مرز های مجموعه سرمایه انباشت شده در حوزه

که به ویژه ای باالتر رفته است. شمار طرحهای بزرگ و کوچک اقتصادی و حجم سرمایه

و پتروشیمی، مخابرات،  گوناگون کشاورزی، نفت و گازهای سال اخیر در عرصه 10در 

مواصالتی، توسعه دانشگاهها، اکتشاف و بهره های آب و برق، ساختن بنادر و شبکه

صورت گرفته است، ها از ذخائر زیر زمینی، توریسم، تولید خودرو و مانند اینداری بر

 30کالن حکایت دارند. رشد مبادالت خارجی های همه و همه از توسعه سرمایه گذاری

میلیارد دالر در سال جاری یک شاهد  120به رقمی معادل  1355دالری سال  میلیون

های بارز این مدعاست. یکی از مسائل مورد مشاجره میان دولت احمدی نژاد و جناح

رقیب وی در درون طبقه بورژوازی، اختصاص مبالغ هنگفتی از درآمدهای نفتی به 

ت. رقبای منتقد، توسل به این طرحها و زود بازده و کم هزینه بوده اسهای اجرای پروژه

اساسی صنعت های توجهی به اهمیت گسترش انباشت در حوزهبی راها سرمایه گذاری

کنند و پیشبرد این پروسه را با ملزومات تبدیل ایران به یک غول اقتصادی و می قلمداد

نامند می «سند چشم انداز» سال آینده یا آنچه که خود  20در داری سرمایه صنعتی 

نفتی هم های بینند. اما واقعیت آن است که همین بخش از اضافه ارزشمی در مغایرت

دیگرش صرف سرمایه گذاری شده است و به سرمایه های مانند بیشتر بخش

دار تبدیل گردیده است. پیداست که ترکیب ارگانیک سرمایه در این سرمایه طبقه 

پیش ریز شده، در های نازلتر و نقش سرمایه قلمروها پائین، بارآوری اجتماعی کار
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افزایش قدرت رقابت سرمایه اجتماعی ایران در سطح جهانی ناچیز است، اما این 

نقش مهمی در توسعه دامنه استثمار نیروی کار، بهره گیری گسترده ها سرمایه گذاری

کلی داشته  به طورها از نیروی کار شبه رایگان طبقه کارگر و افزایش نرخ سود سرمایه

های خارجی و سرازیر شدن خیل عظیم سرمایههای است. در مورد سرمایه گذاری

خارجی به حوزه انباشت داخلی ایران نیز کافی است به قراردادهای متعدد میان دولت 

بورژوازی با ممالکی مانند چین، هندوستان، ایتالیا، فرانسه، ژاپن، روسیه، آلمان، برزیل، 

های ی، ونزوئال، سوئد، نروژ و بسیاری کشورهای دیگر دنیا در حوزهامارات متحده عرب

گوشه چشمی انداخته ها مختلف صنعت، کشاورزی، تجارت، ساختمان و سایر بخش

های صادر شده به بازار داخلی از یک سوی و سرمایه گذاریهای شود تا حجم سرمایه

 و بیش مورد تخمین قرار گیرد. متقابل بورژوازی ایران در این کشورها از سوی دیگر کم 

باال همگی گویای این حقیقت است که بر خالف ادعای برخی تحلیلگران، های داده

و ها مسائلی از قبیل انزوای سیاسی رژیم، عدم ادغام در اقتصاد جهانی یا تحریم

توسعه نرخ  ها،فشارهای اقتصادی امریکا و اروپا، تا آنجا که به روند سرمایه گذاری

شود، تأثیر می و حصول سودهای کالن برای صاحبان سرمایه مربوطها اشت سرمایهانب

منفی چندانی نداشته است. بورژوازی ایران با تشدید روز به روز هر چه مرگبارتر 

توانسته است به رغم همه موانع  ها،استثمار دهها میلیون کارگر در طول این سال

را در زمینه پیش ریز سرمایه و افزایش میزان ای موجود، رکوردهای تعیین کننده تازه

سود کسب نماید. بر همین پایه تالش برای برقراری ارتباط میان وضعیت بد اقتصادی 

بورژوازی و امتناع دولت اسالمی سرمایه از قبول مطالبات طبقه کارگر نیز سوای ماهیت 

شود. با توجه به نمی راست روانه اش با هیچ شواهد مستند، واقعی و آماری پشتیبانی

همه این نکات باید روشن شده باشد که آناتومی موقعیت کنونی مصاف طبقاتی میان 

پرولتاریا و بورژوازی و درک معضالت اساسی جنبش کارگری در این راستا نیازمند 

رایج، عمومًا گور و گم های دیگری است که در داربست تحلیلهای کندوکاو مؤلفه
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در آغاز این نوشته میان سطح زندگی طبقه کارگر ایران در که ای هستند. مقایسه

سال پیش انجام گرفت در رابطه با وسیع ترین بخش طبقه کارگر بین  30شرائط روز با 

المللی مصداق دارد، در حالی که وضع زندگی و امکانات رفاهی بخش باقیمانده نیز به 

 این تغییرات نباید و طور بسیار چشمگیری به قهقرا رفته است. برای فهم درست

یا تفاوت رویکردهای دولتها آغاز ها و نوع برنامه ریزیها توان از جا به جائی سیاستنمی

نمود. اینها همه به نوبه خود تبعات رخدادهای اقتصادی جاری در عمق رابطه کار و 

سرمایه در سطح جهانی هستند و الجرم برای کندوکاو خود آنها و مقدم بر هر چیز 

باید هر داری سرمایه ی درک موقعیت مبارزه طبقاتی و تقابل میان پرولتاریا و نظام برا

سال گذشته فقط حجم سرمایه  15چه بیشتر از سطح به عمق رفت. در طول 

 72میلیارد دالر به رقمی متجاوز از  3گذاریهای خارجی در کشور چین از رقم ساالنه 

رابر افزایش یافته است. در همین مدت استثمار ب 25میلیارد دالر و به بیان دیگر حدود 

کارگر چینی توسط سرمایه به صورت بسیار هولناکی تشدید شده است و وضعیت 

قرن پیش نیست. بررسی این  90زندگی طبقه کارگر این کشور هیچ بهتر از شروع دهه 

در  ارقام در سطح بین المللی به مراتب وحشت انگیزتر و بسیار تکان دهنده تر است.

میلیارد  25طول دوره تاریخی مذکور حجم کل سرمایه گذاریهای خارجی کشورها از 

میلیارد دالر صعود نموده است. در همین فاصله زمانی روند بیکارسازی  1400دالر به 

کارگران دنیا، فرایند تشدید و تعمیق و توسعه استثمار آنان، فزونی فقر، گرسنگی و 

ر از امکانات اولیه معیشتی و اجتماعی یا ساده ترین عظیم کارگهای محرومیت توده

 حقوق انسانی نیز به صورت فاجعه باری فوران کرده است. 

کارگر در هیچ کجای جهان امروز، کمبود رشد اقتصادی، فقدان های معضل واقعی توده

ن عدم ادغام در ساختار اقتصاد جهانی و نوع ای ها،امنیت انباشت سرمایه!!! فرار سرمایه

 به هیچ واقعیتیای نه فقط هیچ نوع اشارهها مسائل نیست. انگشت نهادن بر این مؤلفه

کارگر و گمراه سازی های باشد که بالعکس حداکثر توهم آفرینی در میان تودهنمی
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یک واقعیت بسیار ها آگاهانه یا ناآگاهانه مبارزه طبقاتی آنان است. همه این تحلیل

توجهی بی ن تر از هر قضیه بدیهی هندسی را مورد انکار یاشفاف، بدیهی و بسیار روش

 دهند. می قرار

به فازی است که در درون داری سرمایه عصاره این حقیقت عریان، ورود دیرباز نظام 

آن، در سطح بین المللی، نرخ انباشت سرمایه به طور مستمر به صورت غول آسا رو به 

بهای واقعی نیروی کار، میزان اشتغال و هر رود، در حالی که سطح معیشت، می اوج

بسیار ای آنچه که مربوط به زندگی و حقوق انسانی و اجتماعی کارگران است به گونه

رود. همه آمار و ارقام منتشره از سوی مراکز پژوهشی و آماری می هولناک رو به افول

مایند. موضوعی نمی بورژوازی با تمامی برجستگی و صراحت الزم این حقیقت را تأیید

رود تبلور آشکار می کارگر دنیاهای که کل عینیت موجود و آنچه که بر سر تمامی توده

و مجسد آن است. جهان به گونه بسیار موحشی از سرمایه آکنده است و ثانیه به ثانیه 

شوند و می گردد. همزمان توده عظیم نیروی کار فوج فوج از کار بیکارمی آکنده تر

تسخیر ناپذیر کاریابی در های ارتش نوپای ذخیره کار در پشت دروازهلشکر عظیم 

در همه ها خورند. در طول چند دهه اخیر نرخ اضافه ارزشمی باتالق گرسنگی غوطه

سیر صعودی داشته است، اما سرعت افزایش نرخ ای جای جهان در مقیاس خیره کننده

باالتر بوده است و در همین ها انباشت سرمایه در همه جا از شتاب نرخ اضافه ارزش

کارگر پدیده عام و های راستا تنزل بهای واقعی نیروی کار و سطح معیشت توده

 30بوده است. باالتر به مورد ایران اشاره کردیم. در فاصله داری سرمایه سراسری جهان 

نرخ انباشت سرمایه کوه  .جهش نموده است %1200به  %300سال نرخ اضافه ارزش از 

سالهای پیش از این دوره  %25کارگر تا های آسا باال رفته است و سطح معیشت توده

دچار افزایش گردیده است و سایر امکانات  %30بیکاری تا حدود  .تنزل کرده است

 زیستی نیز همه جا روند نزولی و نابودی داشته است. 
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سطح بین المللی را در داری سرمایه اساسی فاز کنونی نظام های به این ترتیب شاخص

باید در سیر جهش وار نرخ انباشت سرمایه، سیر تصاعدی نرخ متوسط ترکیب ارگانیک 

و افزایش افراطی سطح بارآوری کار اجتماعی، نیاز بسیار بسیار کمتر ها سرمایه

به نیروی کار در حالتی که حجم انباشت سرمایه مستمراً رو به اوج است و ها سرمایه

چند صد میلیونی و فرا میلیاردی، های ری آن به صورت بیکارسازیگسترش عوارض قه

فشار همه سویه سرمایه جهانی برای تشدید هر چه عمیق تر استثمار طبقه کارگر و 

پیشی گرفتن افزایش نرخ انباشت از تفاوت نرخ  ها،افزایش هولناک نرخ اضافه ارزش

مگینی که بر سطح معیشت اضافه ارزش در سطح بین المللی به رغم تمامی فشار سه

سابقه فقر، آوارگی، گرسنگی اعتیاد، بی شود، توسعه تاریخاًمی کارگران وارد شده و

اجتماعی و مصائب های بهداشتی و تمامی بلیهبی آموزشی،بی مسکنی،بی فحشاء،

 مهار آنهابی که ما همه جا شاهد توسعههائی بشری، باید جستجو نمود. پدیده

 باشیم.می

یری با فوق قهراً و به صورت اجتناب ناپذ اساسیهای د اقتصادی منبعث از شاخصرون

افول آنچه که در بخشی از دنیا نام دموکراسی بر خود دارد، سقوط دوره تاکنونی حیات 

کارگری از ابزار سازش طبقاتی میان های و تغییر نقش اتحادیهای جنبش اتحادیه

کارگر، از های نئولیبرالی بر تودههای تمامی سیاست کارگران و بورژوازی به ابزار تحمیل

متعارف میان احزاب سوسیال دموکرات و سوسیال بورژوا به طور های بین رفتن تفاوت

های سابقه رقابت میان بلوک بندیبی کلی با جریانات نئولیبرال سرمایه، حدت تاریخاً 

به اتخاذ ها این قطبجدید درون سرمایه جهانی در عین توسل جامع االطراف همه 

اقتصادی مشترک در سطح سراسری برای فشار های رویکردهای واحد و سیاست

های فزاینده بر زندگی طبقه کارگر بین المللی، جنگ افروزیهای عنان گسیخته قدرت

داری، عروج باز هم گسترده تر جریانات ارتجاعی و فاشیستی از نوع سرمایه مسلط 

کارگر و های ا بهره گیری از امواج کوبنده نارضائی تودهمذهبی و ناسیونالیستی ب
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رویدادهای دیگر این نوعی ای زحمتکش در خالء بدیل نیرومند سوسیالیستی و پاره

همراهی خواهد گردید. رخدادها و عوارضی که باز هم به طور گسترده و در همه جای 

و هر روز بیش از روز  جهان در مقابل انظار عمومی مردم کارگر دنیا قرار گرفته است

 دهد. می پیش زندگی آنان را زیر فشار قرار

به طور داری سرمایه اساسی فاز جاری نظام های اگر نکات باال را به عنوان شاخص

بنیاد ناسیونالیستی، سوسیال بی پایه وبی هایجدی مطمح نظر قرار دهیم و اگر تئوری

 فکری طیف رفرمیسم چپ را تعیینرمانتیسیستی و همه آنچه که امروز آبشخور 

کند، به صورت جدی به دور اندازیم، آنگاه در مورد چه باید کردها و چه نباید می

کردهای پیش روی جنبش کارگری جهانی و از جمله جنبش کارگری ایران نیز باید به 

ان ندیشیم و عماًل گام برداریم. طبقه کارگر ایرمتفاوت با جریانات یاد شده بیاای شیوه

 باید یقین کند که: 

روزی در تعمیق مرگبار شدت استثمار و کلیه داری سرمایه . هر روز ماندن نظام 1

اشکال بیحقوقی اجتماعی وی خواهد بود. مسائلی مانند اینکه سرمایه اجتماعی ایران 

در سرمایه جهانی خوب ادغام شده است یا پروسه ادغام آن بد پیش رفته است، حجم 

در کدام ها خارجی سرریز به بازار داخلی زیاد یا کم بوده است؟ سرمایه هایسرمایه

انباشت شده و در کجاها انباشت نشده است، برنامه ریزی کاپیتالیستی کار و ها حوزه

گیرد، بورژوازی صنعتی یا غیرصنعتی می تولید توسط این جناح یا آن جناح صورت

دهد، یا می و اسالم پناهی سرداری دینراند، دولت بورژوازی عربده می است که حکم

« کاسترو» و « چاوز» خواند، یا اصاًل قرار است به شیوه امثال می وطنای  هر روز سرود

های علم سوسیالیسم بر افرازد، یا هر اگر و مگر دیگر به طور قطع هیچ دردی از توده

ر شکل و حالت و کند. این حرف جای هیچ برو و برگرد ندارد که هنمی طبقه وی دوا

 هر نوع چهره آرائی این نظام بطور قطع با تشدید روز به روز استثمار، گرسنگی،
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آموزشی، تبعیضات مرگبار جنسی، خیابانی شدن بیشتر کودکانش و کلیه بی داروئی،بی

 اشکال دیگر ستمکشی و محرومیت و فالکت اقتصادی و اجتماعی او همراه خواهد بود.

ش برای برپائی تشکلی که ظرف ن به مبارزه قانونی و هر گونه تال. هر نوع امید بست2

داران یا دولت آنها باشد از بیخ و بن محکوم به شکست است. سرمایه و و تعامل با گفتگ

دلیل این امر فقط ماهیت سازشکار سندیکالیسم و واقعیت انحالل تا مغز استخوان 

گی مزدی نیست. اینکه جنبش در ملزومات ماندگاری نظام بردای جنبش اتحادیه

سندیکالیستی چنین است فقط بخشی از فاجعه است. بخش دیگر آن استیصال و بن 

در کار بهبود وضعیت معیشت و افزایش دستمزد ای بست قطعی مبارزات اتحادیه

مانند ایران است. ای کارگران حتی در چهارچوب رفرمیسم راست ارتجاعی در جامعه

االتر توضیح دادیم. طبقه کارگر ایران باید به کمک تمامی تجارب است که بای این نکته

گذشته خود و همزنجیران طبقاتی اش در جاهای دیگر خوب دریافته باشد که در 

گستره مبارزه قانونی و جنبش سندیکائی قادر به حصول هیچ بهبودی در شرائط کار و 

ط مبارزه رادیکال ایران فقداری سرمایه معیشت خود نخواهد بود. در دوزخ 

است. جنبش ها طبقه کارگر نیست که آماج وحشیانه ترین سرکوبداری سرمایه ضد 

سندیکالیستی نیز اگر قرار باشد نانی به سفره کارگر برساند به طور حتم با استقبال 

دار و دولت وی مواجه نخواهد شد. نسخه واقعی جنبش سندیکالیستی و سرمایه طبقه 

ایران همان است که از دیرباز تا حاال توسط دولتها پیچیده شده است. در ای اتحادیه

سندیکاهای دست ساخت قوام، سید ضیاء، حزب زحمتکشان بقائی، ساواک شاه، 

داری سرمایه در ای واقعی جنبش اتحادیههای شوراهای اسالمی و خانه کارگر مدل

لو برای نان روزمره خود و وداری سرمایه ایران هستند. اگر بناست کارگران علیه 

را از همان آغاز پشت سر ای فرزندانشان مبارزه کنند باید مرزهای جنبش اتحادیه

 گذارند. 
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بیمارستانها، مؤسسات حمل و  ها،. مبارزات پراکنده کارگران در کارگاهها، مدرسه3

رغم نقل، فروشگاهها، شرکتهای عظیم صنعتی و تجاری و کاًل مراکز کار و تولید، به 

پیشین از شانس های که دارند در قیاس با دورهای همه اهمیت اساسی و تعیین کننده

پیروزی کمتری برخوردارند. دلیل این امر کاهش نقش این مبارزات و اعتصابات در 

خواباندن چرخ تولید و اختالل روند کار سرمایه و وارد ساختن فشار سنگین بر صاحبان 

داران، دولت سرمایه سطح مبارزات سرسختی و عزم جزم  باشد. مشکل ایننمی سرمایه

برای گریز از قبول مطالبات کارگران به هر داری سرمایه بورژوازی و در یک کالم نظام 

کمتر اعتصابی توسط کارگران در  56تا  52بها و هر شکل است. در فاصله سالهای 

گرفت که کارفرمایان و می واحدهای مختلف صنعتی یا هر مرکز کار دیگر ایران صورت

کارگران وادار نسازد، اما در حال حاضر به هیج وجه های دولت را به قبول خواسته

جهات ای کارگر از پارههای چنین نیست. در آن دوره تن دادن به مطالبات توده

شد. احتیاج مبرم به نیروی کار و معضل می داران اقدامی عقالنی تلقیسرمایه برای 

زی فوری کارگران، سطح بسیار پائین تر اختالف میان نرخ انباشت سرمایه جایگزین سا

بر روی پروسه ها و نرخ تولید اضافه ارزش در مقیاس بین المللی و فشار کمتر این مؤلفه

شد که می بازتولید سرمایه در جوامعی مانند ایران در قیاس با دوره کنونی موجب

رکوب را به صورت تنها مکانیسم مقابله با دولت بورژوازی توسل به قهر عریان و س

اعتصابات به ویژه در شرائط رونق اقتصادی اینجا و آنجا مورد تردید قرار دهد. این امر 

در وضعیت روز جهان و به طور خاص در فضای کارزار طبقه کارگر ایران علیه بورژوازی 

مهم این فاز از های اصالً مصداق ندارد. به دلیل همه آنچه که باالتر زیر نام شاخص

و در صورت ها بر شمردیم، پاسخ رد توأم با بدترین سرکوبداری سرمایه حیات نظام 

سازمانی و موقعیت بسیار ضعیف جنبش کارگری بدون سرکوب، تنها راه بی تشتت و

حل بورژوازی در مقابل مبارزات روز کارگران است. در چنین وضعی پیداست که 
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متشتت درون مراکز مختلف کار و تولید از های نب و جوشاعتصابات پراکنده و ج

 باشد.نمی ظرفیت چندان زیادی برای تحمیل مطالبات کارگران بر بورژوازی برخوردار

. برای غلبه بر معضل باال، تنها راه، تالش جامع االطراف برای سازمانیابی سراسری 4

رمایان، دولت بورژوازی و طبقه کارگر و ایجاد یک ظرف اعمال قدرت جمعی علیه کارف

است. بورژوازی مصمم است که به کمک کلیه امکاناتش، با توسل داری کل نظام سرمایه

سرکوب و با استفاده از موقعیت ضعیف جنبش کارگری در مقابل های به هارترین شیوه

هر خواست کارگران، هر چند اندک سخت ایستادگی کند. این مقاومت حکم محرز 

جوشد. داری میسرمایه فاز حاضر های ه از بطن همه شاخصها و مؤلفهسرمایه است ک

راه چاره جنبش کارگری در مقابل این وضعیت سوای توسل متقابل به اعمال قدرت 

تواند باشد. تمامی رخدادهای اخیر درون جنبش نمی گسترده سراسری چیز دیگری

در طول این چند دهه  کارگری ایران شاهد بسیار زنده اهمیت این موضوع هستند.

دیگر وسیعتر و شمار اعتصابات بسیار افزون های کارگر از دورههای دامنه مبارزات توده

به هیچ موفقیتی دست نیافته ها تر بوده است. اما بخش اعظم این اعتصابها و خیزش

که به نوبه خود تأثیر منفی زیادی بر روی کل جنبش کارگری داشته ای اند. پدیده

ومیدی از مبارزه را در میان کارگران دامن زده است، روند متشکل شدن آنان را است. ن

زیر فشار قرار داده است و سطح انتظارات آنان را تنزل داده است. غلبه بر این وضعیت 

است. شکی نیست که این یکی از داری سرمایه در گرو سازمانیابی سراسری علیه 

ترین وظائفی است که پیش روی طبقه کارگر  دشوارترین، پرسنگالخ ترین و پیچیده

قرار داد اما پیشبرد این پروسه نه فقط به مثابه امر اجتناب ناپذیر مبارزه طبقاتی 

پرولتاریا به طور کلی، بلکه حتی به عنوان راهکار تحمیل مطالبات روز کارگران بر 

 کارگر دنیا الزامی گردیده است. های بورژوازی برای توده

کارگر و عمق های ازمانیابی سراسری کارگران، سوای جریان روز مبارزات توده. روند س5

زندگی و کار و مراودات جاری آنان، هیچ معبر و بستر دیگری ندارد. مشکل جنبش 
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کارگری فقدان تشکل فعالین نیست. ایجاد تشکل خاص فعالین نه در راستای 

جهت گسست بندهای انسجام و  اوقات درای سازمانیابی سراسری طبقه کارگر که پاره

زنند که ایجاد تشکلی می کند. همه تجارب با صدای بلند فریادمی اتحاد کارگران عمل

از فعالین زیر هر نام و نشانی که باشد، مادام که آحاد این فعالین به طور واقعی 

انسانهای حی و حاضر و نافذ و تأثیرگذار درون جنبش جاری کارگران نیستند هیچ 

تواند خود را جایگزین نمی کند. تشکل فعالیننمی به متشکل شدن طبقه کارگر کمکی

کارگر سازد. این حرف درست که اتفاق نظر و همکاری و اتحاد فعالین های تشکل توده

تواند به می نافذ و تعیین کننده آنان با مبارزات روز کارگرانای حتی بدون پیوند ریشه

کند، در موراد زیادی نتیجه نادرست به بار آورده سازمانیابی جنبش کارگری کمک 

سیاسی چپ نمای موسوم به های است. این نوع تشکلها این تفاوت اساسی را با سکت

 حزب یا احزاب دارند که افراد آنها به طور واقعی کارگرند. اما مجرد این مؤلفه کفاف

در اساس بحث  دهد. گره واقعی مسأله اینجاست که بحث سازمانیابی کارگراننمی

متشکل شدن جنبش کارگری و نه گفتگوی متشکل شدن این یا آن فعال کارگری با 

هم است. اتحاد فعالین کارگری فقط تا جائی در مسیر کمک به متشکل شدن جنبش 

از کارزار سراسری ای یا بخشی یا حلقهای طبقاتی آنان است که هر کدام در گوشه

کننده به گشایش میدان اعتراض، بسیج کننده،  داری، کمکسرمایه کارگران علیه 

مورد اعتماد توده کارگر، دارای قدرت رتق و فتق مشکالت مبارزه و مانند اینها باشند. 

در غیر این صورت ولو اینکه صدها کارگر فعال در یکجا و در درون یک تشکیالت دست 

و اتحاد آنان در شوند می در دست هم گذارند به تشکلی جدا از جنبش کارگری تبدیل

» شود که تاریخاً گروههای زیر نام دروغین می ادامه کار دستخوش همان فجایعی

دستخوش آن شده اند. فعال کارگری برای این که در سازمانیابی «!! احزاب کمونیست

جنبش طبقه خود نقشی ایفاء کند قبل از هر چیز باید عمالً و به صورت حی و حاضر 

فعال مبارزات کارگران در محیط کار و زندگی خویش باشد.  در پراتیک روزمره خود
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دهد نقشی جدی داشته می باید در هر اعتصاب کارگری که در درون این مراکز روی

باشد و در پروسه سازمانیابی این اعتصابات نقش اساسی ایفاء کند. سازمانیابی جنبش از 

ابات بزرگ و نسبتاً بزرگ گردد. یک اعتصاب به ویژه اعتصمی همین جاهاست که آغاز

های  از نخستین بگومگوهای پشت دستگاههای کار و درون اتوبوس و شب نشینی

تا لحظه وقوع و تعطیل چرخ تولید، تا طول دوران مقاومت کارگران و ها داخل خانه

تواند عناصر می کند که همه دقایق آنمی سرانجام پیروزی یا شکست، فضائی خلق

بلوغ و سازمانیابی کارگران باشد. فعال کارگری در اینجا است که متشکله پروسه رشد، 

باید دست به کار ارتقاء آگاهی و پیوند زدن کارگران و جستجوگر راه تداوم این پیوندها 

باشد. در این جا است که همراه با همزنجیرانش، با کشف توانائیها و ناتوانیها، نقاط قوت 

مه تالش خود را برای تبدیل مراودات جاری و ضعف، نیازها و امکانات موجود، ه

 گیرد. با تمامی توان خودمی کارگران به یک استخوانبندی با ثبات اتحاد طبقاتی به کار

کوشد تا پایان اعتصاب نه پایان ارتباطات، همدلیها و همرزمیها، بلکه فاز بهره گیری می

الین کارگری تنها در از دستاوردها و تجارب برای تحکیم همه این مسائل باشد. فع

صورت داشتن چنین روابطی و حضور در متن چنین وضعیتی است که نقش خود را در 

نمایند. پیداست که در این صورت به هم می سازمانیابی سراسری جنبش کارگری ایفاء

از پروسه ای پیوستن فعالین نه تشکل فعالین کارگری بلکه جزء پیوسته و بسیار زنده

 کارگری است.  متشکل شدن جنبش

ور . سازمانیابی سراسری طبقه کارگر نیازمند چرخیدن مبارزات روز کارگران بر مح6

و مراکز ها آنان است. کارگران در کارخانهداری سرمایهضد ای مطالبات سراسری و پایه

زنند. آنان در می مشخصی دست به مبارزههای کار مختلف طبیعتاً برای حصول خواسته

کنند. در وضعیت موجود عموماً زیر نمی بات خویش به طور معمول انتخابتعیین مطال

فشار فقر و گرسنگی و از هم پاشیدن شیرازه زندگی است که مسأله دستمزد بیشتر یا 

کشند. با این حال واقعیت این است که حتی در می هر مطالبه معیشتی دیگر را پیش
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ماتیک و بدون نیاز به هیچ گزینش یا همین شرائط نیز مطالبات کارگران به صورت اتو

و در همه مناطق کشور یکسان و در همین گذر ها شور و مشورتی در همه حوزه

سراسری است. از این که بگذریم در جامعه ایران و غالب جوامع دیگر جهان، سطح نازل 

حقوقی هولناک سیاسی در سطحی بی گسترده اجتماعی وهای معیشت، محرومیت

کارگر در های اً مقوله حداقل معیشت و حقوق اجتماعی برای همه تودهاست که اساس

داربست یک مطالبات عام و سراسری قابل فرمولبندی است. بهای اندک نیروی کار، 

عدم دسترسی به امکانات دارو و درمان و آموزش و مهد کودک و مراقبت از سالمندان، 

بهیار و پرستار و کارگر صنعتی معضل مشترک و همه جا گیر کل کارگران از معلم و 

 گرفته تا کارگر بخش نظافت و حمل و نقل و تجارت و تمامی قلمروهای دیگر است. 

مشخص جاری و عاجل کارگران مراکز مختلف کار و تولید در های طرح خواسته

سراسری کارگران این خاصیت را دارا است ای به نام مطالبات پایهای چهارچوب پدیده

کارگر در سراسر جامعه باشد. این مطالبات های د ریسمان پیوندی میان تودهتوانمی که

در همان حال بستر آموزش و تعمیق آگاهی، سنگر فراگیر همرزمی و همدلی و کانون 

بسیج طبقاتی کارگران در هر فاز مبارزه و ریل انتقال جنبش آنان از فازی به فاز دیگر 

  خواهد بود.داری سرمایه علیه نظام 

. شورائی بودن سازمانیابی کارگران شرط اساسی و اجتناب ناپذیر دستیابی جنبش 7

کارگری به ظرفیت طبقاتی الزم برای ستیز با نظام بردگی مزدی، تحمیل مطالبات 

روزمره بر بورژوازی و حتی چالش تهاجمات روز کارفرمایان علیه شرائط کار و سطح 

و هر نوع محل کار است. شورائی بودن جنبش زندگی کارگران در این یا آن کارخانه 

شود، نه در روابط می کارگری بر خالف آنچه در ادبیات غالب نیروهای چپ مشاهده

دموکراتیک درون ساختار تشکیالت، نه در مجرد ایجاد یک ظرف سازمانی دموکراتیک 

گر در متفاوت با سندیکا، بلکه با حضور دخالتگر و نافذ آحاد هر چه بیشتر طبقه کار

داری، ظرفیت مراودات متشکل کارگران برای باال سرمایه فرایند مبارزه طبقاتی ضد 
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وقفه آگاهی و شناخت طبقاتی کارگران، تأمین شرائط الزم برای آشنائی هر بی بردن

کارگر به دورنمای سوسیالیستی مبارزه طبقاتی و مانند اینهاست های چه عمیق تر توده

 گردد. می که خصلت نما

و طبقاتی آنان، ای . رفرمیسم چپ با جدا سازی فعالین کارگری از بدنه جنبش توده8

مسخ و متحجر نمودن این فعالین در منافع محدود و محقر سکتی، محروم ساختن 

فرایند مبارزه طبقاتی از وجود این فعالین، استحاله نقش طبقاتی آنان به متعصبان کور 

میان آنها، تاریخًا و عمالً ضربات بسیار سنگینی بر ی اگروهی و ایجاد دشمنی حاد فرقه

روند مبارزه طبقاتی پرولتاریا وارد ساخته است. طرح این موضوع شاید برای برخی از 

فعالین و دست اندرکاران سازمانیابی جنبش کارگری چندان قابل قبول نباشد. طیف 

ارتباط و بیگانه هستند و بی احزاب یا سازمانهای رفرمیسم چپ با مبارزات روز کارگران

شود که دعوی تأثیر نقش مخرب آنها در روند سازمانیابی می همین مسأله سبب

کارگر عجیب به نظر آید. این تعجب های و کل مبارزه طبقاتی تودهداری سرمایه ضد 

قابل فهم است، اما واقعیت این است که نقش تخریبی این طیف در رابطه با جنبش 

چهارچوب موجودیت حزبی و گروهی فی الحال آنها، بلکه از ورای کارگری نه در 

پیشینه تاریخی موجودیت آنها قابل کندوکاو است. شمار زیادی از فعالین کارگری با 

از زنجیر پاره این رفرمیسم در ارتباط است. احزاب و ای سابقه ایران به نوعی با حلقه

ری طبقه کارگر هیچ نوع حضوری گروههای این طیف در جنبش کارگری و مبارزات جا

 ندارند، اما آنان با این یا آن فعال کارگری نوعی مراوده سکتی دارند. این مسأله سبب

فعال جنبش کارگری، اکثر این احزاب و گروهها  4شود که به محض جمع شدن می

شوند. در همین جاست که ارتباط چند فعال کارگری به می برای مصادره آنها بسیج

شود و تشتت و تفرقه می جدال حزبها برای تحقق منافع سکتی احزاب بدلمیدان 

آورد. به بیان دیگر معضل اساساً در وجود گروهها و می فعالین کارگری را به دنبال

احزاب به اعتبار موجودیت تشکیالتی آنها نیست، معضل در وجود فعالینی است که 
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ش و سنت و همه چیز رفرمیسم خود به شدت و به صورت پیشینه دار، فرهنگ و من

 کنند. می چپ را با خود حمل

جنبش کارگری ایران برای هموارسازی راه صف آرائی در مقابل بورژوازی و برای اینکه 

کفه توازن قوای موجود را که به صورت وحشتناکی به زیان او و به نفع 

جود خود اثبات و است به هم زند باید ملزومات جدی باال را در وداری سرمایه نظام 

نقاط ضعف اساسی موجود را گام به گام از حیات خویش پاالیش سازد. فعالین کارگری 

کارگر، نه های نیز باید بدانند که هر نوع تقال در راهی سوای این نه خدمت به توده

رویکرد سوسیالیستی و نه تقویت جنبش کارگری که بالعکس در راستای به شکست 

گران، علیه سوسیالیسم و تضعیف موقعیت پرولتاریا در مبارزه کشاندن مبارزات کار

خود را در یک کالم خالصه کنیم. آن کالم های طبقاتی است. اگر بخواهیم کل گفته

این است. بورژوازی در ایران و در سطح جهانی آماده است تا با حداکثر درندگی و با 

هولناک نظامی اش هر گام های استفاده از تمامی امکانات عظیم اجتماعی و زرادخانه

مبارزات کارگران کشورها حتی برای افزایش دستمزد را به عقب راند. این امر راهکار 

کارگر های در فاز کنونی حیات تاریخی آن است. تودهداری سرمایه جبری تداوم حیات 

ون و قاندار در مقابل این صف آرائی مصمم سرمایه با مبارزات پراکنده، با آویختن به

احزاب ماوراء خویش دار  خزیدن در باتالق سندیکالیسم، با حلق آویز کردن خود به

قادر به حداقل دفاع از بهای نیروی کار خود نیز نخواهند بود. حتی برای این کار باید به 

متشکل گردید و باید که چند داری سرمایه طور سراسری در یک جنبش نیرومند ضد 

داری، در عمق ضد سرمایهای را حول محور مطالبات پایهچون این متشکل شدن  و

 مبارزات روزمره و با رویکرد شفاف ضد کار مزدی پی گیری کرد.
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 گیرد. چاره کار کارگران چیست؟می توفان تعرض سرمایه شدت

1385آبان،  2سه شنبه  

  

ماعی که از صنایع و مراکز کار و تولید اجت %80بر پایه مصوبات جدید دولت بورژوازی، 

شود. می پیش از این تحت مالکیت دولت بوده است به سرمایه داران خصوصی واگذار

در این رابطه آنچه که واجد هیچ اهمیتی برای هیچ کارگری نباید باشد، بحث خصوصی 

بودن یا دولتی بودن سرمایه هاست و آنچه که حائز باالترین میزان اهمیت است مکان 

ر شرائط کار و استثمار و هست و نیست زندگی اجتماعی واقعی این جا به جائیها د

ماست. دولت و مالکان خصوصی سرمایه هر دو همسان هم و از جنس همدیگر سیمای 

 تشخص و شکل حقوقی مالکیت سرمایه اند. 

ما با سرمایه طرف هستیم و هر جنگ و جدال با سرمایه داران خواه خصوصی و خواه  

بنیادی و سراسری و طبقاتی ما با سرمایه است. به هر حال دولتی صرفاً پرتوی از ستیز 

نیست. سخن بر سر حقایق زمینی و ها بحث اصالً بر سر دولتی ماندن و نماندن سرمایه

 44صوصی سازی و اجرای اصل ختی است که زیر نام و نشان توسعه اجتماعی تغییرا

در شرف وقوع است.  قانون رژیم اسالمی علیه همه سطوح معیشت و حیات اجتماعی ما

بورژوازی امریکا های گیرد که حدت کشمکش دولتمی این اقدامات در شرائطی صورت

ناشی از استثمار ما، سایه شوم جنگ و های و ایران بر سر چگونگی تقسیم اضافه ارزش

طبقه ما در خاورمیانه سنگین های حمام خون را نیز از همه سو بر سر تمامی توده

محاصره های چیز گواه تنگ و تنگ تر شدن هر چه بیشتر حلقه ساخته است. همه

در ماههای آتی است.  معیشت و حیات اجتماعی ما توسط سرمایه جهانی به طور کلی

تنظیم شده بورژوازی، سرنوشت خویش در پروسه تحمل این های برنامهپس به سراغ 

ار خود در مقابل ضد انسانی و مهمتر از همه به سراغ تکلیف کار و پیکهای نقشه

 در شرف وقوع برویم.های حادثه
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« قانون اساسی 44اصل » و آنچه که اکنون زیر نام « خصوصی سازیها»معنای واقعی 

کل قلمروهای اقتصادی  %95گیرد، این است که از این تاریخ به بعد بیش از می انجام

خصوصی سازی  گیرد.می جامعه به طور کامل در اختیار مالکان خصوصی سرمایه قرار

اسم رمزی برای تهاجم هر چه حادتر بورژوازی به سطح معیشت، امکانات زیستی و 

سودآوری و قدرت های کارگر با هدف استحکام بیشتر پایههای حقوق اجتماعی توده

جوهر حیات سرمایه و در همان حال اجبار یه اجتماعی ایران است. روندی که سرما

پیتالیستی است. این روند به صورت بسیار فاحش در خاص فاز کنونی انحطاط نظام کا

حیات رژیم اسالمی علیه کارگران اعمال گردیده است، اما های جامعه ما در همه دوره

از روند ای آنچه اینک در شرف انجام است موج مهلک تری از این فرایند است. فاز تازه

ضای جبری موقعیت تمرکز سرمایه در بستر تحقق است. این فاز در وهله اول مقت

کنونی بازتولید سرمایه اجتماعی ایران و در وهله دوم و بعنوان تکمله همین امر، جزئی 

از پیش شرطهای قطعی مراکز برنامه ریزی سراسری سرمایه جهانی مانند صندوق بین 

المللی پول، بانک جهانی و صندوق تجارت بین المللی است. بورژوازی ایران در طول 

به یمن خانه خرابی میلیونها نفوس کارگری جامعه و تصرف سهم هر  چند دهه اخیر

ها از زمینهای نفتی ناشی از استثمار کارگران دنیا، در پارههای چه کالن تر اضافه ارزش

مانند گسترش مستمر حجم انباشت صنعتی، ایجاد جاذبه قوی برای سرریز شدن 

، حضور مؤثر در داریسرمایهای هعظیم بین المللی، توسعه تأسیسات پایهای سرمایه

زیادی دست یافته است. هر چه های بازار جهانی سرمایه و مانند اینها به موفقیت

کارگر مفلوک تر و گرسنه تر شده اند، بر قدرت انباشت و ظرفیت ارزش های توده

مختلف های بخشای افزائی سرمایه به همان اندازه افزوده شده است. سودهای افسانه

در راستای حضور و رقابت گسترده در بازارهای ها ایه در این سالها، تدارک سرمایهسرم

بین المللی، تالش بورژوازی برای باالبردن بارآوری کار اجتماعی و استثمار هر چه ژرف 

دیگر، همه و همه مبرمیت فازی تازه از تمرکز سرمایه های تر نیروی کار و برخی مؤلفه
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ایران قرار داده است. تحقق این فاز یا ادغام فزاینده دار سرمایهرا در دستور کار طبقه 

و تضمین شرائط الزم برای رقابت ها همراه با خصوصی سازیپراکنده های سرمایه

های سخت تر درون ساختار سرمایه اجتماعی و بین المللی محور مهم برنامه ریزی

ه درست به همان اندازه که نیاز کند. تحقق این پروسمی جاری بورژوازی ایران را تعیین

ایران است نیاز، تقاضا و شرط و شروط مراودات فیمابین بورژوازی و  داریسرمایه

صندوق جهانی پول و سازمان تجارت بین المللی و مانند اینها نیز هست. گفتیم که 

کارگر است. بر اساس های بحث اصلی کندوکاو پی آوردهای این فرایند در زندگی توده

در طی چند سال آتی شمار کثیری از واحدهای کوچک  ها،لب برآوردها و پیش بینیغا

بزرگ ادغام خواهند شد. روند خصوصی سازیها و تسلط های صنعتی کشور در سرمایه

صنعتی و مالی موجود، توسعه هر چه های و تراستها سرمایه داران خصوصی بر کارتل

بین المللی به قلمرو انباشت های سرمایه بیشتر واردات و باالخره هجوم سهمگین تر

خرد و پراکنده باقی نخواهد های داخلی جای چندانی برای ادامه بازتولید سرمایه

گذاشت. اولین اثر تعیین کننده این وضعیت برای طبقه کارگرغرق شدن بیش از پیش 

هد در کام امواج جدید بیکاری است. شمار جمعیت بیکار به سرعت رو به فزونی خوا

اهها و فروشگاهها در کل ساختار بازتولید گاست به تعداد کنونی این نوع کار رفت. کافی

سرمایه اجتماعی نگاهی بیاندازیم تا آثار تعطیلی محتوم بیشترین شمار آنها بر روند 

توسعه بیکاری را حدس بزنیم. فراموش نکنیم که روند تمرکز سرمایه تنها متوجه بخش 

با درجاتی کمتر قلمروهای تجاری و حمل و نقل و در ابعادی  صنعت نیست، این روند

شاید بیشتر بخش کشاورزی را نیز آماج پاالیش اندرونی سرمایه قرار خواهد داد. 

 شوند و به شمار کثیر بیکاران کنونیمی تخمین شمار کسانی که در این گذر بیکار

بالتردید است. اینکه پیوندند تا حدودی دشوار است. اما در این میان یک چیز می

محصول تحقق این پروسه گسترش بیکاری در ابعادی کامالً فاجعه آمیز خواهد بود. 
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تواند تا می نگاه به آمارهای زیر هر چند که فاقد دقت و صحت الزم هستند، باز هم

 حدودی در این زمینه روشنگر باشد. 

صنعتی بزرگ و کوچک کارگاه  321326 خورشیدی بالغ بر 1377سال در جامعه ما تا 

کارگر،  9تا  1واحد کارگاههای دارای  307955وجود داشته است. از این تعداد حدود 

تا  50واحد کارگاههای دارای  1131کارگر،  49تا  10واحد کارگاههای دارای  11739

کارگر به باال بوده اند. در  100واحد کارگاههای دارای  1393کارگر و باالخره  99

کارگر  10از تغییرات شمار کارگاههای با کمتر از  1380تا  1377سالهای فاصله میان 

اطالعی در دست نداریم اما بر اساس ارقام منتشره از سوی مرکز آمار ایران، تعداد 

تا  50و شمار کارگاههای دارای  8109به  11739کارگر از  49تا  10کارگاههای دارای 

کارگر و  100م تعداد مراکز تولیدی دارای و سرانجا 1249به  1131کارگر از رقم  99

 واحد تغییر یافته اند.  1629واحد به  1393بیشتر از 

خورشیدی از شمار  1380کنیم که در دوره سه ساله منتهی به سال می مشاهده

واحد کاسته شده است، در حالی که  3630کارگر بالغ بر  50کارگاههای دارای کمتر از 

واحد و  118کارگر  99تا  50ی، بر تعداد کارگاههای دارای در طول همین فاصله زمان

واحد افزوده شده است. پروسه تغییرات  236کارگر و بیشتر،  100بر کارگاههای با 

دهد که شمار کارگاههای کوچکتر به طور مستمر در حال می جاری به دقت نشان

یش است. همانگونه کاهش و بالعکس تعداد مراکز تولیدی بزرگ بطور بارز در حال افزا

کارگر هیچ رقمی  10که گفتیم از تغییرات مربوط به شمار واحدهای صنعتی با کمتر از 

در سالنامه مرکز آمار منتشر نشده است اما این تعداد به طور قطع دچار کاهش بسیار 

 31توان در کاهش چشمگیر می جدی شده است. بهترین دلیل صحت این مدعا را

 کارگر مشاهده نمود.  50ای دارای کمتر از درصدی شمار کارگاهه

فوق صرفاً تصویری از روند تمرکز سرمایه در بخش صنعت در طول یک دوره های داده

دهد. این تغییرات طبیعتاً در سایر می را در پیش روی ما قرار 1380سه ساله منتهی به 
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ائی مانند بخشهای اقتصادی نیز با همین شتاب به وقوع پیوسته است و در قلمروه

و پرورش طیور حتی از شتاب و وسعتی بیشتر برخوردار بوده داری کشاورزی و دام

است. با همه اینها آمارهای مورد گفتگو تماماً به گذشته تعلق دارند و حتی چگونگی 

سازند. آنچه اینک اساس بحث ماست نمی سال اخیر را هم منعکس 6وقوع این روند در 

واحد  28085ر سالهای آتی است. تا همین امروز قریب تسریع خاص این فرایند د

واحد پرورش طیور در جامعه مشغول کار و  25000و داری واحد دام 38000زراعی، 

واحدهای کوچک هستند. سخن  %70تولید هستند. از این تعداد به طور قطع بیش از 

از نقشه  بر سر این نیست که کلیه این واحدها یا حتی اکثریت غالب آنها یکباره

دهد، کمااینکه در نمی رخای گردند، مسلماً چنین حادثهمی اقتصادی جامعه محو

نیز کماکان شمار قابل توجهی مراکز کار و  داریسرمایهصنعتی ترین بخش جهان 

تولید کوچک در چهارچوب تقسیم کار عمومی سرمایه، در کنار عظیم ترین تراستهای 

دهند. جوهر گفتگوی کنونی ما روند جاری تمرکز می تولیدی و مالی به کار خود ادامه

های سرمایه در ایران است و اینکه مقتضای این روند ناممکنی تداوم بازتولید سرمایه

به ادغام در ها کوچک، حدت رقابت در ساختار سرمایه اجتماعی، اجبار این سرمایه

بزرگ و تراستهای های همدیگر و بازآفرینی پروسه بازتولید خود در قالب سرمایه

صنعتی با ظرفیت رقابت باال در بازار داخلی و بین المللی است. تمامی برنامه ریزیهای 

کلیه شرط و  ها،سرمایه %95ایران، از جمله خصوصی سازی بیش از  داریسرمایهدولت 

شروط حضور فعال سرمایه اجتماعی ایران در عرصه بین المللی و باالخره تمامی پیش 

یین شده برای این حضور فعال، از جانب صندوق بین المللی پول و سازمان شرطهای تع

کنند. روندی که بارآورد می تجارت جهانی، همه و همه این روند را پشتیبانی و بدرقه

محتوم آن برای طبقه کارگر ایران افزایش میلیونها بیکار به جمعیت چندین میلیونی 

 بیکاران کنونی است. 
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طبقه ما برای فروش نیروی کار را های بیکاری، رقابت درون توده گسترش انفجارگونه

بر وسعت سیه به نوبه خود  سخت تشدید خواهد کرد و مصائب ناشی از حدت رقابت،

چشمگیر خواهد افزود. وقتی که در شرائط موجود عده ای روزیهای کنونی ما به گونه

زیادی بدون هیچ دستمزدی کثیری از ما برای یافتن چند روز کار مجبوریم روزهای 

کار کنیم، زمانی که اشتغال چند روزه ما در اینجا و آنجا به امضاء اوراق سفید فاقد هر 

نوع تعیین بهای نیروی کارمان گره خورده است، وقتی که هم اکنون زیر فشار فقر و 

بیکاری برای قاپیدن یک ماه کار از دست همزنجیران خویش، همسان شکست 

دهیم، در یک می قید و شرط به دست سرمایه دارانبی ا، تسلیم نامهخوردگان جنگه

کالم وقتی که وضعیت روز ما چنین است پیداست که در فردای سرشکن شدن امواج 

 جدید بیکاری به چه روزی خواهیم افتاد. 

افزایش بیکاری، تشدید فزاینده رقابت میان کارگران برای یافتن کار، عوارض مرگبار 

به زیان ما و به نفع صاحبان سرمایه، تنها بخشی از پیامدهای حتمی برنامه  این رقابت

است. بورژوازی در جامعه ما و در سطح  داریسرمایهو رویکردهای جاری نظام ها ریزی

جهانی مصمم است تا به عنوان تنها راه کاهش تخفیف بار بحرانها، با بهره گیری از 

طبقه کارگر، سطح معیشت  داریسرمایهضد  موقعیت بسیار ضعیف جنبش بین المللی

به یک زندگی محقر آلونک نشینانه  اجتماعی کل کارگران شاغل را نیز و امکانات

قانون اساسی یا  44مفلوک و سراسر ذلت تنزل دهد. آنچه امروز زیر نام اجرای اصل 

و بر پدیده خصوصی سازی جریان دارد، صرفاً بخش الیتجزائی از این پروسه است. گفتگ

سر این است که سرمایه آنچنانکه واقعیت وجودی اوست، به طور مطلق و فارغ از هر 

باشد. مصالح ارزش افزائی و « جهان مطاع»گونه قید و شرط و فشار و مانع و رادع 

تولید سود، تمامی جزئیات و کل هست و نیست زندگی بشر را به طور مطلق در عنان 

یان بخشهای مختلف بورژوازی با هم، به حکم درونی مهای اختیار گیرد. کشمکش

سرمایه و بر اقتضای منطق درونی ارزش افزائی سرمایه بدون دخالتهای دولتی حل و 
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های خانمانی، تودهبی فصل شود. فشار سهمگین فقر و فالکت و گرسنگی و بیکاری و

گ به تب قدرتی سوق دهد که از وحشت مربی کارگر را آنچنان به باتالق فروماندگی و

رضایت دهند و زیر فشار رقابت همزنجیران برای فروش نیروی کار، از سازمان دادن 

پیکار طبقاتی برای محو رابطه خرید و فروش نیروی کار باز مانند. فرایند خصوصی 

سازی  بستر تحقق این هدفها برای بورژوازی است. آنچه که در طول چند دهه اخیر از 

ایران بر ما تحمیل شده است نیز جملگی دار بقه سرمایهو ط داریسرمایهسوی دولت 

میلیون قوت الیموت چندین های در این راستا بوده است. سالخی آخرین ته مانده

های کارگر، توسط دولت 10اههای دارای کمتر از گنفوس کارگری شاغل در کار

الق قهر این واحدها که شهای نه ناشی از سود ناکافی سرمایهرفسنجانی و خاتمی 

سرمایه برای بازگستری شرائط اجبار و انقیاد هر چه حادتر کارگران به فروش شبه 

تهاجم رایگان نیروی کار خویش بوده است. این اقدامات در همان حال نقش طالیگان 

 کارگر در گامهای بعدی را ایفاءهای کور بر کل تودهذسرمایه برای تحمیل شرائط م

قانون اساسی سرمایه، شکل واقعی و  44ر نام اجرای اصل کرد. موضوعی که اینک زیمی

 گیرد. می عمومی به خود

ها پاسخ مقتضی بورژوازی به نیازهای اساسی بازتولید سرمایه  روند خصوصی سازی

کارگر و های اجتماعی در این دوره، خواه در قلمرو تعرض بیشتر به سطح زندگی توده

رتر در بازار جهانی است. این فرایند در همان خواه در جهت حضور گسترده تر و سودآو

مختلف طبقه بورژوازی را در مقابل طبقه کارگر ایران بیش از های حال صفوف الیه

پراکنده که های پیش استحکام خواهد بخشید. بخش قابل توجهی از صاحبان سرمایه

ماعی از خود را به نفع روند عمومی تمرکز سرمایه اجتهای مالکیت انفرادی سرمایه

دهند، به شرکای ذینفوذ تراستهای اقتصادی ارتقاء موقعیت و منافع خواهند می دست

کارگر ایران و های تولید شده توسط تودههای کالن تری از اضافه ارزشهای داد و حصه

جهان را نصیب خود خواهند ساخت. استثمار فوق دهشتبار چند ده ملیون فروشنده 
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ه اخیر شرائط تحقق این انتظار را به میزان زیادی در نیروی کار در طول چند ده

 اختیار طبقه بورژوازی ایران قرار داده است. 

و سرنوشت کار و زندگی کارگران در این نظام  داریسرمایهصاحبان سرمایه بقای نظام 

با اند و مصممند که آنچه را تا کنون بر ما تحمیل نمودهاند را این چنین تدبیر کرده

شتر ادامه دهند. اما همه اینها باز هم بخشی از فاجعه هولناکی است که آنان حدت بی

مختلف بورژوازی جهانی بر های برای ما تدارک دیده اند. جنگ و ستیز روزافزون بخش

کارگر دنیا دیری است که  های سر چگونگی تقسیم اضافه ارزشهای حاصل از کار توده

نجیران نفرین شده ما در این منطقه را به شمع میانه کل زندگی ما و همه همزدر خاور

سر راه طوفان توحش مبدل ساخته است. هر چه ما تولید کرده ایم یک راست به 

و به باروی قدرت دولت بورژوازی تبدیل شده دار سرمایه، به سکوی اقتدار طبقه سرمایه

طبقه  است و رژیم اسالمی اینک از ورای همین باروی قدرت، به نمایندگی از کل

ایران توان آن را یافته است که برای اخذ سهم افزونتر از استثمار پرولتاریای دار سرمایه

جهانی با بخشهای دیگر بورژوازی بین المللی وارد جدال شود. در آن سوی قضیه نیز 

قطبهای مسلط تر سرمایه جهانی، زیر فشار موقعیت آسیب پذیر اقتصادی خود نه 

از ساختار سراسری نظم ها ده پاالیش این نوع باج خواهیمهیای باج دادن که آما

باشند. همه چیز گواه آن است که حتی این کشمکشها نیز در می سیاسی سرمایه

شرائط موجود، با توجه به موقعیت بسیار ضعیف جنبش بین المللی طبقه ما، نه در 

تر وضعیت راستای فرسایش توان دشمنانمان، بلکه بالعکس در جهت تشدید هولناک 

تازد. بحث لزوماً بر سر منتهی شدن این مجادالت می کار و زندگی و مبارزه ما به پیش

به جنگ میان رژیم اسالمی و قطبهای مسلط تر سرمایه جهانی نیست. گفتگوی اصلی 

وسیع های کرکس وار را باز هم تودههای این است که تاوان همه این صف و صف کشی

هر فشاری از ناحیه امریکا و دولتهای غربی برای باج خواهی  طبقه ما خواهند پرداخت.

از رژیم اسالمی، نه بر بورژوازی ایران و دولت سرمایه داران که یک راست شالق وار بر 
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و دولت وی در ایران در هیچ دار گرده فرسوده ما فرود خواهد آمد. طبقه سرمایه

ها مالً بالعکس کلیه بار کشکمکشقلمروی از حدت این مناقشات بازنده  نبوده است، کا

را بر زندگی ما سرشکن ساخته است و بسیار نیرومندتر از سابق تعرضات گسترده تری 

را به معیشت مفلوک وار ما برنامه ریزی نموده است. جنگ ارتجاعی دولتهای عراق و 

ایران، جنگ خلیج و تهاجم سراسری سرمایه جهانی به مردم ستمزده و گرسنه عراق، 

گ تجاوزکارانه بورژوازی امریکا علیه افغانستان، لشکرکشی سبعانه امریکا و اقمارش جن

به عراق و اینک تهاجم وحشیانه اسرائیل و امریکا به لبنان، همه و همه در راستای 

تقویت بورژوازی  در منطقه نتیجه داده است و همه اینها موقعیت دولت اسالمی را در 

گذرد و فضای می موده است. آنچه امروز در خاور میانهمقابل جنبش طبقه ما تقویت ن

اقتصادی درون سرمایه های سراسر جنگ آلود این منطقه به عنوان تبخاله رقابت

جهانی، حتی با چشم پوشی از احتمال تهاجم نظامی مستقیم امریکا به ایران، باز هم به 

و اجتماعی بر ما طور قطع دستاویزی برای سرریز بیشترین فشار معیشتی و سیاسی 

خواهد گردید. تنها مردارخواران پست بورژوازی و نیروهای مرتجع منحطی چون 

سلطنت طلبان، مجاهدین، حزب دموکرات کردستان ایران و عراق یا اتحادیه میهنی و 

الدعوه و مجلس اعال  هستند که در انتظار دریافت جیفه کثیف قدرت در ماشین دولتی 

بندند. آنچه گفتیم بیان ساده و می ع جنگ افروزیها دخیلاین نودار  سرمایه به

و  داریسرمایهتیترواری است از وضعیت روزهای آتی زندگی ما در سیطره حاکمیت 

طبقه ما تدارک دیده های بشرکشی که بورژوازی برای کل تودههای و نقشهها طرح

وفان سهمگین است. سؤال بسیار حیاتی این است که چه باید کرد؟ و در مقابل ط

 تعرضات دشمن که به طور قطع روز به روز سهمگین تر و مرگبارتر خواهد شد، چه

 توانیم بکنیم؟ می

به سیاق سنت دیرینه خویش چاره کار را در مطالبه حق ای در پاسخ این سؤال عده

، ساختن سندیکا، توسل به قانونیت و قانونساالری و مدنیت داریسرمایهتشکل از دولت 
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کنند. وصف می جستجوای تالیستی و در یک کالم دمیدن در تنور جنبش اتحادیهکاپی

حال این جماعت را تنها در گزینه تاریخی معروف گروهی از سربازان ناسیونالیست ژاپن 

قید و بی در روزهای بعد از پیروزی کامل متفقین در جنگ دوم امپریالیستی و تسلیم

رفت. سربازان ژاپنی در آن ایام عزم جزم کردند توان سراغ گمی شرط دولت این کشور

که با خط پرواز خیال به عالم رؤیا هبوط کنند، شکست ژاپن را یکسره دروغ تلقی 

را تا روز آخر عمر در وجود خویش زنده « مام میهن» نمایند و افسانه شکست ناپذیری 

حیات با ایمان  نگه دارند. آنان دستجمعی به جنگلها پناه بردند و تا واپسین لحظات

عمیق به شکست نخوردن کشورشان! در عمق بیشه زارها زندگی کردند. مرزبانان غیور 

توانند نسبت به امکان معجزه و کرامات سندیکاهای قانونی می نیزای جنبش اتحادیه

فانوس همان نوع رؤیاها را در دل خود مشتعل نگاه دارند اما اینان یک چیز را نباید 

اینکه سربازان اولتراناسیونالیست ژاپن کمی صداقت داشتند و فقط فراموش کنند، 

زنند و برای دفن می خودشان را گول زدند، در حالی که اینها کارگران جهان را گول

ورزند. می این طبقه در گورستان منافع بورژوازی سماجت داریسرمایهجنبش ضد 

قید و بی بر فاجعه انحالل توانند چشمان خود و کارگران مخاطب خود رانمی اینان

کارگری اروپای شمالی و غربی، امریکا و سایر نقاط دنیا در مصالح  های شرط اتحادیه

متحدین چپ نمائی هم ای سودآوری سرمایه جهانی ببندند. دوستداران جنبش اتحادیه

دارند. اینها نیز در عمل بر چاره سازی راهکارهای گروه نخست اصرار دارند، با این 

رو به زوال های فرقههای تالش برای سفت کردن پیچ و مهرهدار  فاوت که در گیر وت

 قانونی شریک گردند.    های یابند که در کار ساختن اتحادیهمی خود کمتر امکان آن را

گویند. می به درستی بطور مدام از ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزدها سخنای عده

یح واضحات است و همواره و در همه جای این دنیا، یک موضوعی که اهمیت آن توض

کند اما اواًل صرف مبارزه برای می قلمرو گسترده و سراسری پیکار طبقه ما را تعیین

ست، افزایش دستمزد لزومًا یک مبارزه واقعی و مؤثر و موفق برای افزایش دستمزدها نی
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در زندگی ما نیست که نه فقط متضمن هیچ بهبودی  ثانیاً حتی افزایش دستمزدها

سازد، ثالثًا و نمی معموالً منحنی نزولی سطح معیشت مان را نیز هیچ کندتر نساخته و

است که نتیجه داشتن یا نداشتن ای از همه مهمتر و اساسی تر افزایش دستمزد مسأله

گردد. تمام بحث کنونی ما بر سر این است می آن صرفاً بخش شاغل کارگران را شامل

نه چندان دور بخش عظیمی از طبقه ما هیچ کاری و الجرم هیچ ای آتیهکه در 

ن گفت، در حالی که آاید مزدی باشد تا سخن از افزایش دستمزدی نخواهند داشت. ب

هم اینک میلیونها کارگر به کلی فاقد هر نوع دستمزد هستند و زیر فشار روند جاری 

ه این جمعیت ملحق خواهند گردید. ارزش افزائی سرمایه میلیونها کارگر دیگر نیز ب

شایسته شأن انسانی هیچ کارگری نیست که با فرو رفتن در الک افزایش دیناری به 

بهای فروش نیروی کار حراج خود، سرنوشت توده عظیم همزنجیران فاقد کار و شکم 

آنها را به دست فراموشی های گرسنه و تن عریان میلیونها کودک و پیر و جوان خانواده

از طریق اتحاد و مبارزه و تشکل  سپارد. شاید گفته شود که توده کارگر بیکار نیزب

مشکالت خویش را حل خواهد کرد. این حرفی است که باید آن را در آرشیو مهمالت 

تاریخ جاسازی کرد. در نیمه نخست سده نوزدهم میالدی کارگران بیکار قاره اروپا در 

و بدون حمایت انترناسیونالیستی همزنجیرانشان، قالب جنبش بیکاری این یا آن کشور 

حداقل در سراسر قاره، قادر به تحمیل مطالبات خود بر سرمایه داران نشدند، چگونه 

 10ممکن است چند میلیون کارگر بیکار در دنیائی که کارگر لهستانی با کار ساعتی 

مانند ایران ای جامعهکند، در می کرون خود انبوه کارگران شاغل سوئدی را از کار بیکار

اسالمی بدون مبارزه متحد، همدوش،  داریسرمایهو در زیر سیطره قدرت دولت 

طبقه خویش دیناری از چنگال بورژوازی خارج های سازمان یافته و ارگانیک کل بخش

 سازد؟!!! 

و باالخره رادیکال ترین و مصم ترین بخش فعالین جنبش کارگری از مبرمیت 

 گویند و عمالً در این گذر گام برمی کارگر سخنهای توده داریرمایهسسازمانیابی ضد 
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دارند. این قولی است که جملگی بر آنیم اما نفس مبارزه یا تالش برای متشکل می

شدن امر همیشگی طبقه کارگر و فعالین جنبش کارگری است. بعالوه متحد شدن و 

توان نمی آویزان سازد،ها و ضرورتها تواند خود را به خطوط کلی هدفنمی سازمانیابی

کارگران را در یک  داریسرمایهبه صرف تأکید و پافشاری بر اهمیت نابودی نظام 

و برای لغو  داریسرمایهجنبش واقعی سرمایه ستیز متحد و متشکل نمود. جنبش ضد 

کار مزدی جنبشی به معنای طبقاتی کلمه رادیکال و متضمن وحدت ارگانیک 

اکتیک است. پروسه سازمانیابی این جنبش همه جا از خاکریزها و استراتژی و ت

کند که وحدت مطالبات جاری کارگران و مبارزه طبقاتی آنها علیه می مواضعی گذر

کند. درست به همین دلیل هر لحظه از روند می اساس کار مزدی را در خود منعکس

ها حول مطالبات معین روز از مبارزات جاری آنای متشکل شدن کارگران در اینجا لحظه

از فرایند سراسری مبارزه علیه موجودیت نظام بردگی مزدی ای و در همان حال لحظه

مهم مربوط به های است. با توجه به اهمیت اساسی این مسأله از یکسوی و مؤلفه

وضعیت سیاسی و اجتماعی روز است که تالش ما برای پیشبرد پروسه متشکل شدن 

 تواند بر محورهای اساسی زیر متمرکز گردد.می نطبقه ماهای توده

اول: متشکل شویم، نه فقط با این هدف که دیناری بر دستمزد بخش شاغل 

همزنجیران مان اضافه شود. پیشتر گفتیم که افزایش دستمزد در بهترین حالت و حتی 

با فرض حصول، فقط این ستون و آن ستون کردن بار فالکت کارگرانی است که 

شود؟ این می دی دارند. تکلیف انبوه چندین میلیونی بیکاران در این گذر چهدستمز

کند. ما باید روند سازمانیابی می مسأله در مورد بسیاری از مطالبات دیگر هم صدق

ضد ای جنبش طبقاتی خود را با محور اساسی پیکار سراسری حول تحقق مطالبات پایه

های ی که حق مفروض و یقینی کل آحاد تودهبه هم گره بزنیم. مطالبات داریسرمایه

طبقه ماست و حاصل جمع کل آنها صرفاً تل خاکی بسیار کوچکی بر دامنه سلسله 

جبال عظیم کار و تولیدی است که هر روز و هر ساعت زیر فشار اجبار زندگی در دوزخ 
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شت، از مطالبات که یک سطح معین معیای دهیم. مجموعهمی انجام داریسرمایهسیاه 

رفاه و حقوق اجتماعی و انسانی را برای ما تضمین کند. مسکن مدرن با آب و برق و 

امکانات رایگان، بهداشت و دکتر و دارو و درمان رایگان، آموزش و پرورش رایگان در 

همه سطوح، مهد کودک و مراقبت سالمندان بدون هیچ نوع هزینه، ممنوعیت هر نوع 

و متحد شدن و اعتراض و پیکار طبقاتی ما علیه دخالت دولت در کار متشکل شدن 

کنند. می ضد کار مزدی را تعیینای ، محورهای اساسی این مطالبات پایهداریسرمایه

این مطالبات حقوق اولیه محتوم کلیه آحاد انسانها اعم از شاغل و بیکار، زن و مرد، 

چیز دیگر است.  کودک و پیر و جوان مستقل از رنگ و نژاد و جنسیت و قومیت و هر

تواند محتوای منشور روز مبارزه طبقه ما در کلیه مراکز کار و تولید می این مطالبات

متفرق در این کارگاه و آن کارخانه، این های باشد. ما جمعیتی از اصناف و اهل حرفه

باشیم. یک نمی فروشگاه و آن مزرعه، این بیمارستان و آن مدرسه، این بندر و آن معدن

که خواهان نابودی این نظام ای هستیم. طبقه داریسرمایهاجتماعی علیه نظام طبقه 

از فرایند پیکار طبقاتی اش، با این منشور ای است و در این راستا و بعنوان لحظه

ایستد. مطالبات ما پایه وحدت و همپیوندی مبارزات می مشخص در مقابل بورژوازی

ت را برای همه کارگران اعم از بیکار یا شاغل، طبقه ماست. ما این امکاناهای کل توده

صنعتی یا کشاورزی، کارگر بخش توزیع و فروش یا معلمان و بخش اموزش، بهیار یا 

 خواهیم. می راننده و همه کارگران دیگر

است،  داریسرمایهتشکل حول این منشور به دور از هر نوع شعارپردازی تشکل علیه 

با الزام اختالل در نظم ارزش افزائی و بازتولید سرمایه زیرا که این مطالبات متناظر 

اجتماعی و جهانی است. تحمیل هر کدام از این مطالبات بر بورژوازی گامی در جهت 

 داریسرمایهمختل نمودن روند کار و سرمایه و آوردن فشار بر گلوگاه تنفسی نظام 

ست و چپ، برخالف است. ما در سنگر جدال حول این مطالبات برخالف رفرمیسم را

سندیکاستایان و فرقه بازان و بر خالف کاهنان معبد احزاب، از عقد قرار و قرارداد و 
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به کنیم، بلکه بطور واقعی نمی قبول همزیستی مسالمت آمیز با بورژوازی عزیمت

کنیم و بسیج گسترده، آگاه و سراسری خویش علیه این می موجودیت سرمایه حمله

دهیم. بورژوازی در نقشه خود، بیکاری میلیونها تن از همزنجیران ما می نظام را سازمان

کوشد تا بیکاری این بخش را به اهرمی کارساز برای تنزل می را هدف گرفته است و

دستمزدهای شاغالن بدل کند. پاسخ ما به سرمایه و دولت سرمایه داران منشور 

حول این منشور است. تنها  و متشکل شدن سراسری داریسرمایهضد ای مطالبات پایه

توانیم نقشه دشمن را نقش بر آب کنیم و نیروی پراکنده می از این طریق است که

شاغالن و بیکاران طبقه ما به جای آنکه همسان بردگان اسیر روم باستان با نبرد مرگ 

سرمایه در اینجا بساط عشق سودهای نجومی خود علیه هم، بساط عیش برده داران و 

ا رونق بخشند، یکجا و متحد علیه برنامه روز بورژوازی و علیه بنیاد موجودیت داران ر

وارد میدان گردند. بورژوازی عزم جزم کرده است تا با فشار بر سطح نازل  داریسرمایه

و به ها زندگی و حقوق اجتماعی ما کل جنبش طبقاتی مان را به بدترین عقب نشینی

 بور سازد و ما با پیش کشیدن این منشور تالشقبول مرگبارترین شرائط معیشتی مج

پاسخ  داریسرمایهکنیم تا حمله دشمن را با اتحاد سراسری حول مطالبات ضد می

 گوئیم. 

 آیا طرح این مطالبات آنسان که سندیکالیستها و رفرمیسم چپ نمای فرقه گرا تبلیغ

جهان همخون و کنند فقط یک اتوپی است و با مبارزات جاری کارگران ایران و می

باشد. این تصور کامالً تسلیم طلبانه، رفرمیستی و بورژوا پسند است. نمی همجوش

بانیان و مبلغان این حرف بفهمند یا نفهمند بعینه همان نیمه نخست فرمولبندی 

اینها « آنچه واقعی است معقول است» اینکه فقط  ،کنندمی را تکرار« هگل»معروف 

تواند واقعیت یابد و برای می تند که آنچه معقول است نیزقادر به درک این مهم نیس

 پرده اعالمبی اینکه واقعیت یابد باید موضوع روز مبارزه طبقاتی شود. اینان صریح و

کنند که کارگران شایسته این نیستند که از داشتن یک زندگی مرفه و شرافتمندانه می



 401/   جنبش کارگری ایران

اجتماعی و انسانی رایگان حرف با تضمین مسکن و بهداشت و آموزش و سایر امکانات 

بزنند و بهتر است به همان دنیار و درهم افزایش دستمزد رضایت دهند. رفرمیسم 

راست سندیکالیستی و بازوی مسلح فرقه گرای چپ آن تاریخاً قادر به درک قدرت 

پیکار کارگران و فرایند واقعی بسیج، عروج و خیزش آگاهانه و سازمانیافته این قدرت 

مایه نبوده و نیستند. در دوران حاکمیت فئودالیسم توصیه ریش سفیدان درون علیه سر

و حاشیه جنبشهای دهقانی این بود که مطالبات خود را منطبق بر عقالنیت طرح کنند 

ارند. رفرمیسم راست و چپ درون و بیرون ذچوب کاهش بهره مالکانه پا فرا نگو از چهار

سفیدانند. اینان، حتی رفرمیسم مسلح چپ  همان ریشدار جنبش کارگری نیز میراث

قهرمانانه سرنگونی طلبی فراطبقاتی اش سینه آسمان های نما در همان حال که مشت

رود، برای کارگران سوای تقاضای دستمزد افزون تر از آستان قدرت سرمایه می را نشانه

صر سرواژ هیچ نسخه دیگری ندارند. وعظ و اندرزهای عقالنیت طلبانه ریش سفیدان ع

راه به هیچ کجا نبرد و تاریخ را نیروهای طبقاتی معینی به پیش بردند که شعارهای روز 

خود را بر پروسه پیکار برای نابودی مناسبات عصر منطبق ساختند. در دوره ما نیز 

موفقیت از آن رفرمیسم راست و چپ نخواهد بود. تاریخ صد سال اخیر این را به وضوح 

رخ تاریخ را جنبش نیرومند ضد کار مزدی طبقه کارگر به دست ثابت کرده است. چ

حی و حاضر این ای بیانیه حقوق پایه داریسرمایهخواهد گرفت و منشور مطالبات ضد 

جنبش در مقیاس وسیع اجتماعی و انترناسیونالیستی است. آنچه ممکن بودن و نبودن 

نازلتر بودن و محافظه کارانه  کند، هر چهمی ما در مبارزه را تعیینهای حصول خواسته

تر بودن آنها نیست. کاماًل بالعکس توان جنگیدن و قدرت پیکارطبقاتی ماست که 

توانیم به پیش تازیم. طرح این مطالبات و تدارک قوا برای می کند تا کجامی تعیین

تحمیل آنها نه نشان زیادت طلبی یا اتوپیک بودن که بیان نازل ترین سطح انتظارمان 

ر قبال سرمایه و ثروتی است که آفریده ایم، سرمایه و ثروتی که سراسر جهان را د

 آنچنان آکنده است که هیچ راه تنفسی برای ما باقی نگذاشته است. 
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بطور کلی و از جمله مبارزه برای تحمیل منشور مطالبات  داریسرمایهدوم. جنبش ضد 

ری شورائی است. شورا یک نیازمند یک سازمانیابی سراس یبر بورژوازای پایه

ین مقرر در یک لحظه سازماندهی اخص تاکتیکی با هدف اجرای یک مأموریت مع

نه حرف «!!! شورا صرفاً ارگان قیام است» نیست. این سخن که گویا تاریخی مشخص 

طبقه ما، نه سخن کمونیسم پرولتاریا بلکه نسخه پردازی رفرمیسم راست و چپ برای 

پرسند که اگر شورا فقط ارگان می یه اساس کار مزدی است. از ماانحراف از مبارزه عل

قیام نیست پس با سندیکاها و تشکلهای کارگری غیر دولتی دیگر چه فرق دارد؟ پاسخ 

کارگر در کلی ترین های ما شفاف است. مشخصات اساسی سازمانیابی شورائی توده

 خطوط خود اینها است: 

است و  داریسرمایهطبقه کارگر بر نظام  داریسرمایه. ظرف تحمیل مطالبات ضد 1

کنیم نیز دقیقاً از همین جنس است. مسکن می طرحای آنچه ما زیر نام مطالبات پایه

مدرن رایگان، آموزش و پرورش رایگان در همه سطوح، بهداشت و دارو و دکتر و درمان 

اعی بر اساس رایگان، مهد کودک رایگان، تعیین سطح مزدها و معیشت و رفاه اجتم

سطح محصول کار و تولید اجتماعی، ممنوعیت کامل دخالت دولت در متشکل شدن و 

مبارزه و نوع زندگی انسانها و مانند اینها، عماًل متضمن اختالل کامل در روند ارزش 

 افزائی و بازتولید سرمایه است.

در ای بقه. جنبش شورائی به کسب هیچ مجوزی از دولت بورژوازی نیاز ندارد. ما ط2

اما علیه موجودیت این نظام هستیم و متشکل شدن خویش را برای  داریسرمایهجامعه 

توانیم به نمی خواهیم. برای این کارمی داریسرمایهحصول همین هدف یعنی نابودی 

قانونیت و قراردادیت و مدنیت و منطق سرمایه رجوع کنیم. سازمانیابی ما حتی برای 

 حی و حاضر نیز به حکم محتوای اجتماعی اشای لبات پایهتحمیل حصول همین مطا

قانون و نظم سرمایه آویزان گردد. این تنها قدرت متحد طبقاتی ماست دار  تواند بهنمی

تواند تکیه گاه واقعی ما در کار ظهور، بالندگی، توسعه و اقتدار این تشکل باشد. می که
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البات روز خود و چگونگی پیشبرد ما با کمک فعالین اندرونی آگاه خویش حول مط

شویم و می خوریم، متحدمی مبارزه جمعی و سراسری برای حصول آنها به به هم پیوند

گردیم. فعالین آگاهتر و با تجربه تر ما تمامی آگاهی، ابتکار، تجربه، می متشکل

خالقیت، هشیاری، دانش، فداکاری، چاره پردازی و قدرت هدایت خود را در همین جا 

 رسانند.  می در کار سازمانیابی شورائی ما علیه سرمایه به منصه ظهور و

سازمانیابی شورائی میدان دخالتگری وسیع، خالق و نافذ همه آحاد کارگران در همه . 3

و چه باید کردن و نکردنها است. در اینجا ها برنامه ریزی ها،تصمیم گیریها، سیاست

کارگران وجود ندارد. هیچ هیأت مدیره، هیچ کمیته هیچ نهاد ماوراء اراده عمومی آحاد 

شود. حق انتخاب و نمی مرکزی، هیچ دفتر سیاسی و هیچ نیروئی قانم مقام کارگران

تعیین نماینده به هیچ روایت بورژوائی حقوق، از جمله به روایت رایج رفرمیسم راست و 

ه کنند، از مأموریت خود گردد. هر نماینده در هر لحظه که کارگران ارادنمی چپ، ارجاع

شود، نماینده شدن مطلقاً پست و مقام و مرتبه نیست و موقعیتی برای هیچ می عزل

 کند. نمی کارگر ایجادهای منافع متمایز اقتصادی یا نوع تصمیم گیری به جای توده

. تشکل شورائی هسته روینده و بالنده سازمان سراسری حضور مستقیم و آگاه و نافذ 4

طبقه ما در کار برنامه ریزی سوسیالیستی کار و تولید اجتماعی در های همه توده و آزاد

روزهای بعد از سرنگونی دولت سرمایه است. برای اینکه کار مزدوری محو گردد باید به 

کارگر های حیات هر نوع دولت و نظم سیاسی، اجتماعی، مدنی و اقتصادی ماوراء توده

این کار در گرو نمو و بلوغ جنبشی است که در تداوم به طور کلی پایان داده شود. 

کارگری مستقل های پیکار خود قادر به تحقق چنان تحولی عظیم باشد. از درون تشکل

نمای نسخه پیچی شده توسط رفرمیسم راست و چپ و آویختن این تشکالت به یک 

ون نخواهد سکت ایزوله مکتبی به نام حزب، مطلقاً سوسیالیسم مارکسی و کارگری بیر

آمد. سازمانیابی شورائی طبقه کارگر در همان حال که ظرف مبارزه جاری طبقه کارگر 

روز بر بورژوازی است. تنها شکل سازمانیابی  داریسرمایهبرای تحمیل مطالبات ضد 
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کارگر برای استقرار سازمان شورائی سراسری برنامه های متضمن آمادگی و تدارک توده

 باشد. می جتماعی نیزریزی کار و تولید ا

. در شکل شورائی سازمانیابی کارگران، مبارزه علیه کلیه اشکال ستم و بیحقوقی 5

گردد. می به فرایندی واحد مبدل داریسرمایهموجود با مبارزه علیه موجودیت نظام 

دیکتاتوری و خفقان و ستمکشی انسانها، تبعیضات جنسی و نژادی و قومی، آلودگی 

و جنایات دیگری که علیه انسانها در هر نقطه دنیا ها مامی شرارتمحیط زیست و ت

جوشند و یا نقش اهرمها و می شود، همه و همه یا از ذات سرمایهمی اعمال

کنند. مبارزه علیه هر کدام از می ضروری بازتولید سرمایه جهانی را ایفاءهای مکانیسم

امکان  داریسرمایهستقیم علیه حقوقی بدون مبارزه مبی این اشکال ستم و شرارت و

کنند سوای فریب و توهم هیچ چیز دیگری می که این دو را از هم تفکیکنندارد و آنا

دهند. در کلیه این قلمروها تنها و تنها قدرت اتحاد و آگاهی و نمی تحویل کارگران

سم تواند این مظالم و جنایات را تقلیل دهد. رفرمیمی تشکل طبقاتی کارگران است که

سوای  داریسرمایهکند که در هر جامعه می راست و چپ در مقابل این سخن جنجال

کارگران اقشار دیگری و از جمله اقشاری از بورژوازی نیز مورد اجحاف و ستم هستند و 

تفکیک  داریسرمایهاز این روی باید مبارزه برای دموکراسی را از مبارزه علیه اساس 

ض است. اقشار بورژوازی بر سر چگونگی تحمیل نظم نمود!!! حرف اینان دروغ مح

طبقه ما با هم کشمکش دارند. در جریان های بر توده داریسرمایهسیاسی و تولیدی 

زنند. مبارزه ما می این کشمکش و ستیزها طبیعتاً به بسیاری جنایتها علیه هم دست

راسی خواهی و مطلقًا از جنس دموکها حقوقیبی علیه ستمکشی، مظالم، تبعیضات و

اند آزادی طلبی آنها نیست. آنچه آنان زیر نام حق به محتوای جدال خود تبدیل کرده

نهند برای ما اسارت می حقوقی است، آنچه آنان آزادی نامبی در نگاه طبقاتی ما عین

کامل در چنگال استثمار و تجاوزگری سرمایه است. با همه اینها هر گام پیکار طبقاتی 

ما علیه دیکتاتوری و خفقان و ستم سرمایه گامی در راه رهائی بشریت  داریسرمایهضد 
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 از این مظالم است و اقشار و گروههای مختلف غیرکارگری دموکراسی طلب نیز

توانند از نتایج آن منتفع گردند. این ما و جنبش ما نیست که باید خود را در می

توانند از مواهب پرارج می ین آنانند کهگورستان انتظارات اصالح جویانه آنها دفن کند، ا

ما بهره برگیرند. جنبش شورائی ما بستر ادغام مبارزه  داریسرمایهانسانی مبارزات ضد 

در همه قلمروهای حیات اجتماعی با مبارزه مستقیم علیه اساس ها حقوقیبی علیه همه

یت هر نوع دخالت روز خویش از ممنوعای است. وقتی ما در مطالبات پایه داریسرمایه

گوئیم محو می دولت بورژوازی در کار متشکل شدن و متحد شدن و مبارزه خود سخن

کنیم. وقتی ما از می هر نوع دیکتاتوری و خفقان و زندان و شکنجه و اعدام را فریاد

تضمین معیشت و رفاه اجتماعی و مسکن و بهداشت و آموزش و همه امکانات همگانی 

زنیم، پیداست که عالی ترین نوع  مبارزه می همه آحاد جامعه حرفسراسر رایگان برای 

بریم. می حقوقی انسانها، علیه تبعیضات جنسی و قومی و مانند اینها را به پیشبی علیه

در اینجاست که مبارزه علیه دیکتاتوری و خفقان و تبعیض به درستی با مبارزه علیه 

ما برای های سازمانیابی طبقاتی تودهسرمایه به هم آمیخته است و شوراها تبلور 

 پیشبرد این پیکار است. 

. سازمانیابی شورائی کارگران بدیل طبقاتی رادیکال ضد کار مزدی و برای محو کار  6

کارگر در مقابل راه حلهای سوسیال بورژوائی شایسته ساالرانه، نخبه های مزدی توده

ای تجزیه جنبش کارگری به تشکیالت است که تاریخاً برای پرستانه و انحالل جویانه

های دی تودهکسندیکالیستی تهای ر یکسوی و دکهنخبگان و فرقه ماوراء کارگران د

کارگر از سرمایه در سوی دیگر تالش کرده اند. در اینجا فعال کمونیست طبقه کارگر 

موجودی زمینی و فردی از آحاد کارگران است که کل آگاهی، توان چاره پردازی و 

اندازد و بر می رت تدبیر و هدایت خود را در عمق مبارزات جاری کارگران به غلیانقد

گذارد. جنبش کارگری به می رویکرد و ظرفیت ستیز طبقه اش علیه سرمایه تأثیر

کند و پیشروان و غیرپیشروان، می خود تجلی داریسرمایهمفهوم واقعی طبقاتی و ضد 
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و درس نخوانده هایش بسان سلولهای حیاتی ها آگاهان و کمتر آگاهان، درس خوانده

جنگند. شایسته ساالران و شخصیت پرستان مدعی می یک ارگانیسم علیه سرمایه

داشتن نقش فعال در جنبش کارگری، سخن ما در نقد تجزیه تشکیالتی این جنبش به 

سندیکالیسم و حزب نخبگان را به مزورانه ترین شکلی تحریف کرده و به نفی اهمیت 

گویند و می کنند. اینان هم آگاهانه دروغمی کمونیستی طبقه کارگر تعبیر سازمان یابی

کاوند. جنبش کارگری می کمونیستی کارگران را با نگاه بورژوازی سازمان یابیهم اصل 

تواند می است که داریسرمایهتنها و تنها از درون یک سازمانیابی نیرومند شورائی ضد 

کارگران یک  یکمونیست تشکلتین کمونیستی خود دست یابد. راس استخوانبندیبه 

فرقه مکتبی بوروکراتیک مرده منجمد باالی سر کارگران با مشتی شعارهای تند و تیز 

سرنگونی طلبانه فراطبقاتی، ناسیونالیستی و دموکراسی خواهانه با شماری آدمهای 

کمونیستی واقعی  یابیسازمان باشد. نمی منزوی تشنه قدرت و تسلط بر طبقه کارگر

کارگران ظرف حضور گسترده فعالین حی و حاضر در اعماق جنبش جاری ضد 

کارگر است و این فعالین تنها از درون سازمانیابی سراسری های توده داریسرمایه

توانند چنان رابطه زنده جنبشی و سازمانی و می کارگر است کههای شورائی توده

گویند که می مخالفان فرقه گرای جنبش ضد کار مزدیسیاسی با هم برقرار کنند. 

جنبش کارگری متشکل از گرایشات گوناگون است و قبول وجود واقعی این گرایشات 

سازمانیابی سندیکالیستی برای عامه من آن است که حقانیت وجود موازی متض

میقاً کارگران و حزب متشکل از شایستگان و فرزانگان را هم قبول کنیم!!! این حرف ع

ضد سوسیالیستی و رفرم پرستانه است. رفرمیسم و نسخه پیچی مبارزه برای بهبود 

زندگی با قبول جاودانگی بردگی مزدی در همان حال که گرایشی در درون جنبش 

کارگری است، بنیاد آن بر القاء باژگونه رابطه خرید و فروش نیروی کار در ذهن و تفکر 

ر جنبش کارگری وجود دارد به این دلیل که کارگران کارگران استوار است. رفرمیسم د

زیر فشار تسلط افکار و ایدئولوژی و فرهنگ و حقوق و ارزشهای اجتماعی تبخیر شده از 
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اندازند. رفرمیسم در عین می بطن رابطه سرمایه با سر بورژوازی به عینیت موجود نگاه

منافعی جدا از منافع کل طبقه که تواند بیان انتظار بخشی از طبقه کارگر باشد می حال

کارگر برای خود قائل هستند. صرف وجود رفرمیسم به عنوان یک گرایش در جنبش 

کارگری مطلقاً دلیل بر حقانیت این گرایش و محق بودن آن در تسخیر فضای مبارزه و 

اعتراض و اهداف و افق اجتماعی طبقه کارگر نیست. با رفرمیسم باید قاطعانه پیکار کرد 

 داریسرمایهکارگر را علیه آن بسیج کرد. سازمانیابی شورائی سراسری ضد های تودهو 

کارگران بدیل واقعی طبقاتی جنبش کارگری در مقابل سندیکالیسم و فرقه گرائی است 

و تحقق آن متضمن پیروزی سوسیالیسم پرولتاریا بر گرایشات مذکور است. منتقدین 

ند که انتظار متشکل شدن همه کارگران در گویمی شوراها و جنبش ضد کار مزدی

به معنای خط کشیدن بر روی موجودیت گرایشات  داریسرمایهتشکالت شورائی ضد 

سندیکالیستی و رفرمیستی و تجویز انشعاب آنان از سازمانیابی سراسری طبقه کارگر 

کارگر علیه های است. این حرف کاماًل نادرست است. ما برای سازمانیابی توده

کنیم و اگر می یعنی تنها تشکل متضمن منافع کل پرولتاریا مبارزه داریمایهسر

 تابند، آنهایند که از طبقه خویش منفصلنمی گرایشاتی این نوع سازمانیابی را بر

دهند. جنبش می شوند و به انحالل جنبش خود در مصالح و منویات سرمایه رضایتمی

دت طبقاتی کارگران در شوراهای ظرف ضد کار مزدی حضور هیچ گرایش خواهان وح

کند. بالعکس از حضور این گرایشات نمی پیکار و اعتراض علیه نظام کاپیتالیستی را نفی

نماید. درست به همان سان که پیشینیان ما، کمونیستهای راستین می استقبال

با انترناسیونال اول حضور گرایشات متفاوت و متمایز با خود را نفی ننمودند. آنان 

ل آنان بیشترین اتمامی قوا و با بیشترین بصیرت الزم طبقاتی تالش کردند تا انترناسیون

وحدت جنبش کارگری بین المللی را در جبهه کارزار سراسری علیه نظام بردگی مزدی 

 تضمین کند.  
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. شوراها به همان اندازه که ظرف پیکار روز کارگران علیه سرمایه هستند، ظرف 7

باشند. رفرمیسم چپ می دگی سیاسی و کسب دانش طبقاتی کارگران نیزآموزش و بالن

 تعبیرها آگاهی طبقاتی را مشتی فرمولبندیهای مکتبی انباشته در مغز سران فرقه

کند. درک آنان از آگاهی درکی سراسر هگلی و غیرمارکسی است. آنان رهائی می

فتهای  بورژوائی را نه در جنبش آگاه باورها و دید و دریا ها،ذهنیت ها،کارگران از انگاره

که در  داریسرمایهضد کار مزدی آنها و نه در پراکسیس شفاف طبقاتی شان علیه 

به جویند. این عده می یادگیری مکتبی مفاهیم و فرمولبندیهای فلسفی و اقتصادی

همین سان آموزشهای مارکس را نه سالح مادی پیکار جاری پرولتاریا علیه سرمایه که 

کسب صالحیت در دست نخبگان برای ای و حربهموجود های دانش تفسیر واقعیت

بینند. ایادی رفرمیسم راست و چپ برای می دانشبی و ءهمج الرعاهای رهبری توده

 گردند و از کل طبقه کارگرمی فرقه ماوراء کارگران نقش نبوت و منجی قائل

و اجتهاد نخبگان بیاویزند. عکس  آگاهی و دانشدار خواهند که جنبش خود را بهمی

در مورد جنبش شورائی سرمایه ستیز کارگران صائب و صادق است.  شوراها ها همه این

کارگر به روایت درست مارکسی و طبقاتی های بستر مناسب ارتقاء و توسعه آگاهی توده

آن است. در این جا هستی آگاه جنبش کارگری جایگزین اجتهاد و فتوای سکت 

شود. فعالین بصیر و با درایت طبقه کارگر بطور مستمر پروسه کار و می ننخبگا

 طبقه خود تشریح مارکسیهای استثمار طبقه کارگر را با نگاه مارکسی برای توده

کنند. آناتومی روند ارزش افزائی سرمایه و استثمار نیروی کار را به هستی آگاه آنها می

عینیت موجود کاپیتالیستی را ذهنیت بیدار و  دهند و در همین گذر آگاهی بهمی بسط

سازند. شوراها ظرف وحدت عین و ذهن در مبارزه می کارگرهای سالح پیکار توده

طبقاتی و بستر وحدت ارگانیک مبارزه و آگاهی طبقاتی است. منشور مطالبات ضد 

میان ما بستر پیشبرد وسیع ترین و غنی ترین فعالیتهای آگاهگرانه در  داریسرمایه

باشد. برگ برگ کتاب کاپیتال، ایدئولوژی آلمانی، فقر فلسفه، نقد می کارگرهای توده
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سیاسی، گروندریسه و سایر آثار مارکس  اقتصادی وهای فلسفه حق هگل، دستنوشته

باید در همین میدان و درست در عمق کارزار جاری حول همین مطالبات به ذهن 

زیر نام فعال این و آن کمیته ای بازی فرقهکارگران سرشکن شود. مدافعان حزب 

کنند که گویا می کارگری با توسل به بدترین تهمتها و ضد انسانی ترین تحریفات ادعا

نقد ما بر فرقه گرائی مترادف با کم اهمیت ساختن آموزش متون مارکسی در میان 

 باشند.کارگران است!!!. اینان اصرار دارند که از پذیرش هر حقیقتی رویگردان 

خواهند ببیند که ما از دیرباز تا امروز همه حرفمان این بوده و این است که کاپیتال نمی

تشریح رابطه کار و سرمایه است و باید در بطن پیکار جاری کارگران دنیا چراغ راه آنها 

حقوقی و فالکت و سقوط خود از بی برای دوختن چشم به تمامی زوایای استثمار و

باشد. ما همراه با طرح این مطالبات کل روند کار جامعه  داریسرمایههستی در نظام 

کاپیتالیستی، کل پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی، کل محصول کار و استثمار طبقه 

طبقه مان در این راستا، سرنوشت کار و زندگی های کارگر، کل کار اضافی و الزم توده

همه آنچه را که مربوط به رابطه کار و خویش، موضوعیت و مکان آنچه خواسته ایم و 

 همزنجیر خود آفتابیهای سرمایه است، با نگاه و زبان کاپیتال در پیش روی توده

ضد ای کنیم. ما در بطن مبارزه برای سازمانیابی خویش حول منشور مطالبات پایهمی

ت و ، تشریح مارکسی رابطه کار مزدی را جریان مستمر فکر و ذهن و گفداریسرمایه

سازیم. آموزش کاپیتال برای ما این معنی را دارد، معنانی که با می شنود توده هایمان

از زمین تا آسمان تفاوت دارد. ما در کارزار ها روایت متافیزیکی هگل وار فرقه

سازمانیابی طبقه مان حول منشور مطالبات پایه ای، فرایند انفصال خود از پروسه کار و 

و  داریسرمایهت بتواره سرمایه، سقوط خویش از هستی در نظام محصول  کارمان، قدر

کنیم و در می همه آموزشهای مارکس در این گذر را گفتمان لحظه لحظه زندگی مان

ی همین راستا هر لحظه از مبارزات جاری خود حول مطالبات روز را به سنگری برا

با هدف محو نهائی نظام  و داریسرمایهمند تر علیه مبارزه آگاهتر، متحدتر، و قدرت
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 داریسرمایهضد ای سازیم. مبارزه ما حول منشور مطالبات پایهمی مبدل داریسرمایه

عاجل، متشکل شدن علیه سرمایه در های بستر وحدت ارگانیک مبارزه برای خواسته

 شغلی و رشته و کارخانه، مبارزه علیه تمامیبی مقیاس سراسری مستقل از نوع شغل یا

در کلیه قلمروهای حیات اجتماعی و پیوند جامع االطراف و ارگانیک همه ها قیحقوبی

است. محتوای  داریسرمایهاینها با جنبش سراسری طبقاتی برای نابودی کامل نظام 

ما مطالبات برحق کلیه کارگران دنیا در همین  داریسرمایهضد ای منشور حقوق پایه

تواند میثاق اتحاد همه همزنجیران ما می رلحظه حی و حاضر تاریخی است. این منشو

در سراسر جهان، پایه مشخص وحدت و همبستگی بین المللی ما در پیشبرد یک 

مبارزه سراسری برای تحقق مطالبات مشترک روز، بنیاد حمایت کارساز و فعال 

کارگران کلیه کشورها از مبارزات همدیگر و سنگر پیوند آگاهانه طبقاتی کل طبقه بین 

 باشد. داریسرمایهمحو تمامیت ک کارزار انترناسیونالیستی برای مللی ما برای تدارال

تاریخ مبارزه طبقاتی امروز بیش از هر زمان دیگری مبرمیت این همبستگی طبقاتی و 

با رویکرد ای انترناسیونالیستی را در پیش روی ما قرار داده است و منشور مطالبات پایه

سنگ بنائی برای تحقق این همبستگی جهانی  داریهسرمایروشن محو موجودیت 

 است. 

برای تازند. سوسیالیسم می . شوراها با بدیل شفاف و کنکرت لغو کار مزدی به پیش8

و ها از احکام و آرزوای ل است که به صورت مجموعهه آرفرمیسم چپ مشتی باور و اید

بخشد. آنچه می اعتبار انتظارات وجود  سکت و دعوی آن در زعامت جنبش کارگری را

که صرفًا  داریسرمایهنامند در واقع نه کیفرخواستی علیه می اینان برنامه حزبی

در مقابل طبقه کارگر با محتوای ادعای رهبری این طبقه توسط سکت و ای ادعانامه

طبقه کارگر توسط خود طبقه است.  داریسرمایهخلع صالحیت رهبری جنبش ضد 

احزاب موجود از برنامه بیش از آنکه بدیل سوسیالیستی  روایت رفرمیسم چپ و

باشد مشتی وعده و وعید مریخی در  داریسرمایهپرولتاریا در مقابل عینیت موجود 
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طرح این شکلی بدیل  داریسرمایهوصف بهشت آن جهانی خدایان است. جنبش ضد 

ص برنامه ریزی داند و به جای آن بر منشور مشخمی طبقاتی کارگران را عمیقاً مردود

کند. منشور شفاف و کنکرتی که می سوسیالیستی کار و تولید اجتماعی موجود تکیه

توسط شوراها با توجه به سطح تولید و کار و امکانات اجتماعی موجود، با هدف تضمین 

باالترین سطح معیشت و رفاه و تعالی جسمی و روحی شهروندان، بر اساس یایان دادن 

 و استقرار سازمان شورائی سراسری برنامه ریزی کار و تولید تنظیمبه بساط کار مزدی 

گردد. این منشور آلترناتیو حی و حاضر طبقه کارگر در مقابل برنامه ریزی می

 کاپیتالیستی کار و تولید است. 

ای یم سیاسی را از مبارزه برای تحقق مطالبات پایهژ. شوراها مبارزه برای سرنگونی ر9

با روایت رفرمیسم راست  داریسرمایه. یک تفاوت جنبش شورائی ضد کنندنمی منفصل

و چپ از جنبش کارگری در گسست از نگاه انحالل طلبانه سرنگونی طلبی فراطبقاتی 

بر  داریسرمایهقرار دارد. شوراها ظرف پیکار کارگران برای تحمیل مطالبات جاری ضد 

که درون همین شوراها است  و از بورژوازی هستند و درست در متن همین مبارزه

 جنگ علیه دولت بورژوازی نیز با سنگین ترین و ژرف ترین بار طبقاتی خود جریان

یابد. باالتر توضیح دادیم که در منظر سیاسی جنبش ما مبارزه علیه مظالم و می

 داریسرمایهاز مبارزه علیه اساس  داریسرمایههای جنایات و دیکتاتوری و بیحقوقی

یک نیست و رفرمیسم راست و چپ با انفصال این دو از همدیگر عماًل جنبش قابل تفک

کارگری را در جار و جنجال دموکراسی طلبانه و رفرم جویانه اقشار غیرکارگری و 

سازد. شوراها بستر وحدت و آمیختگی می ون منحلیبخشهائی از بورژوازی اپوزیس

بارزه برای تحمیل مطالبات ضد ارگانیک مبارزه برای سرنگونی دولت بورژوازی با م

روز بر بورژوازی است. قدرت سیاسی سرمایه باید توسط جنبش ضد کار  داریسرمایه

کارگر سرنگون شود و تنها در این صورت است که جنبش شورائی های مزدی توده
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کارگران با انقالب پیروزمند خود قادر به جایگزینی نظم اجتماعی موجود با سازمان 

 گردد.   می امه ریزی کار و تولید سوسیالیستیشورائی برن

متعارف  ،نسداد مجاری ارزش افزائی سرمایهسوم. اعتصاب، خواباندن چرخ تولید و ا

ترین سالح کار ماست، اما اعتصاب در محدوده این کارخانه و آن کارخانه به ویژه در 

ه، خواه در ایران و گشاید. در طول سالهای گذشتنمی شرائط کنونی تاریخ گره از کار ما

خواه در سراسر جهان شمار اعتصابات کارگری در واحدهای صنعتی یا سایر مراکز کار و 

تولید، حتی مراکز کار و تولید دارای هزاران کارگر بسیار باال اما دستاورد این اعتصابات 

و مبارزات بالعکس بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی بوده است. بسیج هر چه گسترده تر 

و سراسری تر توان طبقاتی در هر قلمرو مبارزه علیه سرمایه یک اصل همیشگی مبارزه 

اهمیت این مسأله را میلیون برابر  داریسرمایهطبقاتی ماست، اما شرائط روز دنیای 

به یمن موقعیت ضعیف جنبش ما، به یمن فقر و  داریسرمایهساخته است. نظام 

یمن رقابت مرگبار میان بخشهای مختلف طبقه  طبقه ما و بههای فالکت گسترده توده

کارگری برخوردار مقابل اعتصابات محدود و پراکنده مان از قدرت مانور بسیار زیادی در 

است. امروز بدون مبارزه متحد و سراسری در سطح جامعه و به طور واقعی در سطح 

باشیم. مین جهانی حتی قادر به تحمیل انتظارات اولیه روز خود بر بورژوازی هم

ما صرفنظر از اینکه واقعیت جریان  داریسرمایهضد ای سراسری بودن مطالبات پایه

زندگی و مقتضای طبیعی موقعیت مشترک کل طبقه مان در زیر سلطه نظام 

تواند سیمان اتحاد همه می است از این ویژگی مهم نیز برخوردار است که داریسرمایه

و حتی در وسعت جهان موجود برای مبارزه مشترک کارگر در مقیاس جامعه های توده

و از جمله برای سازماندهی اعتصابات همزمان علیه بورژوائی باشد. مطالبات ما سراسری 

است و سازمانیابی شورائی ما باید قدرت متحد طبقه مان را در مجاری مختلف، از 

 کشد. جمله در راه اندازی اعتصابات همپیوند در مقابل بورژوازی به مصاف
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چهارم. پیش تر توضیح دادیم که طبقه ما در آستانه وقوع یک بیکارسازی انفجار گونه 

بزرگتر های قرار دارد. واحدهای صنعتی فراوانی زیر فشار روند تمرکز سرمایه در سرمایه

خویش در های ادغام خواهند گردید. سرمایه داران زیادی در جستجوی انباشت سرمایه

و با بارآوری کار بیشتر قلمروهای کنونی کار و تولیدشان را رها  سودآورترهای حوزه

خواهند کرد. در هر کدام از این موارد شمار کثیری از همزنجیران ما کار خود را از 

تواند در برگزاری تظاهرات و نمی دست خواهند داد. پاسخ ما به این نوع اقدامات

نتیجه بودن این شکل اعتراضات بی ود.اجتماع در مقابل این یا آن نهاد دولتی خالصه ش

و توسل به سازمانهای منحط بین المللی ها توضیح واضحات است. از شکوائیه نویسی

شود. هزاران عریضه نمی عایدمانای دارای نام و نشان کارگری هم کمترین نتیجه

 آزاد کارگری به مقامات دولتهای نگاری سازمان جهانی کار و کنفدراسیون اتحادیه

اسالمی تا حال هیچ دیناری به معیشت هیچ کارگری کمک نکرده است. ابراز 

سوای توهم پراکنی بیشتر در طبقه کارگر ایران های این سازمانها از خواستهداری جانب

ذهن کارگران و ارضاء برخی از فعالین متوهم حاصل دیگری نداشته است. آزموده را 

ها عالج دردی نیست. باید راهکار جدیدی اتخاذ آزمودن خطاست و تداوم این نوع فعالیت

تواند از جنس همان چیزی باشد که رفقای همزنجیر ما در می کرد. این راهکار جدید

های گویند که سرمایهمی آرژانتین از مدتها پیش به آن توسل جسته اند. سرمایه داران

به آنها این است  کند!!! جواب مانمی آنها در شکل کنونی سود دلخواهشان را تضمین

ور نیست محصول آگویند سودمی خواهند انجام دهند. آنچه آنانمی که آنان هر کاری

مستقیم کار و تولید و رنج سالیان دراز و نسلهای متولی همزنجیران ماست. ما آن را با 

نمائیم. خودمان از نمی پرداختدار کنیم، دنیاری هم به سرمایهمی کمال میل تصرف

گیریم. ما دچار می مانیابی شورائی خویش برنامه ریزی کار و تولید را به عهدهدرون ساز

 دانیم این اقدامات متضمن تغییری در اساس رابطه کار و سرمایه می توهم نیستیم.

ماست. ما در این گذر به فرایند  داریسرمایهاز نجیره پیکار ضد ای باشد، اما حلقهنمی
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کنیم و پاسخ سرمایه به ملزومات ارزش افزائی می لهبازتولید سرمایه اجتماعی حم

بیشتر و بیشترش را با  پاسخ خویش برای اختالل روند انباشت کاپیتالیستی به نفع 

سازیم. شاید انجام این کار در لحظه حاضر و در می بهبود کار و معیشت خود جایگزین

اید. شاید با خود بگوئیم که حالی که هنوز پراکنده ایم بسیار دشوار و یا محال به نظر بی

چنین انتظاری در موقعیت کنونی اتوپیک و خیالپردازانه است. تردیدی نیست که 

اندیشند و رفرمیسم راست و چپ نیز با تمامی توان این نوع می چنینها خیلی

کند. اما مراجعه به ظرفیت پیکار می اندیشیدن را در میان کارگران تبلیغ و تقویت

دهد که طرح این راهکارها به هیچ وجه می حتی توان بالفعل آن نشانجنبش کارگری 

اتوپیک نیست. فراموش نکنیم که توده کارگر آرژانتین با ما تفاوت چندانی ندارند. در 

کند. در آنجا هم ارتش می آرژانتین هم دولت بورژوازی با تمامی درندگی اش حکومت

برد. با تمامی اینها، آنان شوراهایشان را می با همه اقتدار به هر حرکت کارگری یورش

واحد  50سال از درون همین شوراها بیش از  2تشکیل دادند و در طول مدتی کمتر از 

بزرگ نساجی را از دست صاحبان آنها خارج ساختند. بگاه مصادره هر کدام از این 

گران وارد واحدها، ارتش آرژانتین به بیرحمانه ترین شکلی برای تار و مار نمودن کار

میدان شد، اما عزم راسخ کارگران متشکل در شوراها قدرت توحش ارتش را در هم 

را به تصرف در آورد. جای هیچ شکی نیست که دولت بورژوازی نه ها شکست و کارخانه

فقط برای در هم شکستن مبارزات ما و جلوگیری از مصادره کارگاهها همه نیروی 

هد کرد که هر اقدام ما برای اداره و برنامه ریزی پلیسی و نظامی خود را بسیج خوا

تولید را نیز از هر طریق ممکن مختل خواهد ساخت. بورژوازی همه این کارها را خواهد 

کرد. اما به یاد داشته باشیم که مبارزه طبقاتی میان ما و سرمایه همین است. آنان که 

عریضه و توسل به سازمانهای  کنند با سندیکا سازی و مبارزه قانونی و نوشتنمی تصور

حصول کرد یا  داریسرمایهتوان حق و حقوق خود را از نظام می جهانی سرمایه

متوهمند و یا کارشان توهم پراکنی است. بر سر چنین کسانی مسلماً همان خواهد 
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رفت که بر سر سندیکای شرکت واحد رفت. سرنوشتی که البته رفرمیسم راست 

چپ فرقه گرای سوسیال بورژوا آن را تقدیس کرده و  سندیکالیستی و رفرمیسم

 کنند!!!می تقدیس

پنجم. تدارک ما برای مصادره مراکز کار و تولید، همراه با اداره و برنامه ریزی پروسه 

نه فقط در مورد کارگاههای در حال تعطیل، بلکه به سطحی بسیار وسیعتر  ها،کار آن

ت مالکیت دولت بورژوازی که اینک در حال نیز قابل تعمیم است. کلیه واحدهای تح

تواند توسط ما مصادره شوند. هیچ کس و هیچ می انتقال به بخش خصوصی هستند

» نیروئی شایسته تر از ما در تصرف این واحدها نیست. مبارزه ما بر سر مسائلی مانند 

کار و تواند جای خود را به مبارزه برای برنامه ریزی می «!!طرح طبقه بندی مشاغل

تولید مراکز اقتصادی توسط طبقه ما تغییر ریل دهد. در این روزها بورژوازی به 

دست یازیده است که گویا مراد از اجرای اصل ها بیشترین شعبده بازیها و توهم پراکنی

است. جواب ما به « مردم » و روند خصوصی سازی، واگذاری مؤسسات اقتصادی به  44

هستیم که « مردم» یح این است که بسیار خوب! ما نه فقط این شعبده بازیها بسیار صر

و ثروتها و مؤسسات اقتصادی هستیم. ما این واحدها ها آفرینندگان واقعی این سرمایه

کنیم و کار و تولید آنها را بر اساس نیازهای معیشتی همگان و تضمین می را تصرف

 خود سازمان داریایهسرمضد ای رفاه همگانی و در راستای تحقق مطالبات پایه

کنیم که مصادره این واحدها توسط ما متضمن نفی می دهیم. یکبار دیگر تأکیدمی

ای مناسبات کاپیتالیستی و رفع استثمار توده هایمان توسط سرمایه نیست، بلکه عرصه

قدرت جنبش های از جدال طبقاتی ما علیه سرمایه و گامی در جهت تحکیم پایه

 باشد. می بل نظام بردگیطبقاتی مان در مقا

از قلمروهای دیگر مبارزه طبقاتی ما نیز قابل پیگیری و ای ششم. راهکار فوق در پاره

مسکنی و هزینه کمرشکن اجاره بهای مسکن زندگی عظیم ترین بخش بی اعمال است.

طبقه ما را تیره و تار ساخته است. بر اساس گزارشات دولت بورژوازی ایران در همین 
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واحد استیجاری متعلق به صاحبان مستغالت فقط در  200000حاضر بالغ بر لحظه 

شهر تهران وجود دارد که مردم کارگر و زحمتکش جامعه به دلیل اجاره بهای باالی 

توان شمار کثیر مجتمعات و می آنها قادر به اجاره کردن آنها نیستند. به این تعداد

ازی به مراکز استقرار نیروهای سرکوب اماکنی را اضافه نمود که توسط دولت بورژو

این سرکوب اختصاص داده شده اند. مصادره این « مدنی» مبارزات ما یا برنامه ریزی 

تواند قلمرو مععینی از جنبش طبقه ما برای تحقق می اماکن و سکونت رایگان در آنها

 خود باشد. ای مطالبات پایه

د که کارگران در نکنمی ا بر پایهفتم. رفرمیسم راست و چپ به روال معمول بلو

شرائط موجود به هیچ وجه از آمادگی الزم برای سازمانیابی شورائی برخوردار نیستند. 

باالتر نشان دادیم که درک آنها از شورا درکی بورژوا رفرمیستی، سوسیال خلقی و 

 پرسیم که منظورشان از عدم آمادگیمی غیرکارگری است. اما سوای آن از از اینان

کارگران بطور واقعی چیست؟ اینکه کارگران ایران ضرورت سازمانیابی برای مبارزه علیه 

کنند و نسبت به اهمیت آن شناخت ندارند. بدبختانه شمار نمی را درک داریسرمایه

زیادی از فاضل نمایان مکتبی متحجر در فرمولبندیهای آکادمیک رفرمیسم چپ، به 

پندارند. همین چند ماه پیش یکی از اینها در می نرغم زندگی کارگری که دارند چنی

» شتی از من به صورت بسیار زشتی تصریح کرده بود که توده کارگر مُای نقد نوشته

باشند. در مقابل این افراد باید گفت نمی هستند که قادر به فهم هیچ چیز« مش رجبها

از هراس دستگیری و زندان و  ایکه لطفاً کارگران را با خود قیاس نکنید. آنها اگر دقیقه

 شکنجه دژخیمان بورژوازی آرامش یابند یکراست به سازمانیابی جنبش خود

دهند که در صورت فراغت از فشار توهم می پردازند. نه فقط خود را سازمانمی

پراکنیهای رفرمیسم راست و چپ، کارخانه و پروسه تولید را نیز از دست کارفرمایان و 

رند. تاریخ جنبش کارگری در همه جای دنیا گواه صادق این واقعیت گیمی دولت آنها

است. آیا منظور از عدم آمادگی کارگران این است که آنان بسیار قانون گرا، مدنیت 
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پایه است و پیرایه زشتی بی باشند؟! این تصورمی پرست و مؤمن به قداست نظم سرمایه

شود. می به جنبش کارگری بسته هااست که از جانب فرقه گرایان و سندیکالیست

سال است که با زیر پا گذاشتن قانون و کوبیدن نظم سرمایه به  100کارگران ایران 

 نمایند. به قیام دستمی کنند. به مراکز دولتی حملهمی سینه دیوار اعتصاب و مبارزه

سواد و  یازند و یک بار هم انقالب کرده اند. آیا مراد از این عدم آمادگی سطح نازلمی

آگاهی طبقاتی است؟!! احساس نیاز به متشکل شدن و مبارزه علیه استثمار و جنایات و 

یک واکنش خودجوش و طبیعی در مقابل استثمار و ستم  داریسرمایههای بیحقوقی

 است و داشتن آن در گرو گرفتن نمره قبولی در امتحانات ویژه کالسیکها داریسرمایه

که غیرقانونی بودن شورا و رادیکال بودن محتوای مبارزات  باشد. شاید گفته شودنمی

جاری آن مانعی بر سر راه تشکیل آن است. این حرف حقیقت دارد اما اوالً مگر در 

دیگری که کمترین ظرفیت مبارزه علیه های جوامعی مانند ایران ساختن تشکل

شود؟!! می رو شده و داشته باشند با استقبال و آغوش باز بورژوازی رو به داریسرمایه

مگر ساختن تشکلهائی که فاقد هر نوع گنجایش الزم برای مبارزه علیه سرمایه هستند 

کند؟! با توجه به همه این نکات طرح یک سؤال هر می هیچ دردی از هیچ کارگری دوا

گردد. این که  پس همه هیاهوها در باره اتوپیک تلقی کردن می چه بیشتر الزم و جدی

گیرد؟ پاسخ ساده و می کارگران از کجا نشأت داریسرمایهبی شورائی ضد سازمانیا

بسیار روشن است. اینکه رفرمیسم راست و چپ هیچ حقانیتی برای جنبش ضد 

ینند. بنمی ارگر را دارای چنین ظرفیتیکهای کارگران قائل نیستند و توده داریسرمایه

کنند و سندیکالیستی متشکل شوند. از دید آنان کارگران باید سندیکالیستی اعتراض 

نخبگان سکت نشین نیز باید زیر نام حزب کمونیست طبقه کارگر برای خود دفتر و 

دستکی به پا کنند، آنان حق دارند که خود را رهبر جنبش کارگری بدانند و جنبش 

 کارگری باید اوامر صادره آنها را مطاع پندارد. سکت در روز معینی آهنگ تسخیر قدرت

کند و کارگران وظیفه دارند که سکت را به قدرت برسانند و متعاقب آن تحت می
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ها حاکمیت سیاسی و برنامه ریزی کاپیتالیستی کار و تولید توسط حزب، راهی کارخانه

 و فروش نیروی کار خود گردند. 

 به صورت شورائی متحد و متشکل داریسرمایهضد ای هشتم. ما حول مطالبات پایه

تا از درون آنها قدرت وسیع و متحد طبقاتی مان را وارد میدان مصاف با گردیم می

کنیم. حرف ما فی می سرمایه کنیم. پیداست که از برپائی شوراهای محل کار آغاز

الحال با هر دوست، هر همزنجیر، هر کارگر این و آن کارگاه، مزرعه یا فروشگاه، هر 

و نظافتچی، هر فروشنده نیروی کار اعم از مولد معلم و پرستار، هر راننده و روزنامه نگار 

ضد ای یا غیرمولد، یدی یا فکری ضرورت متشکل شدن شورائی حول مطالبات پایه

است. ما از اینجا از تشکیل شوراهای مراکز کار و تولید حول این  داریسرمایه

نیم. در کنیم، کار بعدی ما این است که شوراها را به هم پیوند زمی آغازها خواسته

زنجیره ارتباط شوراهاست که قدرت پیکار کارگر نفت و برق و آب و ذوب آهن و معلم و 

 بهیار و راننده و بندر و کشاورزی و کل توده بردگان مزدی سرمایه را یک کاسه

کنیم. این کار را باید در سراسر جهان و به صورت انترناسیونالیستی انجام دهیم. ما می

رهائی خویش از چنگال خشم قهر و استثمار و توحش سرمایه در  هیچ راه دیگری برای

پیش روی نداریم. این تنها راه است و هر چه رفرمیسم راست و چپ تا کنون به هم 

بافند بیراهه محض است. در وضعیت موجود شمار بسیار کثیری از می بافته و همچنان

 ین کشور و آن کشورکسانی که خود را ابوابجمعی جنبش کمونیستی طبقه کارگر ا

 خکنند. تاریمی نامند!! در جاهای دیگر دنیا و در جوار کارگران سایر کشورها زندگیمی

گردد، اگر نه می برها حضور سیاسی این فعالین در جوامع اخیر تا آنجا که به ایرانی

 وسیعاً تاریخ آکسیون بازیهای چند نفره دموکراسی طلبانه و رژیم ستیزانهعموماً اما 

ماوراء طبقاتی در حاشیه این و آن خیابان با صدائی فاقد هر نوع قدرت پژواک 

پوسیده سازمانهای معلوم الحال سرمایه دار  اجتماعی، بعالوه آویختن گاه و بیگاه به

کارگری زیر نام جلب حمایت برای کارگران ایران، بعالوه های پرست موسوم به اتحادیه



 419/   جنبش کارگری ایران

تالش برای انفصال فعاالن کارگری درون جنبش کارگری دمیدن در تنور فرقه گرائی و 

با هدف کسب وجهه کارگری برای سکت خود بوده است. اینان در طول این مدت 

 طوالنی اگر به کمونیسم طبقه کارگر و به جنبش ضد کار مزدی کارگران باور داشتند

زال به تعلقات از حرمت و کرامت فرقه، به جای ایمان الیداری توانستند به جای پاسمی

ده و فرسوهای ناسیونالیستی دموکراسی طلبانه ایرانی، به جای دخیل بستن به اتحادیه

کارگران ایران و سازمانهای کارگری ضد کارگر، آری به ایفای نقش دالل مظلمه میان 

توانستند در جنبش کارگری جوامع محل سکونت و در جنبش بین می جای همه اینها

یا در جستجوی یک جای پا و ارتباط زمینی و طبقاتی و اجتماعی المللی کارگران دن

کردند، آنسان که کموناردهای مهاجر چنان کردند، آنگونه که می باشند. اگر آنان چنین

کارگران مهاجر ایرانی در باکو کم و بیش به چنین راهی شتافتند، به یقین امروز سنگی 

طبقه کارگر  داریسرمایهجنبش ضد  بر روی سنگ در کار ارتباط انترناسیونالیستی

ایران با سایر همزنجیران طبقاتی اش بر زمین هشته شده بود. آنان چنین نکردند، به 

پرولتاریا بودند و نه به این جنبش  داریسرمایهاین دلیل روشن که نه اهل جنبش ضد 

و  است که امروز به طور هر چه اساسی ترای باور داشتند. انجام این مهم وظیفه

کند. می در سطح بین المللی سنگینی داریسرمایهخطیرتر بر شانه فعالین واقعی ضد 

در جنبش کارگری در سطح جهانی از نوع تالش هائی امروز ما شاهد جنب و جوش

با هم، مبارزه ها این جنبش در ایران هستیم. پیوند این تالش داریسرمایهفعالین ضد 

مختلف های رسازی راه اتحاد انترناسیونالیستی بخشبرای تحکیم این پیوندها و هموا

و برای محو کار مزدی طبقه کارگر موضوعی است که باید  داریسرمایهجنبش ضد 

و  داریسرمایهمحور و مرکز ثقل همه فعالیتهای ما قرار گیرد. مطالبات پایه ضد 

وندی سازمانیابی شورائی این مطالبات با دورنمای کنکرت لغو کار مزدی، همپی

تواند نقطه عزیمت می انترناسیونالیستی برای تحمیل این مطالبات بر نظام کاپیتالیستی

 روشن ما در این مصاف باشد. 
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  کارگریهای ترک تحصیل فرزندان خانواده تشدید استثمار نیروی کار،

2013فوریه   

 

ی بیش از بر اساس گزارش منابع رسمی دولت بورژوازی اسالمی فقط در طول سال جار

دانش آموز، در سطوح مختلف ابتدائی و راهنمائی مجبور به ترک تحصیل  400000

به نقل از روزنامه همشهری ضمن درج « ایران اکونومیست» شده اند. سایت اینترنتی 

های کند که اگر شمار افراد ناگزیر به ترک تحصیل، در همه دورهمی این خبر تصریح

انها و هنرستانها را به این تعداد اضافه کنیم، به طور مختلف پیش دانشگاهی، دبیرست

 قطع به رقم بسیار هولناک یا در واقع هولناک تری مواجه خواهیم شد. این گزارش

اول تا پنجم مدارس کشور، در طول های افزاید که فقط از میان دانش آموزان کالسمی

نفر دست  208520 نفر و از جمعیت محصالن مرحله راهنمائی 204081همین سال، 

   از تحصیل کشیده و مدرسه را ترک گفته اند. 

محرومیت کودکان از تحصیل حتی از نازل ترین سطح آموزش عمومی، در قلمرو  

عادی، همیشه جاری و همه جا ای پدیده داریسرمایهاستثمار و قدرت و استیالی نظام 

رانی زیر فشار معضالت معمول است. هیچ سالی نبوده و نیست که صدها هزار کودک ای

حاد معیشتی و اشکال گوناگون فشارهای سهمگین اجتماعی، محیط مدرسه و درس را 

کل جمعیت  %10حتی تا مرز ها از سالای رها نکنند. شمار این دانش آموزان در پاره

گیرد. مطابق آمارهای منتشره از سوی مراکز رسمی رژیم می دانش آموزی کشور اوج

دانش آموز ابتدائی و دبیرستانی  1660000 خورشیدی قریب 1378تنها در سال 

 مجبور به ترک تحصیل گردیده اند. 

سؤال اساسی این است که ترک تحصیل کنندگان چه کسانی هستند؟ چرا مبادرت به  

کنند و ریشه اساسی این معضل وحشت آور اجتماعی در کجا قرار دارد. می این کار

د کفایت بدیهی است. همه آنان که ناگزیر به ترک پاسخ بسیار شفاف و بیش از ح
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های شوند، بدون استثناء کودکان و نوجوانان متعلق به خانوادهمی مدرسه و درس

کنند؟ صرفاً به این دلیل که شرائط زندگی و کار و می کارگری هستند. چرا این کار را

مه تحصیل را از آنان امکانات اجتماعی پدران و مادرانشان هر گونه امکان آموزش و ادا

نماید. این جمعیت عظیم نفرین شدگان جهنم سرمایه و محکومان بربریت و می سلب

در زیر چتر حاکمیت و برنامه ریزی دولت بورژوازی اسالمی  داریسرمایهشرارت نظام 

شوند زیرا می ایران هستند. این توده کثیر کودک و نوجوان مجبور به ترک تحصیل

رار معاش خویش و برای کمک به هزینه خورد و خوراک و داروی افراد مجبورند برای ام

بیمار خانواده شان به بازار فروش نیروی کار روی آرند و هنوز چشم به دنیای زندگی 

 نگشوده طوق لعنت بردگی مزدی را بر شانه خود سفت کنند. اینان مدرسه را ترک

فالکت هر نوع توان و نای آموختن و گویند زیرا زندگی در سیاهچالهای فقر و فاقه و می

زنند زیرا قادر به می کند. آنها دست به ترک تحصیلمی سوادآموزی را از آنها سلب

تهیه کتاب و کفش و دفتر و قلم و مایحتاج آموزشی خود نیستند. اینها محیط مدرسه 

انواده خاری ندگویند زیرا غم گرسنگی مادر، برهنگی خواهر، بیماری پدر و می را وداع

 گذارد. نمی روح و رمق آنها باقیبی هیچ توش و توانی برای یادگیری در کالبد فسرده

شوند، تنها به می هر سال بخش عظیمی از کودکان و نوجوانان مجبور به ترک تحصیل 

این دلیل که پدران و مادران آنان کارگرند. به این دلیل که بهای بازتولید نیروی کار 

دهد. به این دلیل که شدت توحش نمی نان بخور و نمیر خانواده راوالدینشان کفاف 

سرمایه و فشار سهمگین استثمار والدین کارگرشان توسط بورژوازی ایران و نظام 

و گرسنگی فرو اری ندانتهای فقر و بی آنان را به باتالق داریسرمایهسراسر جنایت 

بینند نمی ر پیش پای خودرانده است. این جمیعت عظیم راهی سوای ترک تحصیل د

کنند و حتی می زیرا که پدرانشان و مادرانشان چند سال، چند سال برای بورژوازی کار

 دارند. نمی دستمزد نازل سنار و سی شاهی خود را دریافت
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داری هزینه تحصیل، بهای دکتر و بیمارستان و دارو و درمان، مخارج مهد کودک و نگه 

یران و سالخوردگان، بهای ایاب و ذهاب و بهداشت عمومی فرزندان، هزینه مراقبت پ

خورد و خوراک و پوشاک و اجاره مسکن و همه های محیط زندگی، همسان هزینه

، اجزاء متصل بهای نیروی کار کارگر را داریسرمایهچیزهای دیگر در چهاردیوار جهنم 

سطوح ممکن باز هم کنند. تأمین و تضمین و تکمیل همه اینها در باالترین می تعیین

 بخش بسیار نامحسوس و ناچیزی از ارزش تولید شده توسط کارگران را تشکیل

از تهاجم بربرمنشانه بورژوازی به ای دهد. هر نوع کاهشی در هر کدام این اقالم نشانهمی

بهای نیروی کار طبقه کارگر با هدف باال بردن هر چه بیشتر و کوه آساتر اضافه ارزشی 

که سراسر ای در هم تنیدههای کند. غول سترگ سرمایهمی ن طبقه تولیدای است که 

خزر تا سواحل خلیج را در کام خود فرو برده است و جهان های جامعه ایران از کرانه

که در سرتاسر کره خاکی مجال هر نوع تنفس را از بشریت سلب هائی عظیم سرمایه

که طبقه کارگر جهانی تولید کرده اند. نموده است، همه و همه اضافه ارزشهائی هستند 

خواهند تا انبوه تر و باز هم می غول پیکر سود، سود و باز هم سودهای این سرمایه

در سراسر جهان در گرو آن قرار ها تر این سرمایه انبوهتر شوند. سود کالن تر و کالن

حقیرتر شود.  گرفته است که بهای بازتولید نیروی کار کارگران دنیا هر چه حقیرتر و

آموزش و بهداشت و دارو و درمان و نان و پوشاک و سرپناه و مدرسه و دکتر و 

مهدکودک و همه هست و نیست توده کارگر روی زمین از همه سو در معرض تهاجم 

تضمین گردد. تا ها توحش بار سرمایه است تا از این طریق نرخ سود مطلوب سرمایه

، تا باز هم سود سرشارتر طلب کنند، تا باز هم تهاجم باز هم انبوه تر شوندها سرمایه

سرمایه برای کاهش و ناچیزتر کردن بهای نیروی کار کارگران هارتر گردد، تا سرمایه 

 همه چیز، همه جهان هستی و بشریت هیچ چیز و باز هم هیچ چیزتر گردد. 

ده است که و تحت همه شرائط مجبور بوها طبقه کارگر ایران همیشه، در همه دوره 

کارگر ایران های نیروی کار خویش را به نازل ترین بها به صاحبان سرمایه بفروشد. توده
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که حتی هزینه آموزش و اند و تحت هیچ شرائطی قادر نشدهای هیچگاه، در هیچ دوره

درمان و ایاب و ذهاب و اجاره بهای مسکن و مخارج مهد کودک فرزند و هزینه معاش 

فتادگی خود را به عنوان جزء مسلم و محرز بهای نیروی کار شبه ااردوره پیری و از ک

 داریسرمایهش کُنمایند. نظام جنایت ساالر و بشر رایگانشان بر بورژوازی تحمیل

همواره و در همه مراحل حیات ننگینش بر روی تمامی این بخش از بهای بازتولید 

ایران  داریسرمایهو دولت دار نیروی کار کارگران خط سیاه کشیده است. طبقه سرمایه

امروز که قتل عام سراسری حداقل معیشتی کارگران دنیا به تنها راهکار حفظ نرخ 

نان کارگران را در های سودها تبدیل شده است بیش از هر زمان دیگری آخرین لقمه

سازد. اگر هر سال صدها هزار و بسیاری می قربانیها آستانه سودآوری افزونتر سرمایه

الها میلیونها کودک خردسال یا نوجوان ایرانی مجبور به ترک مدرسه و دست کشیدن س

 گیرد. می است که صرفًا از اینجا نشأتای شوند، پدیدهمی از درس و بحث و تحصیل

صرفاً راهکاری برای تربیت نیروی  داریسرمایهوجود مدرسه و تحصیل انسانها در نظام  

خواه در مقام مالکیت  داریسرمایهیه است. دولتهای کار در سطوح مختلف نیاز سرما

بخشهای عظیمی از سرمایه اجتماعی کشورها و خواه در نقش نهاد برنامه ریزی نظم 

به مسأله آموزش و پرورش و  داریسرمایهتولیدی، سیاسی، مدنی و اجتماعی جامعه 

. تعبیر عینی این اندازندمی ارتقاء سطح دانش انسانها فقط و فقط از همین زاویه نظر

حقیقت شوم آن است که آدمها به طور کلی و از جمله آموزش و تربیت و تعالی فکری 

و دولتهای دار آنها در خارج از مدار نیاز ارزش افزائی سرمایه برای طبقه سرمایه

هیچ موضوعیتی ندارند. درست بر همین اساس دولتهای بورژوازی از هر  داریسرمایه

سازند، هنگامی که نیروی کار درس می اشند مدرسه و دانشگاهسنخ و قماش که ب

 و دانشگاهها را برها خوانده و دارای سطوح مختلف تخصص نیاز سرمایه است و مدرسه

 چینند در زمانی که بازار خرید و فروش نیروی کار به اندازه الزم اشباع است. هیچمی

اسکاندیناوی این ثروتمندترین  سال پیش تا امروز، کشورهای 15جهت نیست که از بی
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کنند یا می را در هم ادغامها هر سال شمار کثیری از مدرسه داریسرمایهبخش دنیای 

 چینند. می به طور کلی بر

ایران و جوامع  داریسرمایهآنچه حکم عام و منطق درونی پویه سرمایه است، در دوزخ  

 کارگر را آزار داده وهای ندگی تودهمشابه باز هم با حدت و سهمگینی بسیار افزونتری ز

آزارد. در اینجا شرط و شروط ارزانی بیش از حد بهای نیروی کار هیچگاه فرصت می

نداده است که حداقل امکانات آموزشی و تسهیالت الزم درس خواندن برای توده کثیر 

ا کارگری فراهم گردد. اختالف شمار محصالن دوره ابتدائی بهای فرزندان خانواده

راهنمائی و سپس دبیرستان بسیار فاحش است و کاهش تعداد راه یافتگان دانشگاهها و 

مدارس عالی نسبت به دانش آموزان سالهای اخر دبیرستان بسیار هولناک است. سرمایه 

در همه جای جهان موجود، میزان احتیاج خود به نیروی کار و سطوح معین تخصص 

برنامه بر زندگی بی سازمان، با برنامه وبی مان یافته واین نیرو را مکتوب و نامکتوب، ساز

کند. سرمایه اجتماعی ایران نیز می و سرنوشت و چه شدن و چه نشدن انسانها تحمیل

های در هر مقطع در هر سطح مشخص بارآوری کار و ترکیب آلی و سایر مؤلفه

و در   نشگاههابازتولیدش نسبت به روند آموزش و پرورش و مدرسه سازی و توسعه دا

کارگری های همان حال محروم سازی بخش عظیمی از کودکان و نوجوانان خانواده

تصمیم گرفته است. جمعیت کثیری از این جماعت کم سن و سال را به عنوان نیروی 

ساله ابتدائی از ریل درس  5در همان دوره  داریسرمایهکار ساده مورد احتیاج بازار کار 

ست. جمعیت وسیع دیگری را پیش از پایان دوره راهنمائی به و بحث خارج ساخته ا

گروه نخست ملحق ساخته است و باالخره بقیه السیف این تسویه خودپوی نهادین 

را در پشت مرزهای ورودی مدارس عالی و دانشگاهها غربال کرده است.  داریسرمایه

ه بندی و طرح جدول این کار نیازمند هیچ بخشنامه و اساسنامه و دستورالعمل و سهمی

یا هیچ ساز و کار خاصی نیست. سرمایه خود در پویه طبیعی استثمار نیروی کار و در 

یازد. سرمایه فقط به جوشکار و می دستها روند عادی ارزش افزائی به همه این شرارت
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تراشکار و ریخته گر و برقکار و نجار و کفشگر احتیاج ندارد، به اندازه هر کدام از اینها 

به بردگان مزدی مأمور فروش مواد مخدر هم نیازمند است. سرمایه فقط محتاج نیروی 

کار دانش اموختگان متخصص برای کار در صنایع با ترکیب آلی باال نیست. تجارت زنان 

و خرید و فروش آنان به عنوان کارگران سکس هم نیاز جدی سودآوری سرمایه است. 

ه نیاز ندارد، کار کودکان برده بدون هیچ اشنائی سرمایه فقط کارگر فنی و درس خواند

با هیچ الفبای هیچ زبانی نیز یک شرط الزم جریان سیل سود، در پهندشت پیش ریز 

 به همه این انواع بردگان مزدی نیاز دارد. جمعیت  داریسرمایهسرمایه است. 

 1378ابتدائی و متوسطه سال های نفری محصالن ترک تحصیل کرده دوره 1660000

هیچ جای دوری نرفته اند. آنان به طور قطع به جمع بردگان مزدی سرمایه در 

نظام وحشت انگیزی  داریسرمایهمختلف یاد شده ملحق گردیده اند. نظام های حوزه

کند. نمی است که در توحش و استثمار و انسان ستیزی به هیچ مرزی تمکین نکرده و

کنند که می فیهانه یا بسیار آگاهانه جنجالبه کوری چشم کسانی که شب پره وار و س

سودجوئی شرم آور، کار سرمایه تجاری و عارضه های گویا پهن کردن بساط در حوزه

غیبت سرمایه صنعتی است!!! این نه این شکل و ان شکل خاص سرمایه که وجود عام 

 ها چنیناست که با انسان داریسرمایهسرمایه، رابطه خرید و فروش نیروی کار و نظام 

 کند، تا حال چنین کرده است و مادام که باقی است به طور قطع چنین خواهد کرد.می

 چاره کار چیست و چه باید کرد؟  

پاسخ بسیار روشن است. ترک تحصیل این توده وسیع کودک و نوجوان صرفاً قطره  

لت دژخیم است. این دو داریسرمایهکران جنایت و استثمار نظام بی جنایتی از اقیانوس

امکان درس  ها،بورژوازی است که در مقام مجری مصالح و منویات ارزش افزائی سرمایه

خواندن میلیونها کودک، نان و آب و دکتر و داروی این کودکان و خانواده آنها، آلونک 

سکونت اینان، کلیه ملزومات و مایحتاج رشد جسمی و روحی آنها، بنیاد زندگی و 

ها همه چیز آنها را در پای تضمین سود هر چه انبوهتر سرمایهزیست انسانی آنان و 
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شود تا به می کند. همه چیز به سادگی آب خوردن نابودمی قربانی کرده است و قربانی

نیازهای هستی سرمایه پاسخ داده شود. برای مقابله با این وضعیت، برای جلوگیری از 

بستن مسیر گسیل این میلیونها کودک معصوم، برای ها ترک تحصیل هرساله میلیون

گناه به حوزه تجارت سکس توسط سرمایه داران ضد بشر، برای بی دختر و پسر

جلوگیری از تحقق اهداف صاحبان سرمایه در خرید و فروش این انسانها به صورت 

برده، برای مقابله با توطئه شوم باندهای پلید سرمایه در کار تبدیل این جوانان و 

مالن فروش مواد مخدر، آری برای همه اینها باید با تمامی قدرت، گلوی کودکان به عا

سرمایه را فشار داد. سرمایه است که این انسانها را به ژرفنای چنین گردابی پرتاب 

در  داریسرمایهکند. برای رهائی آنان نیز باید با سرمایه و نظام می کرده است و پرتاب

 جنگ شد. 

با تضمین کامل کلیه مایحتاج معیشتی، کتابهای درسی، آموزش رایگان و اجباری  

وسائل تحصیل، امکانات رفاهی، بهداشتی، دارو و درمان، تفریح، هزینه غذا و مسکن و 

پوشاک برای همه کودکان و نوجوانان تا آخرین سطوح تحصیل باید به یک مطالبه 

تبدیل شود.   گریاساسی روز جنبش کارهای بالفعل طبقه کارگر و به یکی از خواسته

کارگر ایران های توده داریسرمایهضد ای این مطالبه جزء الیتجزائی از مطالبات پایه

است. مطالباتی که در کلی ترین خطوط خود، بهداشت و دکتر و دارو و درمان و 

آموزش و پرورش و مسکن و مهد کودک و مراقبت از سالمندان و ایاب و ذهاب رایگان 

موجود محصول کار و تولید اجتماعی  معیشت و رفاه متناسب با سطح  همراه با امکانات

کارگر اعم از شاغل و بیکار و زن و مرد و پیر و جوان و مستقل از های برای کلیه توده

گیرد. طبقه کارگر ایران با کار و تولید روزمره خود سال بعد می هر نوع تعلقات را در بر

وهی از ثروت و نعم و امکانات آفریده است که ثمن از سال و نسل بعد از نسل آنچنان ک

ن برای تأمین و تضمین همه این مایحتاج معیشتی و رفاهی و زندگی مرفه آبخس 

و کل این محصول اینک به جای اینکه ها دهد. این آفریدهمی اجتماعی و انسانی کفایت
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وی مادی مسلط در خدمت معاش و رفاه و راحت جان ما باشد یکجا به سرمایه و به نیر

بر هست و نیست ما مبدل گردیده است. دولتمردان و ساختار اختاپوسی دولت، 

میلیونها مزدور ارتشی، سپاهی، پلیس، بسیجی، ژاندارم، روضه خوان، مجتهد، 

ای متخصص، کارشناس، مدیر، مشاور، قاضی، زندانبان، جالد و در یک کالم شبکه

گیرند، می و همه از قدرت سرمایه قدرتمتشکل از دهها میلیون خدم و حشم همه 

 همه برای استثمار عمیق تر و سهمگین تر ما کارگران توسط سرمایه برنامه ریزی

سودآورسازی بیشتر سرمایه را با توپ و تفنگ و های و سیاستها و برنامه کنند می

این نمایند. همه اینها، همه می بیدادگاه و زندان و صدور حکم اعدام بر ما تحمیل

کنند تا طوق می کنیم ارتزاقمی نیروی چندین ده میلیونی از محل آنچه ما تولید

بردگی سرمایه را بر گردن ما محکمتر سازند. تا فشار استثمار سرمایه را بر ما مضاعف 

ما، دکتر و دارو و درمان کودکانمان، مدرسه و های تر سازند، تا نان و کفش و لباس بچه

سی نوباوگانمان را به سود و سود باز هم بیشتر سرمایه مبدل آموزش و امکانات در

گردانند. سرنوشت کار و تولید و مرارت طبقه ما چنین است. ما جهانی از ثروت و 

امکانات آفریده ایم. محصول کار ما در چهارچوب یک برنامه ریزی آزاد انسانی فارغ از 

باالترین سطح رفاه و راحتی و برای دستیابی همه ما به  داریسرمایهتسلط مناسبات 

دهد و این در می نیازی کامل ما از اجبار به کار روزانه کفافبی تعالی فکری، حتی برای

 دانشی وبی شرائطی است که ما بسان بردگان مزدی سرمایه در منجالب گرسنگی و

زنیم. بچه می مسکنی و محرومیت از همه چیز دست و پابی بهداشتی و فقر وبی

گویند. برای بچه هایمان می ان میلیون، میلیون زیر فشار گرسنگی مدرسه را ترکهایم

قادر به تهیه کتاب و لوازم آموزشی نیستیم. کودکانمان از فرط سوء تغذیه و کمبود 

نای درس خواندن ندارند و مجبور  ،رشد جسمی و لولیدن در آلونکهای نمور بیماری زا

 شوند. می به ترک تحصیل
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بسان کلیه بالیای موجود  داریسرمایهاست که نظام ای یل کودکان ما بلیهترک تحص 

کند. برای رهائی از شر این بلیه باید به جنگ این نظام رفت. می دیگر، بر ما تحمیل

آموزش رایگان و اجباری با تضمین کامل کلیه مایحتاج معیشتی و کتابهای درسی، 

ارو و درمان، تفریح، هزینه غذا و مسکن و وسائل تحصیل، امکانات رفاهی، بهداشتی، د

پوشاک برای همه کودکان و نوجوانان تا آخرین سطوح تحصیل مطالبه بسیار کنکرت و 

حداقلی است که باید مبارزه برای تحقق آن را به سنگری پیوسته با همه سنگرهای 

چیزی است دیگر میدان کارزار طبقاتی تبدیل کنیم. بهای کل این امکانات صرفاً قطره نا

 کنیم. می ثروتی که هر سال تولید  کران سرمایه وبی از اقیانوس

 داریسرمایه نظام بر داریسرمایه ضدای پایه مطالبات کل با همراه مطالبه این تحمیل 

امری صددرصد ممکن، عملی و به طور بالفعل قابل اجراست. رفرمیسم راست 

وند آن تاریخاً به ما القاء کرده است سندیکالیستی و رفرمیسم چپ فرقه گرای خویشا

که تصور حصول این مطالبات، تصوری عبث است!!! آنان همیشه چاره کار را به 

سندیکابازی منحط رفرمیستی در یکسوی و رژیم ستیزی توخالی فراطبقاتی و 

کند، می دموکراسی جویانه از سوی دیگر ارجاع داده اند. سرمایه است که ما را استثمار

راند، سرمایه است که سرنوشت کار و معاش و حیات می ه است که بر ما حکمسرمای

حقوقی، بی کند، تمامی استثمار و کلیه اشکال محرومیت،می اجتماعی ما را تقریر

و سیه روزیهای ما از سرمایه ها حقارت ها،ستمکشی، تبعیضات جنسی و قومی، مذلت

حقوقی و فقر و تبعیض و فالکت بی اشکالاست. مبارزه علیه این استثمار و علیه کلیه 

ای کند. مطالبات پایهمی عبور داریسرمایهنیز تنها و تنها از مسیر کارزار توفنده علیه 

ما از جمله مطالبه آموزش رایگان و اجباری با تضمین کامل کلیه  داریسرمایهضد 

اشتی، دارو و مایحتاج معیشتی، کتابهای درسی، وسائل تحصیل، امکانات رفاهی، بهد

درمان، تفریح، هزینه غذا و مسکن و پوشاک برای همه کودکان و نوجوانان تا آخرین 

جزائی از مبارزه سراسری ما علیه این نظام است. این مبارزه تسطوح تحصیل نیز جزء الی
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به طور قطع شانس پیروزی دارد و برای پیروزی آن راهی نیست سوای اینکه در میدان 

متحد و متشکل گردیم. باید که سنگر مبارزه برای  داریسرمایهضد سراسری کارزار 

تحمیل این مطالبات بر بورژوازی را با سنگر مبارزه برای تحمیل همه مطالبات دیگر بر 

سرمایه، در جوار هم و در رابطه درونی و تنگاتنگ با هم برپای داریم. هر گام پیشروی 

پیشروی طبقه ما در همه سنگرهاست.  در هر کدام از این سنگرها گامی در تسهیل

جنگ از درون تمامی این خاکریزهای افراشته، تجلی جنگ واقعی طبقه ما برای 

استحکام قالع مقاومت و تعرض سراسری ضد کار مزدی است. از درون این سنگرهای 

 شویم، آگاهترمی به هم پیوسته مبارزه طبقاتی است که ما لحظه به لحظه نیرومندتر

حقوقی هایش، با بی ش، بام، با سرمایه در همه ساختار وجودی اش، با استثمارگردیمی

ش، با آلودگی محیط زیستش، با دولت و قدرت سیاسی اش، با قانونیت و تبعیضات

جنگیم. همه اینها موضوع جنگ و می اش، با مدنیت اش! و با همه چیزشاری دقانونم

همین جنگ سراسری است که ما کل  سنگرهای متنوع پیکار طبقاتی ماست و از درون

کشیم و برای همیشه در عمق رسوبات به هم انباشته می را به زیر داریسرمایهنظام 

تحمیل  داریسرمایهتوانیم که مطالبات روز خود را بر نظام می کنیم. مامی تاریخ دفن

ر و برای محو کا داریسرمایهکنیم، برای این کار باید در یک تشکل سراسری ضد 

 مزدی متشکل گردیم.
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 2010آوریل          ایرانای سرمایه جهانی و بحران هسته

 

قدرت سرمایه جهانی، حول های اسالمی و قطب داریسرمایهمشاجرات میان دولت 

شود. دولت امریکا و متحدان غربی اش بر می ایران گام به گام حادترای معضل هسته

فشارند. می پای« شورای امنیت»م خویش در و تصویب طرح چهارها سر تشدید تحریم

معمول بازاری و سودجویانه های روسیه و چین روند چانه زنی داریسرمایههای دولت

خود با شرکای رقیب را برای رسیدن به توافق نهائی بر سر محتوای قطعنامه تحریم 

ه گذارند. رسم این دو دولت آن است که آخور و توبره تاراج اضافمی پشت سر

حاصل استثمار طبقه کارگر بین المللی را به هم دوزند و از هر دو جا به های ارزش

از یک سوی بازار ها اندازه کافی سهم بردارند. برای چند ماهی زیر نام مخالفت با تحریم

شراکت خود با دولت اسالمی را گرم تر سازند و از سوی دیگر امتیازات هر چه بیشتری 

گران دریافت کنند تا سرانجام پس از حصول همه اهداف، پای از دولت امریکا و دی

تحریم را امضاء بگذارند. این روند، این بار هم به نقطه پایان خود نزدیک های قطعنامه

ها گردیده است و همه شواهد بر محتوم بودن تصویب و اجرای طرح چهارم تحریم

. اوباما، سران پنتاگون، کنگره، حکایت دارد. دولت امریکا به این نیز اکتفاء نکرده است

سنا و همه اجزاء ماشین قهر قدرت این کشور به دنبال عبور از پیچ و خم  تمامی 

کنند و می زنند، تهدیدمی مختلف حرفهای ترفندهای دیپلوماتیک، مدام از گزینه

سازند. دولت اوباما در می گفتگوی احتمال حمله نظامی را چاشنی همه این تهدیدها

راه انداخته است تا ها ن مدت دنیائی زد و بند، رفت و آمد و نشست و برخاستهمی

خود در داری عربی و کل منطقه خاورمیانه را حول محور میدان های شاید اجماع دولت

جدال با حاکمان سرمایه در ایران فراهم گرداند. در مقابل سیر حوادث باال دولت 

بیش ها و جار و جنجالها است. بازار عربده کشی ایران نیز بیکار ننشسته داریسرمایه

ها توأم با وحشت و هراس سقف کهکشانهای از پیش داغ شده است. شاخ و شانه کشی
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به اوج رفته است، تالش برای ها و ترفندبافیها را شکاف داده است. ابعاد عوامفریبی

و همه ها خرید فرصت ا،هعقب نشینی ها،و ساز و کارها، باج دهیها نبش قبر همه اهرم

قدرت، مشغله مدام های دیگر با هدف کاهش فشار قطبهای شگردها و شعبده بازی

روز شده است و بسیاری کارهای دیگر که در همین راستا صورت گرفته است یا در 

 حال صورت گرفتن است.

 غوغاها و خط و نشان ها،اولین سؤالی که در این گذر و در کنار همه داد و قال

گردد این است که اصل ماجرا چیست؟ در پشت همه این عربده می مطرحها کشیدن

است که این ای متقابل چه چیز خوابیده است. آیا واقعًا نفس مسأله هستههای کشی

رصه جهانی سبب را در عها جنگ و ستیزها و جار و جنجال ها،همه صف و صف کشی

غربی در تدارک مهار مخاطرات های لتدولت امریکا یا سایر دوگردیده است؟! آیا 

هستند و در این راستاست که با جمهوری اسالمی سر جدال دارند؟! آیا دولت ای هسته

ای ایران در دعاوی پر سر و صدای خود دائر بر نظامی نبودن برنامه هسته داریسرمایه

ر سر راست و در هر حال بها گوید؟!! آیا شالوده مشاجرات و مقابله جوئیمی خود راست

غربی از های سران سرمایه در ایران و هراس و وحشت دولتهای دروغ بودن حرف

 شدن جمهوری اسالمی است؟ ای فاجعه هسته

قبل از هر چیز باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد. مسأله  ها،در پاسخ این سؤال

ند درست باشد و توامی طرفین در باره همهای نخست اینکه بسیاری از دعاوی و گفته

هیچ ربطی به این ادعاها و اتهامات ندارد. ها مسأله دوم اینکه بنیاد واقعی جنگ و جدال

از موضوع نخست شروع کنیم. هیچ عقل سلیمی در هیچ کجای کره ارض حاضر به 

ایران در تدارک تولید سالح  داریسرمایهقبول این دعوی نیست که گویا دولت 

ینکه مثاًل کل صدر و ذیل کارهایش در ساختن چند نیروگاه و باشد. یا انمیای هسته

شود. هر کارگر آگاه یا هر انسانی که کمترین می دستیابی به ذخائر انرژی الزم خالصه

داند که سکانداران سفینه می شناخت از جمهوری اسالمی داشته باشد، بسیار خوب
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ارند، که در به کارگیری آن دریغ ندای حیات این رژیم نه فقط از تولید سالح هسته

دهند. چه کسی قادر است از درون نمی علیه بشریت نیز هیچ تردیدی به خود راه

کارنامه سی ساله این رژیم اجتناب از پیگیری چنین طرح یا هدفی را استخراج کند. 

با هدف ها رژیمی که بنیاد هستی خود را بر حمام خون بدون هیچ مرز و محدوده انسان

میت نظام بردگی مزدی قرار داده است چرا با همه توان در تکاپوی تولید حفظ حاک

نباشد؟! بر اساس آنچه کارشناسان یا حتی خود دولتمردان جمهوری ای بمب هسته

گویند، همه ساز و کارها و کارافزارهای اجرای این طرح در دست رژیم ایران می اسالمی

ستیازی به هر سبعیتی از جمله تولید و قرار دارد، لحظه لحظه حیات این دولت نیز د

کند. به این ترتیب تا جائی که به حدس و می را تأییدای کاربرد تسلیحات هسته

شود بسیاری از جار و می در مورد برنامه اتمی ایران مربوطها و پیش بینیها گمان

باشد.  تواند کم و بیش واقعیت داشتهمی غربیهای اتهامات و دعاوی دولت ها،جنجال

تروریستی توسط های و به طور مثال خطر تغدیه اتمی گروهها هراس و وحشت آن

سران قدرت سیاسی سرمایه در ایران هم ممکن است بجا تلقی گردد. حال به سویه 

دیگر ماجرا نظر اندازیم. در این سوی اولین سؤالی که پیش پای هر انسان جستجوگری 

حی و حاضر اتمی های غربی بسیاری از قدرتهای گیرد این است که چرا دولتمی قرار

دانند و در این می و بسیار موحش تر و مخاطره آمیز تر از دولت ایران را فرشتگان صلح

میان تمامی رسالت جنگ زدائی!!، تسلیحات ستیزی!! و اتم گریزی!! خود را بر روی 

الفعل منطقه یعنی خطر این رژیم متمرکز ساخته اند. چرا از بزرگترین قدرت اتمی ب

کند با همه می سال است کل خاورمیانه را تهدید به نابودی 60اسرائیل که بیش از 

کنند، چرا پاکستان، این قدرت اتمی دیگر منطقه را که بند بند ساختار می توان دفاع

های اجتماعی و دولت و همه چیزش میدان شبیخون هارترین و نیرومندترین ارتش

ها دهند، چرا در مقابل سالمی مورد حمایت همه جانبه قرارتروریستی دنیاست 

مهار هند سکوت مطلق اختیار کرده اند، بعالوه مگر نه این بیای هستههای فعالیت
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اتمی جهان هستند، مگر نه این های است که خود آنها صاحبان عظیم ترین زرادخانه

و اند سالح به آتش کشیده از جهان را توسط همینای است که در گذشته عمالً منطقه

چیست؟ اگر قرار است ها و بمبها نابود ساخته اند. اساسًا فلسفه تولید این همه کالهک

و اگر استفاده از آن در دستور است چرا در باره دیگران اند استفاده نکنند چرا ساخته

باال هیچ مشکل اندازند. چرا در رابطه با خود و هیچ کدام از موارد می این همه هیاهو راه

یا خطر تهاجمات اتمی ندارند اما در مورد ایران راه اندازی جنگ ای تسلیحات هسته

 حتمی و قریب الوقوع است!!ای هسته

دریابند که آنچه زیر نام معضل هسته ای، ها هیچ ذکاوت چندانی الزم نیست تا انسان

های یران و خواه دولترا اشغال کرده است، خواه از سوی اها پهندشت جدال روز دولت

نیست. یا به بیان دیگر چنین مشکلی اگر وجود ای دیگر، در اساس خود، مشکل هسته

دارد یا به هر میزانی که وجود دارد، رویه تبعی موضوع است و اساس معضل را باید در 

کوتاه به چیزی است که بنمایه واقعی ای جای دیگری کاوش کرد. قصد ما نیز اشاره

کل کشمکش از آغاز تا امروز، از زمان استقرار دولت دهد. می تشکیل دعواها را

از کشمکش روز درون طبقه ای اسالمی تا حال، گوشه کاماًل تعیین کننده

جهانی است. کشمکش و جنگی که بنیاد آن بر چگونگی توزیع دار سرمایه

های و دولتها و تعیین سهم  قطبها تقسیم مالکیت سرمایه ها،اضافه ارزش

در ، در ساختار قدرت نظام بردگی مزدی قرار دارد. داریسرمایهمختلف 

رژیم شاه در وسیع ترین سطح، دست به کار  57قبل از وقوع قیام بهمن های سال

برای احراز نقش مسلط در منطقه خاورمیانه بود. ها و برنامه ریزیها تدارک طرح

آن به ظرفیت موجود و شرائط مساعد سرمایه اجتماعی ایران و رژیم سلطنتی نماینده 

نمود و بر وجود آمادگی الزم برای نیل به می کشور برای دستیابی به این مکان رجوع

کرد. رژیم شاه این سیاست و تحقق این هدف را در چهارچوب ادغام می این هدف اتکاء

 هر چه عمیق تر سرمایه اجتماعی ایران و ساختار قدرت خود در قطب غربی سرمایه
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نمود. جمهوری اسالمی از همان می امریکا دنبال داریسرمایهجهانی و مقدم بر همه 

بسیار حادتر و هارتر در جستجوی حصول همان ای لحظه نخست پیدایش، به گونه

بود، این رژیم اما با زلزله انقالب، از اعماق رسوبات ها تحقق آنهای اهداف و پیمودن راه

آمد که هیاهوی جدال با می ده بود، از دل شرائطی بیرونکهنه تاریخ به فضا پرتاب ش

خلقی، نیاز حتمی داغ ساختن تنور « امپریالیسم ستیزی» توخالی های امریکا و جنجال

داد. دولت می و ترفندهایش علیه انقالب کارگران و فرودستان را تشکیلها عوامفریبی

و ها ایران در مالکیت سرمایه یدارسرمایهبرای تعیین حصه ها جدید سرمایه سوای این

هائی سودها و برای تعیین مکان خود در ساختار قدرت سرمایه جهانی به رؤیاها و افق

ار امپریالیسم دوخت. شرائط روز، شرائط رونق بازمی بسیار پهناورتر از رژیم شاه چشم

شرائطی بود. « چپ»راست یا های هائی از بورژوازی دنیا، در قالبستیزی باژگونه بخش

هم به تاخت و تاز هر چه بیشتر این رویکردها  داریسرمایهکه  قطب بندی روز جهان 

کرد. جمهوری می کمک شایانها آن« چپ»مستقل از پوشش راست یا  ها،و جنبش

اسالمی بر فراز این وضعیت، بنیاد کار خود را بر این قرار داد که اوالً با داغ نگه داشتن 

و توهمات ضد امپریالیسم خلقی ها روی سیالب عظیم ناآگاهیتنور غرب ستیزی، بر 

موجود های عاصی کشورهای منطقه و دنیا سوار شود، ثانیاً از قطب بندیهای توده

را برای تحکیم ساختار قدرت خود بنماید، ثالثًا هر جنب و جوش داری حداکثر بهره بر

تمامی قدرت در هم کوبد. مخالف خود و مقدم بر همه صدای اعتراض کارگران را با 

خود را به عنوان قدرت برتر  ها،چهارم اینکه با استمداد از این راهکارها و سالح

متحدش تحمیل نماید. پنجم و باالخره آنکه بر ورای های خاورمیانه به امریکا و دولت

 به اهداف اصلی خود پیرامون باجها و نقشهها سیاست ها،دستاورد همه این شعبده بازی

ایران دست یابد. جمهوری  داریسرمایهخواهی از رقیبان و موقعیت ممتازتر و پرسودتر 

سال حاکمیت سیاه خود برای رسیدن به این هدف تالش کرده  30اسالمی در طول 

 را پشت سر نهاده است. هائی و موفقیتها است و در این راستا، شکست
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ه است به هیچ وجه کاهش ارتباط با انجام دادها آنچه دولت اسالمی در طول این سال

و ها کرده است. این تالشنمی امریکا یا اروپا یا هیچ کشور دیگری را دنبال داریسرمایه

مطلقاً در راستای کاستن از منافع هیچ قطب سرمایه جهانی در ایران نیز نبوده ها جدال

و هر کجای دیگر امریکائی و اروپائی و ژاپنی و روسی و چینی های است. جلب سرمایه

برای انباشت هر چه پرسودتر در بازار داخلی کشور همواره و در تمامی آنات در صدر 

مختلف اسالمی سرمایه قرار داشته است. برای این کار تمامی های دولتهای برنامه

دولتمردان جمهوری اسالمی از اصولگرا تا اصالح طلب از دادن هر باج و خراج و 

و سودهای این ها داشته اند. بحث بر سر کاهش حجم سرمایهامتیازی نیز دریغ ن

در حوزه انباشت داخلی ایران نبوده است و نیست. تمامی گفتگوها حول سهیم ها دولت

 داریسرمایهبودن هر چه بیشتر و عظیم تر سرمایه اجتماعی ایران و وزن قدرت دولت 

دار زده است. طبقه سرمایهمی اسالمی در کفه توازن قوا و قدرت سرمایه جهانی دور

و ها زیادت طلبی ها،قطب غربی سرمایه جهانی این نوع باج خواهیهای امریکا و دولت

و همواره در اند دیدهنمی دولت اسالمی را مطابق میل خودهای شاخ و شانه کشیدن

هیچ اختالف دیگری با این رژیم ها تدارک مهار آن بوده اند. هیچ کدام این دولت

هیچ گاه اسالم ها رفرمیستی محور کشمکشهای تحلیلای ته اند. بر خالف پارهنداش

سیاسی و موضوعاتی از این قبیل نبوده است. پیداست که هر دو طرف به اندازه کافی از 

ساز و کارهای خاص خود در این گذر سود جسته اند، یکی اسالم را سالح جنگ و 

« حقوق بشر» ل المتین دموکراسی و عوامفریبی خود ساخته است و دیگری به حب

 آویخته است. 

آنچه واقعی است این است که هم اسالم اولی و هم دموکراسی دومی از صدر تا ذیل و 

است.  داریسرمایهدر تمامی ذرات هستی خود فقط سرمایه و سود و قدرت 

مختلف سرمایه بر سر میزان های نیز هیچ چیز سوای کشمکش میان بخشها کشمکش

لکیت و حجم سود و ابعاد قدرت نیست. این مشاجرات همچنان ادامه دارد. جمهوری ما
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را به دست آورده است که به اعتبار ای برندههای اسالمی در طول این مدت برگ

بخشد، در همان حال می خود تداومهای و زیادت جوئیها به باج خواهیها داشتن آن

حریف های که به قدرتهائی ست. شکستفاحشی را نیز متحمل شده اهای که شکست

خالص کنند یا ها دهد تا خود را حتی االمکان از شر این باج خواهیمی و رقیب مجال

ای حداقل فشار آن را کمتر سازند. جمهوری اسالمی در عراق موقعیت تعیین کننده

اکره دارد و بسیاری از احزاب یا نیروهای شریک در ساختار قدرت دولتی عراق عمله و 

دولت اسالمی هستند، سران سرمایه در تهران از همپیوندی نهانی بسیار دار پیشینه

نیرومندی با طالبان و غالب نیروهای افغانی در حال جنگ با امریکا و ناتو برخوردارند. 

 داریسرمایهحماس در فلسطین و حزب اهلل در لبنان همچنان دست در دست دولت 

مانند چاوز و بشار اسد و لوال و هائی م در همراه ساختن دولتایران دارند. توان این رژی

دیگر نیز هیچ کم نیست. دو قطب مهم دنیای های لیوی و برخی حکومتودولت روز ب

در بازار داخلی ای ، ممالک چین و روسیه نیز منافع سرشار و گستردهداریسرمایه

تعیین های یم ایران نقشایران دارند و در سنگین ساختن کفه قدرت رژ داریسرمایه

رژیم اسالمی به این شکل داری کنند. تحمل این وضعیت و میدان می ایفاءای کننده

 از اینجا نشأتای غربی نیست. تمرکز بر سر مسأله هستههای صالح حال امریکا و دولت

تا جائی که به جمهوری اسالمی مربوط ای تبدیل شدن به یک قدرت هستهگیرد. می

یابی به سالحی برای تشدید سهم خواهی هر چه افزون تر در تقسیم اضافه است دست

ر مالکیت سرمایه حاصل استثمار طبقه کارگر بین المللی، حصه بزرگتر دهای ارزش

عظیم تر در تقسیم قدرت بین المللی سرمایه است. هدف واقعی خط جهانی و مشارکت 

نیز مقابله هر چه نیرومندتر با دولت امریکا و متحدان غربی اش های و نشان رفتن

جمهوری های و زیادت طلبیها همین روند و تضعیف هر چه بیشترموقعیت باج خواهی

 اسالمی است. مرکز ثقل ماجرا اینجاست و در پرتو توجه به کانون اصلی غائله است که

ژوازی ایران را نیز دقیق تر کندوکاو کرد. کاخ سفید و بورای توان پدیده بحران هستهمی
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امریکا در حوزه استیالجوئی بین المللی خود و در پهنه منافع و مصالح سرمایه 

و زیادت ها اجتماعی این کشور در سطح جهانی، در بسیاری جاها، با معضل باج خواهی

ایران مواجه است. در عراق، در افغانستان، در فلسطین و  داریسرمایهدولت های طلبی

بزرگ قدرت سرمایه جهانی مانند چین و های خود با قطب کل خاورمیانه، در مراودات

بیند. می روسیه، در امریکای التین کم و بیش تبعات این غائله را در پیش روی خود

کارگر نفرین شده عراق را در های میلیون توده 26سال است که  20دولت امریکا 

ه این حمام جنگی همه جا گستر خاکستر ساخته است، اما به رغم همهای شعله

» باز هم باندهای مختلف مافیای قدرت عراق، در ختم  ها،و جنگ افروزیها خون

گردند تا در جوار مرقد معصومه قم، مسیر واقعی می راهی ایران«! انتخابات دموکراتیک

ائتالف را جستجو کنند!!! و مبانی تقسیم ماشین دولتی سرمایه با هم را کشف نمایند!!!  

اثرگذاری دولت بورژوازی ایران در افغانستان از کشور عراق کمتر وسعت دخالت و 

چند ساله امریکا برای تحقق اهداف خود در فلسطین از خطر های نیست، تالش

جمهوری اسالمی بر حذر نمانده است و هم پیمانی کاستروها، لوالها و های کارشکنی

رمایه در امریکا نیست. چاوزها با احمدی نژاد نیز پدیده خوش یمنی برای حاکمان س

اگر قرار است قطب مسلط سرمایه جهانی دنبال بهبود موقعیت خود در همه این 

و از این طریق در سطح بین المللی باشد، پیداست که باید میزان فشار بر حکام ها حوزه

جمهوری اسالمی نقطه تعیین کننده ای سرمایه در ایران را افزون تر سازد. پروژه هسته

دهد، خاکریزی است که حریف می ر حساسی را در این استراتژی فشار تشکیلو بسیا

تواند کفه توازن می تمرکز قوا در آن را برگ برنده کار خود ساخته است و با تصرف آن

 قدرت را تا حدود زیادی به نفع خود تغییر دهد.  

سوای آنچه حال به آن سوی جدال، به دولت اسالمی سرمایه نظر اندازیم. این دولت  

و ها در دل استراتژی مقابله جوئیای در باال گفتیم و سوای مکان ویژه پروژه هسته

سهم خواهی بین المللی اش، برای التیام دردهای ی کشنده روز خود، بیش از هر زمان 
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دیگری به گسترش کشمکش با امریکا نیاز دارد. جمهوری اسالمی به تشدید این 

ه یمن آن چند کار حیاتی را برای بقای استیالی خود انجام مشاجرات نیازمند است تا ب

کارگر را باز هم بیشتر های دهد. نخست اینکه جنبش اعتراضی رو به اعتالی توده

سرکوب کند. در این رابطه باید کمی توضیح داد. رژیم برای اجرای این سناریو به طور 

یده است و فی الحال معمول خود را محتاج پیش کشیدن یا سرهم بندی مستمسک ند

بیند. سرکوب و حمام خون مبارزات طبقه کارگر یا هر جنبش اعتراضی دیگر نمی نیز

 دست به قتل عامها چیزی نیست که نیازمند توجیه، استدالل و اقامه برهان باشد. رژیم

کارگر های زنند، به این دلیل که راه دیگری برای مهار موج اعتراض و عصیان تودهمی

مسکنی بی داروئی،بی بینند و کارگران زیر فشار گرسنگی، فقر،نمی روی خود در پیش

نهند، در حالی که ارتش و پلیس و همه می و سایر اشکال سیه روزی به پیکار روی

بینند. دومی مقاومت در مقابل می نیروهای قهر و توحش سرمایه را آماده کشتار خویش

را شرط حتمی بقای زندگی،  داریسرمایه تهاجم سرمایه یا تعرض به شیرازه حیات

بیند و اولی کاربرد سرکوب و قهر و حمام می رفاه، آزادی و نجات خود از بردگی مزدی

یابد، مبانی استدالل و توجیه می خون را نیاز جبری استمرار تسلط و حاکمیت خود

و درنده  به ویژه برای هارترین داریسرمایهسرکوب مبارزات کارگران برای هر دولت 

کند می از نوع دولت اسالمی سرمایه، همیشه به اندازه کافی و تا چشم کار ها،ترین آن

...« اقدام علیه امنیت، قانون، نظم، قدرت، ثبات نظام و » بر روی میزها پهن است. 

کیفرخواست همه جا باز و همه جا کارساز دولت سرمایه است و در یک کالم، دولتی 

می هیچگاه خود را نیازمند تشکیل و تکمیل پرونده توجیه برای راه مانند جمهوری اسال

بیند. به همین دلیل کوبیدن بر طبل انرژی نمی خون ندیده است وهای اندازی سیالب

و تشدید جدال با امریکا یا غرب نیز علی االصول نباید به عنوان تالش برای ای هسته

ر این راستا اساسی است نه یافتن سرکوب به حساب آید. آنچه دهای یافتن بهانه

کوشد تا گسترش می دستاویز قهر بلکه مستمسک مهم دیگری است. دولت سرمایه
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کارگر از طرح مطالبات خود و عقب های چالش با امریکا را سالحی برای انصراف توده

نشینی جنبش کارگری از توسعه پیکار حول این مطالبات نماید. حصول این هدف برای 

سرمایه از توفیق در سرکوب قهرآمیز و بربرمنشانه مبارزات کارگران بسیار مهم حاکمان 

کارگر های تر است. آخرین برد دستاوردهای کشتار هیچ چیز نیست، جز این که  توده

خود دست بردارند و نسبت به عواقب پیکار خود علیه سرمایه تا های از طرح خواست

پندارد که می ی در محاسبات خود چنینسرحد ممکن مأیوس گردند. جمهوری اسالم

اقتصادی بیشتر و بیشتر کشورهای غربی علیه های گرمی بازار جدال با امریکا، تحریم

ایران، پیش کشیدن خطر حمله نظامی این کشورها و ورود هر چه افزون تر در فضای 

دهد تا فضای رعب و وحشت هر چه متراکم تری را می کشمکش و جنگ، به او امکان

کارگر مستولی گرداند. بند بعدی محاسبات او این است های بر جامعه و بر زندگی توده

 که در چنین فضای وحشت و دهشت، جنبش کارگری فرایند عروج خود را قیچی

کاهد و  باز می ایستد، باز هم از توقعات خودمی کند، از پیگیری مطالبات روزش بازمی

د، بیشتر از آنچه تا امروز به قهقرا رفته است، راه دهمی هم دامنه انتظاراتش را کاهش

سال گذشته از هراس مرگ عاجل به مردن تدریجی  30گیرد، به سیاق می قهقرا پیش

کند که فاقد توان می دهد، هر چه بیشتر و فاجعه بارتر به خود القاءمی ذلت بار رضایت

درد او را عالج  جنگیدن است، که حاصل پیکارش هیچ خواهد بود، که متشکل شدن

 نخواهد کرد، که اعمال قدرت کارا علیه سرمایه در ظرفیت او نیست. 

محاسبات دولت سرمایه در رابطه با نیاز به جار و جنجال با امریکا، تا جائی که به 

چرخد. در این باره پائین تر باز هم می جنبش کارگری مربوط است، حول این محور

بپردازیم. ها ایر انتظارات و اهداف رژیم از تعمیق چالشکنیم اما عجالتاً به سمی بحث

دومین انتظار جناح مسلط قدرت سیاسی سرمایه این است که با تشبث به حدت 

مشاجرات، غائله اصالح طلبان حکومتی را در هم کوبد، رژیم را تا سرحد ممکن انسجام 

اما پیچ و خم بخشد و تشتت موجود درون بورژوازی را تقلیل دهد. تحقق این هدف 
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برای ها خاص خود را دارد. تشدید مجادالت با امریکا شاید یکی از مؤثرترین سالح

باشد. فراموش دار کاهش تشتت بلوک قدرت سرمایه و انسجام درون طبقه سرمایه

 نکنیم که اصالح طلبان از دیرباز و در این روزها بسیار بیشتر، پشت سر هم فریاد

غربی آماده اتحاد آهنین با جناح مسلط قدرت های قدرت زنند که در صورت تعرضمی

طبقه بورژوازی نیز های سیاسی هستند. این موضوع کم یا بیش در مورد سایر بخش

کند. باند احمدی نژاد، سپاه پاسداران و بیت رهبری، از تشدید مجادالت می صدق

طلبان و انسجام خویش با امریکا، بر روی حصول این هدف یعنی زمینگیر کردن اصالح 

کنند، به انتظارات زیادی می حاکمیت در زیر چتر هژمونی خود حساب بسیاری باز

و در این  راستا پاشنه آشیل رقبای اصالح طلب را خوب نشانه گیری اند چشم دوخته

 کرده اند.

دهد. می فوق را به خود نویدهای رژیم از طراحی گسترش چالش با غرب حصول هدف

 واهی دوران جنگ با دولت عراق را در الشه پوسیده اش زندههای خواب و خیال

پندارد که یک بار دیگر مائده آسمانی جدیدی بر زمین هبوط می سازد، چنینمی

خواهد کرد، باز هم جهنم بردگی مزدی برای او نعمت باران خواهد شد و در ژرفنای 

گیر خواهد کرد و هر جنبش کارگری را بیش از پیش زمینها این نعم و به یمن آن

درون و حاشیه قدرت های ونیصدای سهم خواهی رقبای اصالح طلب یا سایر اپوزیس

همه رؤیاهای دولت سرمایه است، اما این رؤیاها ها سیاسی را در هم خواهد کوبید. این

و طوفان ها. شرائط اقتصادی و سیاسی ها رویه معکوسی هم دارد. رویه کابوس

و موقعیت دولت اسالمی تا آنجا ویران است که هر میزان تشدید ایران  داریسرمایه

تواند گامی در فرسایش و تضعیف هر چه بیشتر کل می مجادالت او با رقبای بین المللی

ایران باشد. نتیجه نخستِ رونق بازار کشمکش و  داریسرمایهرژیم سیاسی و نظام 

غربی است. های از سوی دولتاقتصادی ایران های جنگ افروزی، گسترش دامنه تحریم

میلیون نفوس  50یک جا و در ابعاد هولناک بر سر و روی ها همه عوارض این تحریم
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هزینه تشکیل و پیش ریز بخش ها طبقه کارگر ایران آوار خواهد شد. تحریمهای توده

 چشمگیر باالای را در عظیم ترین حوزه سرمایه اجتماعی ایران به گونهها ثابت سرمایه

برد. سرمایه داران و دولت سرمایه در دل چنین وضعی نه فقط هیچ قطره تقلیل در می

حدود سودهای خود را تحمل نخواهند کرد بلکه فرصت را برای خروش بیشتر بی دریای

و دولت هار اسالمی این طبقه، دار امواج این سودها مساعد خواهند یافت. طبقه سرمایه

افزون تر را یکجا و با های و کل هزینه سودخواهیها یکل مخارج افزایش سرمایه گذار

 مرزتر بر سفره تاراج شده و سراسر خالی طبقه کارگر سرشکنبی سبعیت هر چه

سازند. محصول مستقیم این فرایند، باز هم گسترش انفجارآسای گرسنگی و فقر و می

ماعی دامنگیر دیگر معیشتی و اجتهای فحشاء و اعتیاد و کارتون خوابی و همه بلیه

کارگر خواهد بود. باالتر گفتیم که جمهوری اسالمی بر روی وقوع این رویداد های توده

به نفع خویش و با چشمداشت کنترل توحش بار جنبش کارگری حساب باز کرده است 

اما دستیابی حاکمان سرمایه به این هدف موکول به وجود شرائطی است که سالهاست 

 60دیده است. طبقه کارگر امروز ایران، طبقه کارگر دهه از دسترس رژیم خارج گر

پس از شکست انقالب بهمن نیست. این طبقه به لحاظ صف های خورشیدی و سال

آرائی مستقل طبقاتی در مقابل نظام بردگی مزدی، در فرسوده ترین وضعیت قرار دارد 

وج قهر و کشتار در زیر فشار م داریسرمایهاما در عین حال در سراسر پهندشت جهنم 

افق در سنگر اعتراض، بی سازمان وبی و حمام خون دولت سرمایه به صورت پراکنده،

و نشان دادن آمادگی انفجار و ها اعتصاب، تظاهرات خیابانی، ترتیب دادن راهپیمائی

عصیان حضور دارد. کوه توهمات پیشین کارگران فرو ریخته است، سراسر وجود آنان 

ست و آنچه جنبش کارگری را به حال تسلیم واداشته است، فقط ماالمال از خشم ا

، «امریکا ستیزی» فقدان صف بندی مستقل و سازمان یافته ضد کار مزدی است. سالح 

ناسیونالیسم و ارتجاع دینی بسیار، بسیار زنگ خورده تر و فرسوده تر و چندش بارتر از 

در چنین وضعی تحقق رؤیاهای آن است که هیچ کارگری را دچار توهم و فریب سازد. 
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غربی سرمایه، های جمهوری اسالمی در حوزه بهره گیری از ابزار توسعه چالش با دولت

نخواهد ای برای تحمیل سیر قهقرا و عقب نشینی بر جنبش کارگری کار چندان ساده

و ها جدید به احتمال، نتایج متضاد به بار آرد. توسعه دامنه کشمکشهای بود. تحریم

چه بسا وضعیت بحرانی و فاجعه بار بازتولید سرمایه اجتماعی ها ترش ابعاد تحریمگس

را بیشتر به ورطه فروپاشی  داریسرمایهایران را بسیار بحرانی تر کند، شیرازه اقتصاد 

وبنده کارگر را طوفانی تر و امواج کهای فرو راند، در همین راستا اقیانوس خشم توده

سر و روی مالکان دوزخ سرمایه فرو ریزد. گسترش ابعاد بر  را پرخروش ترها طوفان

تواند تشتت درون ساختار قدرت سرمایه را نیز تعمیق کند و جدال می بحران اقتصادی

 باندهای حاکمیت بر سر چگونگی نجات نظام بردگی مزدی از گرداب را حادتر گرداند. 

با هدف بهره گیری از جنجال که ها جناح مسلط قدرت دولتی، در کنار همه ترفندبازی

غربی و تبدیل این مشاجرات به سالحی علیه جنبش کارگری یا های ستیز با دولت

ابزاری برای تسویه حساب با رقبای درون طبقاتی خود راه انداخته است، به هیچ وجه از 

نیز غافل نیست. دولت احمدی نژاد در هراس از همین عوارض ها عواقب هولناک تحریم

کوشد که ضمن می گوناگون کوشیده است و همچنانهای مختلف و از راههای لبه شک

احتمالی را کاهش دهد. های حتی االمکان فشار تحریمها گرم نگاه داشتن بازار جنجال

مانند اوگاندا، برزیل و سایر اعضای غیردائم هائی کمپین رژیم برای جلب همراهی دولت

های توسل به دولت ها،ت بسیاری باج و خراجحتی به بهای پرداخ« شورای امنیت»

ترکیه و برزیل برای نوعی واسطه گری در زمینه مبادله اورانیوم غنی شده و از همه 

 ها،مسخره تر و ریشخندبارتر، ضیافت وزیر امور خارجه احمدی نژاد در امریکا و نوع این

ک او برای کاهش و تقالی هیستریها همه و همه ابعاد وحشت رژیم از عواقب تحریم

 سازد.   می مخاطرات احتمالی را بر مال

بحث را جمع و جور کنیم. اینکه کدامیک از این حاالت محقق گردد، کفه کدام احتمال 

سنگین تر شود و در مجموع چه روی دهد سؤالی است که پاسخ آن را فقط موقعیت 
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 . آنچه قرار است وپیکار جنبش کارگری ایران خواهد داد. یک چیز بسیار بدیهی است

کارگر علیه وضعیت موجود باشد، نه های تواند باروت انفجار جنبش واقعی تودهمی

اقتصادی های فرایند تشدید مشاجرات درونی ساختار قدرت سیاسی، نه وقوع تحریم

غربی، نه مجرد تعمیق فقر و گرسنگی و دیکتاتوری و فشارهای گوناگون های دولت

یل عظیم بردگان مزدی و نه هیچ عامل دیگری از این سنخ معیشتی یا سیاسی بر خ

است. تمامی این عوامل حتی از این ظرفیت نیز برخوردارند که ضرباتی کاری را بر روند 

اقتصادی های پیکار طبقه کارگر وارد سازند. تحریم داریسرمایهرشد و سازمانیابی ضد 

نان خالی روزانه کارگران پرداخت  همان گونه که گفتیم، تا ریال آخر آن از محل تاراج

های کاهد، جدال میان بخشنمی خواهد شد و هیچ دیناری از سود صاحبان سرمایه

تواند زمینه ساز می درون قدرت سیاسیهای و جناحدار مختلف طبقه سرمایه

کارگر در منجالب های ترین اشکال انحراف و گور و گم شدن مبارزات روز تودهردهشتبا

شوم این و آن باند قدرت سرمایه گردد. هیچ چیز های و دورنمابافیها یالخواب و خ

ای هولناک تر، بدفرجام تر و فاجعه آفرین تر از این نیست که طبقه کارگر جامعه

مشاجرات درونی رژیم سیاسی حاکم یا دار  سرنوشت زندگی و مبارزه خویش را به

ز کند. هیچ چیز فاجعه بارتر از مختلف قدرت سرمایه حلق آویهای جدال میان قطب

برای تعیین پیچ و خم مسیر پیکار طبقاتی ای کارگر جامعههای این نیست که توده

قدرت سرمایه های و قطب داریسرمایههای خود به منحنی جدال سرمایه داران، دولت

بین المللی دل بندند. طبقه کارگر در هر حال، در دل هر شرائطی و در عمق هر 

تواند می تواند رجوع کند، تنها و تنها چیزی کهمی ی به تنها و تنها چیزی کهموقعیت

شالوده واقعی تمامی محاسباتش را تشکیل دهد و تعیین کند، قدرت طبقاتی سازمان 

ها یافته، آگاه، متحد و شورائی او در مقابل نظام بردگی مزدی است. جواب همه سؤال

رگر در طوفانی ترین دریاهای حوادث هستی شنا کاهای در اینجا انباشته است، توده

خواهند کرد، اگر که توان پیکار ضد کار مزدی الزم برای این شناگری را سازمان داده 
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متناسب با این شنا کردن  داریسرمایهباشند، اگر آگاهی، اشراف و شناخت طبقاتی ضد 

اهد انجامید و طبقه را پدید آورده باشند. جواب اینکه سیر رویدادهای روز به کجا خو

کارگر در این گذر، چه نقشی ایفاء خواهد کرد همه و همه در همین جا قرار دارد. این 

حزبی، های عقیدتی، اصول مرامی، چکامههای جواب از جنس شعار و فرمولبندی

مسلکی نیست. گفتگو از قدرت های سکتی یا آسمان و ریسمان بافیهای رؤیابافی

و شروط و قید و ها نگ میان دو طبقه اساسی با تمامی مؤلفهمبارزه طبقاتی، از ج

بندهای واقعی زمینی و طبقاتی آن است. به میزانی که طبقه کارگر ایران متحدتر و 

کار مزدی  تر، ضد داریسرمایهاین طبقه ضد های متشکل تر شود، به میزانی که توده

شوند، به میزانی که تر لغو کار مزدی متحد و متشکل تر و با دورنمای شفاف 

شورائی تر و سرمایه ستیزتر باشد، به میزانی که شورائی و ها سازمانیابی و تشکل آن

ضد کار مزدی متشکل شدن آنان سراسری تر گردد، به میزانی که طبقه کارگر ایران از 

خود با همزنجیران بین المللی اش رابطه همرزمی تنگاتنگ تری  داریسرمایهسنگر ضد 

کند، به میزانی که در همه این کارها موفق تر گام بردارد، به همان میزان هم کل برقرار 

محاسبات بورژوازی ایران و جهان را بیشتر و بیشتر بمباران خواهد کرد و به همان 

میزان مهر قدرت خود را بیشتر و بیشتر بر روند اوضاع خواهد کوبید. اینکه در دل 

ست که پاسخ آن بسیار شفاف و بدون ابهام است. شرائط حاضر چه باید کرد؟ پرسشی ا

تر  داریسرمایهباید برای تمرکز قوای هر چه سازمان یافته تر، آگاه تر، شورائی تر، ضد 

 داریسرمایهکارگر علیه کل سرمایه و علیه موجودیت نظام های و سراسری تر توده

ت گرفت و کوبید. تالش نمود. این حلقه است که باید آن را با تمامی قدرت در دس

ایران کشمکشی در درون سرمایه جهانی ای صحبت را به پایان بریم. ماجرای هسته

است. این کشمکش نه فقط هیچ ارتباطی به طبقه کارگر ندارد که در کل و از سوی هر 

فروشنده نیروی های دو قطب جدال صرفًا جنگی جنایتکارانه علیه هست و نیست توده

بدون هیچ اگر و اما جنگ کثیف مردارخواران برای بردن سهم کار است. این کشمکش 
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کارگر است. هر میزان های افزون تر از الشه تیرباران شده و سالخی شده ما توده

موفقیت برای هر کدام از دو سوی جدال شکستی بسیار موحش و سهمگین برای 

درت سرمایه قهای جنبش ماست. هر گام دولت امریکا و کشورهای غربی یا کاًل قطب

بر هستی معیشتی و ها جهانی در این گذر گامی در راستای تحمیل بدترین فاجعه

اجتماعی ماست، هر میزان چالش طلبی و هماوردجوئی جمهوری اسالمی با هر دولت و 

طبقه ما های هر قطب قدرت، صرفًا چاه ویلی است که برای دفن هست و نیست توده

تمامی وسعت و برد تأثیرش بر روی زندگی آش و  درها گردد. کل تحریممی حفاری

ریال به ریال هزینه هایش را ها الش ما سرشکن خواهد شد و سرمایه داران و دولت آن

از نان خالی و زندگی تاراج رفته کودکان ما برداشت خواهند کرد. هر رویداد نظامی از 

چیز، بار تمامی خط و هر دو سوی آشیان ویران ما را ویران تر خواهد ساخت. بار همه 

گردد. می از هر دو سوی بر سر ما آوارها و هماوردطلبیها عربده جوئی ها،نشان رفتن

های هر تالش دولت اسالمی سرمایه در این راستا بمبی است که در شیرازه حیات توده

 شود. می طبقه ما منفجر

از هر سنخ ها نگ آنحرف ما شفاف است. جها در قبال این مجادالت و روند تشدید آن

علیه کل سرمایه و علیه  ها،علیه ماست. جنگ ما جنگی علیه همه آنها جنگ همه آن

نیستیم، با صلح ها است. ما فقط مخالف جنگ افروزی آن داریسرمایهاساس موجودیت 

با هم، نیز مخالفت داریم. در ضدیت مطلق و جامع االطراف با اساس ها و آشتی آن

هیچ چون و چرای بی ا کل وجود نظام بردگی مزدی قرار داریم، دشمنب ها،هستی آن

را ها باشیم و هر نوع این همسوئیمی هر نوع همسوئی با هر کدام از طرفین جدال

دانیم. ما علیه تحریم، علیه جنگ، علیه می جنایتی سترگ و سهمگین علیه بشریت

برم آحاد طبقه ماست که صلح، علیه هر نفس کشیدن سرمایه ایم. وظیفه عاجل و م

خود تالش کنیم. حول منشور  داریسرمایهبرای سازمانیابی سراسری، شورائی و ضد 

ضد کار مزدی متحد شویم، در مقابل کل سرمایه صف مستقل طبقاتی ای مطالبات پایه
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خود را تشکیل دهیم. با توسل به قدرت متحد ضد کار مزدی، سطوح  داریسرمایهضد 

طبقه مان را بر سرمایه تحمیل نمائیم. در همین راستا های البات تودههر چه بیشتر مط

جنبش خویش را نیرومندتر و آگاه تر و افق دارتر سازیم تا سرانجام نظام بردگی مزدی 

  را مقهور قدرت خود کنیم و سایه شوم وجودش را از سر بشریت  کوتاه سازیم.
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 2009اوت                         طبقه کارگرداری جنبش جاری و چشم انداز میدان 

 

ماه در جامعه ایران رخ داده است، هیچ چیز سوای  3آنچه در طول این ها برای خیلی

مختلف بورژوازی بر سر حفظ موقعیت یا تحکیم بیشتر های کشمکش میان بخش

قدرت خود در ساختار حاکمیت سیاسی، حصه افزون تر در مالکیت سرمایه های پایه

باشد!! این نمی تولیدی و اجتماعی سرمایهاجتماعی و نقش برتر در برنامه ریزی نظم 

کشمکش به طور قطع واقعیت دارد و عمق و وسعت و مناسبت آن نیز بر قضا بسیار 

پندارند. بحث بر می واند پنداشتهها بیشتر از آن حدی است که صاحبان این نوع تحلیل

که  سر نادیدن یا کمرنگ کردن این مجادالت و واقعیت نیست. گفتگو اینجا است

خالصه کردن آنچه در این مدت روی داده است و در آینده روی خواهد داد، در صف 

مختلف بورژوازی، قلم گرفتن صریح درک های بندی متقابل و متعارض بخش

ماتریالیستی تاریخ و مبارزه طبقاتی است. مارکس در تشریح تمایز میان تحلیل خویش 

ضمن  دسامبر لوئی بناپارت، 2ودتای پیرامون ک« هوگو»و « پرودون» های و نوشته

 و اما خود من برعکس نشان» ... کند که: می آنان تأکیدهای بازگوئی ماحصل حرف

دهم که نبرد طبقاتی در فرانسه چگونه اوضاع و احوال و وضعیتی به وجود آورد که می

« یرد...آدم کم مایه دلقک مآبی توانست قیافه قهرمانان را به خود بگ ها،در نتیجه آن

این حرف من هیچ ربطی به هیچ نوع مقایسه میان اوضاع آن روز فرانسه و امروز ایران 

معنی است. سخن بر سر نوع نگاه به رویدادهای بی ندارد و چنین قیاسی بیش از حد

و هر جامعه  داریسرمایهو مبارزه طبقات در این جامعه است.  داریسرمایهدرون جامعه 

 بقه تشکیل نشده است!!! وقتی از جهنم بردگی مزدی حرفطبقاتی فقط از یک ط

توان فقط سرمایه داران و منازعات کرکس وار مردارخوارانه آنان را دید، اما نمی زنیممی

که کل سرمایه اجتماعی و هست و نیست جامعه موجود ای بر روی هستی طبقه

ند همیشه جاری محصول کار و استثمار اوست، بر روی نقش مبارزه طبقاتی و فرای
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جدال این طبقه علیه سرمایه، بر روی تأثیری که مبارزه طبقاتی و کارزار مستمر وی بر 

روی روند تشدید مشاجرات درون بورژوازی دارد و بر روی خیلی مسائل دیگر یکراست 

 پرده ضخیم استتار انداخت. 

نارضائی اقشار روایت فوق از رویدادهای جاری، همه چیز را در جدال سرمایه داران و 

غیرکارگری خالصه کردن، بر رابطه میان این جنگ و ستیزها با تناقضات در حال 

در یک سوی و سیل سرکش مبارزه طبقاتی میان  داریسرمایهانفجار شالوده نظام 

پرولتاریا و بورژوازی در سوی دیگر پرده کشیدن، در تاریخ حیات چپ ایران پیشینه 

و گزارشات خود ها ه این نیروها تا همین امروز در تحلیلممتد دارد. از یاد نبریم ک

حتی در مواردی که پرهیجان و کارگرزده از نقش  57پیرامون پروسه وقوع قیام بهمن 

رانند کل صدر و ذیل حرفشان این است که: انقالب وقتی می کارگر سخنهای توده

رون جامعه و نقش سلسله پیروز شد که کارگران هم به میدان آمدند!!! مبارزه طبقاتی د

کارگر و فاکتورهای تعیین کننده دیگر کارزار دو های جنبان مبارزات چند ساله توده

غائب ها و وقوع قیام، در همه این تحلیل 57طبقه اساسی جامعه، در ایجاد شرائط سال 

است. دلیل این امر روشن است. نیروهای سیاسی مورد گفتگو، مبارزه طبقه کارگر علیه 

آورند. رژیم ستیزی نمی را مبارزه طبقاتی به حساب داریسرمایهمایه و استثمار سر

فراطبقاتی برایشان همه چیز است، سوسیالیسم آنان نیز در عمل و در خارج از دائره 

تغییر رژیم سیاسی و جایگزینی شکلی از برنامه ریزی کار و  ها،و جنجالها لفظ بافی

ر آن است. در چنین منظر اجتماعی طبیعی است که بر با شکل دیگ داریسرمایهتولید 

 57در تکوین حوادث منتهی به قیام بهمن  56تا  52های نقش جنبش کارگری سال

شود. به همین سیاق برای تأثیر جدی پروسه پیکار چند دهه و چند می خط کشیده

اضات سال اخیر کارگران بر روی نضج و شکل گیری روند رخدادهای روز، طغیان اعتر

 بورژوازی هم هیچ جا و مکانی منظورهای جاری و شعله ور شدن مجادالت درونی جناح
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 گردد. این نکته را من در جاهای دیگر بحث کرده ام و توضیح بیشتر آن را الزمنمی

 بینم. به اصل موضوع باز گردیم. نمی

ایه جنبش حاضر تجلی مصاف مستقیم طبقه کارگر علیه سرمایه یا حتی علیه سرم

نیست، اما رخدادهای روز نه در دوره سلطنت فتحعلیشاه  داریسرمایهداران و دولت 

 100با پیشینه توسعه ای قاجار و نه در دل کویر لوت فئودالیسم آن ایام که در جامعه

 70روی داده است. از کل جمعیت  داریسرمایهساله  50ساله و تسلط جامع االطراف 

دهند. می کارگر تشکیلهای میلیون را نفوس توده 50 میلیونی این جامعه بیش از

که برنامه ریزی کار و تولید و نظم تولیدی و سیاسی و مدنی و اجتماعی و ای طبقه

ها است، مشاجرات جناحدار فرهنگ و همه چیز جامعه را به دست دارد طبقه سرمایه

تحمیل آن بر بر سر چگونگی تداوم استیالی نظام بردگی مزدی و ها مشاجره آن

حقوقی، ستمکشی، قتل عام آزادی، زن کشی و مثله بی کارگر است. هر نوعهای توده

کردن اندام کودکان یا هر جنایت و شرارت دیگری که در هر گوشه این جامعه اتفاق 

بقای کار مزدی های جوشد و در پاسخ به پیش شرطمی افتد از مهبل نیازهای سرمایه

توان شاهد اعتراضات میلیونی بود و می چگونهای جامعهگیرد. در چنین می شکل

کارگر را نیروی وسیع حاضر آن ندید، شاید گفته شود که کارگران هستند اما های توده

از بورژوازی، غرق در بحر توهم و ناآگاهی و حلق آویز هائی نه برای خود که برای بخش

عه بارتر از نبودنشان است. به فاجها قدرت سرمایه و بر همین اساس بودن آندار به

سده پیش  90همان سان که شرکت چند صد میلیون کارگر در رویدادهای شروع دهه 

به آن سیاق «!! کمونیسم» دولتی موسوم به  داریسرمایهدر کشورهای مختلف اردوگاه 

کارگر در عمق رسوبات های که اتفاق افتاد فقط فسیل شدگی ماوراء افراطی توده

داد. طرح موضوع در این قالب می کارگری و کمونیسم ستیزانه را نشان متراکم ضد

بسیار قابل بحث است. حضور کارگران، به هر میزان در هر کجای جهان، در هر برهه 

تاریخ، در زیر پرچم هر بخش بورژوازی، راست یا چپ، با هر نشان و انگ بیش از حد 
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و ها توان در مجرد همین فرمولبندیینم فاجعه بار است اما برخورد به این ماجرا را

به ورطه باور ها صدور این نوع احکام خالصه نمود. صرف توهم کارگران و غلطیدن آن

این و آن رویکرد های و دروغ پردازیها به عوامفریبان سیاستمدار سرمایه یا راه حل

حقوقی بی و کارگر و ابعاد رنج و درد و شدت استثمارهای بورژوائی هستی طبقاتی توده

نماید. نمی کند و تبخیرنمی و مصائب دامنگیرشان را یک باره ذوبها و کوه بدبختی

و فعالین آگاه جنبش کارگری ها وجود این توهم یا حتی وفور و سرکشی آن، کمونیست

را هم به ها کند، حدود وظائف و مسؤلیت طبقاتی و تاریخی آننمی وظیفهبی را هم

دهد!! توهم کارگران نمی و توصیه خانه نشینی به کارگران تقلیل صدور یک برگ احضار

 به بورژوازی در نوع، حجم، درجه غلظت و قوام یا ظرفیت تغییر و جا به جائی خود

و دردها، با کوله بار ها تواند اشکال متفاوتی به خود بگیرد. آنان گاه با دنیائی از رنجمی

دار خواهند، موج اعتراض خود را بهمی نچهعظیمی از مطالبات و یقین به حقانیت آ

 ون نمائی یک گرایش بورژوائی درون یا حاشیه قدرت سیاسی حلق آویزیاپوزیس

کنند. گاه اصاًل چنین نیست، بلکه کل مصالح کار و زندگی و خیر و شر سرنوشت می

 ینزنند. در مواردی چنمی خود را با منشور قدرت سرمایه و سود سرمایه داران پیوند

با بخشی از بورژوازی راهی برای تعمیق هر چه بیشتر ها پندارند که همسوئی آنمی

شکاف در ساختار حاکمیت و تضعیف کل نظام اجتماعی مسلط است. زمانی هم دچار 

گردند که گویا بورژوازی به دلیل احتیاج بیش از حد به حمایت می این خوشخیالی

کنند که همراهی می ست. در شرائطی حتی فکرمجبور به دادن امتیازهای مهم اها آن

با جناحی از منتقدین درون ساختار متشتت قدرت سیاسی نوعی تاکتیک به نفع ها آن

تقویت جنبش خود و بهبود موقعیت کارزار اجتماعی و طبقاتی خویش است!! تمامی 

ون نمائی یکارگر در مرداب توهم به اپوزیسهای حاالت باال حکایت سقوط توده

رایشاتی از بورژوازی در جامعه است، همه این اشکال بیش از حد هولناک و فاجعه گ

و ضد  داریسرمایهسد مقاومی بر سر راه صف آرائی مستقل ضد ها بارند. هر کدام آن
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بدون شک داالن باز وسیعی ها است، بقای هر یک از این حالتها کار مزدی جنبش آن

در قلمرو حیات جنبش کارگری دار از طبقه سرمایه عنان گرایشاتیبی برای تاخت و تاز

همه در عداد ها و مسخ و تباه کردن و به شکست کشاندن این جنبش است. این

بر مبارزات ها مفروضات هستند اما تفاوت میان این اشکال مختلف و چگونگی فشار آن

ندرونی تواند در محاسبات فعاالن کمونیست انمی روز طبقه کارگر موضوعی است که

های آنان برای سازمانیابی ضد کار مزدی تودههای جنبش کارگری و تعیین تاکتیک

کارگر غائب باشد. آنچه اینک و در دل اوضاع جاری در مورد موقعیت طبقه کارگر و 

رابطه آن با جنبش گسترده روز مورد توجه ما است نیز دقیقاً ضرورت تعمق در همین 

توان ارزیابی درستی از نقش حاضر می ورت است کهاست. تنها در این صها تفاوت

ضد کار مزدی داری جنبش کارگری در سیر رویدادها داشت، راهکارهای موفق میدان 

 هر چه بیشتر این جنبش را بازشناسی کرد و این بازشناسی را پایه پراتیک روز قرار داد. 

حضور دارد که در هائی پندارند، شاخصمیها در جنبش جاری، برخالف آنچه خیلی

قبلی عروج اعتراضات و مبارزات گسترده های گذشته یا دورههای هیچ یک از خیزش

کارگر و فرودست ایران به صورت حال و با برجستگی و قدرت بروز و های توده

ها مهمند و به ویژه یکی از آنها اثرگذاری امروز حضور نداشته است. این شاخص

ت این شاخص ظرفیت باالتر خودانگیختگی ضد مهمترین فاکتور است، واقعی

درهمرفتگی های طبقه کارگر، قیچی شدن محدود اما قابل توجه رشته داریسرمایه

روز بورژوازی و در یک کالم سطح انفصال طبقاتی های ونیاجتماعی این طبقه با اپوزیس

یا آن گروه  اینهای کارگر از راهبردها و افق پردازیهای خودپوی بخش وسیعی از توده

از نمایندگان سیاسی و فکری نظام بردگی مزدی است. شاخص مهم دیگر شرائط روز 

برای مهار یا دار مختلف طبقه سرمایههای ایران و وسعت توان بخش داریسرمایهجامعه 

منکوب کردن جنبش کارگری است. این هر دوتا از بیشترین اهمیت برخوردارند. تار و 

ست قابل تعمق است و باید آن را آنسان که هست و بدون هیچ پود ترکیب فاکتور نخ
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پیشداوری و خوشباوری یا اغراق کندوکاو کرد. طبقه کارگر ایران به طور قطع طبقه 

قبل از وقوع قیام بهمن های مرداد یا سال 28ساله منتهی به کودتای  12کارگر دوران 

اختی جنبش جاری با اجتماعی یا جامعه شنهای نیست. همه عناصر و داده 57

و سیل اعتراضات آن دو دوره علی العموم قابل تشبیه است اما ها شورش ها،خیزش

موقعیت جنبش کارگری در یک سوی و بورژوازی در سوی دیگر یا به بیان دیگر 

مهم های سیمای صف آرائی طبقات اساسی جامعه و پویه درونی این صف آرائی، مؤلفه

 سازند. می یاد شده متمایزهای وره حاضر را از دورهو خصلت نمائی هستند که د

ماه اخیر اشاره کردم. برای  2باالتر به حضور قابل توجه و وسیع کارگران در رویدادهای 

نمایند و بر سر هر تکه تاج نمی تکه متمایز تقسیمها کسانی که طبقه کارگر را به صد

 ادی که طبقات را با نگاه مارکسگذارند، برای افرنمی بودن« خرده بورژوا»افتخار 

کاوند و کارگر را جدا از نوع کارش با هستی اجتماعی او به عنوان فروشنده نیروی می

کار، منفصل از کار و ساقط از هر نوع دخالت آزاد در سرنوشت زندگی و محصول کارش 

 کنند، برای اینان بسیار روشن است که وسیع ترین بخش توده شرکت کنندهمی داوری

در حوادث اخیر کارگران بوده اند. گستردگی حضور آنان در روزهای شروع موج 

که حتی در مقایسه با روزهای شروع  20مبارزات جاری نه فقط در قیاس با دهه 

بسیار بیشتر و انبوه تر بود. این مسأله در جای  57و  56های و اعتراضات سالها خیزش

تأکید دارم نه این، که مؤلفه دیگری است.  خود واجد اهمیت است اما آنچه من بر آن

که پیش تر به عنوان بارزترین و مهمترین شاخص موقعیت طبقه کارگر ای همان مؤلفه

در جنبش جاری از آن یاد شد. من بر رشد پروسه انفصال طبقاتی خودپوی کارگران از 

ید پیش ازه دهبورژوائی انگشت نهادم. در این زمینه اجهای ونیاپوزیسهای افق پردازی

کارگر از های در مورد اصل پروسه گسست تودهای از بررسی موضوع، چند کلمه

رویکردهای غیرکارگری و ضد کارگری گفتگو کنیم و منظر شناخت ماتریالیسم پراتیک 

و کمونیسم لغو کار مزدی به مسأله را دقیق تر بکاویم. گسست برای طبقه کارگر، همان 
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شده است، یک مقوله مجرد نظری و عقیدتی نیست. اگر نه گونه که به کرات تشریح 

کارگر یاد های یک کارگر، اگر نه همه فعاالن کارگری، حتی اگر اکثریت غالب توده

بگیرند که سرمایه چیزی سوای کار اضافی آنان نیست، بیاموزند که دستمزدشان فقط 

پارند که بردگان بهای بازتولید نیروی کارشان به ثمن بخس است، خوب به خاطر بس

مزدی منفصل از کار و پروسه کار و سرنوشت محصول کار و زندگی خویش هستند. اگر 

غالب کارگران همه این نکات را در ال به الی متون آموزشی بخوانند و در همین راستا 

مطالب کتاب کاپیتال یا سایر آثار مارکس را در حافظه خود جاسازی و قفسه بندی 

و ها ماً ما یک جنبش آگاه کارگری گسسته از راهبردها و توهم پردازیکنند، باز هم لزو

رویکردهای مختلف بورژوازی نخواهیم داشت. عکس این قضیه نیز های راه حل بافی

کرد که می کاماًل مصداق دارد. وقتی مارکس در مورد کارگران انگلیس و فرانسه تصریح

از پرولتاریای انگلیسی و فرانسوی  اینجا نیازی نیست توضیح بدهم که بخش بزرگی» 

کوشند تا این آگاهی را می و پیگیرانهاند هم اکنون از وظیفه تاریخی خویش آگاه شده

خانواده مقدس(، هنوز متون نقد اقتصاد سیاسی وی « ) به سوی روشنی تام پیش ببرند

یداست که و از جمله هیچ کدام از مجلدات کاپیتال در هیچ کجا انتشار نیافته بود و پ

را نخوانده بود. آگاهی طبقاتی و پروسه گسست پرولتاریا از ها هیچ کارگر انگلیسی آن

ریخته گری شده مناسبات بردگی مزدی یک پراکسیس معین های و انگاره سازیها افق

و کار مزدی است. این پراتیک  داریسرمایهطبقاتی و یک جنبش متعین اجتماعی ضد 

هی و درایت یا شناخت طبقه کارگر، درجه آزادی وی از و جنبش است که سطح آگا

و افکار طبقه مسلط و حد و حدود صف مستقل طبقاتی ها طوق توهمات و وارونه بافی

دهد. بحث اساساً بر سر این می را توضیحدار وی در مقابل سرمایه و طبقه سرمایه

رای محاسبه نیست که این و آن کارگر یا حتی کل کارگران دانش ریاضی خویش ب

و اند تولید شده توسط طبقه خود را تا چه اندازه عمق دادههای میزان اضافه ارزش

صیقل زده اند. معضل واقعی این است که آنان عمالً و در بطن مبارزات جاری و اجباری 
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و معترض به بردگی مزدی خویش را سازمان  داریسرمایهروزمره تا کجا قدرت ضد 

 عمال کرده اند.داده و علیه سرمایه ا

کارگر از رویکردهای بورژوائی را باید های مالک استقالل پوئی، آگاهی و گسست توده

در آنچه گفته شد جستجو نمود، در همین راستا و برای بررسی ابعاد و درجه توسعه 

معینی را در نظر گرفت. اعمال قدرت آگاهانه ضد های این گسست نیز باید مؤلفه

ارگر فرایندی است که از یک سوی توسط فرهنگ، ایدئولوژی، طبقه ک داریسرمایه

شود و از سوی دیگر توسط دستگاه می مسلط موجود مهارهای باورها، سنن و اندیشه

گردد. عوارض این دو شکل سالخی عین هم می قهر پلیسی و نظامی سرمایه سرکوب

ام و بالندگی صف نیستند هر چند که هر دو کوبنده ترین ضربات را بر شکل گیری، قو

و ها سازند. اولی جنبش کارگری را با همه افقمی مستقل ضد کار مزدی کارگران وارد

سازد. نمود بارز این نوع انحالل و پوسیدگی از درون و می انتظاراتش در خود منحل

توان در رابطه میان رفرمیسم راست اتحادیه ای، سوسیال می فرسودگی از بیرون را

نیسم بورژوائی و ناسیونالیسم چپ با جنبش کارگری کشورها مشاهده دموکراسی، کمو

نمود. در تمامی این موارد طبقه کارگر نه فقط به هیچ گسست طبقاتی از راهبردها و 

گردد، نه فقط به هیچ نمی ضد کارگری و ارتجاعی بورژوائی نائلهای دورنماپردازی

از آن بدتر، انحالل خویش در یابد که نمی سطحی از صف مستقل ضد کار مزدی دست

ساختار نظم سرمایه و این یا آن رویکرد بورژوائی را عین آگاهی، استقالل و صف 

 مستقل طبقاتی و احیاناً کمونیسم و جنبش یا حتی جامعه کمونیستی خود تلقی

سیاسی تأثیرات مخرب خود را های کند!! عامل نخست یعنی سرکوب و کشتار آزادیمی

نهد، اما می بورژوائی بر جایهای و افقها کارگر از راه حلهای توده بر پروسه گسست

 آثار و عوارض آن از نوع حالت دوم نیست. در اینجا نیز مبارزات کارگران به عقب رانده

افتد، هر می آتشها رود، بر فرایند بلوغ آگاهی آنمی شود، انتظارات آنان رو به قهقرامی

 شان متوقفداریسرمایهاعمال قدرت و صف بندی ضد  نوع سازمانیابی و اتحاد و
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دهد اما جنبش، اعتراضات، انتظارات و میزان آگاهی و می رویها گردد، همه اینمی

یا ها ظرفیت مبارزه ضد کار مزدی کارگران برعکس حالت قبلی در نسخه نویسی

تفاوت  شود.نمی مختلف طبقه بورژوازی منحل و منجمدهای ونیراهبردهای اپوزیس

کارگری که زیر فشار قهر و سرکوب قادر به اعمال قدرت و های فاحشی است میان توده

و اینکه همین اند خود بر سرمایه داران یا دولت سرمایه نشدههای تحمیل خواسته

خویش  داریسرمایهکارگران اعمال اراده مستقل و به کار گرفتن نیروی متحد ضد 

را عجالتاً از دستور کار مبارزه طبقاتی خود دار بقه سرمایهبرای تحمیل انتظاراتشان بر ط

 خارج ساخته باشند. 

اگر درجه استقالل کارگران از افکار و رویکردهای طبقه مسلط را نه در سواد مکتبی 

جستجو کنیم، اگر عقب نشینی این ها پراتیک آنهای بلکه در سطح جنب و جوش

های به ورطه انجماد و انحالل در نسخه نویسی جنبش زیر فشار سرکوب را با افتادن آن

سازمانی یا نازل بودن بی بورژوازی یکی نپنداریم، آنگاه باید میان ضعیف بودن و

روز جنبش کارگری، با متوهم بودن کارگران به گرایشات مختلف بورژوائی های خواسته

یم. با این توضیح به بورژوازی هم فرق قائل گردهای از افق پردازیها یا عدم انفصال آن

گردم و به سراغ جنبش جاری و موقعیت طبقه کارگر در دل می نقطه شروع گفتگو باز

روم. گفتیم که در میان صف آرائی حاضر جنبش کارگری با وضعیتی که می اوضاع روز

و  30یا سه سال آخر دهه  20تاریخی پیشین مانند طول دهه های این جنبش در دوره

و ها قیام بهمن داشته است به لحاظ درجه گسست از راه حل چند سال پیش از

وجود دارد. سایر ای راهبردهای این یا آن جناح بورژوازی تفاوت بسیار تعیین کننده

تقریباً مشترک و ها عوامل مربوط به پیدایش، فعل و انفعاالت و ترکیب شرائط این دوره

به ساختار قدرت ها لط، انتقال لرزههمانندند. زلزله در بنیان مادی نظام اجتماعی مس

سیاسی، شکاف عمیق در حاکمیت و فروماندگی آن در مهار مبارزات مردم و الجرم راه 

های مشترک همه این برهههای کارگر، مؤلفههای افتادن موج طغیان اعتراضات توده
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تاریخی هستند. اما در مورد موقعیت طبقه کارگر و درجه گسست جنبش کارگری از 

طبقه کارگر ایران به رغم  20بورژوائی اصالً این طور نیست. در دهه های ونیپوزیسا

حضور وسیع خود در عرصه مجادالت اجتماعی روز و با اینکه وزن سنگینی را در کفه 

توازن قوای درون جامعه داشت اما فاقد ابتدائی ترین نقش مستقل طبقاتی و ضد 

و در سطحی بسیار محدودتر جریانات لیبرال  سرمایه بر سیر رخدادها بود. حزب توده

ناسیونالیستی درون جبهه ملی زمام هر فعل و انفعال درون جنبش کارگری را در دست 

 داریسرمایهداشتند و فعالین کارگری به جای آنکه در تدارک تشکیل صف مستقل ضد 

 بهطبقه خود باشند همه توان خویش را صرف حلق آویزی جنبش کارگری های توده

رهبری احزاب چپ و راست سرمایه و تبدیل این جنبش به سکوی مناسبی برای دار 

دار کارگر میدانهای کردند. انبوه تودهمی عروج حزب توده به صفه قدرت سیاسی

آرمان رهائی از ها بودند. کارگران زیادی دلباخته کمونیسم بودند، کمونیسم برای آن

سیاسی و اجتماعی و انسانی و های ی، کسب آزادیحقوقی، تبعیض، گرسنگبی استثمار،

همه چیز بود اما این کمونیسم و تمامی انتظارات و امیدهای مترتب بر آن به نقش 

دولتی  داریسرمایهشد که سوای جرثومه عروسکی اردوگاه می آفرینی حزبی ارجاع

سرمایه  هیچ چیز دیگری نبود و در سر سپردگی به نظام بردگی مزدی از حاکمان روز

و ها کارگر در طوفان مبارزات این سالهای هیچ دست کم نداشت. حضور توده

بر روند رخدادها، نه فقط هیچ سطحی از استقالل ها تأثیرگذاری گسترده جنبش آن

ساخت که بالعکس کل نفوذ و قدرت پیکار نمی را منعکسها طبقه آن داریسرمایهضد 

 شعله ور تنور قدرت بخشی از بورژوازی تبدیل این طبقه را یکراست به هیزم خشک و

نمود. بر پایه روایت رایج چپ گویا پیوستن کارگران به مبارزه سیاسی علیه رژیم می

و باورها و افکار مسلط در ها از سیاستها حاکم گواه بارز آگاهی طبقاتی و انفصال آن

پ یا راست به مبارزه جامعه است!!! این روایت رفرمیستی و منبعث از نگاه رفرمیسم چ

طبقاتی است. کارگران ممکن است ماهرترین شناگران دریای سیاست، ارتش مسلح 
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سازمان یافته و حاضر در میدان جنگ علیه رژیم مسلط روز و اعضای بسیار وفادار یک 

سوای آلت فعل این یا آن رویکرد درون طبقه ها حزب سیاسی باشند اما با همه این

یچ نقش دیگری ایفاء نکنند و از هیچ سطح استقالل طبقاتی در بودن هدار سرمایه

برخوردار نباشند. وضع طبقه کارگر ایران و فعالین  داریسرمایهمقابل سرمایه و نظام 

کارگر در های مورد بحث چنین بود و حضور گسترده تودههای جنبش کارگری در سال

 نهاد. نمی به نمایش مبارزه سیاسی هیچ سطحی از صف مستقل طبقاتی آنان را

های وضعیت جنبش کارگری در دوره پیش از وقوع قیام بهمن با آنچه در مورد سال

و راه ها گفتیم تفاوت داشت، اما در این زمان نیز به لحاظ گسست از افق 20دهه 

کرد. حوادث منتهی به قیام در می اقشار بورژوازی در موقعیتی بسیار نازل سیرهای حل

کارگر در اعتصابات های گسترده تودهداری اقعی خود برآیندی از میدان وهای پایه

از سوی دیگر  داریسرمایهدر یک سوی و بحران اقتصادی حاد نظام  56تا  53های سال

را مستقر ساختند اما به  50نیمه دوم دهه های بود. کارگران شیرازه عروج خیزش

نه رویدادهای سیاسی یک راست سیاسی سرمایه به صحهای ونیمحض ورود اپوزیس

میدان را باختند و قادر به گذاشتن هیچ سنگی بر روی سنگ در کارزار مستقل ضد 

های در خیزشها و تشکیل صف مستقل طبقاتی خود نگردیدند. حضور آن داریسرمایه

به خود  داریسرمایهسیاسی سرنگون طلبانه هیچ رنگ و نشانی از کارزار آگاه ضد 

وسیع های نیز به رغم جنب و جوش 60سال های فاصله قیام تا حمام خوننگرفت و در 

اجتماعات و جنگ و ستیزهای خیابانی علیه  ها،در مراکز کار و تولید، در راه پیمائی

مبارزه طبقاتی، در مسأله اساسی مورد بحث یعنی استقرار های بیکاری یا سایر حوزه

لیه بردگی مزدی آمادگی بالفعل چشمگیری برای جدال سازمان یافته خود عای شالوده

 از خود نشان ندادند. 

کنیم و وارد می باال و چگونگی ایفای نقش طبقه کارگر را کوتاههای بحث در باره دوره

شویم. شواهد زیادی وجود می سیر رویدادهای روز و حضور کارگران در جنبش جاری
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اه اخیر آگاه تر، مستقل تر، با دارد که بخش حاضر طبقه کارگر در عرصه کشاکش دو م

درونی قدرت سیاسی، با درک شفاف تری از های ونیشناخت عمیق تری از اپوزیس

مطالبات خود و حتی سازمان یافته تر از گذشته عمل کرده است. برای روشن تر شدن 

مسأله شاید الزم باشد در باره چند و چون واقعی اقشاری از طبقه کارگر که بیشترین 

ا در پهنه حوادث این دو ماه داشته اند، اندکی صحبت شود. این قشر بیشتر از حضور ر

های دانش آموزان، دانشجویان و جوانان دختر و پسر خانواده ها،همه مدرسه رفته

سیاسی و اجتماعی، محرومیت از های حقوقیبی کارگری هستند که در کنار تمامی

و ها یض و فشار انفجارآور حقارتتحمل همه اشکال کشنده تبع ها،تمامی آزادی

عنان استثمار پدران و بی ناشی از تشدیدهای و فقر و بدبختیاری نددرد  ها،توهین

کشند. بیکاری، می مادرانشان توسط سرمایه را نیز در سراسر وجود خویش زجر

ناامیدی، تاریکی مرگبار افق زیست آتی، محکوم بودن به بیکاری و گرسنگی در آینده 

ها دیگر، زندگی آنان را در خود کالفه کرده است. اینهای یک و همه دردها و رنجنزد

ها و مراکز اجتماع و راه پیمائیها و خیابانها در جوشش سیل خشم جاری درون محله

بیشترین ها نقش فعال دارند و در سازمان دادن اعتراضات و کشاندن جمعیت به میدان

دیگری از طبقه کارگر، از های حضور بخشها ر این گروهرل را بازی نموده اند. در کنا

جمله معلمان، پرستاران و رانندگان نیز به نوبه خود چشمگیر بوده است. بیکاران نیروی 

دهند، کارگران راننده تاکسی عماًل ساعات کار می قابل توجهی از معترضین را تشکیل

شرکت های همرزمی با توده شهرها را به همراهی و هماهنگی وهای خود در خیابان

نکات واقعی و مهم حوادث ها اینتیزهای خیابانی تبدیل کرده اند. کننده در جنگ و س

این مدت بوده است اما محور اساسی گفتگو را رها نکنیم. اینکه بخش قابل توجهی از 

و اعتراضات جاری در سطح شهرها و محالت حضور ها کارگر در پروسه خیزشهای توده

در تاریخ جنبش کارگری ایران نیست. در ای  مؤثر داشته اند، هیچ پدیده تازهکامالً

و دوره منتهی به قیام بهمن هم سابقه داشته است. بحث بر  20های رویدادهای سال
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است که چگونگی حضور و مشارکت کارگران در سیل اعتراضات این هائی سر مؤلفه

 عبارتند از: ها سازد. این مؤلفهمی ت وپیش متمایز ساخته اسهای دوره را از دوره

درون قدرت های ونی. کارگران به طور واقعی تالش داشتند تا سیاهی لشکر اپوزیس1

که اند سیاسی سرمایه نشوند. گزارشات شاهدان عینی آگاه تأکید دارد که کارگران بوده

مبارزات  موجداری همه جا دست به کار خنثی سازی تقالی اصالح طلبان برای سکان

با شعارهای دیگر شده اند. آنچه تا ها و جایگزینی شعارهای ماوراء ارتجاعی آنای توده

کارگری حاضر در سیل اعتراضات جاری شده است هیچ سطحی های امروز بر زبان الیه

کند اما دلیل این نمی از مطالبات کارگران حتی نازل ترین انتظارات روز آنان را منعکس

زیادی روشن است. اگر نسل جوانی از طبقه کارگر انتخابات را مجرای کار تا حدود 

و انتظارات خویش ها یأس ها،سرکوب ها،سرکوفت ها،محرومیت ها،آتشفشان خشم

کردند پیداست که برای عریان سازی مطالبات و اهداف واقعی خود، برای بیرون آوردن 

ود و بخارها و خاکسترهای مسیر انفجار و دها و انتظارات از الی خاکروبهها این خواسته

 دست و پنجه نرم نمایند و از مارپیچ حوادث روز به جلو بشتابند. به نظراری دباید مق

» آید که روزهائی طول کشید تا ارتجاعی ترین و فریبکارانه ترین شعارها از نوع می

ردد و جای معترض جاروب گهای ، از پیش روی توده«رأی ما را پس بده» و « یاحسین

پر شود. اصالح طلبان در ها با مرگ بر والیت فقیه و مرگ بر دیکتاتور و نوع آنها آن

و ارتباطات گسترده خویش ها روزهای نخست به کمک یک دنیا امکانات و سازمان دهی

کردند اما زمان این تسلط می بر روند اعتراضات تسلط داشتند و همه چیز را کنترل

ماوراء ارتجاعی و انسان های شید، شعارهای دیگری جای آه و نالهچندان به درازا نک

ستیز فرموله شده توسط آنان را پر کرد. این شعارها همان گونه که چند بار تکرار 

کارگران نداشت اما در همان ها و خواستها کردیم هنوز هیچ نشانی از اهداف و افق

طالبات روز آنان را در برابر انظار حال وقوع یک پروسه عبور برای طرح صریح و شفاف م

خودجوش و نسبتًا روشن های داد. آنچه این جا اهمیت داشت فاصله گیریمی قرار
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انتظارات و دورنما پردازی هر دو بخش قدرت سیاسی سرمایه بود،  ها،کارگران از حرف

های و راهبردها پیداست که از اینجا تا نقطه انفصال واقعی طبقاتی از راه حل بافی

بورژوائی به طور کلی هنوز راه بسیار دور و درازی در پیش بود و همچنان در پیش 

است. در این رابطه دو نکته دیگر را نیز فراموش نکنیم. پروسه تالش کارگران برای جدا 

ساختن صف خویش از هواداران اصالح طلبی به هیچ وجه در دائره تمایز شعارها چرخ 

 درصد راهکارهائی که برای ادامه مبارزات انتخاب 80نماند. نخورد و به این جا محدود 

شد و اساساً نفس تداوم بالنده اعتراضات در اشکال عصیان آمیز علیه نظم حکومتی می

نهاد. اینان بودند که می و سیاسی روز همه جا ابتکارات این بخش کارگران را به نمایش

 تحمیلها آنهای و دستهدار  وطغیان علیه نظم سیاسی حاکم را بر اصالح طلبان 

ریز و درشت منادی آرایش نظام بر ادامه های نمودند، توضیح واضحات است که گروهمی

کشمکش خود با رقبای طبقاتی مسلط در ساختار حاکمیت سیاسی سرمایه سخت 

اصرار داشتند. هر دو جناح جنگ جاری را جنگ تعیین سرنوشت خویش از یکسو و 

دانستند. هر یک از دو بخش مافیای می نوشت نظام از سوی دیگرکارزار تعیین سر

قدرت سیاسی، کل نظام بردگی مزدی را به لحاظ سرکشی بیش از حد تناقضات درونی 

و بازتولید کل سرمایه ها آن، به لحاظ موقعیت بسیار متزلزل پویه ارزش افزائی سرمایه

کارگر به شدت های سراسری تودهاجتماعی و مهمتر از همه به لحاظ چشم انداز طغیان 

نسخه خودویژه خویش برای نظم تولیدی و ها دیدند. هر کدام آنمی در معرض خطر

 سیاسی و اجتماعی و روابط بین المللی سرمایه را تنها نسخه نجات و بقای نظام تلقی

و برنامه ها کردند. هر دو جناح بر همین اساس در تدارک تعیین تکلیف با سیاستمی

همدیگر بودند و در این میان ادامه جنبش موجود و گسترش آن برای اصالح های زیری

طلبان جنبه کاماًل حیاتی داشت. همه این نکات با تمامی قوت و اعتبار خود واقعیت 

دارند اما فراموش نکنیم که وحشت و هراس موج سواران جنبش سبز از هر مقدار جنب 

بار از ترس و اضطراب آنان نسبت ها اصی میلیونناراضی و عهای و جوش اعتراضی توده
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به رقبای حکومتی شان بیشتر و سهمگین تر بود. موقعیت و شرائط اصالح طلبان در 

دل جنبش موجود مطلقاً قابل قیاس با موقعیت ارتجاع هار پان اسالمیستی یا طیف 

 اساساً نبود و  57جریانات لیبرال بورژوازی در روزهای قبل از وقوع قیام بهمن 

توانست باشد، بسیاری از نیروهای چپ این تفاوت مهم را به صورت کامالً معکوس نمی

و متضاد با آنچه هست در عدسی چشم خویش تصویر و رتوش کرده اند. 

از امکانات و شرائط بسیار زیادی برای ها مختلف بورژوازی در آن سالهای ونیاپوزیس

ودست به نفع خویش و برای تسویه حساب با فرهای مهار اعتراضات کارگران و توده

سال اخیر را نداشت. اکثریت  30رژیم شاه برخوردار بودند. جنبش کارگری تجربه 

کارگر زیر فشار آوار انباشته شده سالیان دراز توهم نسبت به های قریب به اتفاق توده

م یا طیف رفرمیسم چپ نما بسیار ساده تر از امروز به داها ونیآن اپوزیس

افتادند. در آن ایام نیروهای هار می این و آن بخش ارتجاع بورژوازیهای عوامفریبی

صف کشیده برای شبیخون علیه جنبش وسیع کارگران و فرودستان هنوز پیشینه 

سال کشتار و قتل عام و قلع و قمع جنبش  30حضور در حاکمیت سیاسی سرمایه و 

کارگر های برای استفاده از توهم تودهها نکارگری را نداشتند و به همین دلیل شانس آ

و زحمتکش بسیار بیشتر از امروز بود. در آن زمان اکثریت عظیمی از کارگران زیر فشار 

ها دردها و سیه روزی ها،رنج ها،توهم، نفس سقوط رژیم شاه را نقطه پایان گرسنگی

و ها و حسابرسیها شد که آنان همه حساب کشیمی دانستند و همین موضوع باعثمی

طرح انتظارات مستقل خویش را به روزهای بعد از پایان عمر آن رژیم موکول نمایند. 

هار و ماوراء ارتجاعی بورژوازی بر برآیند های ونیدر آن روزها وضع چنین بود و اپوزیس

و دار  برنده زیادی برای مهار جنبش کارگری برخوردار بودند.های همین وضع از برگ

برنده های الح طلبان در شرائط روز به هیچ وجه از چنین امتیازات و برگدسته اص

خیابانی در ابعاد گسترده های برخوردار نیستند و به همین دلیل خواستار تداوم خیزش

باشند. آنان از همان روزهای آخر خرداد سخت در نمی واند و غیرقابل کنترل هم نبوده
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یابانی پایان داده شود و همه چیز در مجاری قانون تقال بودند تا به جنگ و ستیزهای خ

دلخواه متناظر با بهبود و تقویت موقعیت آنان های و قانونیت و نظم سرمایه نقش اهرم

و جاهای دیگر ها محالت و پشت بام ها،را بازی نماید. ادامه اعتراضات در سطح خیابان

که کامالً بالعکس حاصل  ها،ننه اقدام آنان و هوادارانشان و نه در راستای خواست آ

کارگری، بیکاران، زنان، های تالش خودانگیخته و خودپوی جوانان پسر و دختر خانواده

کارگری حاضر در پروسه کارزارها بود. شاید همان های معلمان، رانندگان و سایر الیه

 هفته نخست سرکشی موج رویدادها تمام نشده بود که سران علم و کتل جنبش سبز با

چه در زمینه شعارها و چه در قلمرو ها همه توان خود برای مهار اعتراضات و کنترل آن

راهکارها به راه افتادند. هیاهوی پر از وقاحت موسوی پیرامون اهمیت حفظ نظام، 

اسالمیت نظام، اصالت و تقدس قانون اساسی، اجتناب از خشونت و رفتار فراقانونی و 

م او تبدیل شد. موضوعی که به نوبه خود از سوی کارگران به ترجیع بند کالها نوع این

و وارونه ها حاضر در صحنه کارزار به عنوان محملی جهت افشاء گسترده عوامفریبی

 و دسته اصالح طلب مورد استفاده قرار گرفت. دار  هایبافی

 شعارها و ها،. کارگران حاضر در روند کارزار سوای پویه بالنده جدا کردن حرف2

و سکتی خاصی هم آویزان ای راهکارها از اصالح طلبان، خود را به هیچ روابط فرقه

یا نیروهای ها اکثریتی ها،اینساختند. اگر از میان این کارگران کسانی احیاناً به توده

مختلف های مشابه تعلق داشتند تا آنجا در منجالب مجادالت کارگرستیزانه بخش

به هیچ میزانی از ای ودند که اساساً در هیچ زمینهحاکمیت سیاسی سرمایه غرق ب

شدند. این جماعت به تبعیت از رهبران خود، بسیار نمی اصالح طلبان قابل تفکیک واقع

 باختند، از شعارهای شوم آنان دفاعمی نرد عشق« جنبش سبز» کاتولیک تر از پاپ به 

محافل و احزاب طیف  ها،وهآن بودند. گرهای نمودند و از سازمان دهندگان آکسیونمی

رفرمیسم میلیتانت نیز هیچ نوع ارتباطی در هیچ سطحی و به هیچ شکلی با سیر 

رویدادهای روز نداشتند. صدرنشینان این محافل در بزم مدیائی ماوراء مریخی خود، یا 
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کردند و یا از زمین و آسمان و کوه و می چگونگی صدور رهبر برای جنبش را با هم شور

مبارزه و دار میدانهای دیدند و کل تودهمی حاکمیت راهای فقط جدال جناح هامون

رویدادهای روز را خدم و حشم اصالح طلبان و سالکان شستشوی مغزی شده سران 

جنگ و ستیزها و  ها،نامیدند!!! جمعیت کارگران دخیل در راه پیمائیمی جنبش سبز

ی با هیچ یک از محافل طیف ممتد پراکنده بدون هیچ نوع تماسهای آکسیون

رفرمیسم، راست یا چپ، مسالمت جوی یا میلیتانت به صورت خودجوش و مستقل و 

 متکی به خود، مارپیچ کارزار برای دفع و طرد بیشتر نفوذ اصالح طلبان را پشت سر

نهادند. هر کسی سیر رخدادها را با دقت و بصیرت دنبال کرده باشد بدون شک می

اثرگذاری کارگران بر روند جنبش را بسیار خوب مشاهده نموده است.  دامنه و عمق این

ها هیچ زمان زیادی از راه افتادن سیل اعتراضات نگذشته بود که تظاهرات و راه پیمائی

عفونی جنجال های و پایابها شبانه و روزانه به میزان زیادی از آلودگیهای و آکسیون

ضائی و عصیان بود بر سر رژیم سیاسی و انتخابات آالیش شد، هر چه خشم و نار

سیاسی و اجتماعی آوار گردید. هیچ گفتگوی معمول های حقوقیبی دیکتاتوری و

و دسته بر سر جنب و دار  سنتی از زنده باد فالن فرد و بهمان جریان و حزب و

نداخت. عصیان علیه دیکتاتوری و درندگی و وجوه مختلف اسایه نیها و خیزشها جوش

ت حاکمیت سیاسی هر چه بیشتر اوج گرفت و فریاد شد اما هیچ بدیل اصالح حیا

 توهم بار بورژوائی دیگر به مثابه وجه ایجابی آن چه نفیهای طلبی یا دورنمابافی

نیفتاد. این مسأله خود به یکی از وجوه تمایز بسیار مهم و قابل ها شد، بر سر زبانمی

 57وش اعتراضات منتهی به قیام بهمن سال توجه این جنبش در قیاس با سیل پرخر

ها انسان بر سنگفرش خیابانها تبدیل گردید، در آن سال، در همان روزهائی که میلیون

رژیم شاه بودند جامعه و جنبش و موج های کوبیدند و آماده تسخیر پادگانمی پای

ه شدت خفقان در گرد و غبار بسیار متراکم و عظیم و بها خشم و قهرها و راه پیمائی

آوری در حال خفه شدن بود. هنوز هیچ نشده و به هیچ کجا نرسیده ، بدیل اختاپوسی 
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آکنده از گند و خون و وحشتی افعی وار همه چیز را در کنترل خود داشت. جنبش 

موجود چنین نبود و کرکسان مردارخواری که آرزوی بلعیدن اعتراضات و مصادره موج 

عمالً در مقابل فشار سرکش نیروی مخالف مماشات  را در سر داشتندها عصیان

شدند. این نیرو از آسمان به زمین می اصالح طلبانه، مجبور به عقب نشینیهای جوئی

را ها علم و کتل موج سبزیهای و عوامفریبیها هبوط نکرده بود، پروسه دفع توهم بافی

. بار کارگری ناشی از دادنمی کرد و جهتنمی رفرمیسم چپ میلیتانت هم نظم و نسق

کارگری و اقشاری از کارگران با سطح قابل توجهی از های حضور وسیع جوانان خانواده

 بخشید و قواممی شناخت و آگاهی خودانگیخته طبقاتی بود که این روند را جان

دوم و سوم به بعد جویبارهای های داد. هیچ اغراق نیست اگر گفته شود که از هفتهمی

سراسری اعتراضات خیابانی یا جنگ و ستیزهای های ارگری درون سیالبنیرومند ک

تالش داشتند که از جمعیت هوادار ها و کوچهها و متروها و پشت بامها درون محله

اصالح طلبان و جنبش سبز عمالً خاکریزهائی بسازند و از پشت این خاکریزها 

یگر به جای آنکه مانند گذشته نیرومندتر به قدرت سیاسی روز حمله کنند. به عبارت د

دنباله روی منفعل و آلت فعل یک بخش از بورژوازی در تسویه حساب با بخشی دیگر 

شوند، به طور واقعی ابتکار عمل را به دست گیرند و از وجود اصالح طلبان برای تعرض 

 مؤثرتر و گسترده تر علیه کل نظام و قدرت سیاسی استفاده کنند. یک بار دیگر تأکید

کنم که طرح این نکات مطلقًا متضمن هیچ نوع چشم پوشی بر غیبت بسیار فاحش، می

دردناک و فاجعه آمیز صف مستقل کارگری یا حتی حداقل مطالبات و انتظارات و 

کارگر در سیر رخدادهای روز نیست. به کرات در های اعتراضات آگاهانه روز توده

جا نیز چند مرتبه تکرار کرده ایم که مختلف تأکید شده است و در همین های نوشته

آنچه تا حاال از جانب کارگران مطرح شده است هیچ بارقه و نشانی از هیچ سطح صف 

آنان در جنبش ندارد. بحث حاضر  داریسرمایهبندی مستقل طبقاتی و آگاهانه ضد 

اصالً بر سر اثبات وجود هیچ اثری از چنین صف آرائی در هیچ میزانی نیست، چیزی 
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قابل توجهی از کارگران در های شود این است که اواًل الیهمی ه در اینجا بر آن اصرارک

و ثانیاً و مهم تر از همه آنکه رویکرد این اند این رویدادها به صورت فعال حضور داشته

انتظارات  ها،افق سازی ها،مشارکت و دخالتگری یک رویکرد گسست از راه حل پردازی

بورژوائی بوده است. هر هائی ونیجناح اصالح طلب یا سایر اپوزیسی هاو انتظارآفرینی

گردیده می گذشته است، این گسست به نوبه خود تعمیقمی روز که از سیر رویدادها

است، پدیده موسوم به موج سبز قادر به مهار این رویکرد گسست آمیز کارگری نبوده 

 رار داشته است. است و به میزان زیادی حتی در زیر فشار آن نیز ق

کارگری به شکلی که توضیح دادیم، واکنش های . سوای شرکت نسبتاً گسترده الیه3

مراکز کار به سیر رویدادها نیز ای کارگران و فعالین کارگری در سطح جامعه و در پاره

کمیته » پیش از وقوع انتخابات ها در جای خود کامالً مهم و قابل تعمق بود. از هفته

با مرور رویدادهای روز، کار انتشار مستمر « برای ایجاد تشکل کارگریهماهنگی 

بسیاری مقاالت و متون آگاهگرانه آموزشی پیرامون انتخابات، تحلیل موقعیت 

ایران، تناقضات سرکش پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی در شرائط روز،  داریسرمایه

ه جهانی به حوزه بازتولید مسأله سرریز گسترده و طغیان آمیز موج بحران سرمای

مختلف های ایران، حدت و وسعت هر چه بیشتر مشاجرات بخش داریسرمایه

مادی و اقتصادی نظام، انعکاس آن در سقف قدرت های بورژوازی، وقوع زلزله در پایه

سیاسی و تعمیق فاحش شکاف حاکمیت را منتشر ساخت. کمیته هماهنگی در این 

داد که در دل چنین شرائطی چه باید کرد؟ چرا باید متون برای کارگران توضیح 

انتخابات را تحریم نمود، چرا نباید به مجرد تحریم بسنده کرد، چرا باید مبارزه سازمان 

طبقه کارگر را آلترناتیو ای حول منشور مطالبات پایه داریسرمایهیافته شورائی ضد 

را متناسب با ها یته این بحثانتخابات و جنگ و ستیزهای انتخاباتی کرد. فعالین کم

روند تحوالت اوضاع دنبال کردند و بالفاصله پس از روز انتخابات و راه افتادن سیل 

اعتراضات توده ای، فراخوان اتحاد فعاالن کارگری برای تالش هر چه گسترده تر، فعال 
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دند. در کارگران را صادر نمو داریسرمایهتر و آگاهانه تر برای سازمانیابی شورائی ضد 

متنوع و مستمر کمیته هماهنگی تمامی راهکارهای های و نوشتهها فراخوان ها،تحلیل

جنبش کارگری برای اعمال قدرت متحد شورائی و طبقاتی علیه سرمایه و نظام 

مورد بررسی قرار گرفت. به دور از هر نوع مجامله پردازی و بدون هیچ  داریسرمایه

باید اذعان کرد که آنچه فعالین کمیته هماهنگی در طول تالشی برای استتار کمبودها، 

این روزها و در رابطه با سیر رخدادهای روز انجام دادند، مستقل از دامنه نفوذ اجتماعی 

و ملزومات دخالتگری مستقل ها و زمینهها و عملی آن، به لحاظ توجه به پیش شرط

از اهمیت زیادی برخوردار  سوسیالیستی و ضد کار مزدی کارگران در جنبش جاری روز

بود. از این که بگذریم، تا جائی که به واکنش عملی جنبش کارگری به روند مبارزات 

بودیم. شکل نخست ها شود، شاهد دو شکل متمایز عکس العملمی مربوطای توده

جناح مسلط دولت های و حمام خونها مشتمل بر اعتراضات کارگران علیه بربرمنشی

تختخوابی در  1000توان به اقدام پرستاران بیمارستان می در این زمینهسرمایه بود. 

خرداد در اعتراض به قتل عام آن روز اشاره نمود، پرستاران برای چند  29همان فردای 

ساعت دست از کار کشیدند و از این طریق فاجعه کشتارها را محکوم ساختند. در 

حمایت خود را از روند اعتراضات ای العیهروزهای بعد کارگران ایران خودرو با صدور اط

به انتخابات و جار و ای نه فقط هیچ اشارهها اعالم داشتند. در هیچ یک از این واکنش

و دسته اصالحات نشد که به ویژه کارگران ایران خودرو در اطالعیه دار هایجنجال

شان و صف نخست و بیانیه بعدی خود با صراحت بر لزوم مشارکت مستقل همزنجیران

 آرائی آنان حول مطالبات روز طبقه کارگر تأکید نمودند. 

و ها تأثیرپذیری مبارزات روز کارگران در مراکز کار از خیزش ها،شکل دوم واکنش

اعتراضات خیابانی بود. در چند کارخانه، کارگران بر شدت مبارزات روزمره خویش برای 

سایر مطالبات افزودند. در قیاس با و ها دریافت حقوق معوقه، جلوگیری از اخراج

های روزهای قبل از موضعی نیرومندتر با سرمایه داران گالویز شدند. به مقاومت
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مؤثرتری در برابر تعرضات سرمایه داران دست زدند. در همین راستا این نکته نیز قابل 

ر دهائی توجه است که هم دولت و هم کارفرمایان خصوصی در مواردی به عقب نشینی

توان در می روی نمودند. نمونه بسیار بارز این عقب نشینی راها برابر این مقاومت

مدیدی بود که های تصمیم سرمایه داران دولتی ذوب آهن اصفهان مشاهده نمود. مدت

کردند، می مطالبات خود بر کارفرمایان تالشای کارگران ذوب آهن برای تحمیل پاره

حرکت متحد جمعی نیز دست یازیدند و برای چند روز در ماه اسفند سال پیش به یک 

کارگران های هیچ کدام از خواستهها چرخ کار و تولید را متوقف ساختند. با همه این

محقق نشد، اما در روزهای اخیر و به دنبال طغیان موج اعتراضات خیابانی، ناگهان 

. سخن را کوتاه کنیم و از مطالبات کارگران پرداخت خواهد گردیدای اعالم شد که پاره

سال حاکمیت  30آنچه را گفتیم جمع و جور نمائیم. طبقه کارگر ایران در طول 

جمهوری اسالمی آماج سبعانه ترین و هارترین ترین اشکال توحش نظام بردگی مزدی 

کارگر هر لحظه از لحظه قبل شدیدتر شد، بیکاری و های قرار گرفت. استثمار توده

ومیت از ابتدائی ترین امکانات معیشتی و اجتماعی همه جا دهان گرسنگی و فقر، محر

باز کرد و تمامی هستی کارگران را در خود بلعید، حداقل امکانات دارو و درمان و 

خارج شد، ها بهداشت و آموزش و هر مایحتاج دیگر انسانی به طور کامل از دسترس آن

شد، تن ها ه کردن فرزندان آنطریق طبیعی بیتوتها کارتون خوابی در کنار خیابان

فروشی برای امرار معاش و نان فرزند به اجبار غیرقابل گریز شمار انبوهی از زنان طبقه 

کارگر تبدیل گردید. هر نجوای اعتراضی کارگران در کارخانه و مراکز کار و هر کجای 

سال قتل عام معیشت و حمام خون هر نوع آزادی،  30جامعه در سینه خفه شد. 

کارگر را از هستی ساقط ساخت. جوانان این طبقه هزار هزار به جوخه اعدام های دهتو

سپرده شدند. زن ستیزی، زن کشی و فشار تبعیضات کشنده جنسی بنیاد موجودیت 

سود سازی سرمایه پرپر های کودک کار در سیاه چالها زنان کارگر را آتش زد، میلیون

زندگی بمباران شد و هر شکل امکان رشد  گشتند، هر نوع امید و احساس آنان به
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متعارف انسانی را از دست دادند. نظام بردگی مزدی و دولت جمهوری اسالمی به مثابه 

نهاد حاکمیت سیاسی آن، تمامی این جنایات را در مقیاس و اشکال غیرقابل توصیف بر 

 میلیون نفوس کارگری جامعه تحمیل کرد.  50

خون سرمایه علیه هست و نیست طبقه کارگر ایران  سونامی وحشت و دهشت و گند و

رقیب درون ساختار های قدرت سیاسی سرمایه و کلیه جناحهای توسط همه بخش

حاکمیت بورژوای از مافیای مسلط کنونی گرفته تا اصالح طلبان به یکسان و به صورت 

اس اصالحات و پیش تا امروز لبها شد. نیروهائی که از مدتداری انداموار و متحد سکان

از جهنم سرمایه، در اشتعال این دوزخ داری در پاساند جنبش سبز بر تن پوشیده

پلشت با خون و گوشت و پوست کارگران، در سازماندهی تمامی کشتارها و حمام 

آدم سوزی این جهنم های کارگر و در راه اندازی کورههای سرمایه علیه تودههای خون

ای سفاک و دژخیم و فاشیست خویش نداشته اند. در باره هیچ دست کمی از سایر رقب

در جاهای دیگر به اند اینکه چرا اینان امروز به این درجه از تعارض و اختالف رسیده

تفصیل صحبت نموده ایم. آنچه اینجا مورد بحث است این است که اینک شیرازه حیات 

حدت باز هم بیشتر و  مهار خود وبی ایران زیر فشار تناقضات سرکش داریسرمایه

جهانی سخت دچار زلزله  داریسرمایهعظیم تر این تناقضات بر اثر طغیان سیل بحران 

شده است. موج این زلزله با همه قدرت به سقف حاکمیت سیاسی سرمایه انتقال یافته 

در قدرت سیاسی سرمایه چند ها است. مجادالت میان اصالح طلبان و رقبای مسلط آن

وجود داشته است اما در شرائط روز نه موضوعیت این جدال از قماش دهه است که 

دارد. هر کدام ها چند سال پیش است و نه ابعاد و شدت آن شباهت چندانی با آن سال

خود را تنها نسخه های و سیاستها راهبردها، برنامه ها،از دو بخش حاکمیت، راه حل

ذف همدیگر هستند. این کشمکش پندارند و در صدد حمی نجات نظام بردگی مزدی

در انتخابات و دوره زمانی پس از آن به اوج رسید. مجادالت و اختالفات و انتخابات 

اعتراضات و کوه سر به  ها،عصیان ها،نقش منفدی را یافتند که ذخائر عظیم نارضائی
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 ها،و زن ستیزیها زن کشی ها،بیکاری ها،ناشی از گرسنگیهای فلک کشیده درد و رنج

میلیون انسان کارگر ها ساله ده 30های و حقارتها حقوقیبی تبعیضات کشنده جنسی،

و فرودست جامعه به صورت آتشفشان از درون آن، از عمق به سطح آمد. بسیاری از 

طیف رفرمیسم چپ مثل همیشه قادر به درک هیچ های احزاب، محافل و گروه

و ها هالل انتخابات، قیافه اختاپوسی جناحفقط ها از سیر ماجرا نشدند. آنای گوشه

سیمای جدال مردارخواران را در آفاق مه گرفته افکار خویش رؤیت کردند، فقط 

پنداشتند، ها بورژوازی را و مجادالت درونی آن را دیدند، همه چیز را جنگ جناح

سط کارگر توهای معیشت تودههای و قتل عام سی ساله آخرین ته مانده داریسرمایه

سرمایه را دقت نکردند و عوارض آن بر روی موج انفجارها را به حساب نیاوردند. در 

داروئی و کارتون بی بهداشتی وبی نشریات خود از دنیای گرسنگی و فقر و بیماری و

ها خوابی و فحشاء و اعتیاد دامنگیر کارگران احیاناً حرف زدند، اما تأثیر این سیه روزی

کارگر برای یافتن نوعی فرصت و استفاده از هر فرصت برای  هایبر آمادگی توده

اعتراض آتشفشان آسا علیه وضع موجود را تعمق ننمودند. جنگ و ستیز روز به روز 

کارگران در این چند دهه و به ویژه در این چند سال را در مراکز کار مشاهده کردند اما 

ز کارخانه و به هر بهانه و محمل جوان طبقه کارگر در خارج اها ظرفیت انفجار میلیون

دیگر را متوجه نشدند. این بخش از رفرمیسم چپ خواه سندیکالیست و خواه میلیتانت 

نداشتند جز اینکه اوالً حضور کارگران معترض به ای زیر فشار چنین کورچشمی چاره

فتخار مدال اها در سیر رویدادهای روز را انکار کنند و به همه آن داریسرمایهبربریت 

کارگر حاضر در موج انفجار را مورد های سرمایه داران باالی شهر عطا نمایند، ثانیًا توده

خویش باز گردند!!! های بخواهند که هر چه زودتر به خانهها سرزنش قرار دهند و از آن

رفرمیسم چپ این کار را در شرائطی انجام داد که انبوه جوانان دانش آموز و دانشجو و 

و ها و محلهها و میدانها پرستار و راننده و خیل بیکاران طبقه کارگر در خیابانمعلم و 

خود شنیع های زدند، با دستمی با گلوی خود علیه وضع موجود فریادها پشت بام
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 گرفتند و یکراست به سراسر دنیا مخابرهمی ترین جنایات قوای سرکوب را عکس

موج سبز و جریان اصالح های عارها و آه و نالهنمودند، با چنگ و دندانشان تهاجم شمی

راندند و با مغز خویش چگونگی تداوم جنبش، می طلبی را از میدان کارزار به حاشیه

بالندگی آن و تحمیل این تداوم و بالندگی بر هر دو بخش مسلط و حاشیه قدرت 

در هیچ کجا به نمودند. این کارگران البته و صد البته که می سیاسی سرمایه را اندیشه

هیچ میزانی و در هیچ سطحی قادر به نمایش صف بندی مستقل و آگاه طبقاتی خود 

ها کارگر در کارخانههای نیز نبودند و نشدند. تفاوت بسیار بارزی است میان مبارزه توده

مختلف طبقه های که جوانان یا الیهای و در بطن شرائط روزمره کار و استثمار، با مبارزه

 در درون شط وسیع اعتراضات فراگیر اجتماعی علیه وضعیت روز خود راه کارگر

اندازند. در حالت نخست مطالبات معین مربوط به افزایش بهای نیروی کار، کاهش می

فشار استثمار، بهبود شرائط کار، مقابله با تهاجم سرمایه برای تشدید استثمار و به هر 

و جنگ و ها نیروی کار محور کشمکش حال مسائل بالواسطه رابطه خرید و فروش

تواند چنین نباشد و حتی به طور می مواردای ستیزها است. در حالت دوم در پاره

ریزند، رژیم میها معمول چنین نیست. در اینجا کارگران در سطحی وسیع به خیابان

گیرد. این اعتراض در بسیاری اوقات منحصر به می سیاسی حاکم آماج اعتراض قرار

نیز دار از خود طبقه سرمایههائی کارگر نیست. اقشار دیگری و از جمله بخشهای ودهت

در پروسه جدال حضور دارند. نکته بسیار مهم این است که هر کسی و هر قشر و 

و ها مطالبات و انتظارات و اهداف ویژه خود را دارد. کارگران هم با دردها و رنجای طبقه

یابند. مشکل اساسی این است که می امیدهای خود حضور وها و خواستهها نارضائی

بورژوازی و اقشار غیرکارگری با بهره گیری از همه امکانات جامعه موجود، بهره گیری از 

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فکری و اجتماعی حاضر، بهره گیری از کل های کلیه اهرم

شوم وارونه های و فرارستها هدستگاه مهندسی افکار و دنیای تیره و تار مه آلودگی

پردازانه و مسخ ساز رابطه تولید اضافه ارزش و با استفاده از تمامی ظرفیت این 
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برای راهبرد سیل اعتراض و نارضائی و خشم و انتظار طبقه کارگر به گنداب ها مکانیسم

ز کند. بورژوازی این کار را در مراکمی پرتعفن تمایالت و اهداف و منافع خویش تالش

کار و در همه جاهائی که پاشنه پیکار بر محور مسائل بالواسطه رابطه خرید و فروش 

تواند و برای می تواند انجام دهد اما در حالت دومنمی چرخد به این شکلمی نیروی کار

زند. این کاری است که سرمایه داران و نمایندگان می تحقق آن به هر تقالئی دست

 نند اما کمونیست و فعالین ضد کار مزدی در چنین وضعیکمیها فکری و سیاسی آن

توانند و بسیار مسخره خواهد بود اگر اقدام بورژوازی را با توصیه خانه نشینی به نمی

کارگران پاسخ گویند. این بورژوازی است که باید اخراج شود و این کارگران هستند که 

خود را در  داریسرمایهالبات ضد باید حتمًا بمانند، سرسختانه بمانند، باید پرچم مط

بند بند سیر رویدادها به اهتزار در آورند، باید جنبش را به میدان مشق قدرت طبقاتی 

خود تبدیل کنند، کارزارهای گسترده خیابانی را به اعتصاب روز درون مراکز کار و 

یوند به هم پ داریسرمایهتولید و راهکار تصرف کارخانه و همه راهکارهای دیگر ضد 

به صورت شورائی و ضد کار مزدی ها و میدانها زنند. جنبش خود را در همه این حوزه

خویش را  داریسرمایهسازمان دهند. گام به گام و سنگر به سنگر جنبش طبقاتی ضد 

تقویت کنند، افق پیکار را شفاف تر سازند، آگاهی خود را باالتر برند، راه سرنگونی 

نمایند، برای برنامه ریزی سراسری کار و تولید توسط  دولت بورژوازی را تسطیح

شوراهای ضد کار مزدی متشکل از همه آحاد طبقه خود آماده شوند و باالخره در 

باید چنین کنند، درست ها کمونیستظام بردگی مزدی را نابود سازند. همین راستا ن

 و اینک نیز انجامعکس آنچه رفرمیسم چپ به ظاهر میلیتانت تاریخًا انجام داده است 

دهد. همه شواهد حاکی است که طبقه کارگر ایران در شرائط روز بیش از هر دوره می

دیگر تاریخ مبارزه طبقاتی صد ساله اش برای افراشتن پیکار ضد کار مزدی آمادگی 

دارد و تالش من در این نوشته آن بود که نشان دهم بخشی از طبقه کارگر در سیر 

این آمادگی را کم و بیش از خود ظاهر ساخته است. این های ارهرویدادهای روز رخس
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فرصت را باید مغتنم شمرد، باید دست به کار شد و برای صف آرائی ضد کار مزدی هر 

 های ممکن دست زد. ه نیرومندتر کارگران به همه تالشچ

 گویند که موج اعتراضات خیابانی دیر یا زود خاموش خواهد شد و پسرفتمیای عده

گیرند. کسانی که این تصور را می نسبی موج جنبش در این روزها را شاهد مدعای خود

گردند یا با جناح می دارند معمواًل حرفشان این است که اصالح طلبان از صحنه خارج

مسلط مطابق معمول آشتی خواهند کرد، بورژوازی به سرکوب ادامه خواهد داد و راه 

شد. بانیان این تصور دارای شناخت درستی از تداوم موج اعتراضات سد خواهد 

روز نیستند. غلبه رژیم بر طوفان خشم ای تودههای واقعی انفجارها و طغیانهای زمینه

عاصی برای مدتی کوتاه به یمن دستگاه اختاپوسی کشتار و حمام خون های و قهر توده

پایه و از بی افتاده استهیچ پدیده قابل انکاری نیست، اما پندار مرگ و پایان آنچه راه 

گفتگو کردیم. صاحبان این ها است که پیش تر در باره آنهائی سنخ همان تحلیل

 همان کسانی هستند که جنبش کارگری را فقط پدیده درون مراکز صنعتیها تحلیل

یا « خرده بورژواها» دانند و هر چه خارج از این مؤسسات روی دهد حتماً به حساب می

 گذارند!! می «بورژواها»

اندیشند واقعیت این است که آنچه روی داد می چهها جدا از اینکه افراد، محافل و گروه

دهد و حتماً خواهد داد، مطلقًا مخلوق انتخابات نبود، اصالح طلبان می و کماکان روی

کشیدند، جنبش کارگری هم به هیچ ها انسان معترض را به خیابانها نبودند که میلیون

کارگر اصاًل ها شود. میلیوننمی ر جنب و جوش درون مراکز کار و تولید خالصهوجه د

خریدار مستقیم نیروی کار آنان و  داریسرمایههیچ محل کار ثابتی ندارند و هیچ 

علل و عوامل اقتصادی و  ها،باشد. همه زمینهنمی پرداخت کننده بهای نیروی کارشان

بر هم انباشته شده بود و به طغیان موج سال  30سیاسی و اجتماعی که در طول 

حقوقی، گرسنگی، تحقیر، ناامیدی، بیکاری، فشار و بی اعتراضات انجامید، دنیای

انسان کارگر و فرودست را واداشت تا از هر فرصتی و از جمله ها خفقانی که میلیون



 475/   جنبش کارگری ایران

نه ها به نام انتخابات برای طغیان خشم خود دستاویز سازند، آری همه اینای مضحکه

های فقط در ابعادی عظیم تر از گذشته بر سر جای خود باقی هستند که در طول ماه

آتی بسیار کوبنده تر و عظیم تر و غیرقابل تحمل تر، آرامش جهنم گند و خون و 

 600وحشت سرمایه را غیرممکن خواهند ساخت. در طول یک سال اخیر بیش از 

مؤسسه مهم  150همین دو ماه اخیر  کارخانه به طور کامل تعطیل شده است. در

تعطیل شده اضافه گردیده است. حجم نقدینگی های اقتصادی دیگر به شمار کارخانه

شود، در یک تغییر می آن هم در شرائطی که مجاری انباشت هر چه بیشتر مسدود

درصد و  52% تنزل کرده است، قدرت خرید در سطح عام تا 27سریع ناگهانی تا 

قعی طبقه کارگر بسیار بیشتر از این دچار کاهش گردیده است. بهای دستمزدهای وا

درصدی را پشت سر نهاده است  44اوراق سهام در مورد صنایعی مانند فوالد یک تنزل 

صنعتی کشور مانند های و همچنان با سرعت در حال تنزل است، عظیم ترین غول

گی پیش رفته اند. حجم و تولید الیاف و صنایع ذوب تا مرز ورشکست ها،خودروسازی

نفتی سرریز به حوزه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران به یک های میزان اضافه ارزش

سوم سال پیش رسیده است. حجم مبادالت بانکی به نصف نزدیک گردیده است. غالب 

کلیدی و استراتژیک در حوزه نفت و گاز زیر فشار بحران اقتصادی و های سرمایه گذاری

نفتی به حالت تعطیل در آمده اند. شمار کثیری از قراردادهای های فه ارزشکاهش اضا

دیگر سرمایه جهانی از نوع طرح های با بخش داریسرمایهبسیار پرسود اقتصادی دولت 

مهم مخابراتی به طور جدی دچار مخاطره های انتقال گاز به هند و پاکستان و طرح

% ظرفیت تولید خود را از دست داده اند، 60گی تولید وسائل خانهای شده اند. کارخانه

و حوادث بسیار اند شرکت بزرگ صنعتی در خطر اخراج از بورس قرار گرفته 150

تعیین کننده دیگری که همه و همه در طول همین چند ماه روی داده اند. در کنار این 

و بین ای رویدادها موقعیت جمهوری اسالمی در سطح جهانی و در مقابل رقبای منطقه

المللی آن به شدت تضعیف شده است. دولتی که تا چندی قبل در برابر حریفان باج 
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ندارد، همه ای کرد اینک سوای باج دهی در گسترده ترین سطوح هیچ چارهمی خواهی

مطلقاً در ها جا مجبور به باج دادن و کوتاه آمدن و عقب نشینی است، این عقب نشینی

و ها ماند، بالعکس همه جا با تاواننمی مراودات سیاسی محصورچهاردیوار دیپلوماسی و 

بسیار سهمگین اقتصادی همراه خواهد بود. در مبادالت بازرگانی و در داد و های هزینه

ستد آنچه که نیاز جبری پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی است باید گام به گام 

را به ها انبوه تری از اضافه ارزشسهمگین تحمل نماید، باید مقادیر بسیار های هزینه

در بطن این وضعیت آشفته ها نفع رقیبان و شرکای اقتصادی از دست بدهد و همه این

ایران و دولت اسالمی سرمایه  داریسرمایهسرو سامان اقتصادی و سیاسی، وضعیت بی و

 را وخیم و وخیم تر خواهد ساخت. 

که دولت هائی سال گذشته، در دوره 30در نظر بیاوریم که در طول ای برای لحظه

به رغم معضالت اقتصادی با موج نیرومند و سرکوبگر بحران به شکل  داریسرمایه

حاضر مواجه نبوده است، چه به روزگار طبقه کارگر ایران آورده است. شرح آنچه در این 

ین است اما بدون چنها کارگر رفته است خود نیازمند نگارش کتابهای گذر بر توده

میلیون  50را در بند بند هستی  داریسرمایهتوان آثار این جنایات مرگبار می کاری هم

لمس کرد. طبقه کارگر ایران در تمامی این چند دهه علیه ها آنهای کارگر و خانواده

به طور مدام مبارزه نموده ها حقوقیبی مهار استثمار وبی این تشدید ها،این درندگی

 ماه اخیر نیز تا آنجا که به کارگران بر 3و خشم و اعتراضات است. سیل عصیان 

بوده است. ها و بربرمنشیها در مقابل همین سبعیتها از واکنش آنای گردد، گوشهمی

مسأله اساسی در اینجا و در دل این شرائط آن است که اگر در گذشته چنین بوده است 

آتی وضع چگونه پیش های ا و ماهکنیم در روزهمی و آثار آن چنین است که مشاهده

و ها خواهد رفت؟ شیرازه اقتصاد نظام بردگی مزدی سخت دچار زلزله شده است. مؤلفه

سازد. در می آماری باال میزان قدرت این زلزله را تاحدود قابل توجهی آشکارهای داده

فشار  باقی نیست.ها چنین وضعی هیچ دلیلی برای غلبه دولت بورژوازی بر موج طغیان
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تواند این موج را کند نماید و یا اشکال پیچ و تاب و درجه سرکشی می قهر و سرکوب

 آن را دچار نوسان و تغییر سازد، اما مهار آن بسیار دشوار است. یک بار دیگر تکرار

اصالح طلب نیز های کنیم که سیل اعتراضات این دوره مخلوق انتخابات نبود و گروهمی

آوردند. ریشه حوادث، حتی ها توده عاصی کارگر را به خیابانای هنبودند که میلیون

کنکاش  داریسرمایهمجادالت درون بورژوازی را باید در عمق تناقضات سرکش نظام 

کرد، همین تناقضات از این به بعد با سرکشی و سرکوبگری بسیار تعیین کننده تری 

مندتر بعدی خواهد بود. طبقه بسیار نیروهای دست به کار هموارسازی راه برای طغیان

کارگر بر شدت مبارزات خود خواهد افزود. این مبارزات به هیج وجه در حصار 

و مراکز کار محصور نخواهد ماند. چند میلیون ها و مدارس و بیمارستانها کارخانه

و دار بیکار، چندین میلیون جوان دانش آموز و دانشجوی طبقه کارگر، زنان خانه

و محالت و همه فضای خفقان زده جهنم ها میدان ها،گر این طبقه، خیاباندیهای الیه

با خشم و ها را میدان کارزار خواهند کرد. جنبش کارگری درون کارخانه داریسرمایه

گره کرده کارگران عاصی خارج از مراکز کار به هم پیوند خواهد های عصیان و مشت

ن وضعیت شتافت. باید این شرائط مهم تاریخی خورد. باید با تدارک کافی به استقبال ای

را درک کرد و برای تبدیل آن به جنگ سرنوشت پرولتاریا علیه هستی سرمایه به همه 

 ممکن دست زد. های تالش
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گویند. به می تر شکاف در سقف قدرت رژیم اسالمی سخناین روزها همه از تعمیق بیش

از سرمایه داران بازار و ای کنند، گسست عدهمی اشارهها گسترش دامنه جناح بندی

نمایند، تمرد رئیس می و دسته احمدی نژاد را تأکیددار  ازها مراجع باالنشین حوزه

رخاش تند و تیز توکلی یا دولت از پذیرش مصوبات مجلس، اخطار الریجانی به دولت، پ

مخالف امامان جمعه، رویکرد جناح های مطهری به دولتیان، سخنان مشائی و عربده

ناسیونالیستی و لیست بلندباالئی از این  های حاکم و مافیای نظامیان به شعبده بازی

دهند تا از درون آن فروپاشی می را با شرح و بسط مورد استناد قرارها جنگ و جدل

ام باقی مانده اختاپوس جمهوری اسالمی و نزدیکی بیش و بیشتر آستان فروپاشی انسج

 یا سرنگونی آن را استنتاج کنند! 

یا چگونگی روابط عناصر، نهادها و باندهای قدرت را ها تعارضات جناحها صاحبان تحلیل

« مساظهرمن الش» گیرند. مسائلی که واقعیت دارند و به اندازه کافی می نقطه عزیمت

هستند. مشکل اساسی نه غیرواقعی بودن مستندات که منظر و نوع نگاه طبقاتی حاکم 

از اقتصاد، پویه بازتولید سرمایه اجتماعی و از سیمای روز ها بر استنتاجات است. تحلیل

کنند تا رد پای مشاجرات درون قدرت سیاسی را پی نمی مبارزه طبقاتی جاری آغاز

خورند. دولت را به مثابه نهاد می کنند و در همین جا چرخمی گیرند. از دومی شروع

دهند تا میزان احتمال فروپاشی یا نمی برنامه ریزی نظم سرمایه مطمح نظر قرار

ظرفیت محتمل ماندنش در موقعیت موجود سیاسی را جستجو نمایند. به جای این 

های ایدئولوژیک کار، ریشه همه فعل و انفعاالت درونی دولت را در تمایالت و باور

تا جائی که به طبقه کارگر و ها کنند. این تحلیلمی نیروهای متشکله آن کندوکاو

شود، نه فقط چراغ راه نیست، که حفاری می این طبقه مربوط داریسرمایهجنبش ضد 

 بیند. می دیگرای موضوع را به گونه گمراهه است. رویکرد ضد کار مزدی
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مدنی، سیاسی، های ، تقسیم کار، مناسبات و فرارستهروند کار داریسرمایهجامعه 

حقوقی و فرهنگی رابطه خرید و فروش نیروی کار است. دولت در این جا، نهاد نظم و 

قدرت و برنامه ریزی و اعمال قهر سرمایه است. هر مقدار تقلیل توان سرکوب یا 

رومند کارگر مماشات این دولت با بهبود معاش کارگران، در گرو تعرض متشکل و نی

به طور عام است.  داریسرمایهعلیه بردگی مزدی است. تا اینجا صحبت از جامعه 

هر جامعه، جزء الیتجزائی از سرمایه جهانی است و پروسه بازتولید آن،  داریسرمایه

مختلف سرمایه بین های باشد. بخشمی بخش الینفک تقسیم کار جهانی سرمایه

تولیدی، بارآوری کار اجتماعی، قدرت رقابت، وسعت المللی به لحاظ شرائط مختلف 

 حضور در بازار جهانی و میزان اضافه ارزشی که از استثمار پرولتاریای دنیا نصیب خود

سازند، با هم تفاوت دارند. موقعیت و مکان سرمایه اجتماعی ایران در تقسیم کار می

تی، بخش عظیمی از جهانی سرمایه طوری است که به یمن تسلط بر منابع سرشار نف

کارگر جهان را به چرخه بازتولید خود های تولید شده توسط تودههای اضافه ارزش

کند. در همان حال به دلیل متوسط نازل تر بارآوری کار، ترکیب آلی پائین تر می جذب

جهانی، در قیاس با برخی کشورها، حصه کمتری از های و توان محدود در عرصه رقابت

دهد. این امر پاشنه آشیل مهمی می بین المللی را به خود اختصاصای هاضافه ارزش

مختلف انباشت به نرخ سودهای های ایران است. اوالً دستیابی حوزه داریسرمایهبرای 

کارگر های حقوقی تودهبی طالئی را در گرو اتخاذ موحش ترین میزان شدت استثمار و

ئی سرمایه اجتماعی را حوزه همیشه باز سرریز دهد، ثانیًا کل ساختار ارزش افزامی قرار

کند. این پاشنۀ آشیل، جبر می مستمر و ساختاری سرمایه بین المللیهای بار بحران

ایران در قعر این وضعیت برای احراز نرخ  داریسرمایهتقسیم کار جهانی سرمایه است. 

الحاقی های مایهسود مطلوب و متناسب با نیازهای بازانباشت، خودگستری و تأمین سر

انبوه، فقط یک راه دارد، این که شالق شدت استثمار را هر چه کوبنده تر بر گرده 

کارگر فرود آرد، بهای نیروی کار را در پائین ترین مدار ممکن نگه دارد و راه های توده
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 داریسرمایهدستیابی کارگران به حداقل امکانات رفاهی را از بیخ و بن مسدود سازد. 

کارگر علیه های در همین راستا و برای حصول همین هدف هر فریاد اعتراض توده ایران

سازد. کل فضای رابطه می را در گلو خفهها هر میزان شدت استثمار یا سلب آزادی

خرید و فروش نیروی کار و زندگی اجتماعی بردگان مزدی را جهنم گند و خون و 

حقوق انسانی شرط الزم ادامه روند کند. در اینجا کشتار هر نوع حق و می وحشت

ایران برای بقای خود به چنین شرائط، فضا و ساز و کاری  داریسرمایهانباشت است. 

نیازمند است و در عمق این جهنم پردهشت است که موج سهمگین آزادی کشی و 

کارگر های میلیون نفوس توده 50کشتار حقوق انسانی از همه سو بر سر و روی زندگی 

است. آپارتاید وحشیانه جنسی، نابودی آزادی بیان و عقیده و اندیشه و  سرریز

مطبوعات و حق تشکل، بکارگیری ابزارهای دینی سرکوب و خفقان، ضدیت سبعانه 

علیه سکوالریسم، اجبار معیشتی کودکان به کار طاقت فرسا و محرومیت بخش عظیم 

دیگر، های دنیائی انسان ستیزی خردساالن از ابتدائی ترین امکانات آموزش و پرورش یا

ایران درست همان نقشی را دارد که دستگاه تنفس یا سیستم گردش  داریسرمایهبرای 

 خون برای هر موجود زنده، در هر گوشه جهان داراست.  

ایران از هر نوع، زیر هر نام، سلطنتی، جمهوری،  داریسرمایهدولت در جهنم 

ر، دینی و ایدئولوژیک، چند حزبی، تک حزبی، دموکراتیک، لیبرال، الئیک و سکوال

تشدید استثمار ازی، باید دیکتاتوری هار، ابزار متعلق به هر رویکرد هر بخش بورژو

و حقوق اولیه انسانی بردگان مزدی، نهاد ها نیروی کار، ساز و کار سلب کلیه آزادی

ختن هر حراست از آپارتاید موحش جنسی، ماشین کشتار حقوق کودکان و خفه سا

صدای اعتراض علیه هر میزان توحش سرمایه باشد. تصور اینکه رویکردی از بورژوازی با 

هر پیشینه و ادعا و سیاست و افق، چپ یا راست یا هر نام و نشان دیگر، خالف این 

عمل کند، تصوری واهی و ضد واقعی است. هر بخش بورژوازی و هر شکل دولت 

کارگر یا هر های ابل هر میزان کاهش استثمار تودهدر هر شرائطی در مق داریسرمایه
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در هر یک از قلمروهای ها سطحی از مطالبات اولیه معیشتی، سیاسی و انسانی آن

حیات اجتماعی با همه قوای ممکن مقاومت خواهد کرد. در اینجا معبر مبارزه طبقاتی 

بورژوازی گامی عقب بسیار پر پیچ و خم، پرسنگالخ، پرهزینه و دشوار است. برای اینکه 

کند. آرایش می بنشیند، صف آرائی و آرایش قوای نیرومندی را از طبقه کارگر طلب

نیست. هیچ حزب سازی دموکراتیک و ای قوائی که در ظرفیت رفرم طلبی اتحادیه

باشد، وضع در اینجا این گونه نمی جنبش پردازی رفرمیستی ظرف تأمین و تضمین آن

اندیشند، یا فریبکارند یا اسیر توهم هستند. این سخن می ز ایناست و همه آنانی که ج

» که گویا توحش خونبار دینی، زن ستیزی، قانون قصاص و سنگسار، کودک آزاری، 

 ها،سیستم حقوقی سبعانه و مانند این«!! فروماندگی فرهنگی«!! »ضعف انکشاف مدنی

زمانده اشکال تولیدی پیشین با» از جمله دولت دیکتاتوری و استبداد سیاسی سرکوبگر 

های ونیخرافه بافی نمایندگان فکری اپوزیس!! «کهنه تاریخندهای یا روبنای دوره

بورژوازی است. دولت سرمایه، بخش از همه لحاظ ارگانیک و الینفک رابطه اجتماعی 

سرمایه و سازمان نظم تولیدی، سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی و همه چیز سرمایه 

کنند. سرمایه است که تکلیف می نیستند که برای سرمایه تعیین تکلیفها است. دولت

 مشابه بر داریسرمایهکند و تا جائی که به ایران یا هر جامعه می دولت خود را تعیین

گردد حکم سرمایه است که دولت چنین باشد و با طبقه کارگر و هر صدای معترض می

ه گویای بداهت این واقعیت است. این تاریخ چنان کند. تاریخ صد سال اخیر ایران قص

است که در هائی نخست آن شاهد وجود دولتهای به دو بخش قابل تقسیم است. دهه

از حریم مالکیت ارضی اشراف فئودال، دست به کار هموارسازی راه داری عین پاس

ده انباشت سرمایه و راهگشای وقوع تحوالت سیاسی، اجتماعی متناسب با این روند بو

بعدی همگی نهاد اعمال قدرت و ابزار قهر سرمایه بوده و های دورههای اند. دولت

ساله، اگر دولتی در استقرار  100هستند. در این میان و در متن این فرایند طوالنی 

کارگر، های و سالخی ابتدائی ترین حقوق انسانی تودهها دیکتاتوری هار، کشتار آزادی
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رفاً یک دلیل داشته است. موقعیت فرسوده بورژوازی و حضور تعللی نشان داده است، ص

عاصی کارگر در میدان کارزار، امکان یکه تازی توحش را از طبقه های گسترده توده

کرده است. در هیچ کجای این تاریخ، هیچ دولتی، برای هیچ روزی، می سلبدار سرمایه

بیان و تشکل و مطبوعات،  سیاسی، حقهای هیچ روی توافقی، به هیچ سطحی از آزادی

علیه طبقه کارگر،  داریسرمایهکاهش فشار تبعیضات جنسی یا کاستن از بار جنایات 

 2حیات اجتماعی از خود نشان نداده است. در طول عمر های در هیچ یک از عرصه

 بود!!! و ثانیاً ها بورژوا، نماد بارز بهشت آزادیهای ساله دولت مصدق که اواًل برای لیبرال

کارگر فرصت استقرار تخت و شالق دیکتاتوری هار را به های تودهداری میدان 

داد، باز هم حتی حزب اردوگاهی سرمایه ) حزب توده( قادر به کسب نمی بورژوازی

سیاسی خود نشد. اشکال مختلف فعالیت این حزب از کارهای های مجوز برای فعالیت

ی جلسات حزبی و هر کار دیگر به صورت انتشاراتی و تظاهرات خیابانی تا برگزار

گرفت و فقط یک روز پیش از وقوع کودتای بیست و می انجام« غیرقانونی»زیرزمینی و 

عضوش توسط پلیس دولت مصدق دستگیر و زندانی شد.  600هشتم مرداد بیش از 

همه چیز، همه تار و پود تاریخ صد ساله و حداقل شناخت مارکسی از سرمایه، از 

و از ملزومات بازتولید  داریسرمایهایران در تقسیم کار جهانی  داریسرمایه موقعیت

هست و تا  داریسرمایهزند که تا می سرمایه اجتماعی ایران این حقیقت را فریاد

سرمایه قادر به استقرار نظم تولیدی، اجتماعی و قدرت سیاسی خود است، تصور هر 

لیل هر اندازه فشار دیکتاتوری، خفقان، میزان کاهش فشار استثمار کارگران یا تق

در جامعه، فقط ها سرکوب، آپارتاید جنسی و کشتار حقوق اولیه اجتماعی انسان

رؤیابافی است. در این میان یک چیز را نباید از یاد برد. اینکه سالح دیکتاتوری همه 

خود را از  ماند و در مقاطعی از تاریخ حتی کل کارائی و برد اثرگذارینمی وقت کارساز

دهد. هر چه تناقضات درونی سرمایه حادتر گردد، هر چه ظرفیت سرمایه می دست

برای احراز نرخ سود مطلوب تضعیف شود، هر چه شرائط ارزش افزائی و بازتولید 
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های سرمایه رو به وخامت گذارد، هر چه فشار استثمار و ستم و جنایات سرمایه بخش

شود و درست می کارزار کشد، سالح دیکتاتوری کندترعظیم تری از طبقه کارگر را به 

ره افتند، در بامی مختلف بورژوازی به جان همهای در چنین شرائطی است که بخش

آویزند. هر رویکرد بورژوازی تا وقتی که می های متفاوتچگونگی بقای سرمایه به راه حل

های ی را علیه تودهدر ماشین دولتی سرمایه جائی دارد، درنده ترین شکل دیکتاتور

کند. همین رویکرد به محض آنکه کشتی حیات سرمایه را اسیر طوفان می کارگر اعمال

گردد، می معترضهای بیند از ناخن پا تا موی دست به کار سواری بر موج نارضائی توده

 اندازد، منادی دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنیمی جنجال ستیز با دیکتاتوری راه

آویزد تا کوه خشم کارگران را نردبان قدرت خود کند، می ، به همه این ترفندهاشودمی

تا راه را برای عروج خود به ماشین دولتی و اعمال دیکتاتوری علیه طبقه کارگر هموار 

از بورژوازی خواه در قدرت سیاسی و خواه در موقعیت هائی سازد. در همین راستا جناح

توان جهنم گند و خون و می کهاند یا بودهاند ار شدهون حتی دچار این پندیاپوزیس

 داریسرمایهایران را با کاریکاتور دروغینی از آنچه در چند کشور  داریسرمایهدهشت 

موسوم است جایگزین نمود!!! این پندار، آمیزه عمیقاً موهومی از « دموکراسی»دنیا، به 

ناراضی از سوی های توهم تودهعوامفریبی در یک سوی و خودفریبی و متوهم شدن به 

دیگر است. این معجون فریبکاری و خودفریبی در تاریخ حیات بورژوازی ایران 

طوالنی دارد و گذشت زمان گام به گام بر شدت، وسعت و عمق گندیدگی ای پیشینه

 ها،و فرخیها عارف ها،ملک المتکلمین ها،آن افزوده است. زمانی دهخداها، صوراسرافیل

 اوالن ساده دل آن بودند، روزگاری مصدق و احزاب درون جبهه ملی به آنپیشقر

آویختند، در روزهای قیام بهمن کاریکاتور کریه دینی آن را بازرگان و عناصری از می

دیدند و سرانجام در متعفن ترین و منفورترین فرم می نهضت آزادی عصای سحر خود

نبش اصالحات شد. تاریخ مبارزه استحاله اش، بساط جادو و جنبل آدمخواران ج

طبقاتی در ایران بر سینه این دجال بازی بورژوازی دست رد نهاده است. ژرفای این 
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فریب را افشاء و دست فریبکاران را رسوا کرده است. سرمایه در اینجا، در تمامی ادوار 

هم بافان بهترین و وفادارترین نمایندگانش را نه از میان لیبرال نمایان، متوهمان و تو

انتخاب کرده دار که یکراست از صفوف جالدان و حمام خون ساالران طبقه سرمایه

و همانندان نبودند که کشتی ها طالبوف ها،عشقی ها،صور اسرافیل ها،است. آخوندزاده

ها حیات سرمایه در فاز انکشاف را میان موج ره بردند، بالعکس رضاخان و رضاخان

عیت همه چیز، هر صدا و هر فریاد نارضائی، از جمله بودند که در منتهای سب

دموکراسی مآبانه گروه اول را در زیر چرخ قدرت سرمایه له کردند. اینان های رؤیابافی

بودند که مانیفست واقعی سرمایه را پراتیک کردند و نشان دادند که جهنم آتی 

و انتشار روزنامه آزاد  ایران جای گفتگوهای نان و پوشاک و سقف باالی سر داریسرمایه

گفتند، هیچ می نیست. آنچه جماعت نخستها و حق تظاهرات یا تشکل و نوع این

کارگر یا دهقان آن روز نداشت، از صدر تا ذیل های ربطی به زندگی و و انتظار توده

توانست باشد. برای نمی حرف سرمایه بود، اما کلید قفل انکشاف و تسلط سرمایه نیز

بر دست و ای ط فریب بود و سرمایه نیز آن را ریسمان ناخواسته و بازدارندهکارگران فق

زد و سرمایه قدرت واقعی می دید. حرف واقعی سرمایه را رضاخانمی پای خود

شد. داستان مصدق و احزاب درونی جبهه ملی از این هم موحش تر شد. میها رضاخان

مزدی و توده در حال خلع ید را از سال تمام زمین و زمان زندگی بردگان  12اینان 

 داریسرمایهتوهم آکندند و محصول این توهم بافی را مصالح معماری بنای حاکمیت 

ساختند، اما باز هم گزینه واقعی سرمایه نه این جماعت که کودتای بیست و هشتم 

کارگر فریب های مرداد و دیکتاتوری هار محمدرضاخانی بود. در اینجا نیز توده

ان واقعی بودند. سرمایه به نمایندگان خیالباف خود، به رؤیابافان استقرار مدنیت، خوردگ

سکوالریسم و دموکراسی جواب منفی داد. باز هم سرمایه قدرت خود را به نمایندگان 

واقعی اندرونی تر و قتل عام ساالرتر تفویض کرد. داستان باند بازرگان و نهضت آزادی 

های متعاقب آن رسواتر از آن است که نیازمند توصیف در روزهای قیام بهمن و روز
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ایرانی « اصالحات جوی» باشد. اما طرح یک نکته در همین جا ضروری است. بورژوازی 

گذشت، هر چه سرمایه جهانی و بخش ایرانی آن، سهمگین تر زیر می هر چه زمان

بهاتر بی حاتش راماند، به همان اندازه هم دلق اصالمی فشار تناقضات اندرونی خود فرو

فروخت، مصدق و احزاب وفادارش می به جرعه صدقات رقیبان درنده تر درون طبقاتی

غیرالئیک تر، غیرمدرن تر، غیرسکوالرتر، در دشمنی با هر ها از دهخداها و آخوندزاده

خواست کارگران سرکوبگرتر و در عرصه همدلی و همنوازی با پرچمداران دیکتاتوری 

و دسته اش با مصدق از فاصله دار لیم تر بودند. فاصله بازرگان و حزب وهار سرمایه تس

بسیار دور و ها و آخوندزادهها عشقی ها،میان احزاب جبهه ملی و مصدق با صوراسرافیل

بردگی درازتر بود. بازرگان و نهضت آزادی نه فقط از لیبرالیسم و مدنیت و مدرنیسم 

بضاعتی نداشتند که در سکوالرستیزی،  میراث نیاکان قرن هجدهمی خود مزدی

مدرنیسم زدائی، الئیک کشی، بدترین شکل تحجر دینی و جنگ با هر نوع آزادی و 

خوردند که با می حقوق انسانی هم هر چه بیشتر غرق بودند. اینان فقط به درد این

عروج چند صباح خود، مظهر خروج سفیانی برای هموارسازی راه جلوس وحشی ترین 

سرمایه حتی در بازرگان نیز لیافت ها مافیای قدرت سرمایه باشند. با همه اینوحوش 

اعمال حاکمیت و استیالی خود را باز نیافت، حتی او را نیز به دور افکند و زمام کار و 

ایران به بزرگترین  داریسرمایهتدبیر بقای خود را به جناحی داد که برای تبدیل جهنم 

« اصالح طلبی» ناراضی از همه هارتر بود. های رگر و تودهاجساد کشتکان کاهای تپه

بورژوازی در ایران چنین فرایندی داشته است، فرایندی که قصه گویای تاریخ حیات 

سرمایه در سطح جهانی نیز هست، تاریخی که فقط حدیث توسعه انباشت سرمایه 

ت. فاز کنونی نیز هس داریسرمایهنیست، حدیث تراکم و حدت تضادهای درونی نظام 

سبعانه نئولیبرالی، های لیبرال نمایانه، فاز یکه تازیهای تاریخ فاز تععطیلی همه دکان

معیشتی و های دینی، کشتارساالری و آتش افروزی سرمایه علیه آخرین بازمانده

کارگر حتی ابراز های امکانات اجتماعی، علیه همه اشکال اعتراض و ابراز وجود توده
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جویانه، محقر و سازشکارانه است. در دل این فاز حیات سرمایه، وجود مسالمت 

توانست باشد که این بار، در نمی سرنوشت اصالح طلبی بورژوازی ایران چیزی جز این

شروع قرن بیست و یکم، در کثیف ترین نقطه پلیدترین طویله اوژیاس تاریخ بار اندازد. 

های دگان کهنه ترین گورستانمشتی عمله و اکره کشتار و جماعتی از نبش قبرش

تحجر پان اسالمیستی و دشمن خونی هر نوع سکوالریسم، آزادی یا حق و حقوق 

ابتدائی انسانی عبای جنبش اصالحات تن کنند و راه رهائی نظام بردگی مزدی از 

کارگر را از این طریق دنبال نمایند. در های چنگال خشم و قهر آشکار یا نهفته توده

اما طنز  ین شد و آخر و عاقبت رویکرد اصالح طلبی سرمایه این گردید،جامعه ما چن

زیبا و درس آموز تاریخ آن بود و این شد که سرمایه حتی اینان را از بارگاه قدرت خود 

برای حضور در سفینه حاکمیت ها مکسوبه لیاقت آنهای دور اندازد و تمامی مدال

و حق است ادعا گردد که آنچه رفته است  را باطل سازد. شاید گفته شود داریسرمایه

توانست می تقدیر کار این بخش بورژوازی ایران یا هر جامعه نوع ایران نبوده است و

نباشد. این حرف غلط است. هیچ چیز مقدر نیست و تاریخ زندگی بشر از هیچ تقدیری 

یک ویژه کند اما مبارزه طبقاتی محاسبات و معادالت بسیار خشک و دیالکتنمی تبعیت

خود را دارد. چرا رویکرد اصالح طلبی بورژوازی در ایران از آغاز تا فرجام محکوم به 

های ایران با رجوع به همه مؤلفه داریسرمایهشکست بوده است؟ فقط به این دلیل که 

، پذیرای مماشات با داریسرمایهاندرونی متناظر با مکان خود در تقسیم کار جهانی 

حیات های ات و انتظارات طبقه کارگر در هیچ یک از عرصههیچ سطح از مطالب

و توقعات سرکوب شده ها اجتماعی نیست. اگر سرمایه از سرکوب دست بردارد، خواست

معیشتی، انتظارات منکوب شده آزادی خواهانه، اعتراض علیه آپاتارید جنسی، علیه 

گیرد. چیزی که برای می کودک آزاری، علیه قتل عام حقوق اولیه انسانی حالت طغیان

تأثیر است. بی سرمایه قابل تحمل نیست و سالح اصالح طلبی در مقابل آن کند و

عاصی را های که موج توهم تودهاند بورس بازان اصالحات تاریخاً فقط تا آنجا پیش رفته
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نردبان عروج خود کنند و به عرش قدرت سرمایه پا نهند، اما درست در همین جاست 

مابه ازاء معیشتی،  ها،حقوقیبی می گیرد. کارگران و معترضان پایان که عمر موج

خواهند و این همان چیزی است که می رفاهی، سیاسی و اجتماعی توهمات خود را

 ها،سرمایه آن را میوه ممنوعه اعالم کرده است. در همین جاست که سرکوب طغیان

ح طلبی دو راه بیشتر در پیش شود و رویکرد اصالمی محور اساسی دستور کار سرمایه

بیند، یا سرکوب کند و در راه اندازی حمام خون دست رقبا را از پشت نمی پای خود

ببندد و یا جای خود را با شتاب حداکثر به رقیبان بسپارد. رویکرد اصالح طلبی مستقل 

ه است. از اینکه کدام از این دو راه را پیش گیرد، در هر دو حال به پایان کار خود رسید

رویدادی که چند بار در تاریخ رخ کرده است و وقوع آن نه مقدر که مقتضای جبری 

ها مبارزه طبقاتی در جامعه ما بوده است. چراغ عمر اصالح طلبی همواره و در همه دوره

های رفته است. به این دلیل که پایهمی پیش از آنکه افروخته شود، رو به خموشی

ایران اتکاء نداشته است، برگِ بازی  داریسرمایهو ظرفیت  هستی اش بر واقعیت توان

خواسته  است تا می سرمایه برای شرائط حاد بحران بوده است. ساز و کاری که سرمایه

منه رسالتش را طول و عرض عاصی در امان ماند. داهای به یمن آن از خطر تعرض توده

کرده است و با می تعیینمعترض به توحش سرمایه های کارگران و انسانتوهمات 

یافته است. اینجا و درست در همین می او پایانداری عمر میدان ها فروکشی این توهم

جا بوده است که سرمایه بسیار یکدل و مصمم کار خود را به کاردان یعنی کارگزاران 

 مصمم اعمال دیکتاتوری هار و نیروهای آماده قتل عام هر نفس اعتراضی کارگران

مختلف بورژوازی های ده است. آنچه در چند سال اخیر در حوزه جدال جناحسپرمی

پیشین های جریان داشته است برگی از همین سناریو است. تفاوت این برگ با برگ

زند. علم و کتلی که در می شاید این است که چهارمیخ شدن تابوت این رویکرد را بانگ

هفت هزار، های اندازی حمام خون توسط جماعتی با پیشینه راه 1376دوم خرداد 

میلیون نفوس  50هفت هزار، زن کشی، کودک کشی و سالخی حداقل معیشتی 
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وارد میدان شد فاقد هر مقدار ظرفیت « جنبش اصالحات» کارگر زیر نام های توده

به یمن ها ایران بود. با همه این داریسرمایهبرای غلبه بر کوه معضالت سرکش 

و شکست خورده جنبش کارگری ایران چند صباحی فرصت داشت تا موقعیت فرومانده 

سال بعد  8حکم نهائی خلع صالحیت خود را از سوی سرمایه دریافت دارد. این حکم 

صادر شد. مافیای سازمان یافته اقتصادی، نظامی، پلیسی، ایدئولوژیک، سیاسی، 

و شرکا، عالی ترین  تروریستی، ناسیونالیستی و فاشیستی احمدی نژاد، سپاه پاسداران

توانست برای استمرار حاکمیت خود و برای تحمیل سیه می بود که سرمایهای گزینه

عاصی از زرادخانه خود بیرون آرد. های این حاکمیت بر طبقه کارگر و تودههای روزی

سال اخیر توسط این جناح قدرت سرمایه انجام گرفته است درست همان  6آنچه در 

ز قهری سرمایه برای استمرار پروسه ارزش افزائی و استیالی خود چیزی است که نیا

آتی، برای کمترین های ایران در شرائط حاضر تاریخی و دوره داریسرمایهاست. 

تضمین بقای خود به شکل معینی از برنامه ریزی کار و تولید، نظم سیاسی، اعمال 

مللی محتاج است. ادغام دیکتاتوری هار در داخل و دیپلوماسی جدال در سطح بین ال

جامع االطراف و انداموار مالکیت دولتی و خصوصی سرمایه، نظم سیاسی و ساختار 

قدرت دولتی سرمایه، نظم تولیدی و ارزش افزائی و دورچرخی سرمایه، ماشین سرکوب 

و اعمال قهر فیزیکی سرمایه، نهادهای سرکوب فکری و عقیدتی سرمایه، قدرت بسیج 

نالیستی سرمایه، روابط تروریستی و باج خواهانه در سطح جهانی و فاشیستی و ناسیو

با هم، یک شاخص مهم این استراتژی الزامی است. دولت ها یک کاسه کردن همه این

با حداکثر شتاب در راستای حصول این موقعیت و احراز این روابط  داریسرمایهاسالمی 

دانند می کافی پیش رفته است. همگانتازد و تا هم امروز به اندازه می و ساختار پیش

کل سرمایه اجتماعی ایران در مالکیت مستقیم دولتمردان و نیروهای  %80که بیش از 

متشکله سپاه پاسداران یا بسیج و سایر نهادهای نظامی قرار دارد. یک روایت بسیار 

میلیتاریستی های نادرست از تمرکز مالکیت این بخش عظیم سرمایه در دست شبکه
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جمهوری اسالمی این است که گویا این کار متضمن استقرار نوعی برنامه ریزی دولتی 

مبتنی بر مالکیت  داریسرمایهمالکیت و نظم اقتصادی و اجتماعی سرمایه یا جایگزینی 

دولتی است. بحث مطلقاً بر سر این نیست که   داریسرمایهخصوصی و بازار، با 

کارگر دارد. های هیچ نوع تفاوتی برای توده اریدسرمایهخصوصی بودن و دولتی بودن 

هر نوع توهم کارگران به چنین تفاوتی فاجعه گمراهی و غلطیدن به ورطه کجراهه 

دولتی و خصوصی نیست. سخن  داریسرمایهاست. نکته مورد گفتگو بد و بدتر کردن 

ان و درصد سرمایه اجتماعی ایران در سپاه پاسدار 80این است که تمرکز مالکیت 

دولتی ندارد. در اینجا دولت یا حتی  داریسرمایهنهادهای مشابه، ربط زیادی به 

را در اختیار دارند، ها نهادهای میلیتاریستی دولتی نیستند که مالکیت کل این سرمایه

دولتمردان، فرماندهان و امرا و صفه نشینان قدرت سپاه فقط به اعتبار موقعیت خویش 

یاسی، تولیدی و اجتماعی سرمایه مکان و موقعیت آحاد طبقه در برنامه ریزی نظم س

به طور قطع وجود دارد، اما مزید بر تمامی این ها را احراز نکرده اند، همه ایندار سرمایه

جمعیت کثیری از دولتیان، نیروهای بسیج، امرا و فرماندهان سپاه، عناصر بیت  ها،مؤلفه

ان هر کدام مالکان خصوصی مستقیم رهبری و طیف سیاستگذاران و تصمیم گیر

 ها،سرمایه اجتماعی کشور نیز هستند. غالب کارخانه %80متشکله این های بخش

مراکز بزرگ مالی، معادن و مؤسسات صاحب این  ها،واحدهای تجاری، کشت و صنعت

متعلق به سهامداران خصوصی هستند و این سهامداران عمومًا دولتمردان ها سرمایه

باشند. پیداست که می مختلف سپاه پاسدارانهای المی و فرماندهان ردهجمهوری اس

حمل و های تأسیسات بندری و شبکه ها،از مراکز عظیم صنعتی، نظامی، بانکای پاره

نقل وابسته به قرارگاه خاتم االنبیاء یا صندوق اقتصاد مهر وضعیتی متفاوت دارند، اما 

ی تعاون سپاه و مؤسسات مالی و اعتبار که در مراکز تولیدی یا تجار ها،شمار شرکت

مالکیت سهامداران خصوصی و دولتمردان جمهوری اسالمی یا رؤسای سپاه و بسیج 

از جا به ای قرار دارند، به هیچ وجه کم نیستند. در طول چند دهه اخیر مجموعه
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یم در جامعه روی داده است. با سقوط رژها در شکل حقوقی مالکیت سرمایهها جائی

و مراکز صنعتی و مالی زیادی از صاحبان خصوصی ها بانک ها،شرکت ها،شاه، کارخانه

گرفته شد و در سیطره مالکیت بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امام ها پیشین آن

های و صدها نهاد نوپای دیگر قرار گرفت. در دوران رفسنجانی، در چهارچوب سیاست

های اجتماعی ایران در سرمایه جهانی و تحقق پیش شرط ادغام هر چه بیشتر سرمایه

صندوق بین المللی پول، کل مؤسسات دولتی در معرض خصوصی سازی واقع شد. 

های مصادره شده روزهای قیام که تا آن زمان در کنترل انحصارات و تراستهای سرمایه

آمد که همگی صنعتی و مالی مختلف قرار داشت، به مالکیت سرمایه داران جدیدی در 

اقتصادی سپاه های و بنگاهها از دولتمردان، رؤسای بسیج، امرای سپاه یا شرکت

و مؤسسات عظیم اقتصادی به ها پاسداران بودند. انتقال مالکیت صنایع، بانک

دولتمردان و نظامیان بعدها دامنه بسیار وسیع تری گرفت و در تداوم خود، مخصوصاً به 

درصد کل  80مختلف بورژوازی، بیش از های ان بخشموازات تشدید اختالف می

سرمایه اجتماعی را در شمول خود قرار داد. نکته مهم این است که جا به جائی باال 

نبود، بلکه بخشی از یک فرایند ها فقط یک روند مجرد نقل و انتقال مالکیت سرمایه

 داریسرمایهی سراسری تحول را در ساختار مالکیت و قدرت و نظم سیاسی و اجتماع

 را به چنگها کل سرمایه %80کرد. بخشی از بورژوازی نه فقط مالکیت می ایران تعیین

به عنوان تنها نیروی  داریسرمایهآورد، که موقعیت خود را در سازمان سراسری کار می

نمود. شاخص اصلی در این فرایند وجه سازمان می رقیب تثبیتبی فعال مایشاء، قاهر و

های است. این تسلط همه عرصهدار سراسری تسلط این بخش از طبقه سرمایهیافتگی 

مالکیت و تمامی قلمروهای برنامه ریزی تولید و انباشت، تجارت داخلی و خارجی، 

بهداشت و درمان، سیستم پلیسی، امنیتی،  ها،سیاست، فرهنگ، آموزش، دانشگاه

ماسی بین المللی و همه چیز را نظامی، نهادهای ایدئولوژیک یا شستشوی مغزی، دیپلو

کشد. این می کارگر را زیر شالق توحش خودهای گیرد و کل زندگی تودهمی فرا



 «یاصالح طلب» آخر تابوت  هاییخم  /  492

دولتی ندارد، برای مالکیت خصوصی سرمایه نه  داریسرمایهسازماندهی ربط چندانی به 

کند، که از همه لحاظ در خدمت آن است، دولتمردان، نمی فقط محدودیتی ایجاد

حریم داری ، رؤسا و امرای نهادهای نظامی و پلیسی، آن را الزمه پاسفرماندهان

بینند، در همان حال که نقش اساسی تری برای می خودهای مالکیت خصوصی سرمایه

، نقشی که داریسرمایهآن قائل هستند. نقش دفاع از کیان سرمایه و شالوده حیات 

باشد. این شکل سازمان نمی ای آنبورژوازی بدون داشتن چنین سازماندهی قادر به ایف

ایران به  داریسرمایهکار و سازمانیابی نظم تولیدی و سیاسی و اجتماعی برای بقای 

همان اندازه حیاتی و کارساز است که پدیده موسوم به دموکراسی در غرب در طول 

قرن بیستم تا حال برای ماندگارسازی سرمایه مهم و چاره ساز بوده است. این دو به 

کاماًل متضادی که دارند، در رهاسازی سرمایه از های فاحش یا ویژگیهای رغم تفاوت

خطر جنبش کارگری و در چالش تنگناها و معضالت رابطه تولید اضافه ارزش نقش 

کنند. دموکراسی و جامعه مدنی نوع غربی ساختار قدرت سرمایه می مشترکی را بازی

نگ، قانون، قراردادهای اجتماعی، اخالق، سیاست، حقوق، مدنیت، فرههای در عرصه

زیست اجتماعی انسان است، البیرنت های جمعی و سایر حوزههای معیارها و ارزش

فراوانی های بسیار تو در توی ماالمال از ساز و کارهای جوراجوری است که چاله و چاه

. نوع غربی برای جلوگیری از عروج آگاهی و موج مبارزه ضد کار مزدی طبقه کارگر دارد

مدنیت و دموکراسی اما بازتاب عقب نشینی و مماشات سرمایه در مقابل موج مبارزات 

از تاریخ است. انعکاس توازن قوای طبقاتی موجود در درون ای کارگر در دورههای توده

نظام بردگی مزدی است. بسیاری از قرارها، قوانین، مبانی حقوق، مراودات مدنی، 

 و قراردادهای اجتماعی که مفصلبندی جامعه مدنی در غرب راای نهادهای تشکل توده

لزومًا مطلوب خاطر سرمایه داران نیستند بلکه از سوی طبقه کارگر بر سازند، می

تا ساختار مدنی موجود  ها،تحمیل شده است. با همه اینها سرمایه داران و دولت آن

ی و نشان پیروزی کامل مبین تسلط مطلق سرمایه بر جنبش کارگر زمانی که هست
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بورژوازی در کارزار خود با طبقه کارگر است. در ایران و جوامع مشابه با توجه به 

و طبقه سرمایه دار، به الگوی  داریسرمایهکه پیش تر گفتیم تن دادن نظام هائی مؤلفه

غربی جامعه مدنی حتی به کاریکاتوری ترین شکل آن خواب و خیال است. جامعه 

ه در ایران همین سازمان کار اختاپوسی و البیرنت توحش و کشتار و قهری مدنی سرمای

است که جناح مسلط بورژوازی، مافیای احمدی نژادی و شرکای نظامی و والئی او بر پا 

داشته است. مدنیت سرمایه در اینجا این است و همین سازمان کار و نظم اجتماعی و 

دموکراسی و جامعه مدنی در کشورهای دیکتاتوری هار و عریان است که باید نقش 

معترض و عاصی القاء شده است که های غربی را ایفاء کند. در شکل نخست به انسان

جامعه موجود جامعه همگان است!! دولت نهاد قدرت کل جامعه است!! قانون و حقوق و 

قراردادها و ساختار نظم سیاسی و مدنی حافظ منافع همه آحاد جامعه است!! آنچه 

کارگر نیست!! ابزار های جود دارد کاخ قدرت سرمایه نیست!! مسلخ استثمار تودهو

های تسلط سرمایه بر هست و نیست بردگان مزدی نیست!! پهندشت تبدیل کار توده

کارگر به سرمایه و برج خدائی سرمایه نیست!! هیچ کدام اینها نیست!! همگان در برابر 

! همه چیز مال همه است!! و هر کس شکایتی، قانون برابرند!! همه حق رأی دارند!

نارضائی یا اعتراضی دارد همین جا رجوع کند!! و در درون همین ظرف و سازمان خیز 

بردارد و فریاد سر دهد. به سیستم حقوقی رجوع نماید، سندیکا سازد، اتحادیه بر پای 

نماید، حزب گوناگون عضو شود، تظاهرات کند، روزنامه منتشر های دارد، در انجمن

تشکیل دهد و ها یض بیاویزد، سازمان برابرسازی آدمعتأسیس کند، به نهاد ویژه رفع تب

تا آنجا انجام گیرد که هیچ خطری ها خواهد انجام دهد و همه اینمی هر کار دیگری که

متوجه رابطه خرید و فروش نیروی کار نشود. جامعه مدنی یا الگوی غربی تقابل سرمایه 

د کارمزدی این است اما این الگو در جامعه ایران و جوامع مشابه مطلقًا با جنبش ض

ایران ادغام  داریسرمایهقابل تحقق نبوده است و هیچ گاه نخواهد شد. در جهنم 

مالکیت، سیاست، قدرت سیاسی، حقوق، برنامه ریزی تولید و تجارت و گردش سرمایه، 
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رکوب میلیتاریستی، سیستم مناسبات اجتماعی، ماشین قهر پلیسی، دستگاه س

شستشوی مغزی دینی، دیپلوماسی بین المللی و همه چیز سرمایه در هم و تبدیل همه 

به ابزار تسلط رابطه خرید و فروش نیروی کار، بدیل قهری جامعه مدنی نوع ها این

غربی سرمایه است. در این بدیل فاشیستی هیچ جائی برای جریان یافتن هیچ شکایت و 

را ها را بشنود تا آنها نیست، رسم سرمایه این نیست که اعتراضات و مخالفتاعتراضی 

پاالیش کند و به مسیر منویات بردگی مزدی ره برد. به  داریسرمایهاز خونمایه ضد 

کوبد. بند بند این ساختار می سازد و در هممی را یکراست خفهها جای این کار آن

با هم ارگانیک هستند و از بیشترین هارمونی  انجام همین نقش است و همهدار عهده

کند، دولت این می بهای نیروی کار را با تمامی قدرت سالخیدار برخوردارند. سرمایه

کند، بسیج و می سالخی را با قدرت پلیس و ارتش و بسیج بر طبقه کارگر تحمیل

رمایه او را کوبد. مرزبانان میهن سمی پلیس و حقوق سرمایه اعتراض کارگر را در هم

دهد. دستگاه قضائی سرمایه می خوانند، مفتی شرع سرمایه حکم به اعداممی مهدورالدم

کند. سپاه و ارتش و نمایندگان فکری و ولی فقیه سرمایه دستور جهاد می سنگسار

پیچند. همه این عناصر و می کنند و نسخه مدیریت دنیامی برای فتح جهان صادر

یک مالکیت سرمایه اند، همه سیاست سرمایه را برنامه ریزی و شرها نهادها و دستگاه

ایران را در سطح جهان به همه طریق، با ساز  داریسرمایهکنند. همگی منافع می اعمال

و کار تروریستی، آشوب سازی، باج خواهی، سناریوی اتمی، تهدیدات نظامی و 

ی از نوع دینی، جهل و شستشوی مغزهای غیرنظامی، تسلیحات مدرن، زرادخانه

کنند. نظام بردگی مزدی در ایران می ناسیونالیستی و هر شکل سبعیت دیگر دنبال

 فقط همین شکل سازمان کار، همین نوع برنامه ریزی قدرت و نظم و سیاست را

خواهد. رویکرد اصالح طلبی در اینجا رویکردی ناقص الخلقه، سقط شده و از همان می

بوده است. این نوزاد علیل عاجز محکوم به مرگ در  لحظه والدت اسیر مرگ حتمی

طول حیات سراسر بیمار و رسوا و زبون و دوروی خود لحظه به لحظه فرسوده تر، 
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منفورتر و مردنی تر شده است. اصالح طلبی امروز تابوت چهارمیخی است که توسط 

ای این شود. یک نکته را فراموش نکنیم، معنمی متوهمانش به سوی گورستان تشییع

و دسته بورژوازی چنین علم و کتلی راه دار سخن اصالٌ این نیست که از این به بعد هیچ

مغضوب، معزول و های نخواهد انداخت. تا بورژوازی هست چند شقه است و شقه

کارگر و سوار شدن بر موج خشم و قهر های ون به هر حال برای فریب تودهیاپوزیس

هند شد، هر فریبی را به هم خواهند بافت و از جمله به هر حشیشی متشبث خوا ها،آن

ها داریگفتگوی اصالحات را هم نشخوار خواهند کرد. سخن از تعطیل چنین دکان

پایه بودن، مریخی بودن و باد هوا بودن این رویکرد در جهنم بی نیست. بحث بر سر

یرا بودن امروز به مایگی و غیرزمینی بودن و مبی ایران است و اینکه این داریسرمایه

نقطه اوج خود رسیده است. نکته بعدی که اساسی تر و درواقع یک علت مهم پیش 

است که از هائی کشیدن این بحث است سرنوشت همه محافل، نیروها و جهت گیری

اصالح طلبی بورژوازی آویخته اند. اگر بخشی از بورژوازی دار دیرباز تا امروز خود را به

ات اندرونی خود با رقبای طبقاتی را لباس اصالحات تن کرده است، که تاریخاً مشاجر

و پرچمداران ها محکوم به سرنوشت باالست، تکلیف سندیکاسازان، سندیکالیست

بسیار روشن تر از آن است که نیازمند گفتگو باشد. داستان این ای رفرمیسم اتحادیه

برد و می عرض خود»  جماعت به طور قطع مصداق همان ضرب المثل معروف است که

با این تفاوت اساسی که در اینجا نیروی آماج مزاحمت، « داردمی زحمت دیگران

طبقه کارگر ایران است و این طبقه است که تاریخًا بار توهم پردازی و های توده

رفرمیسم کاًل و از جمله رفرمیسم راست اتحادیه ساالر را پرداخته است. های فریبکاری

ندارد جز اینکه تکلیف خود را با هر جار و جنجال اصالح ای هیچ چارهجنبش کارگری 

طلبی و از جمله با رفرمیسم سندیکائی و سندیکالیستی درون طبقه کارگر برای 

زند که راه هر نوع می همیشه تسویه کند. صد سال تاریخ مبارزه طبقاتی در ایران فریاد

کارگر مسدود است. جنبش های رفرم در چهارچوب حاکمیت سرمایه بر روی توده
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کارگری حتی برای کمترین مطالبه خود مجبور به صف آرائی نیرومند و اعمال قدرت 

سازمان یافته طبقاتی علیه سرمایه است. گره کار دقیقاً در همین جا، در ملزومات 

همین صف آرائی و سازمانیابی نهفته است. با مبارزات پراکنده و محدود، حول مطالباتی 

رود، صد سال است که پیش نمی نوع لغو قراردادهای موقت کار چندانی از پیشاز 

نرفته است و هیچ دستاوردی به بار نیاورده است. باید علیه سرمایه و حول محور 

مطالبات واقعی ضد کار مزدی متشکل گردید، باید در همین جهنم بردگی مزدی به 

ما هیچ هستیم و تا همیشه به یک قدرت مهم طبقاتی تبدیل شد، بدون این قدرت 

صورت هیچ باقی خواهیم ماند. برای اینکه از این وضع خارج گردیم باید دست در 

باشد. این نمی دست هم نهیم اما هر نوع اتحاد و تشکل و اعتراض هم لزوماً چاره ساز

 مسأله بسیار مهمی است که اکثریت قریب به اتفاق فعالین کارگری از آن چشم

دارند. می کارگر پنهانهای حتی به گونه فاجعه باری حقیقت آن را از توده پوشند ومی

بحث اساسی این است که باید قدرت گردیم. برای اینکه قدرت شویم کافی نیست که 

به هر شکل حتی با دنیائی ها مطالبات باشیم، تنظیم منشور خواستای خواستار پاره

کند. برای تبدیل شدن به نمی از ما حل هم مشکلی را داریسرمایهجار و جنجال ضد 

کارساز قدرتمندانه، مهم تر از هر چیز آن است که عماًل و در داری قدرت و میدان 

عرصه جدال روز طبقاتی اثبات کنیم که افقی فراتر از افق موجودیت نظام بردگی 

و  مزدی در پیش روی داریم. بدون داشتن این افق، بدون طرح این افق، بدون آگاهی

اشراف نسبت به چند و چون واقعی این افق و بدون پیکار متحد سازمان یافته ضد کار 

توانیم قدرت گردیم. با تشکیل سندیکا و گشایش باب نمی مزدی برای تحقق این افق ما

شویم، بالعکس بر کل نمی ما قدرت داریسرمایهچون و چرا با سرمایه داران یا دولت 

زنیم. با سردادن شعارهای غلیظ و پرطمطراق ضد می جقدرت طبقاتی خود چوب حرا

اما خزیدن در الک همان مطالبات رفرمیستی دموکراتیک مآبانه نیز نه  داریسرمایه

شویم که راه سوار شدن سوارکاران نمی فقط یک قدرت کارساز ضد کار مزدی
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باید به سازیم. ما می ورشکسته اصالحات را بر موج خشم و قهر و پیکار خود هموار

و به نظام بردگی مزدی به صورت واقعی و عملی  داریسرمایهسرمایه داران، به دولت 

هستیم. باید اخطار کنیم  داریسرمایهاعالم کنیم که خواهان برچیدن بساط سرمایه و 

که نسخه واقعی تغییر عینیت موجود را در دست داریم، باید هر چه شفاف تر فریاد 

و انتظارات ها طه تولید اضافه ارزش را از جهان براندازیم، خواستهخواهیم رابمی زنیم که

ایران  داریسرمایهو جهنم  داریسرمایهما همه مطالبات و انتظاراتی است که جامعه 

سر ها نیست، هیچ گاه نبوده است و هر روز بیشتر از روز قبل با آنها پاسخگوی آن

دانیم که در شرائط استیالی می خوبجنگ دارد. ما قصد فریب خود نداریم. بسیار 

سرمایه در جامعه ایران نه فقط سخنی از افزایش دستمزدی واقعی، دارو، درمان، 

مزد از بی داریبهداشت، آموزش و پرورش و مهد کودک رایگان، الغاء کار کودکان، نگه 

، رفع سالمندان، برچیدن بساط کار خانگی، آزادی سازمانیابی، مبارزه و فعالیت سیاسی

نخواهد بود که حتی امکان فروش نیروی کار و ها تبعیضات کشنده جنسی و مانند این

طبقه ما سلب خواهد شد. برای های اتزاق با بهای نازل آن نیز از بخش اعظم توده

نداریم جز اینکه عمالً اثبات کنیم که آهنگ نابودی ای رهائی از این وضعیت هیچ چاره

ریم. منشور مطالبات ما باید مانیفست جنگ واقعی طبقه ما را دا داریسرمایهحتمی 

علیه بردگی مزدی باشد، پیداست که مجرد منشور نویسی دردی از ما دوا نخواهد کرد، 

را از خواب بیدار نخواهد ساخت. ای هیچ آبی را از آب تکان نخواهد داد و هیچ خفته

منشوری صورت گیرد که پیام باید متحد و متشکل شویم و اتحاد و تشکل ما باید حول 

 نو و جهانی دیگر باشد. منشوری که مشتی انتظار را بهای آمادگی برای برپائی جامعه

خواهد تا به جای می داریسرمایهآویزد، منشوری که از دولت می حاکمیت سرمایهدار 

زد، دینی بودن الئیک باشد، تا ستم ملی را کنار بگذارد، تا تبعیضات جنسی را ملغی سا

را اجازه انتشار دهد، تا قراردادهای موقت کار را ها تا آزادی تشکل عطا کند، تا روزنامه

لغو نماید، تا دستمزدهای سنار و سی شاهی را به وقت پرداخت کند، تا بیکاری را 
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طبقه کارگر نیست. منشور  داریسرمایهمنشور پیکار ضد  ها،کاهش دهد و نوع این

طبقه ما به آستان قدرت های تواند طومار التجاء تودهینم جنگ ضد کار مزدی ما

باشد. این منشور باید بسیار شفاف اعالم دارد که خواستار  داریسرمایهسرمایه و دولت 

محو رابطه سرمایه است و برای این کار دورنمای بسیار روشن عملی دارد. باید این 

ید اعالم کند که خواست ما برای دورنما را بسیار شفاف و عریان و عینی تصویر کند، با

بهداشت و درمان و آموزش و همه چیز، بدون هیچ داد و ستد پولی، خواست ما برای 

یک زندگی انسانی آزاد و ماالمال از رفاه یک خواست بسیار جدی است و با این عزم 

شود که اگر بورژوازی تسلیم نشود ما نظام می مصمم و اراده بسیار قاطع پشتیبانی

را بر سر او خراب خواهیم کرد و کل عینیت موجود را تغییر خواهیم داد.  داریایهسرم

باید ضد کار مزدی متحد و متشکل شد و منشور ما برای این سازمانیابی و اتحاد باید 

تجلی همه وجوه پیکار ضد کار مزدی ما از جمله دورنمای واقعی و شفاف این پیکار 

 باشد. 
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 کمونیسم بورژوائى تاریخ بى تشکیالتى و نقش کارگرى ایران، جنبش

 2003نوامبر 

 2013فوریه ، ویراستاری مجدد

 

دیرى است که گفتگو پیرامون اهمیت متشکل شدن کارگران ایران نقل همه محافل 

است. از طیف سندیکالیستهاى داخل و خارج گرفته تا گروههاى متعدد چپ میلیتانت 

تا وراث سرگردان امپریالیسم  "یسم کارگرىکمون"و سرنگونى طلب، از چپ مدعى 

ستیزى سوسیال خلقى همه و همه، بطور بى امان از ضرورت متشکل شدن کارگران 

سخن میگویند. این گفتگو اکنون همه جا داغ است و براى محافل مختلف چپ به 

مسأله اى محورى در کارزار گفت و شنودهاى جارى گروهى تبدیل شده است. در این 

نمى پردازد که تجربه یک قرن پیکار  به طرح و بررسى این پرسش چکسمیان هی

کارگران در زمینه سر و سامان دادن به  مستمر کارگران ایران و از جمله فرایند تالش

روى ما قرار داده است. اینکه  چه درسهاى اساسى را در پیش امر تشکل خویش

کدام بستر و با کدام جهتگیرى و  را چگونه، در کارگران خود امر متشکل شدن خویش

مضمون دنبال کرده اند؟ اینکه پیشینه پیگیرى یا ناپیگیرى کارگران در کار این 

تشکل یابى چه بوده و چیست؟ اینکه فعالین کمونیست در بطن و متن واقعیت 

رویکرد و نگاه و پراتیک جارى کارگران چگونه مى توانند به نیازهاى طبقاتى روند این 

مکانى در این مباحثات  ،ابى پاسخ دهند و...، معموالً مگر در موارد کمیابتشکل ی

روى فعالین  اشغال نکرده است. مقاله حاضر بناست دفتر این معضل را در پیش

لغو کار مزدى طبقه کارگر بازگشاید. آنچه که در گرد و خاک انبوه  کمونیست جنبش

ائى رایج پدیده اى فاقد اهمیت کارگرستائى یا دود و غبار متراکم کمونیسم نم

لغو کار مزدى مسأله اى سخت قابل تأمل،  کندوکاو است براى فعالین جنبش

در کارزار طبقاتى و عرصه اى براى جستجوى راه حلـى  گرهگاهى بسیار حساس
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شفاف در کار سازمانیابى طبقاتى توده هاى کارگر است. سؤال بسیار اساسى این است 

زمینى و بالفعل تکاپو یا پیکار کارگران براى امر تشکل و متحد شدن که فرایند واقعى، 

از چه گذرگاههائى عبور کرده است و اینک در چه وضعى است و بر پایه کدام  خویش

هاى نهفته در آن  این تاریخ و واقعیت عوامل بنیادى اینگونه است؟ از البالى کاوش

تر  کارگرى را هر چه ملموس جنبشاست که مى توان رمز و راز پراکندگى تاکنونى 

راه برون  طلبید و دریافت و در همین گذر عوامل ریشه اى این پراکندگى را به چالش

 را جستجو نمود. مشکالت سازمانیابى طبقاتى اش هاز چنبر رفت این جنبش

 طبقه کارگر ایران و معضل دیرپاى تشکل یابى 

ریخى آکنده از مبارزه و جنگ و ستیز علیه تاریخ حیات اجتماعى طبقه کارگر ایران تا

و ستم سرمایه دارى است اما یک شگفتى بارز این حیات طوالنى  استثمار و توحش

کامالً گسسته و بى قوام توده هاى کارگر براى سر و سامان دادن به امر  پیکار، تندنس

کارگران  ونبارمستمر و غالباً خ هاست. در طول صد سال مبارز خویش تشکل طبقاتى

این نگاه کلـى مستثنى ساخت.  زمانى کوتاه را مى توان از شمول هایران تنها سه دور

ادامه مى  1929سال بیستم شروع و تا  هپایانى نخستین دهه از سد با بخشاول  هدور

 1953تا  1942دوم نیز تا همین حد کوتاه است و از فاصله میان  هیابد. عمر دور

بسیار کوتاهتر و به یکى دو سال ها وم از هر دوى این دورهس هتجاوز نمى کند. دور

زودگذرا را که  هدود مى گردد. اگر عمر این سه دورمح 57قیام بهمن  و پس پیش

مستمر غیرمسالـمت  هنمى کند، از یک قرن تاریخ مبارز سال تجاوز 30مجموعاً از 

سال آن ما شاهد  70ى کارگرى ایران کسر کنیم در مابق آمیز و عموماً خونین جنبش

چشمگیر و مؤثر توده هاى کارگر براى دستیابى به یک تشکل  جنب و جوش

تا  32مرداد  28استخواندار و پایدار طبقاتى نمى باشیم. در فاصله میان کودتاى سیاه 

کارگرى  گفتگوى برپائى یک تشکیالت استوار کارگرى حدیث داغ جنبش 1356سال 

که طبقه کارگر ایران در طى همین دوره اعتصابات بسیار  نیست و این در حالـى است
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هاى خونبار متعددى را در قلمروهاى مختلف  عظیمى را سازماندهى مى کند و خیزش

کارگر کوره پزخانه هاى  30000از  مى گذارد. اعتصاب بیش کار و تولید بنمایش

انجام با اشغال از مقاومتى متحد و یکپارچه سر که پس 1338تهران در خرداد سال 

تمامى مراکز کار توسط نیروهاى دژخیم رژیم سرمایه دارى شاه و کشتار سبعانه 

کارگر در هم کوبیده شد. اعتصاب سه هفتگى کل معلمان در سراسر  50متجاوز از 

، اعتصابات متعدد و متوالـى کارگران کارخانه هاى مختلف 1340جامعه در سال 

صاب مجدد کارگران کوره پزخانه هاى تهران در سال ، اعت40تا  32اصفهان در فاصله 

، اعتصاب کارگران نفت، سد دز، نانوائیها و فراوان اعتصابات دیگر که همگى در 1341

تر و اساسى تر  رخ داده است، اما از همه اینها بسیار مهم 40و  30طول سالهاى دهه 

دون تردید یکى از تا وقوع قیام بهمن است. این دوره ب 50فاصله میان شروع دهه 

طوفانى ترین دوره هاى مبارزه، اعتصاب و جنگ و ستیز کارگران با سرمایه داران در 

کارگرى ایران است. دوره اى که  سراسر جامعه و در تمامى طول تاریخ حیات جنبش

هر کارگر ایرانى سه بار در اعتصاب  1355مطابق آمارهاى رسمى دولتى در سال 

 شرکت نموده بود.  

خفقان تیره و تار رضاخانى نیز مبارزات کارگران به راه خود ادامه داد و  هدور در

 هگستردهاى بسیار  تا زمان حاضر ما شاهد مبارزات و خیزش 1360باالخره از سال 

توده هاى کارگر ایران در قلمروهاى مختلف کار و تولید و همه عرصه هاى زندگى 

هاى خیابانى و اشکال  ، خیزشراضاجتماعى هستیم. در یک کالم اعتصاب، اعت

گوناگون مبارزات طبقه کارگر هیچگاه، حتى در زیر فشار هارترین و سبعانه ترین 

دیکتاتوریهاى سرمایه خواه نوع سلطنتى و خواه نوع اسالمى آن متوقف نگردیده است 

براى سازمان یافتن و بوجود آوردن یک تشکیالت استخواندار و قابل اتکاء  اما تالش

طبقاتى مکان واقعى خود را در فرایند این مبارزات اشغال نکرده است. بعدًا خواهم 

بعنوان  1332تا  1320حتى در طى سالهاى ها گفت که آنچه که در طول این دوره
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اتحادیه یا هر نوع تشکل دیگر کارگرى بر پا گردیده است نه منبعث از مبارزات جارى 

ر غالب آلترناتیوى در مقابل سازمانیابى راستین ضد سرمایه دارى طبقه کارگر که بطو

 توده هاى کارگر بوده است.  لغو کار مزدی جنبش

تا اینجاى مطلب با هیچ راز نهفته یا حرف تازه اى مواجه نیستیم. این واقعیت که 

 کارگران ایران در طى دوره هاى مذکور بطور فعال دست اندرکار سازمان دادن جنبش

پدیده اى روشن است. گروههاى چپ نیز اند یه دارى خود نبودهطبقاتى و ضد سرما

رغم پاره اى کلـى بافیها، ه باند رابطه دیده هر کجا خود را ملزم به ابراز نظرى در این

نهایتاً منکر این واقعیت نشده اند، اما مسأله اساسى نه اعتراف به واقعیت پدیده بلکه 

نیاز به ژرفکاوى  پ عموماً و بدون احساسکالبدشکافى رمز و راز واقعى آن است. چ

طبقاتى و اجتماعى موضوع، دلیل مسأله را یک راست در کارکرد دیکتاتورى و نبود 

آزادیهاى سیاسى درون جامعه کندوکاو کرده است. نوعى تبیین که بنا بر درونمایه 

است. طبقاتى آن اتفاقاً چپ و راست را یکجا به هم گره زده و با هم همصدا ساخته 

بعنوان مثال هم حبیب الجوردى و حزب توده یا اکثریت و برخى گروههاى دوم 

خردادى ریشه فقدان تشکلهاى کارگرى را به کمبود توسعه سیاسى یا نبود دموکراسى 

حزب کمونیست "و  "حزب کمونیست ایران"و هم اند و فضاى باز سیاسى ارجاع داده

یل بازماندگان چریکهاى فدائى فشار و طو و شبکه عریض 3یا طیف خط  "کارگرى

خفقان و سرکوب پلیسى رژیمها را تعیین کننده ترین دلیل فروماندگى توده هاى 

 دانسته اند. چرا چپ قادر به فرا رفتن از تحلیل خویش کارگر در سازمان دادن جنبش

؟ نکته اى است که در گوشه اى از این و حزب توده اى نشده "الجوردى"هاى نوع 

 ،اید تصریح کرد که برخى محافل چپته بدان اشاره خواهد شد اما در همین جا بنوش

که در کنار عامل دیکتاتورى بعنوان اند بویژه عناصر منفرد چپ در مواردى کوشیده

 علت مهم عدم تشکل یابى کارگران به علل دیگرى نیز اشاره کنند. بعضاً حتى تالش

یگر را در مقابل عامل سرکوب و قهر و خفقان تا اهمیت این یا آن مؤلفه داند کرده
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یک از این  رژیمها بسیار برجسته سازند. آنچه مهم است این است که در هیچ

ما شاهد جهتگیرى نگاهها به سوى ریشه واقعى و بنیادى ها و کنکاشها کوشش

اساساً موضوع نوشته حاضر ها معضل نبوده و نمى باشیم. بررسى این دید و دریافت

، با این حال بى مناسبت نخواهد بود اگر براى دقیق تر شدن بیشتر مسأله چند نیست

 و چون برخى از آنها را بطور گذرا و فشرده مرور کنیم. 

تداوم و گسیختگى در سازماندهى مبارزات  »در مقاله اى زیر عنوان "ى آشتیانىعل"

و اساسى در امر  ضمن رد عامل دیکتاتورى به مثابه تنها فاکتور مؤثر «طبقه کارگر

پرولتریزه شدن دهقانان "تعیین کنندة  پراکندگى توده هاى طبقه کارگر ایران بر نقش

جابجائى محمل " هبعالو "ن ایرانمهاجر و بافت روستائى و پوپولیستى، مذهبى کارگرا

به بعد یا  "40و دانشگاهها از دهه  کمونیستى از کارگاهها به مدارس مبارزه جنبش

گذارد. ایشان معتقدند که در فاصله  رى از این دست انگشت تأکید میعوامل دیگ

ى مانند مهاجرت بخشى از کارگران عوامل 1332تا  1320و  1299تا  1285سالهاى 

کارگرى نیرومند آن دیار، ارتباط روشنفکران  به روسیه و تأثیرپذیرى آنان از جنبش

یک سامان جامعه سنتى یا رابطه ایرانى با این کارگران، تداوم نظام صنفى بعنوان 

ت و نخس هبا مبارزات توده هاى مردم در دورمستقیم فعالین سوسیالیست آن روزگار 

دوم سبب گردید که طبقه کارگر ایران در سطحى  هدخالتگرى حزب توده در طى دور

به دلیل فقدان این ها بپردازد اما در سایر دوره گسترده به کار سازماندهى خویش

گسسته شدن سنت کار تشکیالتى و بویژه و از همه مهمتر تغییرات وسیع در  ها،مؤلفه

بافت اجتماعى طبقه کارگر و غلبه عناصر نوپاى فاقد تجارب مبارزات اتحادیه اى، از 

که بگذریم پژوهندگان  "علـى آشتیانى"اهمیت سازمانیابى خود غافل ماند. از مقاله 

شاره کنار فاکتور دیکتاتورى به عوامل مؤثر دیگر اکه در اند منفرد دیگرى نیز کوشیده

و ها هویت"د آگاهى به معناى بر مؤلفه هائى مانن دکنند. آصف بیات به نوبه خو
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، "سنت سازمانگرى"، "تصورات اجتماعى منبعث از موقعیت کارگران در روابط کار

 است.  نهادهو مانند اینها انگشت  "کوروپوراتیسم"، "کیفیت رهبرى"

بعالوة عامل دیکتاتورى که طبیعتاً  "بیات"و  "آشتیانى"ات مورد تأکید مقاالت نک

خطوط اساسى و محتواى غالب  هکنند ن نیز هست، در مجموع منعکسمورد تأیید آنا

منفرد  تمامى نقد و بررسى هائى است که تا امروز توسط جریانات چپ یا اشخاص

مطالعه  طبقه کارگر ایران در معرض پیرامون علل و زمینه هاى استمرار پراکندگى

خوانندگان قرار گرفته است. سخن اصلـى من این است که کل مؤلفه هاى فوق در 

عین حال که هر کدام به سهم خود تأثیرى بارز و با شدت و ضعف متفاوت بر روى 

روند پراکنده ماندن و متشکل نشدن طبقه کارگر ایران داشته است اما هیچکدام عامل 

 ى و سرنوشت ساز این روند نبوده و نیستند. بنیاد

دیکتاتورى بطور قطع مانعى عظیم بر سر راه متشکل شدن کارگران است اما شواهد 

ها فراوانى در دست است که کارگران در زیر فشار هارترین و متمرکزترین دیکتاتورى

بطور هم خود را متشکل ساخته اند. پاره اى از تشکلهاى کارگرى امریکاى التین 

در شیلـى و بولیوى یا سازمانهاى کارگرى افریقاى جنوبى و حتى فیلیپین از  مشخص

کارگران الجرم از یک  هو مبارز شته هر اعتصاب و اعتراضاین نوع بوده اند. از این گذ

، متحد و پرقدرت برخوردار سازماندهى خفته و نامرئى اما بسیار با صالبت، خودجوش

کار و که از اعماق استثمارشوندگى و ستمکشى و شرائط است. نوعى سازماندهى 

نیروى کار مایه و مالط مى گیرد و هیچ نوع  هفروشند هزیست و انتظارات مشترک تود

دیکتاتورى حتى سبعانه ترین و فاشیستى ترین آن نیز قادر به جلوگیرى از تحقق آن 

گ و کوچک کار در نیست. اعتصابات چندین هزار نفرى کارگران ایران در مراکز بزر

ملـى و  کفش ، از ذوب آهن و نفت و گروه صنعتى شهریار یا50نیمه نخست دهه 

الستیک  ها،ایران ناسیونال و ارج و مینو و گروه صنعتى بهشهر گرفته تا نساجى

تا قیام سراسرى کارگران کوره پزخانه هاى اطراف تهران  ها،سازیها وکشت و صنعت
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دار بودند و با توسل به نیابى خفته و خودجوشى برخورهمه و همه از چنین سازما

تشکل گاهى اوقات تا سه هفته تمام در مقابل وحشیانه ترین تهاجمات  ههمین شیو

 رژیم شاه پایدارى کردند.  

 هتواند به مثابه عامل تعیین کنند نمى سنت سازمانگرى نیز با همه مؤثر بودنش

ار گیرد. نقطه عزیمت کارگران در مبارزه متشکل شدن و نشدن کارگران مورد بحث قر

حاصل ها بطور کلـى و از جمله فرایند متشکل شدن آنان نمى تواند سنت باشد. سنت

پروسه پیکارند و طبیعى است که بنوبه خود بر چند و چون کارکردها و جهتگیریهاى 

نیستند. بعدى پیکار کارگران تأثیر دارند اما به هر حال عنصر سرنوشت ساز این روند 

به رغم باال بودن درصد شمار کارگران جوان یا  1970طبقه کارگر ایران در دهه 

دهقانان، باز هم در  هشده و مبدل به نیروى کار مزدى شدسرریز مستمر نسل خلع ید 

بى سنت تر، بى پیشینه تر و نوپاتر نبوده است. این  1920تا  1906با دورة  قیاس

به این سوى قطعاً با استحکام و  1357ان از قیام بهمن حکم در مورد طبقه کارگر ایر

پژوهشگران یاد شده حتى  هق است. سایر مؤلفه هاى مورد اشاراطمینان بیشترى صاد

از دو عامل باال هم کمتر تعیین کننده و سرنوشت سازند و مجموع آنها در هر حال 

همچنان در  باشد. بدین ترتیب این سؤال اساسى اساسى ما نمی پاسخگوى پرسش

کارگرى ایران قرار  مقابل کلیه فعالین راستین یا مدعیان تعلق به طیف فعالین جنبش

سال کمترین موفقیتى  100دارد که به راستى چرا توده هاى کارگر ایران در طول این 

بدست نیاورده اند؟ چرا طبقه کارگر ایران تا زمان  در کارزار متشکل شدن خویش

 پراکندگى و بى تشکلـى باقى مانده است؟  حاضر در این سطح از

کارگرى ایران  پاسخ واقعى و شفاف این سؤال بر پایه آنچه تاریخ دور و نزدیک جنبش

سرگذشت  و جهان تصدیق میکند یا آنچه که نگاه ژرف درک مادى تاریخ از کاوش

ر شکست کمونیسم طبقه کارگر د نماید این است که عوارض استخراج می این جنبش

در سطح مارکسی روسیه دهه سوم قرن بیستم و متعاقب آن عقب نشینى کمونیسم 
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هاى ناسیونالیستى  جنبش هسوسیالیسم اردوگاهى، برآمد گستردبین الـمللـى، عروج 

و سوسیال خلقى در جهان، پیوند شوم ضد کارگرى و ضد کمونیستى دو جریان اخیر 

دى و تأثیرات مرکب و مشترک همه لغو کار مز با هم، منزوى شدن کمونیسم جنبش

کارگرى ایران علت اساسى و ریشه  جنبش هبر روى موقعیت دوره به دورها فهاین مؤل

طبقاتى خود  محورى عدم موفقیت طبقه کارگر ایران در کار سازمان دادن جنبش

بوده است. این نه یک نظریه پردازى مکتبى یا استنتاج عقیدتى بلکه واقعیتى است که 

نگى آن را مى توان در البالى حقایق تاریخ و آنچه بر سر طبقه کارگر رفته است چگو

کارگرى ایران در این زمینه معین چه مى گوید و  کندوکاو نمود. ببینیم تاریخ جنبش

 دهد؟  روى ما قرار می هائى را در پیش چه درس

ن زندگى و کار و باید در متنخستین جرقه پیکار کارگر ایرانى براى اتحاد و تشکل را 

فقاز و ترکستان روسیه در کارگران فرارى به باکو و سایر شهرهاى مختلف ق همبارز

جریان خیلی سریع در که  یکارگر جنب و جوشجستجو نمود. این  پیش هشروع سد

صف آرائی کرد، اگر چه تحت تأثیر فضای مسلط چپ روز و  "حزب عدالت" موسوم به

اسیر سنت لنینی حزب نامید اما بیشتر از آنکه « حزب»ا خود ر ،موازین کار بلشویسم

توده کارگر مهاجر برای سازمانیابی  داریسرمایهسازی باشد، تالش خودپوی ضد 

بر همین مبنی و تا جائی « حزب عدالت» ساخت. می قدرت مبارزه خود را منعکس

را با هائی شد، ویژگیمی که به رویکرد خودجوش و طبقاتی توده کارگر عضوش مربوط

مبارزه قلمروهاى مختلف  داشت. داریسرمایهضد  کرد. جهتگیریمی خود حمل

و  جامعیت طبقاتى زد.می سرمایه ستیز به هم پیوند کارگران را در یک مفصلبندی

نمود. می را دنبال داریسرمایهمختلف طبقه کارگر در مبارزه علیه های اتحاد بخش

پراتیک های را بر بستر همبستگیکارگران  زپروسه سازمانیابی و مبارزه رو

 برد. می ستی پیشانترناسیونالی
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 رسمی و روایت تحزبش، به طور قطعهای در تعابیر عقیدتی، سیاست "حزب عدالت"

رنج مى  کمونیسم خلقیهای انگاره یاسوسیال دموکراتیک  ،ناسیونالیستى توهماتاز 

های توده مبارزات داریسرمایهضد  یکردرو ،تأثیراتشبه رغم ها این آالیشبرد. اما 

از رهبران گرفته تا بدنه و همه  در کل ساختارش «حزب»نمود. نمی را مهار عضو

کثیر مزدبگیرانى که زیر فشار استثمار و ستم و  هودمتشکل از کارگران بود. ت فرادشا

جوى همه نوعى سرمایه دارى، از خانه و کاشانه خود آواره شده و در جست توحش

 در متن شرائط ،ایجان روسیه شده بودند. در آنجایافتن کار و تأمین معیشت راهى آذرب

متحد، دستجمعى و سراسرى علیه سرمایه  ه، ضرورت مبارزکار و ارتزاق و زندگى

مى کردند. مساوات  گوشت و پوست لـمس همهداران و کل نظام سرمایه دارى را با 

از همه سو  ...و  "ها سوسیالیست" ها،دموکرات هاى وطنى، سوسیال دموکرات ها،چى

را  "میهنى آباد"مبارزه براى  ،طبقاتى، ناسیونالیسم، مذهب ازشآهنگ اصالحات، س

ساز مى کردند، توده هاى کارگر نیز طبیعتاً از تحمل فشار این سموم و آنان  در گوش

هموطنان "سوى ا نه امان نبودند اما راه خود ر درها زرق و برق دروغین این کژراهه

ده نویسان ، نه طرف وع"میهن آباء و اجدادى"، نه سمت عشاق توسعه صنعتى "مصلح

همجوشی و همپیوندی سمت ه بردگى مزدى، که یکراست ب همساوات و رفاه در سیطر

ه کار مزدورى، ب سوى پیکار عظیم اجتماعى و طبقاتى علیه اساسه ب با کارگران روس،

حفارى مى کردند.  مکمونیسم و مانیفست کمونیسکارگرى و  مسوى انترناسیونالیس

نیروى کار کاپیتال و  هفرارى فروشند هیت غالب و قریب به اتفاق این توداکثر

ست نخوانده بودند. آنان زیر مهمیز فقر و ادبار و نکبت سرمایه دارى از داشتن مانیف

همان چیزی  شانارزندگى، شرائط و سرنوشت ک اما سواد خواندن هم محروم بودند.

هاى کاپیتال  محتواى آموزش نقد مارکسی اقتصاد سیاسی وزمینه هاى مادى  بود که

ضد سرمایه را کار پیپروسه و  آفریدمی را این وضعیت علیه اعتراض ،را تعیین مى کرد

را داری  اینان در بند بند وجودشان استثمار سبعانه سرمایهساخت. می اجتناب ناپذیر
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 می یدند و حقارت و زبونى و نابرابرى منبعث از بردگى مزدى را لـمسدرد مى کش

کردند. راه نجات واقعى از برهوت سوزان گرسنگى و حقارت را مى جستند و در کارزار 

 را نه از جنسها این جستجو مساواتیان، دموکراتها، سوسیال دموکراتها یا سوسیالیست

نوید محو استثمار،  مى دیدند. بالعکس خود که ابوابجمعى طبقاتى دشمنان خویش

کارگر  هحنجر جنبش کارگری وکه از صور  انقالب کارگرى و برچیدن طبقات

سمت مى  روسى ساز مى شد او را به مانیفست، به کمونیسم و به مارکس کمونیست

در بطن شرائط کار و زندگى و مبارزه و جهتگیرى  «حزب عدالت» داد. تشکیل 

کارگران مهاجر ایرانى در باکو توسط پیشگامان آشنا، مورد اعتماد،  اجتماعى و طبقاتى

 هاعالم گردید و فرداى آن روز تود صاحب نفوذ، خوشنام و فداکار همین کارگران

نیروى کار ملتهب و دست از پا نشناخته از تمامى مناطق دور و  هرارى فروشندوسیع ف

ردند. محله صابونچى هجوم ب طبقاتى خود بسوى تشکلنزدیک براى اعالم تعلق به 

 انهاى شکسته و کثیف کارگر بر روى نیمکت مؤسس هتمامى جلسات از جمله، کنگر

معادن نفت تشکیل شد و کمیته هاى کار و ارگانهاى پیشبرد فعالیت تشکیالت از 

میان هزاران کارگرى انتخاب گردید که از بام تا شام با ریسمان و دلو، نفت اعماق 

هاى  همه بخش «حزب عدالت» . در درون آوردندمی سطح زمین منتقلچاهها را به 

و کارگران مهاجر دست در دست هم صف واحدى را در مقابل تشکلهاى متعدد 

گرایشات مختلف بورژوازى تشکیل مى دادند. معلمى که به کارگران و فرزندان آنها 

کرد، کارگران فنى و  مى داد، بهیار و طبیب و پرستارى که کارگران را مداوا می درس

واحد با هدف مبارزه علیه استثمار و علیه مظالم و  تشکیالتیساده، همه و همه در 

از یکسو  «حزب» ستمکشى و بیحقوقى جامعه طبقاتى به هم پیوند مى خوردند. 

ظرف همدوشى و همرزمى کارگر مهاجر ایرانى با کارگر بلشویک روسى بود و از سوى 

ترین شکل ممکن در پیکار جارى همزنجیران  ر را به فعالدیگر همین کارگر مهاج

 در داخل جامعه ایران به میدان مى کشید. طبقاتى اش
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 و سرنوشت سازمانیابى کارگران  "حزب کمونیست ایران"

درست باشد باید اند اگر آنچه بر سینه تاریخ ثبت است یا شاهدان عینى رخدادها گفته

کارگران ایرانى در باکو کمتر به  «حزب عدالت»  که سخن قبلی خود را تأکید کنیم

 کار انترناسیونال اول گرایش هو بیشتر به سیر "قالبیون حرفه اىحزب ان"سنت 

اما در مورد شروع پروسه متشکل شدن کارگران در درون جامعه آن  داوریداشت. این 

راى اتحاد و ب توده هاى کارگر روز ایران اساساً صادق نیست. در اینجا اولین تالش

میانى بختک وار و فرصت طلبانه یک حزب مشروطه طلب ناسیونالیست، تشکل از پادر

داغدار است. عمر این دوره بسیار کوتاه و در گفتگوى حاضر  "حزب دموکرات"یعنى 

از  و پس 1918ما اساساً هیچ سوژه اى براى ارجاع نیست. معضل اساسى به سالهاى 

نظر مى ه گردد. ب بر می "حزب کمونیست ایران"گرى ظهور و دخالت دورانآن، به 

هاى تاریخى کارگران ایران براى  و خیزشها رسد که نطفه هاى اولیه شکست تالش

و دیدگاههاى مسلط سوسیال ها را باید در بطن سیاست سازمانیابى طبقاتى خویش

باید دموکراتیک و سوسیال خلقى این زمان و بعد جستجو نمود. مقدم بر هر چیز 

شکست  هشته و حال، ریشه معضل یا شالودتأکید کرد که بر خالف باورهاى رایج گذ

در رابطه با تشکل طبقه کارگر را  "حزب کمونیست ایران" آمیزى و بى فرجامى تالش

نباید در بى توجهى جریان مذکور به اهمیت سازمان دادن و متحد نمودن کارگران 

و ارگانیک توده هاى  که اوالً استقبال خودجوش. همه شواهد و اسناد حاکى است دید

 کارگر آن ایام براى متشکل شدن بسیار چشمگیر و خیره کننده است و ثانیاً تالش

 هایش مناطق مختلف و حتى موفقیت "سازمان دادن کارگران"حزب کمونیست براى 

حدود مربوط مى شد، تا ها تا جائى که به انتظارات و اهداف مترتب بر این تالش

 زیادى گسترده است. 

 ها،نانوائی ها،کارگران چاپخانه 1921شده است تا پایان سال  مطابق آنچه گزارش

و دوزندگیها در سطح قابل ها هاى مختلف بازار، پست و تلگراف و تلفن، کفاشى بخش
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بردند. فقط در شهر  توجهى پروسه سازمان دادن اعتراضات و مبارزاتشان را به پیش

کارگر شاغل این منطقه در درون سندیکاها و  50000نفر از کل  10000حدود تهران 

و تشکلهاى کارگرى ها جمعیتهاى کارگرى متشکل بودند. شمار کارگران عضو اتحادیه

ها از این حدود بسیار بیشتر است. بر پایه همین اسناد و گزارشها شاغل در شهرستان

متشکل در سندیکاها در سراسر ایران به  جمعیت کارگرى 1922تا قبل از پایان سال 

عظیمى از آنها را کارگران شهر  نفر بالغ مى شود که بخش 43000رقمى نزدیک 

 تبریز تشکیل مى دهند. 

کارگرى و ضرورت مشارکت در  نوبه خود نسبت به جنبشه ب "حزب کمونیست"

 هى متحدشورا» پروسه سازمان دادن آنها هیچ بى توجه نبوده است. طرح تشکیل 

و سندیکاهاى کارگرى در درون این ها و پیوند زدن شمار قابل توجه اتحادیه «کارگران

و فعال حزبى مانند افتخارى، آوانسیان، تنها، شرقى،  نهاد، حضور چهره هاى سرشناس

، رویکرد عنصر حزبى فعال، پرتجربه و "شورا"حجازى و دیگران در این به اصطالح 

ارى براى سازمان دادن مبارزات کارگران نفت و موفقیت وى چاره پردازى چون افتخ

بسیج نیرومند این اتحادیه در  اتحادیه مخفى نفتگران جنوب و سپس در تأسیس

، حضور بسیار جدى و مؤثر و موفقیت بار سید محمد کارزار علیه دولت انگلیس

همه گواه بارز  در متشکل نمودن کارگران مراکز کار اصفهان همه و ا(تنه)اسماعیلـى 

 حساسیت جدى و دخالتگرى نسبتاً وسیع حزب مذکور در روند سازمان دادن جنبش

 کارگرى آن روز است. 

معضل اساسى کار طبقه کارگر ایران در  ها،به این ترتیب و با توجه به همه این مؤلفه

هست نه  تشکل یابى کارگران در دوره هاى پسین نیز سنگ بناى معضلاین دوره که 

به سازمان  "حزب کمونیست "بى مهرى  نه ،به سازمانیابىکارگر  بى رغبتى توده

کارگرى به مبارزه، اهداف،  "چپ"و فعالین  " بحز"نوع نگاه  که ،کارگراندادن 

 مسائل جنبش کلراه حلها، مطالبات جارى، روایت سازمانیابى طبقاتى و  ها،جهتگیری
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ایران به رغم برخى بارقه هاى  "کمونیست حزب"ضد سرمایه دارى طبقه کارگر است. 

 ،هاى انترناسیونال اول، در مجموعکار کمونیست  هضعیف یا کورسوهاى برتافته از سیر

از تضعیف و طرد جناح چپ آن، حزبى در سنت و داربست سیاسى  ویژه پسه ب

کارگرى این  کمینترن بود. آنچه کمینترن براى جوامعى مانند ایران و براى جنبش

ات راست و چپِ متأثر کرد مستقل از نوسان شورها طرح، گفتگو، توصیه و تنفیذ میک

ملزومات سازماندهى به  ،، نسخه درد هر جنبشى بودهاى درونى اش یاز جناح بند

نداشت. مسأله اخیر در مباحثات،  هیچ ربطی لغو کار مزدى طبقه کارگر جنبش

کمینترن هیچ مکان و وزن خاصى هاى احزاب عضو  و اتخاذ سیاستها تصمیم گیری

ها . در اینجا مشاجرات و شور و هیجانتوانست احراز کندنمی و را احراز نمى کرد

خورد. نقطه  ضد امپریالیستى چرخ می عموماً حول محور مصالح و مقدورات جنبش

ى جوامع!! ا انکشاف کاپیتالیستى مستقل و ملآغاز و پایان بحثها ضدیت امپریالیسم ب

میکروسکپى نیروهاى  صف متحد خلق علیه امپریالیسم!!، کنکاش عرض طول و

ذیصالح حضور در جبهه متحد ضد امپریالیستى!!، اجتناب از هر گونه چپ روى!!، 

! "بورژوازى ملـى"به خطر رمیدن  احتراز از طرح سوسیالیسم و اجتناب از دامن زدن

براى  تالش پریالیسم مهاجم!ین پیکار علیه ام! از صفوف متحد"مالکان لیبرال"یا 

بى امان براى احراز هژمونى  هوکراتیک ضد امپریالیستى!!، مبارزتدارک انقالب دم

این هژمونى از سوى بورژوازى ملـى و  و پذیرش "جبهه خلق"در  "احزاب کمونیست"

 مالکان انقالبى ضد امپریالیست!!! و فراوان مسائل دیگر از این دست بود. 

براى حل و فصل معضالت همآوردى  در پر پیچ و خم تالش «مینترنک »عضو  احزاب

راه رشد  همزمان دیگر دنیاى سرمایه دارى و هموارسازى با بخش "اردوگاه"

 نقش! !«غیرسرمایه دارى» هبه شیو«  مستعمرات و نیمه مستعمرات »کاپیتالیستى 

در حال بالیدن ع روشن مى ساختند. این طبقه در همه این جوامنیز طبقه کارگر را 

سر جنگ و  داریسرمایهبا سرمایه داران و نظام در حال انکشاف  پوخود هرچندو  بود
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ابوابجمعى  منظر احزاب کمونیست ازاین طبقه های توده. تکلیف ستیز داشت

خود را و تأثیرگذاری و مبارزه  و قدرت تفکر و حواس همه هوش این بود کهکمینترن 

ضد  "صف خلق"از !!  «مالکان لیبرال انقالبى»و !! «بورژوازى ملى» کار بندد تا اوالً ه ب

برای سیر لقمه نانى نیز  اگر بشود !! ثانیاً نشوندامپریالیست!! و متحد کمونیسم!! جدا 

معیشتى محروم  هو از یک حداقل ساد کردن شکم خود و زن و فرزندش به دست آرد

قدرت رسیدن فرجام کارش به یفاء نماید که تر نقشى ا نماند. ثالثًا و از همه اینها مهم

و استقرار سرمایه دارى دولتى با بیرق !! «دولت کارگرى» زیر نام  «احزاب کمونیست»

  !!«جامعه سوسیالیستى و کمونیستى باشد»

طبقاتى توده  هبا عزیمت از این منظر مشکل مبارزعضو کمینترن  «احزاب کمونیست»

بارزه براى دستمزد و بهبود م فصل مى نمودند!!خیلـى ساده حل و هاى کارگر را 

قدرت رساندن ه با دورنماى ب ،ضدامپریالیستى همبارز موازیندر چهارچوب  معیشت

نسخه زیر پرچم سوسیالیسم!! ، دولتی داریسرمایهو استقرار  «حزب کمونیست»

 شد.می جنبش کارگری کشورها برایها آنحاضر و آماده 

کارگرى  جنبش کنارعنوان یکى از احزاب کمینترن در  هب «حزب کمونیست ایران»

ایران تشکیل گردید. این سؤال براى هر فعال کمونیست گذشته و حال ایران یا دنیا 

چه ها چنین حزب یا احزابى با چنان دلمشغولی ، راستیراستىاهمیت است که حائز 

فتند و با این طبقه مى گر دوشه طبقاتى توده هاى کارگر ب هنقشى در رابطه با مبارز

کردند؟ پاسخ اوالً پیچیده نیست.  جارى این طبقه چه مراوده اى برقرار می و جنبش

ثانیاً تاریخ ما به ازاء مادى و اجتماعى آن را با شفافیت هر چه بیشتر در برابر روى ما 

 هاتحادیه اى براى مبارزات روزمر قرار داده است. تجویز سندیکالیسم و جنبش

هاى حزب، تصویر یک  فروشندة نیروى کار از سیاست ه، تبلیغ دنباله روى تودکارگران

در ذهن توده  دولتی داریسرمایهبا صدر و ذیل نام کمونیسم ه دورنماى آخرتى ب

براى بسیج کارگران حول امپریالیسم ستیزى ناسیونالیستى و باالخره  ، تالشکارگر
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جنبش ضد کار مزدی طبقه و سازمانیابى وارد نمودن ضربات کوبنده بر روند بالندگى 

 این احزاب بود.  داری کارگر تنها محصول میدان 

رویکردها و تاریخ حیات چپ از شروع قرن بیستم به این سوى همه جا آکنده از این 

در باره اش بحث  کافى هبه انداز موضوعی که در جاهای دیگر است.ها گمراهه پردازی

سینه چاک انقالب  خلقىچپ تأکید است این است که  آنچه اینجا موردکرده ایم. 

دلباخته تکه پاره کردن طبقه کارگر چپ  ،بورژوائیدموکراتیک و امپریالیسم ستیزى 

سوى  پیشروان درو تشکلهاى توده اى در یکسو و رهبران و تشکل حزبى ها به توده

ط قادر به نه فقدانست، چنین چپی نمی را کارگرکارگر غیر مولد  که یدیگر، چپ

در  طبقه کارگر نبود، که بالعکسهای صف ضد کار مزدی و کمونیستی تودهتقویت 

پیکار ضد  برایکارگران  سازمانیابی اساس کل پراکسیس خود اعم از نظر و عمل،

شدت مورد آسیب و آماج ضربه قرار مى داد. متشکل نمودن توده ه را بسرمایه دارى 

پیشبرد مطالبات صنفى و سندیکالیستى در یک  هاى کارگر در سندیکاها و براى

 سوى و همدوشى سیاسى طبقه کارگر با امپریالیسم ستیزى ناسیونالیستى یا جنبش

طبقه  داریسرمایهنه راه سازمانیابی ضد  ،دموکراسى طلبانه خلقى در سوى دیگر

 کارگر که بالعکس راه کفن و دفن این رویکرد و جنبش در گورستان رفرمیسم راست

. قباًل گفتیم که کارگران در طى این دوره بیشترین جنب و و چپ به نفع بورژوازی بود

آوردند. آنان متشکل مى شدند  عمل میه را براى متشکل شدن خود ب و تالش جوش

نیروى کار،  و بیحقوقى منبعث از رابطه خرید و فروش دیکتاتوریتا علیه استثمار و 

دیهاى سیاسى در جامعه، علیه نظام اقتصادى و و خفقان و فقدان آزا ستمعلیه 

در ایران مبارزه  اجتماعى مسلط، علیه سرمایه هاى انگلیسى و جنایات دولت انگلیس

در این قلمروها به رهنمودها و راه  کنند. کارگران براى پیشبرد مبارزات خویش

اعتماد  ندراندمی حلهاى کسانى که از کمونیسم و از پیکار علیه سرمایه دارى سخن

مودند. معضل آنان در کردند و از متحد شدن حول پرچم کمونیسم استقبال مى ن می
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و  «استقالل صنعتى میهن»  تشکل سوق مى داده آنچه آنان را ب ه یااین مبارز

جمهورى »، «راه رشد غیرسرمایه دارى» ، !!«انقالب دموکراتیک ضد امپریالیستى»

و از این نوع  «رشد آزاد کاپیتالیستى» موانع ، از میان برداشتن «دموکراتیک خلق

خزعبالت نبود. هیچکدام از این مسائل هیچ موضوعیتى در پروسه پیکار طبقه کارگر 

 کرد و هیچ جاذبه یا مناسبتى را براى متشکل شدن توده هاى کارگر پیش احراز نمی

اى بارز با  گونهه در آن زمان ب طبقه خویش نمى کشید. کارگران به رغم قلت نفوس

استقبال و اعتماد وسیع آنان به فعالینى  انتظاراتى طبقاتى به مبارزه روى آوردند. نفس

در دست و پیام انقالب را اکتبر بر زبان داشتند، بارزترین گواه  «کمونیسم» که پرچم 

 ها،خودجوشى نهادین آنان براى سازمان دادن جنبشى ضد کار مزدى، ضد ستمکشى

همه مظالـم جامعه طبقاتى بود. آنان به احزاب و گروههاى سیاسى و ها بیحقوقى

 «مساواتى ها»، «دموکراتها»موجود بورژوازى پشت کردند، همچنانکه در باکو بر سینه 

هاى بورژوا و مشابه اینها دست رد کوبیدند. به افق گشودة انقالب اکتبر  سوسیالیست

بقاتى روى نهادند، با کسانى همراه و دورنماى خالصى بشر از وجود طبقات و جامعه ط

فعال  شدند که از مبارزه براى تحقق این افق رهائى سخن مى راندند و لباس

در  جنبش کارگریکارگرى را تن داشتند!! کامالً بدیهى است که  کمونیست جنبش

ؤثرتر جامعه را نیز پروسه پیشبرد پیکار طبقاتى خود رشد صنعتى هر چه شکوفاتر و م

طور قطع نه آن رشد صنعتى که بورژوازى، احزاب سوسیال خلقى ه اما ب کرد آرزو مى

و از جمله حزب کمونیست ایران یا سایر احزاب نوع کمینترن دنبال مى نمودند. 

از هر طبقه و قشر دیگر اجتماعى خواستار نابودى دیکتاتورى و خفقان  کارگران بیش

آحاد جامعه بودند، اما این  و تضمین مسلم آزادیهاى سیاسى و حقوق شهروندى

خواست و انتظار کارگران با جمهورى دموکراتیک خلق و پارلـمانتاریسم یا استقرار 

استقرار یک ساختار شورائى  یک دولت باالى سر شهروندان قابل تحقق نبود، بالعکس

جامعه را  نیروى کار و فرودستان زحمتکش هیر متشکل از همه توده هاى فروشندفراگ
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م اجتماعى روز داشتند اما بدیل ابیشترین نفرت را از کل نظ به مى کرد. کارگرانمطال

را نه در استقرار سرمایه دارى مستقل ملـى!! و جمهمورى دموکراتیک خلق!! که  آن

حاکم جستجو مى کردند. انتساب این خصوصیات یا  اقتصادیعینیت ای پایه در تغییر

از استقرار دیکتاتورى سیاه  سالهاى پیشکارگرى ایران در  به جنبشها ظرفیت

رضاخان یک بحث انتزاعى مکتبى یا نوعى لفظ پردازى مبتنى بر باور مجرد به چنین 

 ه صورتکارگرى ب که جنبشتمام بحث این است و چنان بودن طبقه کارگر نیست، 

ضد واقعی  جنبشالزم برای بالیدن به سوی یک های از همه آمادگی خودجوش

سازد، یا افکار و باورهای می آنچه راه این بالیدن را سد برخوردار است.دارى  سرمایه

است که هائی مسلط طبقه بورژوازی و دیکتاتوری حاکم سرمایه است و یا گمراهه

بورژوازی، رفرمیسم سندیکالیستی و محافل مختلف کمونیسم های ونیتوسط اپوزیس

 .  شودمی پیش رویش پهن داریسرمایهاز  خلقی و بورژوائی زیر نام دروغین راه رهائی

باالتر به فاکتور استقبال گسترده و خودانگیخته کارگران از تشکیل جریان موسوم به 

 از آن حزب عدالت در باکو اشاره کردیم. جنبش حزب کمونیست ایران و پیش

 هاى اعالم شده از سوى کارگرى در این دوره اساسًا خود را با کمونیسم و سیاست

اجتماعى صف  تداعى مى نمود و در قلمروهاى مختلف مبارزه و اعتراضها کمونیست

خود را از جریانات رسمى بورژوازى جدا مى ساخت. از اینها که بگذریم کارگران اینجا 

 آوردند که شاخصمی هائى پدید نمودند یا سازمانمی هائى اتخاذ و آنجا سیاست

از احزاب بورژوائى و غیرکارگرى بود. بازگشت  نیشاواقعى آنها تمایز آشکار هدفها

توده اى  خیل کثیرى از کارگران ایرانى مهاجر در قفقاز با هدف شرکت در جنبش

مشارکت فعال و مؤثر آنها در این مبارزات  سالهاى دهه اول و دوم قرن بیستم و سپس

را در پى  هاى بورژوائى مشروطه طلب ونیاپوزیس گونه اى بود که رعب و هراسه ب

هدف ما از » کند که: مشروطه خواهى نقل می مى آورد. سردار محیى از سران جنبش

مبارزات جارى محدود نمودن قدرت حکومت و اصالح امور جامعه بود، در حالـى که 
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خواستند خود ما بر زمین زنند و همه چیز را تغییر دهند از همین روى  کارگران می

ین مى پرداختیم و تشکیالت آنها را از هم متالشى مى باید با آنان به مقابله خون

نیز یک نمونه  «حزب کارگر»حزبى بنام  اهتمام کارگران تبریز به تأسیس «نمودیم

طبقاتى بود. در جریان  هاى خودجوش یریبارز دیگر از همین کارکردها و جهتگ

سته بندى و هاى ناشى از ر زیر فشار سنت کارگرهای تودهاگر چه  ساختن این تشکل

صنفى کارى با برخى عناصر غیرکارگرى در سازمانى واحد گرد آمده بودند، اما 

خطوط کار سیاسى و اهداف تشکل اساسًا توسط کارگران تعیین و اعمال مى  ها،طرح

کرد  عضویت هر کسى را که کارگر مزدى استخدام می جریانگردید. اساسنامه این 

 و متشکل کارگران را عمالً سالح پیکار ماوراء ساخت. قدرت متحد اکیداً ممنوع می

تر این سالح را تنها راه تحمیل  هر چه وسیع . کاربردقانونیت و قراردادیت مى دانست

ه مطالبات اقتصادى و اجتماعى تودة کارگر و تهیدست بر سرمایه داران یا دولت ب

د ساخته بود، کارگر را در درون خود متح 3000از  بیش جریانحساب مى آورد. این 

صورت یک نیروى صاحب نفوذ ه در معادالت اجتماعى جارى در سطح شهر تبریز ب

اجتماعى ابراز وجود مى کرد. برخى از مطالبات عمومى شهروندان کارگر و تهیدست و 

طور مثال اجاره بهاى اماکن را با توسل به قدرت متحد و متشکل توده اى بر ه ب

 ولتى روز تحمیل مى نمود.هاى د و سازمانصاحبان سرمایه 

 بشاینها و نمونه هاى مشابه دیگر بخشى از حقایق مستند تاریخى در کارنامه جن

خودانگیختگى و  همه جابیستم است. این حقایق  هکارگرى دهه هاى اول و دوم سد

را تأیید مى  داریسرمایهضد طبقاتى  خودجوشى کارگران براى سازمان دادن جنبش

گذارد. مسأله کلیدى و تعیین کننده در بحث ما این است  می نمایشه کند و عمالً ب

، ضد کاپیتالیستى و ضد کار مزدى براى اینکه پروسه بالندگى، گسترش که جنبش

طور موفقیت آمیز طى کند قبل از هر چیز و بیشتر از ه استحکام و اقتدار خود را ب

حل روشن طبقاتى و پیگیرى چیز نیازمند پوئیدن و سنگر گیرى شفاف حول راه  همه
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وپاى کارگرى ن در این راستاست. جنبش مطالبات جارى متناظر با سمتگیرى مشخص

دار بود اما دخالتگرى وربیستم از این ظرفیت برخ هایران در دهه هاى آغازین سد

حزب کمونیست ایران نه در راستاى پاسخ به ملزومات بالندگى و تقویت و تحکیم این 

سوسیال  یک جنبش هپوسیددار آویختن آن بدان به جهتدر  عکسکه بال جنبش

خلقى بود. افقى که این حزب در برابر طبقه کارگر گشود و جبهه مبارزه اى که توسط 

کمینترن و فعالین حزب مذکور به کارگران پیشنهاد گردید نه فقط کمکى به بالیدن 

ر مزدى توده هاى کارگر لغو کا صف مستقل طبقاتى کارگران و سازمانیابى جنبش

 خودپوى کارگران براى ایجاد چنین تشکلـى را بر هم می تالش هکرد که شیراز نمی

 ریخت. 

طبقه کارگر ایران در رهنمودها و راه حلهاى پیشنهادى حزب نه مبارزه علیه سرمایه 

دارى، نه متشکل شدن سراسرى شورائى علیه استثمار کاپیتالیستى و کل مظالـم 

، نه انقالب با هدف بر دیبقاتى، نه همپیوندى درونى مبارزه علیه کار مزجامعه ط

 هذخیر تبدیل شدن به ارتش بالعکسچیدن پایه هاى مادى جامعه طبقاتى بلکه کامالً 

امپریالیسم ستیزى سوسیال خلقى، تمکین کردن به بردگى مزدى و محدود ساختن 

براى  کردن استثمار و بیحقوقى خویش نیروى کار، وثیقه پیکار به بهبود شرائط فروش

دشمن » قبول همسنگرى بورژوازى در مبارزه علیه !! «رشد آزاد و مستقل صنعتى» 

کارگرى ایران از درون این رهنمودها و راه  و نظائر اینها را مى دید. جنبش!! «مشترک

 برای رهائیسندیکائى بسازد و ش براى مطالبات معیشتى روزحلها مى آموخت که 

فرجامین خود به یک حزب سیاسی باالی سرش و بیگانه با مبارزه طبقاتی ضد کار 

در مطبوعات حزب و نسخه پیچى سران حزبى مزدی اش  آویزان گردد. کارگران 

هاى  جدائى مبارزات اقتصادى از مبارزه براى آزادی صنفى، روش همبارز هشیو

 رژیم حاکم، جدائى جنبشسیاسى، جدائى مبارزه ضد کار مزدى از مبارزه علیه 

ردن جنسى و بیحقوقى زنان یا کودکان، تکه پاره ک رفع تبعیض طبقاتى از جنبش
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را مى ها نوع این وارونه بافیطبقات دیگر و  جنبش هخود به سنگرهاى پراکند جنبش

گونه رهنمودها، افق  با این دکارگر ایران در طالیگان عروج خوآموختند. طبقه 

سازمانیابى  در همین جا بود که تندنس و شدمواجه ها یراه حل پردازو ها گشائی

د. حکومت سیاه رعب و گردیدچار اختاللـى جدى  طبقاتى و ضد سرمایه دارى اش

از درون تر  پرداخت که پیش و قمع این جنبش وحشت رضاخانى در شرائطى به قلع

 و سوسیال خلقى از پویشى و راهبردهاى بورژوائها سیاست ها،زیر فشار نظرگاه

در همین جا باید نکته سخت فاصله گرفته بود.  خودبراى سازمانیابى طبقاتى  طبیعى

سرشناس درون جنبش کارگری این های چهره این که .را نیز اضافه کرد دیگری مهم

برای جلوگیری از حلق ای بعد، نه فقط نقش کارساز آگاهگرانههای دوران یا دوره

کردند که نمی کمونیسم خلقی ایفاءهای باورها و سیاستدار بش بهآویزی این جن

 خودشان به اندازه کافی در برهوت توهم به این روایت کمونیسم و حزب بازی غوطه

 خوردند. در عالم واقع اینان بودند که حلقه اتصال جنبش کارگری به حزبمی

حزب و داری میدان وار کارگر را اسب راههای شدند و قدرت پیکار طبقاتی تودهمی

  ساختند. می کمونیسم خلقی

کارگرى سالهاى شروع قرن بیستم ایران با استقرار دیکتاتورى سیاه رضاخان  جنبش

ضربات بسیار کوبنده اى را تحمل کرد. این ضربات در شرائطى بر طبقه کارگر ایران 

ا به دالئلـى که فرود آمد که توده هاى کارگر در کار سازمانیابى طبقاتى خود، بن

کارگرى همسان سایر  گفتیم سنگى بر روى سنگ نگذاشته بودند. شکست جنبش

هاى دیگر پدیده اى همیشه محتمل و گاه گریزناپذیر است. اما چگونه شکست  جنبش

درونى،  موضوعى است که به انسجام خوردن و ضربات شکست را چگونه تحمل کردن

ربط دارد.  این جنبش دیگر وضعیتهای همؤلف چاره گرى وظرفیت  ،میزان آگاهى

بار بورژوازى رضاخانى در وضعیتى رخ  گاه عروج توحشه شکست طبقه کارگر ایران ب

 شات جارى و سرنوشت آتى پیکارکارگرى همه مسائل مربوط به مبارز داد که جنبش
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اى ه صورتى باژگونه از مصالح و ملزومات کار جنبشه را نه با سر هشیار طبقاتى که ب

نظریه  استیالی تداوم ،شکست دیگر استنتاج کرده بود. اولین و دردناک ترین عوارض

طبقه کارگر بود. ات بعدی ورژوائى در پروسه مبارزهاى سوسیال ب و راه حلها بافی

سیاسى و خزیدن به خرابه هاى  هبه دموکراسى طلبى خلقى در مبارز آویختن

رفع  جنبشسپردن ! معیشتى! هبات روزمررزه براى مطالسندیکالیسم در قلمرو مبا

 جراحی آن ازدموکراتیک و  حقوقى کودک به جنبش بی و ضدنابرابرى جنسى 

غیرمولد به جبهه  معلم و بهیار و سایر کارگران گسیل لغو کار مزدى!! جنبش

طبقه  داریسرمایهدر جنبش ضد ها و سلب پروانه عضویت آن دموکراسى خلق!!

هائی همه و همه وارونه پردازیو مانند اینها  ماوراء جنبش کارگریکارگر، حزب سازی 

بودند که کمونیسم خلقی در ذهن و پراتیک کارگران جا انداخته بود و با حمام خون 

با هجوم حکم میراث آموزشی ماندگار را پیدا کردند. رضاخان علیه جنبش کارگری 

الیسم ستیزى خلقى عجالتاً ددآساى دیکتاتورى چراغ عمر دموکراسى طلبى و امپری

اوم پیکار چاره اى جز تد وده براى استمرار حیات خشد، اما طبقه کارگر ک خاموش

و استوار در سنگر مقاومت باقى ماند، با این ویژگى که نه  نداشت همچنان پا بر جا

جنبشى سراسرى علیه استثمار و همه مظالـم جامعه طبقاتى، بلکه جنبشى صنفى با 

 را دنبال کرد.  نان بخور و نمیر خویش هدف تضمین

 و سرگذشت سازمانیابى کارگران  32تا  20سالهاى 

یستادند، از این و سرکوب رضاخانى از ادامه پیکار باز نا کارگران در سالهاى توحش

براى سازمان دادن مبارزاتشان را حتى در سیاهترین روزهاى  دخو گذشته تالش

امه دادند. کارگران راه آهن زیر فشار متمرکزترین کنترل اد استبداد حاکم کم و بیش

از  ،بسیارى از کارگاههاى دیگر توده کارگرمخفى خود را پدید آوردند.  تشکلپلیسى 

. پاشنه آشیل بر پای کردندمخفى  یک سازمان در پیوند با هم ها جمله قالـیبافی

سرمایه داران یا حتى  کارگرى در این دوره نیز نه توقف پیکار علیه واقعى جنبش
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هاى شفاف  براى متشکل شدن، بلکه تضعیف سنتها چشم پوشى از پاره اى تالش

طبقاتى و لغو کار مزدى بود. تزریق این باور  کمونیستى در کار سازمانیابى جنبش

 آویختن به حزب نخبگان راهکار جنبش سوسیالیستی!! وغلط و مخرب که گویا 

کارگرى نوپاى ایران را  جنبش ه! شیرازاست! روزمره ترزامبا راه پیشبردسازی سندیکا

 هفروشندوسیع  هنموده بود. به موجب این باور تودبگونه اى چشمگیر دچار آسیب 

 سرمایهضد پیکار  برایکرد و  دستمزد مبارزه می براى افزایشعجالتاً نیروى کار باید 

گم . آنچه در این میان ندمامی باالی سر خویشماشین حزبى  منتظر هنرنمائیداری 

تقالى کارگران براى ساختن محافل واقعى کمونیستى، پیوند شد، می اعتباربی و گور و

برپائی  براى کارگرى، تالش هزدن این محافل به هم در درون یک شبکه گستر

و سازماندهی یک جنبش نیرومند شورائی ضد کار مزدی  داریسرمایهشوراهای ضد 

ه مى تواستند سینه خفقان را بدرند تا اتحادیه مخفى بر پاى دارند کارگرانى کبود. 

نیز بودند. در سرمایه ضد شورائی  براى سازمان دادن جنبش مسلماً قادر به تالش

بورژوائى  کمونیسماینجا دیگر اساسًا نه دیکتاتورى که فشار دیدگاههاى عاریتى 

 فرو مى بست. ها ینگونه کوششکمینترن و حزب کمونیست ایران بود که راه را بر ا

پایان جنگ امپریالیستى اول و سقوط رضاخان طبیعتاً شرائط مناسبى را براى 

ان شمار کارگران پدید آورد. در این زم مختلفاوجگیرى مبارزات کارگران در مناطق 

 داشت و طبقه کارگر کاماًل از این شانس پیشین تفاوت فاحش هبا دور در قیاس

د که در صحنه معادالت اجتماعى روز نقشى و سرنوشت ساز ایفاء کند. برخوردار بو

لغو کار مزدى  کار مقدم بر هر چیز در گرو سازمانیابى سراسرى و شورائى جنبش این

توده هاى کارگر بود. جنبشى که ساختار شورائى فراگیر خود را به مثابه ظرف ابراز 

رژوازى ایران و جهان و در برابر کل وجود یک آلترناتیو اجتماعى شفاف در مقابل بو

بسیارى جهات براى چنین صف نیروهاى ارتجاعى مسلط، به میدان کشد. شرائط از 

تر  وسیع کثیرى از دهقانان فقیر که تا آن زمان بخش هکارگرى مهیا بود. تود آرائى
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جمعیت را تشکیل مى دادند، در غالب نقاط کشور نسبت به احزاب رسمى بورژوازى 

القه و براى پیوستن به یک صف آرائى کارگرِى ضد استثمار و ضد مظالـم جامعه ع بی

کردند. توده هاى کارگر خود در شهرها و در مراکز مختلف  طبقاتى ابراز آمادگى می

سخن  هاى اجتماعى براى پایان دادن به نابرابری و کار و تولید از مبارزه علیه استثمار

استنباط آنان از کمونیسم و رهائی  و این مفاهیم با پیداست که به میان مى کشیدند. 

نیز آلوده بوده  افکارشانبورژوائی مسلط بر فضای زندگی و های دنیائی انگاره پردازی

ى براى تشکیل شوراهاى سراسرى طور واقعه طبقه کارگر ایران بها است. با همه این

توده هاى  .ى نشان مى دادآمادگ، براى طرح یک آلترناتیو زنده ضد سرمایه دارى دخو

براى پیوستن به این آلترناتیو و حضور فعال در نیز وسیع تهیدست شهرى و روستائى 

، «حزب توده» . در این میان عروج رفتندنمی راه مخالفاین ساختار شورائى قدرت 

م و کتل یک حزب مدافع کارگرى، زیر عل مظهر سوسیالیسم بورژوائى و ضد

زمینه هاى مساعد ابراز وجود این  همه! یورشى به طبقه کارگر! سوسیالیسم!! و مدافع

کارگرى از  آلترناتیو ضد سرمایه دارى بود. حزب توده همه جا سیاست تصفیه جنبش

به دنبال تشکیل  1321گرفت. در سال  را در پیش بار طبقاتى و سوسیالیستى اش

ره گیرى از نفوذ مؤثر فعاالن شوراى مرکزى اتحادیه هاى کارگران ایران کوشید تا با به

 حزبى، شورا را از هر گونه دخالتگرى مستقیم در امور سیاسى ممانعت نماید. کوشش

کارگر را از طریق  350000حزب در این زمینه به موفقیت نشست و شورا که قریب 

اتحادیه در مناطق مختلف ایران در درون خود متحد ساخته بود در  186عضویت در 

ضد سرمایه  هسیاسى و از مبارز هتمامى کارگران خواست که از مبارزاز  برنامه خود

دارى و ضد دولت سرمایه دارى اجتناب نمایند. انجام این کار به حزب فرصت مى داد 

را تا حد  جنبش کارگریکمینترن، کل  اردوگاه وهاى  که با استمداد از میراث آموزش

یگر بورژوازى از هستى ساقط هاى د یک وثیقه تسویه حساب میان خود و بخش

و مراکز کار ها سراسر کارخانه 32تا  20نماید. طبقه کارگر ایران در فاصله سالهاى 
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و مبارزه علیه استثمار و  حتى سراسر مناطق شهرى و روستائى را به میدان اعتراض

این  همهعلیه مظالـم موجود جامعه طبقاتى تبدیل نمود اما برخورد حزب توده با 

از پتانسیل ضد کار مزدى بود. ممکن است ها تهى ساختن آنها زات و خیزشمبار

و ضد ن شورائى و سراسرى توده هاى کارگر براى سازمان داد سؤال شود که اگر

و براى پیوند زدن توده هاى تهیدست شهرى و روستائى به  خویش داریسرمایه

هاى حزب  ها و سیاست، چرا تسلیم راه حلرا داشتندزمینه هاى الزم خود  جنبش

 کنیم.می خالصهتوده شدند؟ پاسخ این سؤال روشن است و آن را در چند نکته زیر 

دیگر  ههمسان هر پدید جنبش کارگری داریسرمایهپوئی ضد ظرفیت یا خود اوالً

تر تصریح  کارگرى همانگونه که پیش مقوله اى مطلق و ماوراء زمینى نیست. جنبش

در خارج  این سرمایه ستیزیاست اما  داریسرمایهود ضد خ هستی اجتماعیدر  شد

سوخت و ساز نمى شود. بورژوازى و کل احزاب این  حاکماز مدار مناسبات اجتماعى 

طبقه مستمراً راه حلهاى متناظر با تمکین طبقه کارگر به نظام کاپیتالیستى و انطباق 

و ها صورت راه حله پروسه پیکار کارگران با ملزومات سلطه سرمایه دارى را ب

تا چه  اینکه این جنبشدهند،  کارگرى قرار می در مقابل جنبش آماده،آلترناتیوهاى 

برآید موضوعى  طرد این راه حلها و اتخاذ آلترناتیو واقعى طبقاتى خویش هحد از عهد

و تسلیح  شناختآگاهى و چگونگی ایفای نقش فعالین آگاهش در ارتقاء است که به 

 . بستگی داردجنبش های تودهکمونیستى 

سرمایه دارى حزب توده نه در مکان یک حزب رسمى بورژوازى و نه با پرچم  ثانیاً

زیر نام چپ و سوسیالیسم و از طریق تداعى خود با انقالب اکتبر و آرمان  دولتى بلکه

پیشین  ه. در اینجا نیز درست به روال دورروى کارگران قرار مى گرفت کمونیسم پیش

عظیمى از توده هاى کارگر به سینه احزاب متعارف و رسمى بورژوازى دست رد  خشب

وقوع این حادثه، در  اعالم مى کردند. نفس جانبدارى خود را از حزبمى کوبیدند و 

دعاوى حزب، باز هم دلیل روشنى بر ظرفیت بالفعل طبقه کارگر  دروغین بودن عین
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رمایه دارى بود، تمامى معضل کار در براى متشکل شدن حول یک آلترناتیو ضد س

اینجا قرار داشت که جریان مدعى سوسیالیسم، خود تا مغز استخوان کاپیتالیستى و 

ارتجاعى بود و الجرم تمامى ظرفیت پیکار ضد کار مزدى کارگران را در باتالق 

 ساخت.  می ضایع اردوگاهى خود های سیاست

غالب نقاط حتى به رهنمودهاى حزب توده  توده هاى کارگر درها با همه این ثالثاً

هائى  طبقاتیشان به خیزش وقعى نمى گذاشتند و زیر فشار رادیکالیسم خودجوش

از وقوع کودتا زمانى  هاى پیش مغایر با انتظارات سران حزبى دست مى زدند. در سال

مًا کرد، کارگران عمو را تبلیغ می « شاه باید سلطنت کند، نه حکومت»که حزب شعار 

در شهر  مثالعنوان ه از نابودى رژیم شاهنشاهى سرمایه دارى حرف مى زدند. ب

از چندین هزار کارگر نساجى با خروج برنامه ریزى شده و همزمان از  اصفهان بیش

تمامى کارخانه هاى ساحل زاینده رود و در پى عبور از سى و سه پل مجسمه شاه را 

رژوازى را کردن آن تنفر خود به سلطنت بوبه زمین کشیدند و از طریق تکه پاره 

جمعیت کثیرى از مردم کارگر و غیرکارگر در حالـى  فارس هآشکار ساختند. در آباد

بلشویسم است حزب » که تظاهراتى وسیع را علیه رژیم شاه سازمان داده بودند فریاد 

شاورزى با هزار دهقان و کارگر ک 60از  سر مى دادند. در آذربایجان بیش «راه نجات

و فئودال آمادگى خود براى پایان دادن به سلطه مالکیت دار اخراج زمین داران سرمایه

جمعیت کثیر نهادند. در مازندران  نمایشه خصوصى کاپیتالیستى و فئودالـى را عمالً ب

نساجى منطقه را از کنترل سرمایه داران خارج ساختند و  چندین کارخانه ،کارگران

گرفتند. کارنامه کارگران شرکت نفت در دست مه ریزى کار و تولید را براى مدتى برنا

همواره آماده بودند  تر است. کارگران این بخش جنوب در این سالها از همه درخشان

طبقاتى و ضد سرمایه دارى در مقابل رژیم شاه و  متحدصورت یک نیروى ه تا ب

خوزستان در  کارگران 1325اه سرمایه داران به مبارزه ایستند. اعتصاب خونین تیرم

علیه سرمایه داران نفتى و  زمان دولت قوام و دوره همکاری حزب توده با این دولت،
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 کارگر مبارز انجامید 170نفر و زخمی شدن  47عمال دولتى آنها که به کشته شدن 

مهم این اعتصاب سرپیچی بسیار نکته  بود.ها فقط گوشه اى از این مبارزات و خیزش

مزدورمنشانه و های ال و عمیقاً ستیزه جویانه رهبری اعتصاب از قبول توصیهرادیک

از مخالفت سران  کهدست اندرکاران سازماندهی اعتصاب  کاسبکارانه حزب توده بود.

اعتصاب را از حزب مخفی  برنامه ریزیپروسه ، دبا اقدام خویش آگاه بودن حزب

ت، فیروز و دیگران برای فرونشاندن رضا روستا، جود در جریان اعتصاب نیزداشتند. 

به هر کاری دست زدند اما خشم کارگران و متقاعد ساختن آنها به پایان اعتصاب 

 شواهداین  همهتمنیات زشت رذیالنه آنان با مخالفت جدی کارگران مواجه شد. 

خودپوى ضد سرمایه  یجهتگیر این دوره، تمایز در که طبقه کارگر ایرانگویند می

، اما است ظاهر ساختهرا ولو با زبان بى زبانى  «حزب توده»با راهبردهاى  دخو دارى

راه به جائی  مسلط رفرمیستیهای زیر فشار افق پردازیها و جهتگیریها این پویش

 پیش نگرفته است.  داریسرمایهنبرده و طریق سازمانیابی ضد 

 ریشه هاى واقعى پراکندگى و بى تشکیالتى  کارگران 

ا اینجا در رابطه با کارنامه مبارزات توده هاى کارگر گفتیم، در خطوط کلـى آنچه ت

کارگرى ایران قابل تعمیم است. دیکتاتورى  خود براى دوره هاى بعدى تاریخ جنبش

قادر به نیز مرداد  28هار و عریان پلیسى روزهاى بعد از کودتاى بورژوا امپریالیستى 

هزار نفرى کارگران  30نشد. اعتصاب عظیم  رتوده کارگتوقف روند جارى مبارزات 

امید و اعتصاب خونین کارگر انج 50از  که به کشته شدن بیشها کوره پزخانه

از  تنها به فاصله یکسال پس نهادى اصفهان که دهها زخمى بر جاى جکارگران نسا

 تا 51هاى  ویژه سال، به 50و  40رخ داد. گاهشمار دهه هاى استقرار رژیم کودتا 

خونین و پرعظمت توده هاى  ه جا شاهد وقوع اعتصابات گسترده،زمان قیام بهمن هم

قیام بهمن برپائى شوراهاى کارگرى به ابتکار  و پس هاى پیش کارگر است. در ماه

دست گرفتن ه و بها تسخیر کارخانه همراه با جنبش جنبش کارگری چپفعالین 
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ر پاره اى مراکز بزرگ و کوچک صنعتى برنامه ریزى تولید و کار توسط کارگران د

حساب مى آید. در این ه کارگرى ایران ب در کارنامه حیات جنبش مهمیکشور، فاز 

قابل تعمق دورخیز  یک نکته روزهاى بعد آن، باز هم یادوره و در آستانه قیام بهمن 

توده هاى کارگر و پیشى گرفتن کارگران از  داریسرمایههاى ضد  چشمگیر خیزش

، حتى چپ ترین جریانات است. در روزهائى که طیف چپ در چپزمانهاى سیاسى سا

ضدامپریالیسم خرده بورژوازى!! را  خیابان و دانشگاه ذره بین در دست طول و عرض

اندازه مى گرفت، براى فهم ماهیت طبقاتى حکومت نشینان از این تذکره به آن تذکره 

ابات پارلـمان همه آثار کالسیک را زیر شتافت، براى گرفتن مجوز شرکت در انتخ می

ماهها به جدل و  و رو مى نمود و باالخره براى یافتن شرط و شروط وحدت گروههایش

گفتگو مى نشست، آرى در همین روزها کارگران در این کارخانه و آن کارخانه 

و گرفتند و به برنامه ریزى کار و تولید و کنترل دخل  کارفرمایان را به گروگان می

خرج کارخانه مى پرداختند. درست در همین روزها کارگران در شهرهاى مختلف 

بسیارى مجتمع هاى مسکونى و خانه هاى خالـى سرمایه داران را مصادره و بین 

 ها،انسانهاى فاقد مسکن تقسیم مى کردند. کارگران در جریان همین مصاده کردن

 مصافکام و عمال سرمایه دارى با حها و اداره کردن کارخانه ها،گیرى گروگان

مى  نزدیکى خود با سرمایه . آنان قلمرو پیکار را به محور واقعى جنگ طبقاتدادندمی

 مخصوصاًقابل توجهى از کارگران،  از این که بگذریم در طول این دوره بخش کردند.

 الیه هاى پیشروتر بر پایه تمایل عمیق به کمونیسم و در همان حال متوهم بودن به

جریاناتى که خود را کمونیست و طرفدار رهائى طبقه کارگر مى دانستند، در حول این 

حلقه زدند. در اینجا نیز اشتباه بزرگى است اگر مشکل چپ ها جریانات و سازمان

کارگرى را به مسأله بى ارتباطى با طبقه کارگر  در رابطه با جنبش 60تا  57سالهاى 

نوبه خود ه از تشکلهاى چپ در این فاصله تاریخى بارجاع دهیم. استقبال کارگران 

چشمگیر است. شمار معلمین، پرستاران، بهیاران و عناصر کارگرى دیگرى که گرد 
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، رقم بسیار درشتى را تشکیل مى داد، در کردستان شمار جمع بودندسازمان پیکار 

یام به سوى کثیرى از کارگران به صفوف کومله پیوستند، تعداد کارگرانى که بعد از ق

سازمان فدائى روى نهادند بهیچوجه کم نبودند. سایر گروههاى چپ نیز معضل اساسى 

شان بى ارتباطى با کارگران نبود، ریشه فاجعه در تمامى طول این دوره نه در بى 

ضد سرمایه دارى  ارتباطى که در جاى دیگرى قرار داشت، چپ هیچ ربطى به جنبش

نبود، توده هاى  ت، قادر به درک و فهم این جنبشو ضد کار مزدى کارگران نداش

کارگر پیرامون خود را کارگر تلقى نمى کرد، چپ هیچ سنخیتى با کمونیسم طبقه 

   نمود.نمی ایفاء کارگر نداشت و پیداست که نقشى در راستاى سازماندهى این جنبش

دوره هاى قبل  باا هکارگران در این دوره نیز به رغم پاره اى تفاوت به هر حال تالش

نه فقط به برپائى هیچ تشکیالت طبقاتى استخواندارى منتهى نگردید که حتى به 

هاى بعدى منجر نشد.  گذاشتن هیچ سنگى بر روى سنگ براى شالوده ریزى کوشش

کارگرى تا آنجا که به موضوع بحث جارى ما یعنى امر  در این دوره نیز جنبش

دى مربوط مى شود دقیقًا با همان معضالت و پاشنه سازمانیابى طبقاتى و ضد کار مز

هاى اساسى مواجه بود که تاریخاً با آن سر و کار داشت. معضالت و تناقضاتى  آشیل

 طبقه کارگر ایران نبوده و نیست بلکه به بدترین شکلـى دامنگیر جنبش که خاص

فشار  یزبیش از هر چکارگرى جهانى است. این مشکالت و تنگناهاى سرنوشت ساز 

. پیداست که دیکتاتورى استآلترناتیوها، راه حلها و دیدگاههاى رفرمیستى  هفرسایند

، اما تأکید کندمی کاری را بازیای نقش ضربهنوبه خود ه و خفقان پلیسى بورژوازى ب

کارگرى نظریه اى  عنوان علت واقعى بى سازمانى و تشتت جنبشه نمودن بر آن ب

 ست.نادرست و گمراه کننده ا

طبقه کارگر ایران بسان همه بخشهاى دیگر طبقه کارگر دنیا تاریخًا با دو چشم انداز 

رو بوده است. اول چشم انداز متحد ه عمیقاً مغایر و متضاد در کار سازمانیابى خود روب

ضد سرمایه دارى و ضد کار مزدى توده هاى وسیع  نمودن و سازمان دادن جنبش
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واحد و مشترک آنها تن دادن  هى از سازمانیابى که شالوده اشکالو دوم توسل ب خویش

به ملزومات نظم بازتولید سرمایه و نهایتاً تمکین به جاودانگى بردگى مزدى است. ما 

در نگاهى شتابناک به دوره هاى مختلف نشان دادیم که توده هاى کارگر همه جا 

اما صرف نشان دادن  اندآمادگی الزم برای پیوستن به رویکرد نخست را نشان داده

 را و تمایالت نمى توانسته است هیچ پیشرفتى در این زمینهها جهتگیری ها،آمادگی

 تضمین کند. 

 که:  استبراى سازمان یافتن خود محتاج آن  این جنبش

نقد ، بورژوائیراه حلهاى  مارکسی، نقد داریسرمایه نقد مارکسىدر شعاع  .1

هاى سیاسى از  جدائى مبارزه براى تحقق آزادینقد ، حزب ساالری و سندیکالیسم

، نقد تفکیک مبارزه علیه تبعیضات جنسی از مبارزه ضد کار مبارزه براى کمونیسم

 داریسرمایهنقد هر راهبرد و راه حل متناقض با ملزومات کار جنبش ضد و  مزدی

ه این برای سازمانیابی به تغدیه مستمر نقد همکارگران  خودجوش پویشپیش تازد. 

رفرمیستی نیازمند است و این کاری است که باید توسط فعالین های بازگونه پردازی

  رویکرد ضد کار مزدی انجام گیرد.

برنامه ریزى  افق امحاء کار مزدى وامکان پذیرى  بایدرویکرد لغو کار مزدی  .2

. نقد دنک و تبلیغ ترویج کارگر کار و تولید را در میان توده هاى طبقهسوسیالیستی 

مطالبات و انتظاراتى کارگر سازد. های را مشعل پیکار توده داریسرمایهعینیت حاضر 

پیش متناظر با ملزومات جبهه گیرى طبقاتى کارگران علیه استمرار سلطه کار مزدى 

 به محتوای مبارزه روز کارگران تالش کند. ها کشد و برای تبدیل آن

تقابل طبقه کارگر و بورژوازى را با این نگاه  کارگرى هیچگاه فرایند فعالین جنبش

نکاویده و براى آماده ساختن طبقه کارگر در جهت چرخیدن بر چنین ریلى از مبارزه 

عنوان یک ه و برنامه ریزى نزده اند. سوسیالیسم و لغو کار مزدى ب دست به تالش

ه است. به واقعى و روتین و زمینى مورد توجه فعالین کمونیست قرار نگرفت جنبش
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بیان دیگر در حالـى که توده هاى کارگر در هر دوره تمامى خودپوئى، خودجوشى و 

نهاده اند، فعالین کمونیست  علیه سرمایه دارى بنمایش مبارزهآمادگى خود را براى 

را با روایتى  پاسخ به نیازها و راهبردهاى تقویت و تحکیم و سازمانیابى این جنبش

ضد کار  ه اند. این درک درست مارکسى از کمونیسم یا جنبشکمونیستى تعمق ننمود

و راهبردهاى بورژوائى زمینگیر و خفه شده است. همه ها مزدى همواره توسط نظریه

جا به کارگران گفته شده است: که آنها در شرائط متعارف باید براى مطالبات روزمره 

نگونى رژیم را در دستور کار گاه بحران اجتماعى و رونق انقالبى سره مبارزه کنند، ب

قرار دهند، در کار مبارزه براى سرنگون کردن دولت پشت سر ماشین حزبى صف 

رود آنگاه باز  شرطى که همه چیز بر وفق مراد پیشه و بها بکشند و بعد از همه این

نکنیم  ! فراموشحزبى براى کمونیسم مبارزه کنند! به فرمان همان آپارات هم  گوش

نوع کمونیسم نهایتاً اسم رمزى براى سرمایه دارى دولتى است. در این روایت که این 

موجودیت کمونیسم یا ، ندارد لغو کار مزدى وجود خارجى جنبش پدیده اى به اسم

نمى شناسد و توده هاى کارگر را به رسمیت  ضدیت با کار مزدى در درون جنبش

با آن نمى تواند برقرار نماید.  طبقاتى و مادى و اجتماعى هپیداست که هیچ مراود

طبقه کارگر ایران هر کجا که امکان ورود به صحنه معادالت اجتماعى یافته و ظرفیت 

 راست و چپرفرمیسم ضد کاپیتالیستى خود را فریاد کرده است بالفاصله با کوه یخ 

، قادر به اشکال مختلف رفرمیسم هاى ه است و زیر فشار راه حل پردازیمواجه شد

ضد کار مزدى خود نشده است، شکست خورده و  گیرى و سازمان دادن جنبش شکل

 عقب نشسته است.

کارگر پروسه اى  طبقه داریسرمایهضد  جنبش بالندگی و بلوغپروسه تقویت،  .3

 هرفرم و بهبود وضع زندگى در سیطر برایبا فرایند مبارزه  متفاوت و متناقض

 ارتقاء رفاه و سطح معیشت برایکار مزدى  لغو حاکمیت سرمایه دارى است. جنبش

خود را دارد. این حرف غلط است که کارگران  راه و رسم و سنت خاص روز کارگران



 529/   جنبش کارگری ایران

هر چه مطالبات بیشترى از سرمایه دارى حصول کنند به همان اندازه مبارزة طبقاتى 

ى را در مقابل سرمایه دار و قدرت طبقاتى خویشاند برده خود را بیشتر به پیش

کارگرى  بیشتر استحکام بخشیده اند. یک گوشه چشم ساده به آنچه بر سر جنبش

اروپاى غربى و شمالـى رفته است براى فهم غلط بودن این استنباط کافى است. 

با بخشهاى دیگر سطح  کارگرى در گوشه اى از دنیا ممکن است در قیاس جنبش

رژوازى تحمیل نماید اما چه بسا همین چشمگیرى از رفاه و امکانات اجتماعى را بر بو

ضد کار  از طبقه کارگر، در زمینه داشتن افق سوسیالیستى یا تدارک جنبش بخش

مزدى خود از آسیب پذیرى بیشترى رنج بکشد. از این بدتر چه بسا از نظر منحل 

شدن در تار و پود ملزومات سودآورى سرمایه سرنوشتى دهشتبارتر و غم انگیزتر را 

 باشد.  شاهد

کارگران براى حصول مطالبات معیشتى و رفاهى مى تواند دقیقاً در خدمت  همبارز

لغو کار مزدى این طبقه قرار گیرد، هر گاه که توده هاى کارگر به  تحکیم جنبش

افزائى سرمایه را با ابراز وجود  پروسه ارزش میزان توان اجتماعى و طبقاتى خود اساس

هر چه عظیم تر محصول کار و تولیدشان به معیشت  ختصاصبه نفع ا آگاهانه خویش

و رفاه و تعالـى افزونتر جسمى و روحى آحاد جامعه و به زیان  و بهداشت و آموزش

کارگران  پیکار بگیرند. جنبش هزیر ضربات کوبند سرمایهملزومات تولید و بازتولید 

ه در جهتى کاماًل متضاد براى بهبود سطح زیست و رفاه ممکن است نه در این راستا ک

و در خدمت انحالل هر چه بیشتر طبقه کارگر در نظم تولیدى و اجتماعى سرمایه 

تازد و این هنگامى است که فرایند این مبارزات از محور پیکار علیه کار مزدى  پیش

 . گسست کند

کارگرى ایران به طبقه کارگر پیشنهاد کرده است  راهى که چپ در طول تاریخ جنبش

هائى که زیر نام چپ و  و افق نمائی همه جا راه دوم بوده است. دید و دریافت

 باید توسط فعالین جنبشقرار گرفته است کمونیسم در مقابل توده هاى کارگر ایران 
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و محتواى این نقد همراه بدیل شفاف کمونیستى آن  مارکسی شودضد کار مزدى نقد 

 هیچ دوره اى انجام نگرفته است. ، این کار در گرددپراتیک جارى کارگران 

توده هاى کارگر است و متشکل شدن آن متضمن  لغو کار مزدى جنبش جنبش .4

دو تشکیالتى به معناى  هپدید شکارگران مى باشد. این جنبشورائی متشکل شدن 

و توده هاى کارگر در جاى دیگر را زیر نام حزب در یکجا ها فعالین و کمونیست تشکل

شورائی و ضد  سراسرى سازمانیک تابد. طبقه کارگر نیازمند  نمى اساً براس

است که از درون آن علیه استثمار و ستم و کلیه اشکال بیحقوقى منبعث  داریسرمایه

از نظام کاپیتالیستى، از دیکتاتورى و خفقان و تبعیضات جنسى گرفته تا کار کودکان 

کشیده شود.  به چالش داریایهسرمو آلودگى محیط زیست و همه مصائب دیگر نظام 

با این روایت تشکیالت کارگرى قرار گیرد به رغم هر  هر نوع تئورى که در تعارض

لغو کار مزدى  متشکل شدن جنبش باندرولـى که با خود حمل کند به هر حال اساس

کارگرى ایران تاریخاً و از همان  را آماج ضربه قرار مى دهد. باالتر دیدیم که جنبش

تشکیالت صنفى براى مبارزات جارى کارگران »  رفرمیستیغاز فشار روایت سوسیال آ

جودیت خود را به سهمگین ترین شکلـى بر مو!! «و حزب براى فعالین کمونیست

 . دیر فشار این دریافت سخت آسیب دیو ز کرد احساس

ضد کار مزدى جنبشى متکى به صفوف واحد و سراسرى همه بخشهاى  جنبش .5

کارگر غیرمولد به همان اندازه نیروى متخاصم  ه کارگر است. در این جنبشطبق

 موجودیت سرمایه دارى است که کارگر مولد، کارگر بیکار به همان نسبت عضو ارتش

نامه نگار و همه کسانى که بهیار و روز ،است که کار شاغل، معلمپیکار ضد کار مزدى 

ساقط شدن آنها از هر گونه  شان متضمننیروى کار نیروى کارند و فروش هفروشند

لغو کار  در سرنوشت کار و محصول اجتماعى کار است کارگر و عضو ارتش دخالت

مزدى محسوب مى گردند. چپ ایران تاریخاً با طرح روایتى باژگونه از واقعیت کارگر 

کارگرى حرکت کرده است. چپ به قطعه قطعه  بودن در جهت تکه پاره کردن جنبش
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دموکراسى طلبى فراطبقاتى را  هدست زده است تا اردوى ذخیر جنبشاین کردن 

لغو کار مزدى  تکمیل و ترمیم نماید. چپ در این زمینه نیز به شکل گیرى جنبش

 کارگران آسیب جدى رسانده است.

سازمان یافتن با جواز قانونیت و مجوز نهادهاى  داریسرمایهضد  سازمانیابى جنبش .6

به میزانى که توان داشته باشد، به بیان دیگر تا  ى نیست. این جنبشمدنى بورژواز

آنجا که قادر شده باشد نیروى طبقاتى خود را به میدان کشد علنى بودن خود را بر 

دولت بورژوازى تحمیل مى کند. اما براى حصول همین نیرو چاره اى ندارد جز اینکه 

طم کار مخفى و حل معضالت امنیتى از کلیه راههاى ممکن از جمله پیچ و خم پرتال

عبور نماید. برپائى محافل متعدد کارگرى با دخالتگرى خالق و اندیشمندانه فعالین 

کمونیست طبقه کارگر، قرار دادن این محافل در یک شبکه نیرومند فعالیت مخفى و 

براى توسعه هر چه  تا سرحد امکان مصون از دستبرد نیروهاى هار بورژوازى، تالش

ها تر نفوذ این محافل در میان توده هاى کارگر و پاره اى دیگر از این فعالیت زوناف

را تعیین مى کنند. طى این  همه و همه اجزاء پیوسته پروسه سازمانیابى این جنبش

 طور قطع یک گزینشه از پروسه سازمانیابى و حل و فصل معضالت آن ب بخش

ضد کار  ضطرار روند متشکل شدن جنبشنیست، بلکه در غالب موارد یک اجبار و ا

کار اساساً غیرعملـى نبوده است، همچنانکه  مزدى است. پیشبرد موفق این بخش

به برپائى تشکیالت غیرعلنى اهتمام کرده اند. در اینجا ها کارگران خود در برخى دوره

نى، غیرعل هپیگیرى پروسه سازمانیابى به شیو نیز معضل گرهى کار نه غیرممکن بودن

و مبارزه اى که باز هم نفوذ  نه عدم استقبال کارگران از ملزومات چنین تالش

 سرنوشت ساز رفرمیسم بوده است که جهتگیرى کارگران در این راستا را منحرف

 ساخته است.  می

طور کلـى ه طبقه کارگر ایران در طول این چندین دهه ب داریسرمایهضد  اگر جنبش

قادر به سازمان دادن خود نشده است  طور خاصه تاریخى بو در دوره هاى مساعد 

باید ریشه هاى آن را در غلبه راه حلها و آلترناتیوهاى بورژوائى جستجو نمود. نسخه 

هائى که در کلیه قلمروهاى ابراز وجود و شکل گیرى و  و راه حل بافیها پردازی

کار، در روایت کمونیسم، ، در زمینه منشورها و مطالبات جارى پیبالندگى این جنبش
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 هقاتى پرولتاریا، در درک از چگوندر درک از موضوعیت و بالفعل بودن طرح بدیل طب

هاى مختلف طبقه کارگر و در همه  متشکل شدن، درک از جامعیت و وحدت بخش

مى بسته است. پرسشى  این جنبش داریسرمایهسازمانیابی ضد مسائل دیگر راه را بر 

طرح است این است که چرا طبقه کارگر ایران نه فقط موفق به  که در اینجا قابل

لغو کار مزدى خود نشده که اساساً به هیچ نوع سازمانیابى دست  سازمان دادن جنبش

در چهار چوب اتحادیه گرائى و تمکین به اند نیافته است. چرا کارگران حتى نتوانسته

نظر ما تمامى ه کنند؟ ب نظم سرمایه دارى نوعى تشکیالت براى خود دست و پا

کارگرى فقط و فقط  گفتمان تاکنونى چپ ایران پیرامون ریشه هاى پراکندگى جنبش

چپ بر قضا در یافتن پاسخ متشکل شدن طبقه کارگر بوده است. معطوف به این نوع 

این سؤال چندان به خطا نرفته است. دیکتاتورى عریان مانع بزرگى بر سر راه تحقق 

کارگرى در  نیابى است. تشکل اتحادیه اى تشکل منحل سازى جنبشاین نوع سازما

اتحادیه اى مبارزه  هدانه کردن بردگى مزدى است. مبارزساختار نظم سرمایه و جاو

 مدارى است. جنبشو مبتنى بر مجوز قانونى و قانون علنى، قانونى، صنفى

کند و حتى اعمال سندیکالیستى مجوز موجودیت خود را از سرمایه داران مطالبه مى 

زور طبقاتى کارگران را تنها به مثابه وثیقه اى براى گرفتن این جواز قانونى مى 

اساساً مهمان دموکراسى سرمایه است و در شرائط استیالى  خواهد. این جنبش

دیکتاتورى عریان بورژوازى مکانى براى باز کردن دفتر و دستک نمى یابد. دلبستگى 

فراطبقاتى ضد رژیمى،  بورژوائى به سازمان دادن جنبش هاى مختلف کمونیسم بخش

سرنگونى طلبى یا لیبرالیزه کردن به هاى خود  خالصه کردن هست و نیست کوشش

ساختار دولت سرمایه، تمرکز کلیه قوا در جبهه مبارزات دموکراتیک و مانند اینها 

یستى تالشى در ایجاد شرائط سیاسى الزم براى متشکل شدن صنفى و سندیکال

کارگران و هموارسازى راه حمایت متشکل توده هاى کارگر از ماشین سازمانى و حزبى 

 است. آنها 

خالصه کنیم. طبقه کارگر ایران به مثابه بخشى از طبقه کارگر دنیا در دوره هاى 

ضد  مختلف حیات طبقاتى و اجتماعى خود آمادگى خود را براى سازمان دادن جنبش

نهاده است. تمایل گستردة کارگران مهاجر در باکو به  یشنماه ب خود کار مزدى
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 استقبال پرشور کارگران از تشکیل حزب عدالت و سپس ها،همپیوندى با بلشویک

هاى مختلف طبقه کارگر براى سازمان  بخش حزب کمونیست ایران، جنب و جوش

اى کارگر مؤثر و چشمگیر توده ه دادن مبارزات خود در طول این دوره، ایفاى نقش

و عدول طبیعى و خودپوى بخشى از  32تا  20در صحنه معادالت سیاسى سالهاى 

کارگرى این سالها از تمکین به سوسیال رفرمیسم ارتجاعى حزب توده،  جنبش

کارگران در دوره هاى سیاه دیکتاتورى هار سرمایه علیه استثمار و  همبارزات گسترد

 کارگرى پیش درخشان جنبش ، خیزشداریسرمایهناشی از وجود حقوقى  ستم و بی

تبدیل فعالین کارگرى براى  قیام بهمن براى تشکیل شوراهاى کارگرى و تالش و پس

و ظرف برنامه ریزى کارگرى کار و تولید و نظائر ها کارخانه هاین شوراها به ابزار مصادر

استقبال از  کارگران براى هگواه آمادگى خودجوش و خودانگیخت و همه همه ،اینها

کارگر در تمامى این توده  بوده است. جهتگیرى و تالش داریسرمایهضد  یابیسازمان

راهبردها و راهکارهاى سوسیال  ها،زیر فشار راه حلها، دورنماها، سیاستها دوره

کارگرى از تک و تا فرو مانده است و به هیچ دستاورد  رفرمیسم درون و بیرون جنبش

لغو کار مزدى طبقه کارگر براى پایان دادن به  ده است. جنبشروشنى منتهى نگردی

وضعیت موجود چاره اى ندارد جز اینکه با این راه حلها، راهکارها و کل این خط مشى 

 تسویه حساب جدى و طبقاتى بنماید. 

 طبقه کارگر ایران باید تمامى سنگرهاى ستیز خود با بورژوازى را به محور مشخص

. باید در مکان یکى از دو طبقه اساسى کندکار مزدورى منتقل  پیکار علیه اساس

با  محصول کار و تولید اجتماعى خویشجامعه سرمایه دارى بر سر سرنوشت کل 

طبقه بورژوازى و دولت سرمایه دارى وارد مصاف گردد. طبقه کارگر ایران براى 

تشکل که در آن  پیشبرد این مبارزه نیازمند تشکلـى سراسرى و شورائى است. نوعى

د. سازمانى سراسرى متشکل از مکان و موضوعیتى ندار و اتحادیه پردازی سازیحزب 

سرمایه دارى، پیکار علیه تمامى  توده هاى کارگر که ظرف پیکار علیه اساس

ضات یو بیحقوقى هاى منبعث از موجودیت سرمایه دارى، پیکار علیه تبعها ستمکشى

یکار علیه کار کودک، علیه آلودگى محیط زیست و جنسى و همه تبعیضات دیگر، پ

نقطه  کهعلیه تمامى مصائب و ادبار سرمایه دارى باشد. سازمانى سراسرى و شورائى 
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ار لغو ک زنان از جنبش جدائى جنبش ای!!توده  تشکل کمونیستی وپایانى بر جدائى 

دى، جدائى مبارزه اقتصا هو حقوق سیاسى از مبارزها یمزدى، جدائى مبارزه براى آزاد

. تشکلى سراسرى و شورائى گرددبراى مطالبات روزمره از مبارزه علیه رژیم سیاسى 

هاى طبقه کارگر، از کارگر مولد گرفته تا غیرمولد، شاغل تا  و بخشها که کلیه الیه

بیکار، زن تا مرد، همه و همه را یکجا در درون خود متحد سازد. طبقه کارگر ایران 

تمامى راه حلها و دیدگاههاى سوسیال رفرمیستى، خواه مسالـمت آمیز و  باید با طرد

براى دستیازى به این نوع سازمانیابى راه تقویت و تحکیم و  خواه میلیتانت و تالش

 لغو کار مزدى خود را پى گیرد. پیروزى جنبش
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 1395بهمن  23             57 کارگرى ایران و انقالب جنبش

 

سخن فراوان گفته شده است. این  57کارگرى ایران و حوادث سال  جنبش هدر بار

بى تشکیالتى و  ،«عدم آمادگى کارگران براى سرکردگى انقالب»عموماً حول ها بحث

بى حزبى طبقه کارگر، هجوم سبعانه جمهورى اسالمى در کار تار و مار نمودن 

مبارزات توده هاى کارگر، برخورد برخى نیروهاى چپ به مسائل روز و ها مقاومت

دور زده است. بدون اینکه در صدد داورى مشخصى ها کارگرى و نظائر این جنبش

باشیم . موضوع کار و مضمون سیاسى ها یا گزارشات و ارزیابیها پیرامون این تحلیل

ل تکرار همان بحثها در قیافه گفتگوهاى یاد شده نیست یا حداق مقاله حاضر از جنس

در یک جامعه سرمایه  57و قالبى دیگر نمى باشد. یک چیز بدیهى است. اینکه انقالب 

دارى و در فضاى جنگ و ستیز جارى دو طبقه اساسى چنین جامعه اى رخ داده 

است. طبقه کارگر در پروسه این جدال بگونه اى سرنوشت ساز شکست خورده است و 

دناکترین شکل قلع و قمع گردیده است. زمینه هاى اجتماعى، وى به در جنبش

کارگرى هر چه  طبقاتى و تاریخى این شکست باید توسط فعالین و آگاهان جنبش

ژرف تر و طبقاتى تر کند و کاو شود و حاصل این کندوکاو سالح روز پیکار توده هاى 

ى به درستى انجام کارگر علیه سرمایه دارى گردد. تصور من این است که چنین کار

کارگرى به چنین  نگرفته است و مباحثات تا کنونى نیروهاى چپ یا فعالین جنبش

مقاله حاضر انجام این کندوکاو است و در  نتایجى منتهى نشده است. هدف از نگارش

 این گذر تعمق در مسائل اساسى زیر مورد توجه خواهد بود.

 وع انقالب نیروى محرکه وق طبقه کارگر ایران در نقش

طبقه کارگر ایران به دنبال یک تاریخ طوالنى  40با وقوع اصالحات کاپیتالیستى دهه 

ساله از مبارزات پر شور و جنگ و پیکارهاى دوره به دوره، این بار بعنوان یکى از  60

دو طبقه اساسى جامعه وارد معادالت جارى مبارزة طبقاتى شد. در نگاهى ساده به 
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کارگرى  داد که جنبش اتى در ایران مى توان به آسانى تشخیصتاریخ مبارزة طبق

شکست خورده و سرکوب شدة  از پاره اى جهات مشخصات جنبش 40سالهاى دهه 

مرداد را با خود حمل مى کرد. کارگران اگر چه اینجا و  28از کودتاى سیاه  دوران پس

ه با دولت بورژوازى را بآنجا صحنه هاى پر درخششى از مبارزه و مقاومت و رویاورئى 

مى نهادند اما کل طبقه کارگر درگیر یک تقابل مستمر، بویژه درگیر یک  نمایش

مصاف تعرضى سنگر به سنگر و متناظر با مطالبات و انتظارات رو به توسعه علیه طبقه 

بورژوازى نبود. در مورد علل و زمینه هاى وجود این وضعیت مى توان به مسائل 

رد اما پرداختن به این کار جاى ویژه اى در بحث و بررسى کنونى ما معینى اشاره ک

به بعد  50ندارد. نکته مهم در این رابطه این است که وضعیت مذکور از شروع دهه 

تغییر شد. از این تاریخ به بعد طبقه کارگر به رغم  تمامى بى  دستخوش کم و بیش

 پیشینه دهقانى بخش به رغمتشکیالتى، متشتت بودن، بى افقى عمیق اجتماعى، 

دیکتاتورى پلیسى  از پیش عظیمى از بدنه طبقاتى خود و به رغم فشار سبعانه بیش

بورژوازى، بطور واقعى موقعیت خود را بعنوان مرکز ثقل محاسبات اجتماعى، برنامه 

ایران و دولت سرمایه دار ریزیها و چه باید کردن و چه نباید کردنها، بر طبقه سرمایه

 دارى شاه تحمیل نمود. 

جامعه یک دوران استثنائى انباشت و سودآورى سرمایه را از سر مى گذراند. نرخ 

رشدهاى حیرت آساى دو رقمى و برخى سالها حتى سه رقمى خوابهاى طالئى سالیان 

و فزونى و تمرکز پرشتاب سرمایه  دراز بورژوازى را قدم به قدم در قالب گسترش

ریاضى مى نمود. توده هاى وسیع خلع ید شده از اعماق  ترجمه مادى و هایش

روستاها بسوى شهرهاى بزرگ سرازیر بودند و بسرعت در کنار خیل عظیم کارگران 

 نیروى کار خود می پیشین در مراکز مختلف و متنوع کار و تولید شروع به فروش

ست هشته، کردند. کارگران هیچ چیز نداشتند، آنان بسان انسانهاى همه چیز از د

بدون هیچ امکانات معیشتى دست زن و بچه هایشان را گرفته و بسوى مراکز خرید و 
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نیروى کار هجوم مى آوردند. توده هاى کارگر در محیط جدید زندگى یا به  فروش

بیان دقیق تر در حلبى آبادها، حصیرآبادها، زورآبادها، خاک سفیدها و صدها نواحى 

سایر شهرهاى بزرگ براى زنده ماندن و براى برخوردارى   زاغه نشین پیرامون تهران یا

نیروى کار روزانه شان، با دهشتناکترین شرائط روبرو بودند. در شهر یا  از امکان فروش

در وان شیر و آب پرتقال استحمام مى کردند، کودکان  شهرهائى که سرمایه دارانش

ه مى زدند. لَ هلَشار بى آبى خردسال آنها در گرماى داغ تابستان از شدت تشنگى و ف

از تولید کالن ترین ارقام سود براى  در هر شبانه روز دو شیفت کار مى کردند و پس

سرمایه داران، شبها در فاصله یک کیلومترى بزرگترین آسمانخراشها، با شمار زیاد 

ته ساع 16فرزندان در آلونکهاى نمور فاقد روشنائى بیتوته مى نمودند. با روزانه کار 

مى  خویش هظیم را  با اتوموبیلهاى تولید شدکیلومترها اراضى کارخانه هاى ع خویش

راهى زاغه هاى  پوشاندند و شب هنگام  بدون استطاعت پرداخت بهاى بلیط اتوبوس

 محل سکونت مى گردیدند. 

کارگرى ایران آغاز شد. طبقه کارگر ایران علیه  دوران نوین عروج جنبش  51از سال 

شعله کشید. شمار از کارخانه اى به کارخانه دیگر  وضعیت شورید. اعتصاب این

 بر اساس 53بطور تصاعدى فزونى گرفت و در سال  52تا  51اعتصابات در فاصله 

بار در اعتصاب شرکت  3اعالم وزارت کار دولت سرمایه دارى شاه هر کارگر ایرانى 

 را مى توان بشرح زیر خالصه نمود.  کرد.  برخى ویژگیهاى مبارزات این دورة کارگران

پایه هاى مادى این حالت اً در موقعیتى تعرضى قرار داشت. کارگرى عموم جنبش .1

و نیاز مبرم سرمایه داران به شمار هر چه از یکسو اشتغال کامل نیروى کار تعرضى 

 در مقابلبیشتر کارگر و از سوى دیگر آمادگى چشمگیر بورژوازى  براى عقب نشینى 

نرخ  سودهاى خیره  ،اقتصادى هکارگر بود. رونق گسترد همطالبات و انتظارات تود

عمیق بورژوازى از اینکه  وحشت و هراس ،بخشهاى مختلف سرمایه اجتماعى هکنند

افزائى  و ارزش کارگرى موجب اختالل در پروسه بازتولید کشتار و سرکوب جنبش
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ثبات سرمایه  هجامعه ایران بعنوان جزیرر تصویر اصرار رژیم شاه دشود، ها سرمایه

دارى یا سرزمین سودهاى رؤیائى سرمایه جهانى و نگرانى ژرف دولت 

از تأثیر سوء سرکوب مبارزات کارگران در به هم ریختن این تصویر، یستى بورژواامپریال

همه و همه عواملـى بودند که به  رضایت طبقه بورژوازى و دولت سرمایه دارى براى 

طبقه کارگر در این دوره کمک مى نمودند. تقریبًا نى در مقابل مبارزات شیعقب ن

بیشتر اعتصابات این سالها  با حصول نتیجه و گرفتن مطالبات مطرح شده به پایان مى 

 35کارگرى در متن چنین وضعیتى توانست حداقل دستمزدها را از  رسید. جنبش

ریال تا  100کار را از میزان نسبى ریال و متوسط بهاى نیروى  165ریال  به حدود 

 دهد.   ریال در روز افزایش 1000حدود 

یا  هادامنه اعتصابات و خیزشهاى کارگرى محدود به چهاردیوارى کارخانه .2

کارگاههاى بزرگ نبود. قلمرو وقوع مبارزات و جنگ و ستیزهاى طبقه کارگر حتى 

ایامى که کارگران  بخشهاى عظیم منحصر به مراکز کار و تولید  نیز نبود. در همان 

صنعت مانند اتوموبیل، الستیک ، ذوب آهن، نورد و لوله، نساجى و بافندگى، تولید 

مصالح ساختمانى، مواد غذائى، تولید وسائل خانگى، راه و ساختمان و بنادر، صنایع 

این چرخ تولید را در  هفته اى خویش 3و گاه  2نظامى، آب و برق و .... با اعتصابات 

و واحدها از کار مى انداختند، کارگران کارگاهها و مراکز کوچکتر کار نیز براى ها رشته

هاى مؤثر و پرشکوه دست مى حصول خواسته هاى معیشتى و رفاهى خود به خیزش

قیام سراسرى و متحد و همزمان تمامى کارگران خشت مال منطقه خاتون آباد زدند. 

دستمزد و برخى مطالبات اقتصادى دیگر خود یک  براى افزایش 55ورامین در سال 

نمونه روشن از مبارزات توده هاى کارگر در این مراکز بود. از این گذشته در تمامى 

خارج از »موسوم به  و ادامه آن تا وقوع قیام بهمن، جنبش 50سالهاى نیمه اول دهه 

صحنه  نمایش مهمى از مبارزات کارگران علیه بى مسکنى و بخش انعکاس «محدوده

در بسیارى بود. هاى پیکار آنان با دولت بورژوازى براى دستیابى به نوعى سر پناه 
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کارگرانى که روزها از طریق اعتصابات چند هفته اى درون مراکز  ههمان تودموارد 

عظیم صنعتى با بورژوازى در ستیز بودند، شبها در نواحى پیرامون شهرهاى بزرگ 

تن خانه هاى آلونکى غیرمجاز با عمال و نیروهاى نظامى ساخ بطور دستجمعى براى

 زد و خورد مى پرداختند.  رژیم به 

کارگرى این سالها خواه به لحاظ شمار فراوان اعتصابات، خواه از نظر کثرت  جنبش

از هر  شمار کارگران شرکت کننده در این مبارزات و خواه به لحاظ نوع مطالبات بیش

طبقه کارگر ایران علیه وضعیت معیشت، کار، شدت  رین بخشچیز تبلور طغیان بیشت

عظیم انسانهائى که از  هتوداستثمار و عمق ستمکشى و بیحقوقى اجتماعى خود بود. 

خود و  هثروت ناشى از کار و تولید روزمر همه چیز محروم بودند، کوه سرمایه و

نظاره میکردند، را با چشم باز صول عظیم کار توسط سرمایه داران تصاحب این مح

قدرت و توسل به زور به هر  خشمگین و عاصى عزم جزم مى نمودند تا با نمایش

میزانى که بتوانند و قدرت متحد طبقه شان اقتضاء کند مطالباتى را بر سرمایه داران 

 تحمیل نمایند. 

حتى ر مثال معلمان، کارگران پرستار، در این دوره بخشهاى از طبقه کارگر و بطو

به لحاظ نفت،  و مبارزه یعنى بخش عتراضان یکى از شعله ورترین مراکز اکارگر

سازماندهى اعتصابات و بکارگیرى قدرت متحد خود علیه سرمایه داران در وضعیتى 

محتاطانه تر و محافظه کارانه تر قرار داشتند. کارگران این قلمروها اوالً در  کم و بیش

وضعیت معیشتى نسبتاً بهترى داشتند، ثانیاً با ها با توده هاى کارگر سایر عرصه قیاس

ضد  هبه بیان دیگر سنت مبارزپیگرد پلیسى بسیار متمرکزتر رژیم شاه مواجه بودند. 

ایه دارى را براى کنترل شدید رژیمى در این بخشها، تدارک جامع االطراف دولت سرم

 ورد.آمی ى و محیط کار کارگران به دنبالشرائط زندگکل 

 شکل نبودن و تشتت  فراگیر الیه هاى مختلف طبقه کارگرمت .3
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 باى توده هاى کارگر همه جا مترادف بى تشکیالت ،درک رایج گروههاى سیاسىدر 

گران در این است. منظور من از متشکل نبودن کارمحروم بودن کارگران از اتحادیه 

ر که اگر توده دیگر، به هیچوجه چنین چیزى نیست. این تصو هدوره یا کالً هر دور

سندیکا داشتند، مبارزاتى گسترده تر را سازمان مى  50هاى کارگر در سالهاى دهه 

کردند، سخنى کاماًل بى پایه می یشتر را بر سرمایه داران تحمیلداند یا مطالباتى ب

مورد بحث این اساساً اندیشمندان  هین تر توضیح خواهم داد که در دوراست. پائ

و تحمیل آنها به ها مایه دارى است که طرح تشکیل اتحادیهسرولت بورژوازى و د

دنبال مى دار نیاز طبقه سرمایهکارگرى را بعنوان یک سیاست جدى مورد  جنبش

ضد سرمایه دارى و ضد  بى تشکیالتى طبقه کارگر در عدم سازمانیابى جنبشکرد. 

مى شود، کارگران  مورد بحث ما مربوط هوى قرار دارد. تا آنجا که به دورکار مزدى 

مهم این بسیار کردند و این یک نقطه قوت  همه جا به نیروى پیکار خود اتکاء می

مطلقًا  ،خانه سازى جنبش «قانونى نبودن» ،«غیرقانونى بودن اعتصاب»بود.  جنبش

از وارد  ها،توده هاى کارگر را از سازمان دادن بزرگترین اعتصابات در طول هفته

هاى مستمر در مناطق خارج  به سرمایه داران و از خیزشها زیان نمودن هنگفت ترین

محدوده علیه بى مسکنى و بى آبى و بى برقى و مانند اینها باز نمى داشت. نبود 

مجوزى براى متکى شدن آنها به نیروى  اتحادیه نه تنها درد کارگران نبود که برعکس

 پیتالیستى بود.  عظیم طبقاتى شان در ضدیت با استثمار و بیحقوقى کا

ایدار بى سازمانى یا فقدان سازمانیابى استوار و پسأله متشکل نبودن کارگران مسأله م

تعرضى طبقه کارگر علیه  ، جنبشار قانونیت و قراردادیت بورژوازىخارج از مد جنبش

بردگى  با هدف رهائى از اساس وضعیت کار و معیشت و استثمار و بیحقوقى اش

نبود و  خویش ه کارگر دست اندرکار این نوع سازمان دادن جنبشمزدى است. طبق

براى متشکل نمودن کارگران حول این محور و  پیشروان و آگاهان این طبقه نیز تالش

 این راستا را دنبال نمى کردند. 
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کارگر  هگذریم، مبارزات بخشهاى مختلف تودکارگرى که ب از متشکل نبودن جنبش

و از هم گسیختگى قرار داشت. اعتصاب کارگران هیچ کارخانه در منتهاى پراکندگى 

ز کار و تولید مواجه نمى اى با حمایت جدى و مؤثر کارگران سایر کارگاهها و مراک

کارگرى زیر فشار تحلیلها و نگرشهاى سالیان دراز  بخشهائى از جنبشگردید. 

کارگران غالب قلمروها و نمى دانستند  متعلق به این جنبشسوسیال بورژوائى، خود را 

نیروى کار را  در عرصه هاى دیگر خرید و فروش همزنجیران طبقاتى خویش

 بحساب نمى آوردند.   ابوابجمعى طبقه خویش

سوسیالیسم دار کارگرى به بى افقى عمیق طبقاتى و آویختگى پیشروان جنبش .4

 روسى،  خلقى و کالً سوسیالیسم بورژوائى 

 .رگران در این دوره تأکید نمودیمضد سرمایه دارى مبارزات کا باالتر بر روى خصلت

ى تلقى ناشى از تلقى رایج از ضدیت مبارزات کارگران با سرمایه دارى یا کار مزدى نوع

تمامى فرایند پیکار ضد کار مزدى طبقه درک غلط کمونیسم است. در این روایت 

ق ندارد از اعتبار آن تطابق مطلکارگر به این دلیل که با فاز نهائى و جامع االطراف 

شود که  تنها جنبشى بطور واقعى   گردد. چنین تصور می تهى میسرمایه ستیزى 

ضد کار مزدى است که همه شرکت کنندگان در آن از همان نخستین گام  به تمامى 

زوایاى اقتصاد و سیاست و  فرهنگ و مدنیت و همه چیز آلترناتیو طبقاتى خود در 

براى  دارى اشراف داشته باشند!!! بطور حى و حاضر در سنگر تعرض مقابل سرمایه

شمارى کنند!!! سرنگونى دولت بورژوازى صف کشیده و زمان شروع حمله را دقیقه 

تولید سرمایه دارى به روایت دقیق مارکسى باشند و نقد  هقادر به تحلیل شیو

به فرمان  !!! گوشکمونیستى سرمایه دارى را مضمون پیکار روز خود کرده باشند

باشند و توسط تشکیالت حزبى امر و نهى شوند!!!  صاحبان این تلقى و روایت  «حزب»

در همان حال که کمونیسم را چیزى بیشتر از سرمایه دارى دولتى نمى پندارند اما 

ها کم و کسرى در این ویژگیدارى  توده هاى کارگر را به جرم ضد سرمایه  جنبش
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ضد سرمایه دارى  روایت از جنبش با کار مزدى نمى دانند!!! اینشایسته نام ضدیت 

عظیم کارگران  ها کار مزدى و کمونیسم ندارد. تودربطى به درک مارکسى ضدیت ب

ضد سرمایه دارى به این مجمع روى آورده  هدر انترناسیونال اول براى مبارز متشکل

ر همین مبارزه بودند. استقبال از پیوستن به انترناسیونال نیز درگی بودند. آنان پیش

ضد  آنان از برپائى انجمن بین الـمللـى کارگران نشان متشکل شدن آنها در جنبش

 و نه بیان تولد و آغاز ضدیت آنها با بردگى مزدى بود. سرمایه دارى طبقه خویش

ضد سرمایه دارى این است که همواره خصلت  دیگر روایت غلط از جنبش هیک ممیز

ه دارى و ضد کار مزدى بودن را نه در واقعیت و نهاد طبقاتى خود این ضد سرمای

در  ،آن «کمونیست»پیشتازان اندیشمند  تشکیالتى خاص بلکه در آرایش جنبش

فقدان یک  بازنگرى مى کند. «حزب انقالبیون حرفه اى کمونیست»بودن و نبودن 

مونیست در رابطه با حزب سیاسى مدعى کمونیسم یا حتى متشکل از شمارى کارگر ک

کارگرى این سالها را  ضد سرمایه دارى بودن جنبش مطلقاً اساس  50مبارزات دهه 

 زیر سؤال نمى برد. 

دارى بود، اما  ایران نیز بطور واقعى ضد سرمایه 50کارگرى سالهاى دهه  جنبش

فاقد تشکیالت، بدون سخنگو، زیر فشار دیکتاتورى هار و  ،جنبشى سخت بى افق

یان کاپیتالیستى، جنبشى متشتت و متفرق با مطالبات نازل در مقابل بورژوازى و عر

عیتى بسیار بسیارى مشکالت و تنگناهاى اساسى دیگر، که بر پایه همین مختصات موق

تأکید بر مهمترین مسأله در آناتومى مارکسى این مبارزات  ضعیف و فرسوده داشت.

رغم حمل کلیه این پاشنه آشیلها و وجوه ضعف اساسى همین جنبشى است که به 

ضعفها در هر حال ضد کار مزدى بوده است. این ضعفها و نارسائیهاى سرنوشت ساز را 

در فقدان بصیرت سیاسى و آگاهى  ،بى افقى طبقاتى، در متشکل نبودنباید در 

طبقاتى کافى کارگران براى طرح مطالبات تعرضى تر و براى کشیدن پیکار جارى 
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بردگى مزدى و مانند اینها جستجو  ن جبهه واقعى تعیین تکلیف با اساسخود به درو

 نمود. 

کارگران در این دوره یا هر  نکته قابل بحث و مهمى که در رابطه با بى افقى طبقاتى

 ردیابى یا دادن آدرسکارگرى ایران مطرح است، موضوع  دیگر تاریخ جنبش هدور

ت درون و بیرون طبقه کارگر لین سندیکالیسدرست این بى افقى است. بسیارى از فعا

در گذشته از چپ رادیکال غیرکارگرى، خواه  گرایشات بسیار منزوى و معدودى هبعالو

کارگرى  فقط و فقط  و خواه امروز ادعا نموده  یا ادعا مى کنند که گویا معضل جنبش

ا به محافل، گروهها و احزاب چپ ی در چگونگى سیاست پردازیها و ایفاى نقش

اصطالح چپ ریشه داشته است!!!  در این میان طبیعى است که سندیکالیستها این 

مخرب را مثالً به سازشکاریها، غیرکارگرى بودن بافت تشکیالتى یا دخالتگرى   نقش

اپورتونیستى نیروهاى چپ ارجاع مى دهند و چپ رادیکال خارج از قلمرو حیات 

پوپولیستى بودن و ناسیونالیستى  را به  قشکارگر همین ن ضد کار مزدى طبقه جنبش

میشود  بودن همان نیروها و احزاب  احاله مى کند. در هر دوى این روایتها  فراموش

کارگرى هر دوره  ، ذینفوذ و سلسله جنبان جنبشکه تقریبًا تمامى فعالین سرشناس

حداقل همان  و یااند نیز خود یا عناصر سازمانیافته همین جریانات و احزاب بوده

بى افقى طبقاتى  دگاهها را نمایندگى مى کرده اند.و همان سیاستها و دی نگرش

هاى مختلف در بحثهاى  کارگران در این دوره همانگونه که به کرات و به مناسبت

متفاوت تشریح کرده ایم محصول تسلط سالیان دراز کمونیسم روسى، سوسیال 

این  کارگرى جهانى بود. بر جنبشلقى دموکراسى، ناسیونال چپ سوسیال خ

پ دیدگاهها و جنبشها فقط هویت و موجودیت سیاسى کل گروههاى چ ،گرایشات

تمامى فعالین و  پیشکسوتان سیاسى درون طبقه جامعه را تعیین نمى کرد، بلکه 

این فعالین در همه وجوه  کارگر را نیز زیر مهمیز نفوذ خود داشت. بیشترین بخش

عملـى حزب توده اى بودند. آنان بصورت مرتبط و غیرمرتبط همان نظرى و فعالیت 



   57کارگرى ایران و انقالب  جنبش  /  544

راهى را مى رفتند که حزب توده تبلیغ مى کرد و از رهنمودها و سیاستهائى تبعیت 

 مى نمودند که توسط این حزب طرح مى شد.  محافل کارگرى مخفى درون جنبش

یز برغم پاره اى خط و و .... ن« نقشه –تاکتیک » ، «ساکا»کارگرى این سالها از نوع 

خط کشیهاى صورى با ناسیونال چپ چریکى یا سوسیال رفرمیسم اردوگاهى حزب 

همان جنبشها و توده در نهایت هیچ دید و دریافت یا افق اجتماعى متفاوت با 

ى و و فراگیر راه حلها و بدیلهاى اردوگاهدار پیشینهگرایشات نداشتند. نفوذ 

و مسلح نبودن و عدم تجهیز این طبقه به بدیل شفاف  ناسیونالیستى بر طبقه کارگر

 جنبش سوسیالیستى در پیکار جارى ضد سرمایه دارى خود، اساسى ترین شاخص

هاى سرنوشت  و شکستها کارگرى این سالها و ریشه واقعى بیشترین آسیب پذیری

 ساز آن بوده است.    

معین بوده است.  این دورة کارگرى ایران در طول برخى مشخصات بارز جنبشها این

از نوشته این است که طبقه کارگر به رغم حمل  در این بخشمحور اساسى بحث 

کلیه ضعفهاى مهم و تعیین کننده از نداشتن افق روشن کمونیستى گرفته تا بى 

و طبقاتى گرفته تا گیر، و از ضعف شدید بصیرت سیاسى تشکیالتى و تشتت فرا

هر حال در موقعیتى کامالً تعرضى علیه سرمایه دارى قرار  مطالبات نازل اجتماعى، به

توانست موجودیت خود را بعنوان  50نخست دهه  در بخش داشت. این جنبش

ایران، بر دار محورى ترین، بالفعل ترین و سرنوشت سازترین خطر بر طبقه سرمایه

تحمیل نماید.  دولت سرمایه دارى و به میزان قابل توجهى بر بورژوازى بین الـمللـى

درصدى و  500نیروى کار طبقه کارگر ایران قرار بود با ایجاد نرخ اضافه ارزشهاى 

درصدى پاسخگوى ملزومات توسعه و  60و  50درصدى و نرخ سودهاى کالن  600

خودگسترى پر شتاب سرمایه دارى ایران و در همان حال مکانیسم مؤثرى در کار 

سود سرمایه هاى عظیم انحصارى امپریالیستى رو به افت نرخ  خنثى سازى گرایش
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این معادالت را بر هم  خیلـى سریع اساس 50کارگرى نیمه اول دهه  باشد. جنبش

 ریخت. 

کل طبقه بورژوازى و دولت اى بحران در اقتصاد سرمایه دارى رخساره ه 55از سال 

 ،کارگرانسوق داد. پنج سال مبارزات مستمر  ا به ورطه هول و هراساین طبقه ر

اعتصابات پى در پى و غالبًا جارى در مراکز صنعتى، در تشدید و شتاب پروسه بحران 

جدى ایفاء نموده بود. رژیم شاه که حوالـى این ایام موفق شده بود اشکال  نقش

مختلف مقاومتها و اعتراضات فراطبقاتى و ضد رژیمى نظیر اشکال چریکى مبارزه یا 

 را به بن بست بکشاند، اینک در برابر موج رو به گسترش پاره اى خیزشهاى دانشجوئى

جهان »کارگرى خود را سخت متالطم مى دید. توسل به نمونه  و طغیان پوى جنبش

راه خون کارگران در دوره هاى پیشین  یا نمونه هاى فراوان سالخى و حمام «چیت

بحساب نمى  حل بى دردسر و امیدبخشى براى مهار کردن مبارزات توده هاى کارگر

تولید ارقام  هین امنیت دیرپاى حوزآمد. اگر قرار بود آرزوى سرمایه جهانى براى تضم

هر چه پر  نجومى سودها و خواب بورژوازى ایران براى قرار دادن دادن جامعه در بخش

سودتر تقسیم کار جهانى سرمایه به کرسى بنشیند قبل از هر چیز باید با سرنوشت 

لزومات بازتولید سرمایه ى قرار و مدار آن در چهارچوب مصالح و مو چگونگ این جنبش

تعیین تکلیف مى شد. از دید بورژوازى مبارزات جارى کارگران باید متوقف اجتماعى 

مى گردید و براى حصول این مقصود باید همه راهها به دقت مورد موشکافى و 

گروه بررسى »وسوم به از این تاریخ جمعیت م قرار مى گرفت.  یکسال پیش کنکاش

ترین متفکران بورژوازى مانند  متشکل از مؤثرترین و چاره اندیش «مسائل ایران

محمود  ،پرویز نیکخواه ،وقت دانشگاه تهران، کاظم ودیعى هوشنگ نهاوندى رئیس

مقاالت مبسوط، از یک  نگارشاحسان نراقى و .... با  ،فرهت قائم مقامى ،جعفریان

 حیات جامعه کاپیتالیستى و نقش هر قریب الوقوع در شیرازیک انفجا خطرطرف 

و از سوى جار را به رژیم گوشزد مى نمودند کارگرى در وقوع این انف اساسى جنبش
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دیگر بعنوان عناصر کلیدى حاضر و نافذ در کار برنامه ریزیهاى اجتماعى ساواک راه 

رى ایران پیشنهاد مى کارگ حلهائى براى غلبه بر موقعیت تهاجمى و تعرضى جنبش

بر سیاست سوق دادن طبقه کارگر به درون داربست ها این چاره اندیشى کردند. اساس

تشکلهاى اتحادیه اى و بر پا نمودن سندیکاها در مراکز مختلف کار و تولید و مقدم بر 

شمار  50پایانى نیمه اول دهه  همه در واحدهاى بزرگ صنعتى استوار بود. در بخش

جهى از این سندیکاها با نظارت مستقیم و غیرمستقیم و دخالت مؤثر ساواک قابل تو

در کارگاههاى بزرگ کشور تشکیل شد و براى تحمیل آنها بر کارگران بعنوان ظرف 

 الزم بعمل آمد.  حل و فصل مجادالت بین کارگر و کارفرما بیشترین تالش

هیچ استقبالـى بعمل نیاورد، به این تشکلها  طبقه کارگر ایران در هیچ کجا از پیدایش

رغم فشار ساواک تنها شمار بسیار اندکى از کارگران حاضر به شرکت در انتخابات این 

سندیکاها شدند، بعالوه، برپائى این نهادهاى ساواک ساخته هیچ خللى در عزم استوار 

به راى توسل به اعتصابات بزرگ ب طبقه کارگر ایران براى ادامه مبارزات خود و در کار

پدید نیاورد. در طول سالهاى  کرسى نشاندن مطالبات جارى معیشتى و رفاهى خویش

شهرها و اعتصابات  هاى کارگر در نواحى خارج از محدودتوده ه جنبش 56و  55

همزمان موج  تافت. طور پیوسته و مرکب به پیشبزرگ درون کارگاههاى صنعتى ب

خود و نارضائى عمیق آنها از دولت سرمایه  نارضائى کارگران از وضعیت زندگى و کار

 رفت.  دارى رو به عمق و گسترش

غول  بحران سرمایه دارى روز به روز ژرف تر مى شد. سرمایه جهانى زیر فشار افزایش

ل مى کرد. خود تحم هبحران را بر گرد همتوسط ترکیب ارگانیک ضربات کوبندآساى 

رى سرمایه دارى و مراودة بخشهاى مختلف تقسیم کار سراس هبار این بحران در گستر

سرمایه بین الـمللـى از حوزه هاى متمرکزتر و انحصارى تر  به حوزه هاى با ترکیب 

نازل تر سرشکن مى گردید.  بورژوازى ایران در محاق معضالت متنوع دامنگیر پروسه 

انى و دچار سرگیجه مى شد. سرریز شدن بار بحران سرمایه جهها بازانباشت سرمایه
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کارگرى  غلطیدن سرمایه اجتماعى به ورطه افت عمیق نرخ سود، فشار مؤثر جنبش

هم به لحاظ تأثیر بر معادالت نرخ سود و تشدید پروسه وقوع بحران اقتصادى و هم به 

از بورژوازى همه و همه بخشى  ،انفجار اجتماعى هلحاظ خطر سیاسى و کوبیدن درواز

ب و بخشى را به بهره گیرى فعال از وضعیت موجود خطر انقالرا به سرکوب مستقیم 

سى سرمایه دارى براى تسویه حساب با رقباى طبقاتى و خزیدن به قله قدرت سیا

بورژوازى دیگر به سیاق گذشته قادر به عقب نشینى در کرد. می مجبور یا ترغیب

 توسل به هکارگرى نیز در گستر نبود و جنبشمقابل مبارزات توده هاى کارگر 

را که هنوز از هیچ تا حصول یک  اعتصابات و مبارزات پیشین نمى توانست مطالباتش

 زندگى مرفه انسانى فاصله داشت بر سرمایه داران تحمیل نماید. 

 طبقه کارگر و آستانه وقوع انقالب

حاصل بحث تا کنونى ما این است که بطور واقعى و بطور از هر گونه تعصبات عقیدتى 

سلسله جنبان ى یا دقیق تر بگوئیم تنها نیروى ان نیروى محرکه اصلـطبقه کارگر ایر

آن  و پس بود. قیام بهمن و حوادث پیش 57و تکوین شرائط انقالب  در  پروسه رویش

در درون یک جامعه سرمایه دارى رخ مى داد. انقالب بر خالف بسیارى تحلیلها و 

از سوى محافل مختلف انتشار یافته و گزارشاتى که آن روزها و حتى ادامه آن تا امروز 

، نه از علم و کتل ارتجاع پان ه از آستین معجزات خرده بورژوازىانتشار مییابد، ن

 ونهاى درون طبقه بورژوازى که دقیقاً از بطن کشمکشیاسالمیستى یا سایر اپوزیس

قالب انجامعه کاپیتالیستى زبانه کشید.  جارى میان طبقه کارگر و بورژوازى در حیات

از عروج توده هاى کارگر براى استیفاى ابتدائى ترین شرائط معیشتى و مطالبات 

استصیال و فروماندگى بورژوازى در پاسخ  رفاهى خود از چنگال سرمایه دارى و سپس

و راه حلهاى کاپیتالیستى در مهار ها و حقوق اولیه، شکست سیاستها به این خواسته

تأثیر  رگرى، بحران اقتصادى سرمایه دارى،کا شکردن و به انسداد کشاندن جنب

پذیرى جدى پروسه وقوع بحران از مبارزات چند ساله کارگران و پیروزى آنها در 
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تحمیل مطالباتشان بر بورژوازى، تأثیر متقابل این بحران در تشدید نارضائى کارگران و 

ر حل و فصل عجز باز هم ژرف تر و ژرف تر سرمایه داران و دولت سرمایه دارى د

 ناشى شد. درک این واقعیت براى فعالین کمونیست جنبشها مسالـمت آمیز نارضائی

کارگرى از اهمیتى شایان برخوردار است. نگاه سوسیال خلقى و ناسیونال چپ یا کاًل 

سوسیال بورژوائى به روند وقوع قیام بهمن و حوادث آن سالها، این  نگاه هر گرایش

« خلق»یده اى بنام طبقه متوسط یا معجون افسونکارى به اسم بوده است که گویا پد

جامعه را در آستان انقالب قرار داده است و گویا مشکل پرولتاریا آن با طغیان خود 

و  «زحمتکشان»یا  «خلق»، «طبقه متوسط» بوده است که باید بر این معجون 

به ایفاى  «هنگحزب پیشا»فرودستان اعمال هژمونى کند، اما بخاطر محرومیت از 

چنین نقشى موفق نشده است و باالخره گویا انقالب به همین خاطر شکست خورده 

 است!!!  

نیروى کار علیه  هدالت روز به روز توده هاى فروشندانقالب نه فقط از درون مجا

سرمایه دارى در قلمروهاى مختلف ریشه گرفت که عالوه بر آن با نیروى کارگران 

و الستیک و نساجى و چوب و مواد نعت از اتوموبیل سازى گوناگون ص حوزه هاى

ى و سایر مراکز صنعتل خانگى و نفت و گاز و پتروشیمى غذائى و پوشاک و وسائ

 ،رانندگان ،تا کارگران بیمارستانها آموزش بخشگرفته تا چند صد هزار کارگران 

آغاز شد و به جلو و همه بخشهاى دیگر طبقه کارگر و آب برق  ،کارگران راه و ترابرى

وزنه  کارگرى مطلقاً این نبود که گویا شرکاى غیرکارگرش شتافت. مشکل جنبش

سنگینى در روند انقالب بودند!!!  معضل کارگران به هیچوجه نداشتن اتحادیه و حزب 

 و امثال این چیزها به روایت رایج نیز نبود. 

در  ،بان شرائط وقوع انقالبه سلسله جنقل معضل در اینجا قرار داشت که طبقثمرکز 

آستانه شروع این فرایند نه فقط از هیچ آمادگى الزم براى طرح و پیگیرى اهداف 

برخوردار نبود بلکه بیشترین زمینه آسیب پذیرى و زمینگیر شدن توسط  طبقاتى اش
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مقدم بر هر چیز کل پیشروان یگر را در درون خود حمل مى کرد. جنبشها و طبقات د

ضد »ین طبقه زیر فشار هیجانات خشک و خالـى فراطبقاتى ضد رژیمى و و فعاالن ا

ون نمائى سوسیال خلقى و یناسیونالیستى که میراث و منشور اپوزیس «امپریالیسم

سوسیال رفرمیستى بخشى از بورژوازى بود، طرح یک مانیفست طبقاتى ضد سرمایه 

الزم تلقى مى کردند و دارى و ضد بردگى مزدى را بکلـى بى معنى، چپ روانه و نا

خیابانها بتدریج از کارگران آکنده الطراف بدست فراموشى مى سپردند. بطور جامع ا

شد، همه مراکز کار و تولید از کارگاههاى بزرگ و کوچک صنعتى تا نفت و پتروشیمى 

و بیمارستانها و راه بنادر در اعتصاب فرو شد. همه جا کارگران بافت انسانى  و مدارس

و غائب باقى  انقالبى را پر کردند اما آنچه که همه جا بطور کامل نامحسوس جنبش

ماند سخن از افق و انتظارات و مطالبات و اهداف طبقه کارگر بود.  شعارهاى رژیم باید 

برود، شاه باید سرنگون شود جاى همه چیز را پر کرد. طبقه اى که شعله انقالب را از 

گوشه جامعه  یه برافروخته بود، طبقه اى که در ششدرون پیکار جارى خود با سرما

درون خیابانها و مراکز کار را پر مى  تمامى استخوانبندى و تار و پود انسانى جنبش

اهداف، انتظارات و افق پیکار خود بعنوان یک طبقه ضد سرمایه  هساخت اینک در بار

 دارى تا حدود زیادى تسلیم سیر حوادث بود. 

کرد. شیر ه جا فرو خوابید. پروسه کار خیلـى سریع به توقف نیل چرخ تولید در هم

یل گردید، همه جا، لحظه به لحظه و گام به گام طبقه طتع نفت بسته شد، مدارس

کارگر بود که اعمال قدرت مى کرد اما همه جا و در سرتاسر قلمرو این قدرت نمائیها 

علیه بورژوازى و علیه نظام نمى شد بکارگیرى این قدرت  آنچه که به درستى لـمس

اما بجاى اینکه این حرکت عظیم را بود. کارگران شیر نفت را بستند، بردگى مزدى 

و حک معادالت قواى طبقاتى درون جامعه طبقه خود در  وثیقه حضور مؤثر و ملموس

ر مقابل بعنوان طبقه اى مستقل با افق متفاوت اجتماعى د خویش نمودن نقش

از تسویه  ونهاى ارتجاعى بورژوازى کردند تا پسیارزانى اپوزیسند آن را بورژوازى بنمای
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کارگران بکار گیرند.  حساب با رقیبیان حکومتى آن را در کشتار و حمام خون خود

کارگران شیر نفت را بستند ولـى بجاى اینکه این قدرت را علیه کل بورژوازى و علیه 

ر گیرند، بجاى اینکه این قدرت نمائى نیروى کار بکا رابطه خرید و فروش اساس

کلیدى در برنامه ریزى شورائى و  خود براى مطالبه نقش را سکوى تعرض پردرخشش

شاه باید » کارگرى کار و تولید اجتماعى بنمایند در شرط و شروط فاقد بار طبقاتى 

ا صحنه گور و گم کردند. کارگران برق و آب و بنادر و ذوب فلز سراسر جامعه ر « برود

اعتصاب و ابراز قدرت خود ساختند اما پیرامون این مسأله که باید بعنوان یک طبقه 

اجتماعى در سیر حوادث جارى سخن بگویند، انتظارات طبقه خود را بیان کنند و 

بخواهند حرف  انقالب را وسیله تغییر عینیت موجود به نفع توده هاى طبقه خویش

ازى بر زبان نیاوردند. آنان نگفتند که اعتصاب را تا قاطع و تعیین کننده و سرنوشت س

کردن سرنوشت  طبقه کارگر در برنامه ریزى کار و تولید و مشخص تکلیف نقش

حول محور سرنگونى رژیم  محصول کارشان در شرائط جدید ادامه مى دهند، بالعکس

وازى در شاه چرخ خوردند و بجاى مستقر شدن در جبهه واقعى نبرد طبقاتى با بورژ

جبهه مجادالت درونى سرمایه ابزار قدرت این گروه علیه آن گروه شدند. کارگران 

را بستند و نشان دادند که از چه قدرت شگرفى براى تحمیل خواسته هاى  مدارس

به رابطه کار  خود بر سرمایه دارى برخوردارند اما بجاى اینکه این قدرت را ابزار تعرض

از برنامه ریزى امور آموزشى توسط طبقه خود و از ضرورت  مزدى سازند، بجاى اینکه

اتحاد سراسرى طبقه شان براى پایان دادن به ننگ بردگى مزدى و تولید براى سود 

 سخن گویند ابتدا و انتهاى حرفشان را در شعار سرنگون باد رژیم شاه کوتاه ساختند. 

ونهاى ارتجاعى و فوق یپوزیسطبقه کارگر آستان سرنگونى رژیم شاه را دق الباب کرد. ا

ى نجات ارتجاعى بورژوازى از همه جا، از داخل و خارج و از سراسر جهان سرمایه، برا

استمرار حاکمیت سیاسى سرمایه دارى بسیج شدند و نظام کاپیتالیستى و براى 

بسرعت به نسخه پیچى پرداختند. سرنوشت انقالب با شتاب رقم مى خورد. بورژوازى 
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جایگزینى رژیم شاه توسط جناحهاى و خواه بین الـمللـى بطور متفق  خواه داخلـى

دیگرى از ارتجاع هار کاپیتالیستى را به شور و تدارک مى نشستند. با این وجود 

اردوگاهى و سوسیال  سیاسى کار، ،کارگرى خواه در شکل چریک ن جنبشفعالی

وذ درون طبقه کارگر و ذینف خلقى ضد اردوگاهى و خواه در موقعیت عناصر سرشناس

همچنان به انحالل خود در جست و خیز فراطبقاتى ضد رژیم سلطنتى ادامه مى 

 دادند. 

با مطالعه مطالب باال این سؤال در برابر هر خواننده اى قرار خواهد گرفت که اگر به 

راستى کارگران نیروى محرکه و سلسله جنبانان واقعى پروسه شروع انقالب بودند و 

پیکار با سرمایه  هسترگ اجتماعى را از درون پراتیک روزمر ران این نقشاگر کارگ

چرا در پیشرفت پروسه وقوع انقالب  دارى یا ضدیت با کار مزدى ایفاء کردند پس

اینگونه و با این وضعیت فاجعه بار در ورطه راهبردها و سیاست پردازیهاى ارتجاع 

مستقل طبقاتى و  یفاى هیچ نقشبورژوازى زمینگیر شدند؟ چرا آنان قادر به ا

اجتماعى در برابر بورژوازى نگردیدند؟ این یک سؤال بسیار مهم است و پاسخ آن براى 

لغو کار مزدى پرولتاریا از حداکثر اهمیت برخوردار است. اما  کارگرى و جنبش جنبش

 ضد کار این سطور این است که میان موجودیت جنبش هپاسخ یا الاقل پاسخ نویسند

مستقیم توده هاى کارگر علیه سرمایه دارى و  همزدى کارگران یا به بیان دیگر مبارز

کار مزدى در یکسوى و آمادگى و تجهیز و تشکل و تدارک طبقه کارگر براى انکشاف 

ر، فاصله بسیار ژرفى وجود این پیکار به مرحله نابودى و الغاء کار مزدى در سوى دیگ

 سرمایه ستیز است، اما این جنبش خود یک جنبش کارگرى در بنیاد جنبشدارد. 

سرمایه ستیز و ضد بردگى مزدى تا فاز آمادگى و اقتدار براى پایان دادن به حیات 

دارد. این راه همان فرایند  سرمایه دارى و کار مزدبگیرى راهى سخت طوالنى در پیش

ق و عمیق تر توده ، راه آشنائى عمیطبقاتى علیه سرمایه دارىپر افت و خیز مبارزة 

ارگر با افق ، راه آشنائى طبقه کهاى کارگر با سرنوشت محصول کار و تولید خویش
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راه حصول آگاهى و بصیرت طبقاتى به چگونگى برنامه ریزى  ،رهائى از بردگى مزدى

 ،نظم اجتماعى در بطن پیکار روزمرهکمونیستى کار و تولید و نوع زندگى و مدنیت و 

ضد کاپیتالیستى، راه مطرح نمودن  هرگران در متن فرایند مبارزراه متشکل شدن کا

آن به سنگر منشور حقوق پایه اى ضد سرمایه دارى کارگران در هر مقطع و تبدیل 

شى براى معضالت گام به گام مبارزه و چاره اندی راه گشایش ،نبرد موقت در هر دوره

و راه پیشبرد و انجام ا هراه تعرضات و عقب نشینى ،خنثى نمودن تهاجمات دشمن

بطور  50کارگرى نیمه تخست دهه  بسیارى از کارهاى اساسى دیگر است. جنبش

واقعى درگیر جدال با بورژوازى براى دستیابى به مطالبات معیشتى و رفاهى خود بود 

از تمامى ضعفهائى رنج مى کشید که قباًل بدان اشاره کردیم. براى رفع  اما این جنبش

تا فاز یک نیروى طبقاتى آماده  و براى انکشاف و بسط اقتدار این جنبشاین ضعفها 

معینى از سوى  و چاره اندیشى و خیزش براى جنگ سرنوشت با بورژوازى به نگرش

کارگرى نیاز بود. ایفاى چنین نقشى نه  فعاالن و رهبران و عناصر ذینفوذ جنبش

نه نیروهاى سیاسى چپ آن ایام  کارگرى آن روز و توسط فعالین و پیشگامان جنبش

واقعى  نمى توانست قابل انتظار باشد. اشتباه بسیار ژرفى است اگر مکان و نقش

در این روزگار را از سیاستها و راهکارها و کالً راه حلهاى چپ  رهبران عملـى جنبش

این تحلیل که ریشه تمامى ل خلقى غیر اردوگاهى جدا سازیم. اردوگاهى یا سوسیا

از ه بیراهه هاى هولناک دنباله روى کارگرى ب هاى جنبش ندگیها و فروغلطیدنفروما

بورژوازى را به این یا آن گروه سیاسى چپ حتى اگر این گروه سیاسى چپ جریان تا 

سازد، مسلمًا  منتسب می ،مغز استخوان کاپیتالیستى حزب توده و مانند آن باشد

 بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد. تحلیلـى جامع و کامل نیست. در این رابطه 

 از قیام بهمن  کارگرى در روزهاى پس جنبش

دولت  سقوط رژیم شاه، استقرار تدریجى جمهورى اسالمى و آغاز بالفاصله توحش

کارگرى را در مقابل سرنوشت غم  جدید سرمایه علیه کارگران، خیلـى سریع جنبش
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تدارک دیده بود قرار  یشاسالمیستى برا انگیزى که ارتجاع کاپیتالیستى لیبرال و پان

وقوع ضد انقالب در قالب انقالب  ،لحظه شکست انقالب ،داد. انقالب نقطه پایان انقالب

ین انقالب یعنى طبقه کارگر بود. و نقطه اعالم پیروزى بورژوازى بر سلسله جنبان راست

 ت بود.شکسکارگر ازى پیروزى بود براى طبقه انقالب به همان اندازه که براى بورژو

قیام بهمن یکى از گیج و منگ ترین  و پس کارگرى ایران در روزهاى پیش جنبش

دوره هاى حیات سیاسى و تاریخى خود را به تجربه نشست. فشار راه حل سازیها و 

افق پردازیهاى سالیان متمادى سوسیالیسم روسى و ناسیونال چپ سوسیال خلقى با 

نه وى سنگینى کرد.  شمار زیادى از عناصر مؤثر و تجربه بیشترین شتاب و وزن بر سی

به ورطه راهبردها و راهکارهاى روز حزب  در تداوم گذشته اردوگاهى خویش دارش

توده فروغلطیدند. بر خالف برخى انگاره هاى رایج این فقط کمیته مرکزى حزب توده 

خمینى!!!  «سمضد امپریالی»نبود که در پشت  و اعوان و انصار تشکیالتى اش

پان اسالمیستى!! رژیم بورژوازى صف کشیدند، بلکه جماعتى از « سوسیالیسم»و

کارگران قدیمى و عناصر با نفوذ درون طبقه کارگر نیز خود را به همان خرافه بافیها و 

از این گذشته شمار معتنابهى از فعالین استهاى مخرب ضد کارگرى آویختند. سی

رقت بار دنباله روى از  سیاسى خود زیر فشار عوارض کارگرى که در گذشته جنبش

ساختند اینک  کارکردها و خط مشى حزب توده راه خود را بظاهر از آن حزب جدا می

همان جریان یعنى اکثریت فدائى دخیل مى  الخلقه اما تازه نفس به مولود ناقص

 بستند.  

ث  قابل توضیح نبود. حوادکارگرى اما در صرف وقوع این نوع  مشکل اساسى جنبش

ابل طرحها و خط نداشتن هیچ دورنماى روشن طبقاتى در مقبى افقى، سردرگمى، 

رنامه اجتماعى در مقابل بدیلها و ب ، نداشتن هیچ بدیل مشخصمشى روز بورژوازى

نداشتن هیچ راه حل شفاف و سنجیده و معین در  ،هاى در دست اجراى بورژوازى

و دولت سرمایه دارى و در یک کالم دار حظه طبقه سرمایهبرابر راه حلهاى لحظه به ل
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در مقابل طبقه دیگر روز بصورت یکى از دو طبقه اساسى غیبت از معادالت اجتماعى 

و در مقابل کل نظام سرمایه دارى مشخصه واقعى موقعیت طبقه کارگر در این روزها 

 را تعیین مى نمود.    

بعد از  فرسوده و متشتتى با وقوع حوادث کارگرى در چنین وضعیت سرگردان جنبش

از سقوط رژیم شاه جمعیت  از همان نخستین روزهاى پسقیام بهمن روبرو گردید. 

کثیرى از فعالین طبقه کارگر از تمامى زوایاى جامعه بر گرد نیروهاى چپ مخالف و 

ى منتقد رژیم اسالمى حلقه زدند. این یک طنز تلخ تاریخ است که محافل و گروهها

ون در همان دقایقى که بیشترین آه و ناله و استغاثه شان بى ارتباطى با یچپ اپوزیس

چپ کارگرى قرار داشتند.  الین جنبشجمعیت کثیر فع هطبقه کارگر بود، در محاصر

و خواه پروچینى نوع خط  ،نوع فدائى و راه کارگرى آن وروسسوسیال خلقى خواه پر

بحساب نمى آوردند.  کارگرى را اساسًا کارگر این جمعیت وسیع فعالین سومى اش

آموز و  عظیم جوانان دانشه کارگران پرستار و بهیار بیمارستانها، تود، انبوه معلمان

دانشجوى درون خانواده هاى کارگرى و فراوان گروههاى دیگر ابوابجمعى طبقه کارگر، 

وسط دریافت کردند، جرم اینکه کارگر مولد نبودند، شناسنامه طبقه مته همه و همه ب

سرشمارى و در سازمانهاى  «انقالب دموکراتیک خلق» ه نیروى ذخیر هدر زمر

مؤثرى از  دموکراتیک چپ سوسیال خلقى سازماندهى گردیدند. به این ترتیب بخش

و با رضایت لیل ناسیونال چپ  مدعى کمونیسم، فعاالن کارگرى کمونیست مطابق تح

ضد سرمایه دارى طبقه خود بلکه  روى جنبشپذیرفتند که نه نی خاطر خویش

دموکراسى طلبى خلقى هستند، این جماعت در همین راستا وظیفه  ارتش بالعکس

غ نام و نشان گروههاى سوسیال یهمه کار و زندگى خود را صرف تبل یافتند که تقریباً

اى ه اعالمیه سازماندیوار شهرها و روستاها بنمایند. خلقى متبوع خود بر در و 

 متضمن افشاء این یا آن جناح درون قدرت سیاسى سرمایه دارى را پخش خویش

کنند. شعار انتقال مالکیت خصوصى سرمایه هاى انحصارى بزرگ به دولت هار سرمایه 
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لق براى مردم سخنرانى دارى را تبلیغ کنند. پیرامون اهمیت جمهورى دموکراتیک خ

را به حمایت ها کار و زندگى شان توده محل« سازمانهاى دموکراتیک»  نمایند، در

 سازمان متبوعشان ترغیب نمایند و فراوان کارهاى دیگر از این نوع انجام دهند!!!

کارگرى نیز که به امید  وسیعى از نیروى پیشرو و فعال جنبش به این ترتیب بخش

روى  هاروز بسوى این گروهها و سازمان!!!  «تشکلهاى کمونیستى»گرفتن رهنمود از 

خود به مثابه  آورده بود، به چنین سرنوشت غم انگیزى دچار شد و از ایفاى نقش

بکلـى منفصل  رى طبقه اشنیروى دست اندرکار سازمان دادن مبارزات ضد سرمایه دا

، درست در همان روزهائى که طبقه بورژوازى با بهره گیرى از گردید. در یک کالم

براى قلع و اده از کلیه اهرمهاى قدرت دولتى با استفتمامى امکانات و توان اجتماعى و 

کارگرى آماده مى شد، پیشروان و فعاالن سیاسى و عملـى  قمع سراسرى جنبش

بورژوازى علیه طبقه  جبهه توحشمراه حزب توده و اکثریت در درون طبقه کارگر یا ه

جست و و  خود مستقر مى شدند و یا اینکه در گرداب مرگبار دموکراسى طلبى خلقى

سازمان غوطه مى خوردند و در هر حال از  رژیم اسالمىخیزهاى ضد این یا آن جناح 

 ضد سرمایه دارى توده هاى کارگر هر چه عمیق تر فاصله مى گرفتند.  دادن جنبش

جمعیت نسبتاً وسیعى از فعالین سیاسى و چپ ها و باالخره در کنار همه این مؤلفه

مراکز  بزرگ و متوسط صنعتى بنوعى خود را با مسأله کارگرى نیز در درون  جنبش

 جنبشتوده هاى کارگر درگیر مى دیدند. سازمان دادن مبارزات ضد سرمایه دارى 

نیروى کار با سرمایه داران و  هفروشند هعلیه بیکارى نیز قلمرو دیگرى از تقابل تود

عظیم مسلط بر سردرگمى عمیق، بى راه حلـى و بى افقى رمایه دارى بود. دولت س

کل طبقه کارگر و نیروهاى چپ مدعى کمونیسم در اینجاها نیز بر همه راهبردها و 

راهکارها سنگینى مى کرد. فعالین درون صنایع بزرگ در روزهاى قبل از وقوع قیام 

گسترده اى را براى متشکل کردن کارگران و از  از آن تالش بهمن و ماههاى پس

اوالً زیر ها این تالش شوراها به منصه اجراء گذاردند. جمله متشکل نمودن آنان در
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فشار فرقه گرائى نیروهاى متنوع چپ ناسیونالیستى و سوسیال خلقى سخت آسیب 

ضد  پذیر و متشتت بود و ثانیاً هیچ سنخیتى با ملزومات تدارک و تجهیز جنبش

ر پا شد در سرمایه دارى در شرائط روز نداشت. شوراهائى که به همت این فعالین ب

رفتند  کار و تولید پیش هپاره اى موارد تا مرحله تسخیر کارخانه و بدست گرفتن ادار

 ،بى هدف ،فرقه اى ،منفرد عقیدتى ردى از حد یک تالشاما این اقدامات در هیچ مو

بدون برنامه و کامالً مقطعى و محلـى فراتر نرفت. تشکیل شوراها هیچگاه بعنوان حلقه 

سراسرى پیکار ضد کار مزدى در دستور فعالین چپ و کمونیست  هیراى از یک زنج

کارگرى قرار نگرفت. این شوراها با این هدف بوجود نیامدند که در پیوند با هم  جنبش

گذارند. این شوراها در ذهنیت سازمان  قدرت متحد کارگران علیه سرمایه را بنمایش

ند تا ظرف اعمال قدرت کل براى این تشکیل نشد دهندگان و شرکت کنندگانش

طبقه کارگر براى تحمیل مطالبات ضد کاپیتالیستى توده هاى کارگر بر سرمایه داران 

طبقاتى درون جامعه  هو دولت سرمایه دارى باشند. شوراها بر سر این نبودند که مبارز

بردگى مزدى سوق  سرمایه دارى را بر محور واقعى ستیز طبقه کارگر علیه اساس

طح انتظار و ظرفیت دخالتگرى این شوراها را مى توان از طریق مراجعه به دهند. س

طبقه کارگر ایران بخوبى  هاهداف و دستور کار بزرگترین تشکل شورائى این دور

با مشارکت فعال و پرتحرک شمار  58غرب تهران در سال  هزد. شوراى متحد حدس

 30000از  و استقبال بیش متعددى از شوراهاى مراکز بزرگ صنعتى و در میان شور

» کارگر این واحدها تشکیل گردید.  منشور مطالبات و انتظارات این شورا نهایتاً از 

ساعت کار  40 ،راهاى کارگران در مدیریت کارخانه، حضور شو«ملى شدن کارخانه ها

 ،رگرانتهیه قانون کار با شرکت نمایندگان کا ،طرح طبقه بندى مشاغل ،در هفته

 دستمزد، فراتر نرفت.  ود ویژه و افزایشدریافت س

هیچ ربطى به طبقه  «ملـى کردن صنایع» پیداست که بندهائى از این منشور مانند 

چاره هاى بورژوازى براى  هراهکارها و را. این نوع توقعات را باید بحساب کارگر ندارد
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ایر بندهاى شدن از شر مبارزات کارگران گذاشت. س برون رفت از شرائط روز و خالص

منشور نیز براى شورا یا شوراهائى که از درون خشم و عصیان و شور مبارزات گستردة 

آنها در  ضد سرمایه دارى کارگران مى جوشیدند، شوراهائى که سنگ بناى تأسیس

گذاشته شده بود، شوراهائى در دل  هزار نفرى از کارگران معترض 30یک اجتماع 

همچنان در سطح جامعه ن که موج انقالب کارگران یخى معیشرائط اجتماعى و تار

مى پیچید و بورژوازى فاقد تدارک و سازماندهى کافى براى سرکوب جامع االطراف 

 کارگرى بود، مسلماً مطالباتى بسیار نازل و شکست طلبانه بود.   جنبش

ى سطحى از آن روز به چنین خزیدن بزرگترین شوراى کارگرى در شرائط خاص

در ح و عریان از بن بستى سخت سنگین بطور بسیار صری ،و افق مبارزه انتظارات

 کارگرى ایران حکایت مى کرد. وضعیت شوراها گواه آن بود که:  جنبش

طبقاتى و قلمرو پیکار جارى خود را فاز  هشورائى مطلقًا فاز مبارز فعالین جنبش .1

مى دیدند و بهیچوجه کار مزدى ن متشکل شدن شورائى کل طبقه کارگر علیه اساس

از چنین منظر اجتماعى و طبقاتى به امر ایجاد شوراها و دورنماى مبارزة طبقاتى نگاه 

 نمى کردند.

پیشروان و رهبران چپ طبقه کارگر زیر فشار فقدان نگاه شفاف کمونیستى به  .2

سازمانیابى  هیچ طرح و برنامه اى براى گسترش جارى توده هاى طبقه خویش جنبش

در کلیه  رائى ضد سرمایه دارى به تمامى قلمروهاى حیات اجتماعى طبقه کارگرشو

 مراکز کار و تولید و زیست اجتماعى نداشتند. 

خود را پیکار  هاین فعالین و پیشروان به همان دالئل باال، نقطه عزیمت و شالود .3

ى اعمال قدرت متحد و متشکل طبقه کارگر براى تحمیل حداکثر مطالبات طبقات

 بر بورژوازى قرار ندادند.  خویش

شوراهاى کارگرى درون مراکز کار و تولید و حتى شکل عالیتر این تشکلها یعنى اتحاد 

شمار قابل توجهى از این شوراها زیر فشار همین ضعفهاى اساسى محکوم به فروپاشى 
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 نبشدر رابطه با ج خویش و شکست بود. آنانکه  عادت دارند تمامى موضوعیت و نقش

کارگرى را صرف نوشتن و گفتن در توصیف و تشریح اهمیت متشکل شدن کارگران 

متشکل  بکنند باید بیاموزند و بدانند که معضل کار اساسًا متشکل شدن حتى نفس

شدن خارج از قید و بند رژیمهاى سیاسى نیست. تشکل کارگرى باید ظرف به جلو 

هر فاز و هر شرائط، متناسب با  درسرمایه دارى طبقه کارگر  ضد راندن جنبش

 هویژگیها و تعینات آن شرائط  باشد. در غیر این صورت بعنوان ابزارى ناکارامد از عهد

از اینکه  طبقاتى خود فرو مى ماند. شوراهاى کارگرى این سالها پیش ایفاى نقش

اى و فروماندگیهها توسط رژیم اسالمى تار و مار گردند خود در پیچ و خم سردرگمى

و فاقد بار کمونیستى سیال بورژوائى، دموکراسى طلبانه منبعث از راه حلهاى سو

طبقاتى ضد سرمایه دارى را از دست داده بودند.  همبارز تحرک الزم براى گسترش

را  وضعیتى که نیروهاى چپ مدعى کمونیسم در حادث شدن آن بیشترین نقش

 داشتند.  

تنها و تنها به  57هاى  قبل و بعد قیام بهمن  شورائى کارگران در شرائط روز جنبش

 ضد کار مزدى طبقه کارگر مى توانست شانس مثابه یک ظرف کارا و نیرومند جنبش

را براى تأثیرگذارى خالق به نفع طبقه کارگر به محک آزمون بگذارد. براى  خویش

کل  عرضو مقاومت و ت این کار چاره اى نداشت جز اینکه به ظرف سراسرى اعتراض

طبقه کارگر ایران در کلیه قلمروهاى حیات اجتماعى این طبقه علیه سرمایه دارى 

تبدیل شود. شوراها یا باید با طرح یک بدیل عاجل و شفاف طبقاتى در مقابل 

ختمان و معلم و بورژوازى، با پیوند زدن کارگر نفت و ذوب آهن و آب و برق و راه و سا

 ،رگر علیه بیحقوقى زنانختن همه اشکال مبارزه طبقه کاو با در آمیپرستار و راننده 

 ،استقرار قدرت سیاسى جدید سرمایه مبارزه علیه ،آلودگى محیط زیست ،کار کودک

ه این رژیم به  آزادیهاى سیاسى، علیه بى مسکنى و علیه خفقان و تعرضات بربرمنشان

مى توانستند کل  یا مبارزه براى رفاه اجتماعى و معیشتىو فحشاء و گرسنگى فقر 
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گذارند و یا در غیر این  نمایشه قدرت پیکار طبقه خود را در مقابل سرمایه دارى ب

صورت بعنوان نماد عجز و فروماندگى طبقه شان اسیر تهاجمات و سبعیت بورژوازى 

تحمل نشدند و الجرم سرنوشت دوم را  شمى شدند. شوراها قادر به ایفاى آن نق

 کردند. 

انستند براى متحد نمودن بیشترین توده هاى طبقه کارگر علیه بى شوراها مى تو

مسکنى شهروندان و توزیع حى و حاضر صدها هزار واحد ساختمانى تحت مالکیت 

را بعمل آورند و در  سرمایه داران یا دولت سرمایه دارى بین  کارگران حداکثر تالش

 ن دهند. مسکن رایگان براى همه، سازما هزند این راستا یک جنبش

 آموزش ،کارگرى حول بهداشت رایگان ند براى سازماندهى جنبششوراها مى توانست

مراقبت رایگان از سالخوردگان و ...    ،مهد کودک رایگان ،ایاب و ذهاب رایگان ،رایگان

را از دست سرمایه داران خارج سازند و براى ها کنند. مى توانستند کارخانه تالش

کارگرى را  نمایند. مى توانستند جنبشریزى کار و تولید مبارزه برنامه بدست گیرى 

و تبدیل آنها به مراکز توزیع رایگان مایحتاج  در راستاى تسخیر مراکز خرید و فروش

 عمومى شهروندان سازمان دهند. 

شوراها مى توانستند با گام زدن در این راهها توده هاى طبقه کارگر را هر چه بیشتر 

 ه واقعى ستیز کار و سرمایه سمت دهند. شوراها قادر به ایفاى این نقشبه درون جبه

جبهه واقعى نبرد با سرمایه دارى در  کارگرى با فروماندن از گشایش نشدند و جنبش

 تحمل شکست گردید. هقوا فرو شد و بتدریج آماد سراشیب فرسایش

و برجسته نمودن آن نکته اى که هیچگاه نباید بدست فراموشى سپرده شود و تأکید 

کارگرى در  از جایگاه اساسى در این مقاله برخوردار است این است که تسلیم جنبش

سرمایه دارى در آن  مقابل سرنوشت اخیر بسیار بیشتر از اینکه محصول قدرت تعرض

لحظات تاریخى باشد حاصل تسلط سالیان متمادى دیدگاهها و راه حلها و افق 

کارگرى دنیا از  کارگرى ایران را بعنوان بخشى از جنبش شپردازیهائى بود که جنب
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ابل سرمایه دارى طى پروسه سوخت و ساز الزم براى ابراز وجود مستقل طبقاتى در مق

و نیروهاى چپ مدعى تعلق به طبقه  غرق بودن فعالین این جنبشباز داشته بود. 

کرد نمی که ربط پیدا ت و به تنها چیزىکارگر در مسائلـى که به همه چیز ربط داش

ضد کار مزدى طبقه کارگر بود، غرق بودن این فعالین  متشکل نمودن شورائى جنبش

در  ،در دموکراسى طلبى خلقى ،ا در مجادالت درون طبقه بورژوازىو این نیروه

 در سازمان دادن جنبش ،یا صف بندى انقالب و ضد انقالب بفازبندى انقال

 نعى عظیم بر سر راه دورخیز آنها براى سازمان دادن جنبشدموکراتیک توده ها!!! و ما

آب و برق  ،رایگان بهداشت رایگان، آموزش ،گران در جهت مطالبه مسکن رایگانکار

مختل نمودن پردسه بازتولید سرمایه و کشاندن طبقه کارگر با آلترناتیو  ،رایگان

 مستقل طبقاتى خود در مقابل تمامیت سرمایه دارى بود. 

 57کارگرى در انقالب  هاى شکست جنبشدرس

سعى مى کنم که جمعبستى از خطوط کلـى   ،از استنتاج درسهاى شکست پیش

 :بحث در اینجا بیاوریم . این خطوط عبارتند از

خواه از لحاظ فشار بر   50طبقه کارگر ایران با مبارزات خود در نیمه نخست دهه  .1

مستمر سطح دستمزدها و خواه  ریق افزایشمعادالت نرخ سود سرمایه اجتماعى از ط

طبقه سرمایه  ،ان تهدیدى علیه حیات سرمایه دارىبه لحاظ سیاسى و طرح خود بعنو

دولت سرمایه دارى و شرکاى امپریالیست و کاپیتالیست آنها در جهان را با  ،دار

 معضلـى بسیار بزرگ روبرو ساخت. 

ه دارى در وضعیتى عمیقاً بى رمایبه رغم جنگ و ستیز مستمر با س این جنبش .2

نا متحد، نامتشکل ، فاقد فعالین عملـى آگاه و بصیر طبقاتى و در یک کالم بسیار  ،افق

 .سر مى برده ضعیف و آسیب پذیر ب

بحران عمیق سرمایه دارى ایران زیر فشار سرریز بار بحران سرمایه جهانى و فشار  .3

پایه هاى مادى شروع پروسه انقالب را در ها مبارزات طبقه کارگر بر نرخ سود سرمایه
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رزات دیرپاى ضد سرمایه دارى جامعه پدید آورد. طبقه کارگر ایران در استمرار مبا

 بعنوان عظیم ترین نیروى محرک این پروسه وارد میدان کار زار شد. خود 

 را خویش در آستانه وقوع انقالب، طبقه کارگر تنها در صورتى مى توانست نقش .4

جارى بازى کند که حداقل با طرح یک منشور  بصورت طبقه اى مستقل در جنبش

ى بشود و حول حقوق پایه اى ضد کاپیتالیستى وارد عرصه معادالت اجتماع مشخص

شورائى سراسرى  توده هاى خود را در درون یک جنبش ،همین منشور مطالبات

از کارگر مولد  ه خویشمتحد و متشکل سازد. در همین راستا بخشهاى مختلف طبق

گرفته تا غیرمولد، یدى تا فکرى، شاغل تا بیکار و به بیان دیگر کارگر صنعتى و 

زده و نیروى  بهداشت و همه بخشهاى دیگر را یکجا به هم پیوند آموزشى و بخش

بصورت قدرت واحد طبقاتى ضد کاپیتالیستى کارگران به میدان پیکار همه آنها را 

ه بتواند همه اشکال مختلف مبارزات طبقه کارگر در همه کشد. از این گذشت

کار کودکان و ... را حول  ،مانند مبارزه علیه بیحقوقى زنان قلمروهاى حیات اجتماعى

 ضد سرمایه دارى سازمان دهد.  همحور مبارز

کارگرى مانند راه حلها  و موجود در جنبشدار علیه کلیه راه حلهاى بورژوائى ریشه .5

پان اسالمیستى  ،لیبرالـى ،از سوسیالیسم روسى، ناسیونال چپ رهاى منبعثو راهکا

 و  .... مبارزه کند.  

این مهم بر نیامد و سرانجام زیر فشار عجز ناشى از طى  هکارگرى از عهد جنبش .6

این فرایند در وضعیتى سردرگم و قبل از آنکه کورمال کورمال راه تداوم ستیز شفاف 

اسیر  ،بگیرد شدن در این راستا را پیش مایه دارى و متشکلطبقاتى خود با سر

 تهاجمات فاشیستى و بربرمنشانه رژیم اسالمى سرمایه دارى شد.  

اگر جمعبست باال از سیر حوادث سالهاى مورد بحث را قبول داشته باشیم و این 

هاى شکست  حوادث را با نگاه یک کارگر کمونیست کندوکاو نمائیم آنگاه درس

 روى ما خواهد بود. بشرح زیر پیش 57کارگرى در انقالب  شجنب
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طبقاتى خود علیه  مسأله اساسى طبقه کارگر بسط و بالندگى و استحکام جنبش .1

 طبقاتى است. کارگران منوط به آرایش هسرمایه دارى در هر برهه و هر سطح از مبارز

براى حصول مطالباتى  قواى طبقاتى  خود در شرائط مختلف ممکن است درگیر پیکار

بطور بالفعل سرنگونى رژیم سیاسى بورژوازى را  تدارک ببینند.  نازل باشند یا بالعکس

د آنچه که در همه این حاالت اساسى است درجه شفافیت و بالندگى و قوام ض

پیداست که هر چه کارگران به عمق استثمارشوندگى کاپیتالیستى این مبارزات است. 

آگاهتر باشند و هر چه ریشه هاى این بیحقوقى و  کشى خویشو بیحقوقى و ستم

ستمکشى و سیه روزى را ژرف تر در سرشت سرمایه جستجو کنند به همان میزان 

طبقاتى و ضد سرمایه دارى نیرومندترى خواهند داشت. آگاهى کارگر به  جنبش

به  استثمارى که مى شود و ستمى که تحمل مى کند شناخت بیشتر و دقیق تر وى

واقعیتى است که در آن زندگى مى نماید و کارگر این آگاهى را اساساً براى تغییر 

براى همین تغییر  ،مونیسم همین شناخت، همین آناتومىهمین واقعیت مى خواهد. ک

یا تغییر همین عینیت است. کمونیستها کارگرانى هستند که در این آگاهى و ژرف 

کارگرى بدون  جنبشترند.  ییر از سایرین پیشاین تغنگرى و در بکارگیرى آن براى 

از آنچه نظام نیستها، بدون تعمیق مستمر شناخت کمونیسم به این معنى، بدون کمو

سرمایه دارى بر طبقه کارگر روا مى دارد و بدون بکارگیرى مستمر این شناخت در 

گرى اگر  کار جنبشسخت آسیب پذیر است.  طبقاتى اش استحکام و اقتدار بنیه پیکار

اه بروز شرائط به هر دلیل چنین رویکردى اتخاذ نکند، بگاه به وقوع بحرانها و بگ

از هیچ آمادگى و تدارکى براى صف آرائى مستقل طبقاتى در برابر انقالبى در جامعه 

در صورت اتخاذ چنان رویکردى  نظام سرمایه دارى برخوردار نخواهد بود. برعکس

آگاه در مصاف مستمر علیه استثمار و بیحقوقى  جنبشى خواهد بود که با سر

انتظارات خود  قواى موجودش خواهد تاخت و متناسب با آرایش کاپیتالیستى به پیش

ایران بطور  50کارگرى نیمه اول دهه  جنبشبر بورژوازى تحمیل خواهد نمود.  را 
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یم ترین مستمر درگیر مصاف با بورژوازى بود و در پروسه وقوع انقالب بهمن عظ

 از لحاظ میزان بالندگى و بلوغ و استحکام کمونیستى نیروى انقالب بود اما این جنبش

اولین و اساسى ترین درسى که هر کارگر و بطور در وضعیت بسیار بدى قرار داشت. 

در انقالب گذشته  هر کارگر آگاه و کمونیستى باید از شکست طبقه خویش اخص

، تقویت هر چه بیشتر بنیه ت هر چه بیشتر کمونیسماهمیت تقویبیاموزد ضرورت و 

 است.   پیکار ضد کاپیتالیستى  این جنبش

 کارگرى در متشکل شدن این جنبش بالندگى ظرفیت ضد کاپیتالیستى جنبش .2

مى گذارد.  نمایشه حول مطالبات پایه اى ضد سرمایه دارى در هر دوره خود را ب

کارگرى رایج بوده است نفى  ستها و فعالین جنبشآنچه تا این زمان در میان کمونی

ضد سرمایه دارى و ارجاع این  امکان پذیرى متشکل شدن کارگران در یک جنبش

کارگرى و خواه  وظیفه به جمعیتى از نخبگان خواه نخبگان درون جنبش

بوده است. این تفکر که ریشه در سوسیال  کمونیستهاى مکتبى بیرون این جنبش

 کارگرى بین الـمللـى و از جمله جنبش و کمونیسم روسى دارد به جنبشدموکراسى 

براى  ریشه تالش سنگین وارد کرده است. این نگرشکارگرى ما لطمه بسیار 

ت. چند سطر کارگرى را تا حدودى خشکانده اس سازمانیابى ضد سرمایه دارى جنبش

طبقه کارگر به عینیت سرمایه گفته شد که کمونیسم  نقد آگاه و طبقاتى و ژرف باالتر 

کمونیسم  بر همین اساس ،کار مزدى است دارى و تسرى این نقد به پیکار علیه اساس

است که  و خانه زاد در درون طبقه کارگر است و همین جنبش جنبشى خودجوش

 نیرومند و نیرومندتر شود. دومین درستشکل و متشکل تر، باید آگاه و آگاهتر، م

کارگرى در انقالب بهمن این است که باید از هر نوع حزب  جنبشاساسى شکست 

دارى طبقه کارگر  و گروه پردازى خارج از قلمرو پیکار ضد سرمایه سکتاریستی سازى

و  ما باید معطوف به سازمانیابى سراسرى اعتراض هو مبارز همه تالش خوددارى کنیم.

ور کلـى و متشکل شدن چنین ضد کار مزدى کارگران باشد. متشکل شدن بط همبارز
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، براى کارگران در هر کجا و بویژه در جامعه اى مانند ایران امرى جنبشى بطور خاص

بسیار دشوار و آماج بربرمنشانه ترین تعرضات بورژوازى است. با تمامى اینها، طبقه 

جامع  کارگر نمیتواند به اعتبار سلطه دیکتاتورى هار و عریان از پیگیرى تالش

 خود چشم پوشد. دیکتاتورى و توحش راف براى سازمانیابى ضد کار مزدى جنبشاالط

در این راستا و بر بسیارى راهکارها و وجوه مختلف فعالیت  بورژوازى بر روى راه تالش

امکان پذیرى آن را  عملـى متناظر با طى این پروسه تأثیر جدى مى گذارد اما اساس

 ،روابط همیشه موجود میان کارگران و سنجیده در پیچ و تاب آگاهانهکند. نمی نفى

حضور فعال و آگاه در فضاى زندگى و مبارزه توده هاى کارگر، آشنائى هر چه بیشتر با 

کارگرى، تبدیل این آشنائى به ظرف  شمار هر چه افزونترى از فعالین درون جنبش

در رزات کارگران و راه حل جوئیها براى پیشبرد بهتر و مؤثرتر مباها چاره اندیشى

توسعه مستمر این روابط و تعمیق مداوم مضمون عرصه هاى مختلف کار و تولید، 

مى تواند نیرومندى در کار ایجاد این تشکل   هچاره جوئیها و همدلیها خود شیراز

باشد. شمار قابل توجه کارگران آگاه کمونیست در قلمروهاى مختلف کار و تولید که 

داشته باشند  زندگى و کار خویش ههى در میان کارگران حوزهر کدام نفوذ قابل توج

شرائط مساعد مى  پیداش سلسله جنبانى هستند که به محض هنیروى تعیین کنند

 توانند  به ایجاد تشکل سراسرى ضد سرمایه دارى طبقه کارگر واقعیت بخشند.

لط کارگران کارگرى در انقالب بهمن نگاه عمیقاً غ یک مؤلفه مؤثر شکست جنبش .3

بود.  به واقعیت ساختار اجتماعى و حوزه هاى حضور طبقاتى و اجتماعى طبقه خویش

در مراکز آموزشى جامعه همگى خود زیر و مبارز کمونیست  ار معلم معترضدهها هز

براى خود شناسنامه طبقه متوسط  ،یال بورژوائىفشار دید و دریافتهاى رایج سوس

کارگر قلمروهاى دیگر نیز به آنها به چشم طبقه متوسط جعل کرده بودند و میلیونها 

دارو و درمان و کارگران  مى نگریستند. این مسأله در مورد پرستاران و کارگران بخش

برخى حوزه هاى دیگر نیز مصداق داشته است و مصداق دارد. پیداست که این نوع 
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تجزیه مى کند.  نگاه، طبقه کارگر را از هم مى پاشد و قدرت این طبقه را بشدت

سراسرى ضد سرمایه دارى یک  براى پیوند زدن همه این بخشها در یک جنبش تالش

 کارگرى در انقالب بهمن است.  مهم دیگر از شکست جنبش درس

 هاز نفوذ گسترد بطور اخص 59تا  57کارگرى تاریخًا و در فاصله سالهاى  جنبش .4

ازیها و سیاستگذاریهاى ناسیونال چپ و آلترناتیوها، خط مشى پردازیها، افق پرد

سوسیال بورژوائى کوبنده ترین ضربات را تحمل نموده است. در انقالب بهمن بگونه 

اى که دیدیم  همین راه حلها، در منحرف نمودن طبقه کارگر از مسیر پیکار ضد کار 

ن در دامن زدن توهمات بورژوائى در درو ،کارگرى در تکه پاره کردن جنبش ،زدىم

را ایفاء نمودند. همه این گرایشات در همین حال  کارگرى و ... بدترین نقش جنبش

بحثهاى کشاف پیرامون معجزه امه تالشهاى گذشته خود مشغولند. حاضر نیز به اد

آفرینى انباشت صنعتى در سرنوشت کارگران!!! ارجاع مضالت زندگى توده هاى کارگر 

سندیکا سازى و نوع  با صنعتى!!! ستایش یاسبه وزن سنگین تر سرمایه تجارى در ق

اساسى شکست طبقه  اینها از جمله این توهم پراکنى هاى مسموم است. یک درس

کارگر در انقالب بهمن، درک اهمیت هر چه بیشتر نقد مارکسى، طبقاتى و 

 کمونیستى کلیه راه حلها و افق آفرینى هاى کاپیتالیستى است. 

ضد  هاى این شکست درک اهمیت همپیوندى میان اعتراضیکى از بزرگترین درس .5

 ،زنان اى حیات اجتماعى است. جنبشسرمایه دارى طبقه کارگر در کلیه عرصه ه

آلودگى علیه  جنبش ،دیکتاتورى و نبود آزادیهاى سیاسىعلیه خفقان و  جنبش

لیه علیه بیکارى و ع ،بى بهداشتى ،علیه بى مسکنى ،محیط زیست، علیه کار کودک

همه سیه روزیهاى دامنگیر طبقه کارگر همه و همه ریشه در وجود سرمایه دارى 

نگ ج هدارند. به همین دلیل همه این جنبشها باید سنگرهائى از یک جبهه گشود

یکى از عوامل مؤثر در شکست طبقه کارگر ایران در سراسرى علیه کار مزدى باشند. 

کار از محور واقعى ستیز ضد سرمایه تفکیک این عرصه هاى مختلف پی  57انقالب 
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دارى بود. این حرف که گویا باید اول براى دموکراسى و آزادیهاى سیاسى انقالب کرد 

دست آورد ه از آن وارد مصاف با سرمایه دارى شد، اینکه اول باید حق تشکل ب و پس

پایان داد بعد جبهه مبارزه با سرمایه دارى را گشود، اینکه اول باید به ستمکشى زنان 

از آن پرچم کمونیسم را افراشت و فراوان تلقیات دیگر از این نوع، بطور قطع در  و پس

آگاهانه و نقشه مند  کارگرى از تالش انصراف فعالین و نیروهاى چپ مربوط به جنبش

در  براى سازمان دادن پیکار ضد کار مزدى طبقه کارگر و بویژه از پیگیرى این تالش

 تأثیر سرنوشت ساز داشته است.  ،از آن قیام بهمن  و ماههاى پسع آستانه وقو

در شرائط تشدید تشتت و تعارضات درونى دولتهاى سرمایه دارى و در دوره هاى  .6

مسأله تسخیر قدرت سیاسى  نخستین و تعرضات توده هاى کارگر ها اوجگیرى خیزش

را به خود مشغول مى کارگرى و کمونیستها  سخنى است که تا کنون فعالین جنبش

کرده است. پیداست که طبقه کارگر باید از هر فرصتى براى به زیر کشیدن و درهم 

اما مسأله بسیار اساسى تر این است که کند.  اشین دولتى بورژوازى تالششکستن م

ماشین  و با نیروى این جنبشضد کار مزدى خود  رون جنبشپرولتاریا باید از د

کارگرى ایران در پروسه  هم بشکند. کمونیستها و فعالین جنبش دولتى سرمایه را در

شرائطى که  ند. با پیدایشوقوع انقالب بهمن از درک این مهم بکلـى عاجز ماند

کارگرى در درجه اول  شهرت دارد آنچه براى جنبش «وضعیت انقالبى» به  معموالً

نمودن برنامه ریزى کار اهمیت قرار مى گیرد سازمان دادن شوراهاى خود براى خارج 

 و تولید اجتماعى از دست بورژوازى است. شوراهائى که مى کوشند تا بیشترین بخش

توده هاى کارگر را در خود متشکل ساخته و در تمامى قلمروها قدرت طبقه کارگر را 

علیه تسلط سرمایه بر شرائط کار و تولید و زندگى کارگران به مصاف بکشند. 

تحت  فروشگاههاى بزرگ و متوسط، واحدهاى ساختمانى ها،انهشوراهائى که کارخ

، بیمارستانها و سایر قلمروهاى کار و زندگى مدارس ،مالکیت دولت و سرمایه داران

کل امکانات اجتماعى را از  ،ى دهنداجتماعى را عرصه حضور و دخالتگرى خود قرار م



 567/   جنبش کارگری ایران

معیشتى و رفاهى انسانها  قدرت سرمایه خارج مى سازند و در راستاى نیازهاى هسیطر

کارگرى باید با عبور از این گذرگاهها و میادین پیکار،  جنبشکنند. برنامه ریزى مى 

قدرت سیاسى سرمایه دارى را به زیر کشد و سازمان شورائى و سوسیالیستى کار و 

 تولید کارگران را مستقر نماید. 
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 1383بهار                                کارگرى و موانع پیشروى جنبش

 

سالیان متمادى است که طبقه کارگر ایران علیه استثمار، بیحقوقى و ستمکشى 

حتى صرف بزیر کشیدن این یا آن رژیم  ،ى مبارزه مى کند، اما صرف مبارزهطبقات

تحقق مطالبات ، انتظارات و اهداف توده هاى کارگر  هسیاسى نمى تواند تضمین کنند

باشد. طبقه کارگر باید بتواند ین و اولیه ترین مطالبات آنها ساده ترحتى تحقق 

را بر سرمایه داران و دولت سرمایه دارى تحمیل نماید.  حقوق و انتظاراش ها،خواسته

این کار در گرو آن است که کارگران بتوانند نیروى عظیم طبقاتى خود را در مقابل 

متحد،  عى پرولتاریا اساسًا در جنبشنظام کاپیتالیستى به مصاف کشند، اما نیروى واق

این درست  .متشکل و سراسرى ضد سرمایه دارى یا ضد کار مزدى وى نهفته است

کارگران اروپاى غربى در مقاطعى از  است که بخشى از کارگران دنیا و بطور مشخص

نیرومندى یا بدون به مصاف کشیدن واقعى قدرت  تاریخ ، بدون داشتن چنین آرایش

سطحى از انتظارات و مطالبات خود را اند ت  عظیم پیکار طبقاتى شان توانستهو ظرفی

تاریخى بر بورژوازى تحمیل کنند. اما این امر زمینه هاى اجتماعى و پایه هاى مادى و 

 از:اند و عوامل بطور مختصر عبارت بودهها این زمینهکاماًل مشخصى داشته است. 

رمایه ممالک غربى بر حوزه هاى وسیع صدور س عظیم ترین بخش هتسلط گسترد .1

سابقه سرمایه بی ظرفیت زودگذر اما افزایش ،و نیروى کار ارزان ممالک آسیائى سرمایه

و اجتماعى کارگران این رفاهى  ،مکین به پاره اى مطالبات، معیشتىدارى غرب براى ت

 کشورها

قوع رخدادهائى و ،ىکارگر م کاپیتالیستى توسط جنبشتهدید سالیان دراز نظا .2

تشکیل انترناسیونال اول و انقالب کارگرى اکتبر که طبقه  ،مانند کمون پاریس

کارگرى  بورژوازى و دولتهاى سرمایه دارى کشورهاى غربى را با خطر جدى جنبش

 مواجه ساخته بود.
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بویژه  ،ن دو بلوک کاپیتالیستى شرق و غربمیا هرقابت فرسایند ،جهان دو قطبى .3

کارگرى و  نخست زیر علم و کتل کمونیسم ابراز وجود مى نمود و جنبش خشکه ب

 جنبشهاى بزرگ اجتماعى  ممالک سه قاره تا حدود زیادى نسبت بدان توهم داشتند. 

 ترکیب این عوامل در مجموع شرائطى را پدید آورد که رفرمیسم درون جنبش

ساخت که می رب را متقاعدبورژوازى غ ،ى با انگشت نهادن بر خطر کمونیسمکارگر

ه ناچیزى از فوق سودها، به وضعیت معیشتى کارگران در مجموع ب بخش اختصاص

 سود وى خواهد بود. 

حیات  هبطور قطع استثنائى بر قاعدر این فاصله معین تاریخى رخ داد آنچه در غرب د

ستثناء اوالً این اها تولید سرمایه دارى  بود. بر خالف تصورات واهى سوسیال رفرمیست

در مورد بخشى از دنیاى سرمایه دارى از جمله جامعه سرمایه دارى ایران هیچ شانسى 

حیات  هبراى تحقق نداشته است. ثانیًا و از این مهمتر دوران وقوع این استثناء در قاعد

این دو نکته در بحث توضیح . تاریخًا و براى همیشه به پایان رسیده است ،کاپیتالیسم

نوشته بر آن  جایگاهى مهم دارد از همین روى باید به تناسب گنجایش فعلـى ما

 درنگ کرد.  

کنم. نرخ شدیداً باالى متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در سطح از نکته دوم شروع 

افزائى سرمایه اجتماعى  زشحوزه هاى ار بین الـمللـى، مستقل از ویژگیهاى خاص

مستمر  براى افت مؤثر نرخ سودها و چرخش، متضمن وجود همه شرائط الزم جوامع

ى است. در حال حاضر توسل سرمایه به ختار بازتولید سرمایه بین الـمللبحران در سا

به وحشیانه نرخ سود و خطر بحران متضمن تعرضات  هر نوع اهرم مقابله با کاهش

 و حقوق اجتماعى کارگران دنیاست.ها سطح معیشت، رفاه، آزادی

اول ماحصل کالم این است که سرمایه اجتماعى ایران با توجه به مؤلفه در مورد نکته 

صدور ه حوز ،چوب تقسیم کار جهانى سرمایه دارىهاى مانند مکان معین در چهار

مستمر سرمایه بودن، درجه بارآورى کار اجتماعى، قدرت رقابت در بازار جهانى و 
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ین نقوا هکارگر ایران را در گسترتولید شده توسط طبقه  اضافه ارزشموارد مشابه باید 

نرخ سود با انحصارات عظیم مالـى و صنعتى جهان تقسیم کند. سرمایه اجتماعى 

کار  هپرداخت شد باید بخشگذر براى حفظ نرخ سودهاى طالئى  ایران در همین

 ،ا، پوشاکذدهد. باید غ ممکن کاهشکارگران را تا بیشترین میزان و تا سرحد 

و تمامى آنچه که بعنوان اجزاء متشکله بهاى  دارو و درمان، آموزشمسکن، بهداشت و 

مورد شود را به دهشتبارترین شکل می ید نیروى کار طبقه کارگر محسوببازتول

تا سرحد و تهاجم سبعانه قرار دهد. از نظر سرمایه و سرمایه داران، سلب  تعرض

شرط الزم دستیابى  پیش درمانى و آموزشى کارگران ،رفاهى ،ممکن امکانات معیشتى

تاریخى بربرمنشانه  به نرخ سود دلخواه است. این امر پایه مادى تعرضها سرمایه

سرمایه به کلیه اشکال حقوق سیاسى و اجتماعى کارگران را نیز تعیین مى نماید. اگر 

در اروپاى غربى به دالئلـى که گفتیم در برهه کوتاهى از تاریخ ، تمکین بورژوازى به 

نیرومند ضد سرمایه دارى  ره اى مطالبات اولیه طبقه کارگر بدون حضور جنبشپا

طبقاتى بین دو طبقه  هحیات بورژوازى و مبارز هبصورت استثنائى بر قاعد ،کارگران

واقعیت پوشید در جامعه ایران این استثناء هیچگاه وجود نداشته  اساسى جامعه لباس

عظیم  ن بدون توسل به سازماندهى یک جنبشاست و نخواهد داشت. طبقه کارگر ایرا

بردگى مزدى، بدون به مصاف کشیدن قدرت متحد طبقاتى خود  سراسرى علیه اساس

علیه سرمایه دارى و بدون حضور نیرومند در عرصه معادالت اجتماعى بصورت یک 

طبقه با افق روشن طبقاتى و سوسیالیستى هیچ شانسى براى تحمیل هیچ بخشى از 

 شبر بورژوازى نخواهد داشت. به این ترتیب تا آنجا که به  بخ و انتظاراتش مطالبات

کارگرى ایران تاریخاً با این مسأله  که جنبش دیداول سؤال مربوط مى شود، باید 

 ،افق، ورت طبقه اى با اهدافاساسى یعنى حضور مؤثر در عرصه معادالت اجتماعى بص

 واقعیت این است که جنبشده است؟ ه کرانتظارات و مطالبات طبقاتى خود چ

دیکتاتورى هار و عریان بورژوازى این زمینه موفقیتى نداشته است.  کارگرى ما در



 کارگرى و موانع پیشروى جنبش  /  572

مؤثرى در این شکست پرولتاریا بازى کرده است اما فشار بسیار  بطور قطع نقش

، سوسیال خلقى یا ارتجاع لیبرالیستى و پان راه حلهاى ناسیونال چپ هفرسایند

و سوسیال رفرمیستى نیز دست کمى از تأثیر دیکتاتورى هار بورژوازى ى سالمیستا

نداشته است. منظور من از فشار  این راه حلها و افق پردازیها صرفاً طرح و اشاعه آنها 

از جانب احزاب و گروههاى سیاسى نیست. چند نسل فعالین عملـى و عناصر ذینفوذ 

یوها و راه حلها منحل رفاى همین آلترناته در ژکارگرى ایران نیز هموار ون جنبشدر

ه کارگرى ما سالیان دراز توسط رهبران و گروههاى سیاسى، به ورط جنبشبوده اند. 

توسعه مستقل » دموکراسى طلبى خلقى،  ،امپریالیسم ستیزى ناسیونالیستى

و امثال این توهم بافیها سوق داده شده ، صف بندى خلق و ضد خلق «کاپیتالیستى

ین راه حلها و افق سازیهاى کاپیتالیستى طبقه کارگر را از جبهه واقعى نبرد است. ا

علیه استثمار و بیحقوقى و کارگران  هطبقاتى علیه سرمایه خارج و محتواى مبارز

طبقه ندیکالیسم نسخه پیچى نموده است. ستمکشى کاپیتالیستى را با رفرمیسم و س

 از این فرصت برخوردار بود کهود ى خکارگر ایران در سالهاى شروع بالندگى طبقات

با بورژوازى در برابر خود بگشاید. حزب  چشم اندازى متفاوت و عمیقاً متعارض

رفع » و  «صف خلق» کمونیست آن روز معادالت این افق را بر هم زد و پرولتاریا را به 

ر ایران نیز توده هاى کارگ 32تا  20داد. در فاصله سالهاى  آدرس« سلطه امپریالیستى

ضد سرمایه دارى خود گامهائى اساسى  مى توانستند براى متشکل نمودن جنبش

 بردارند. اما حزب توده و فعالین توده اى درون طبقه کارگر موفق شدند جنبش

کارگران را از مسیر پیکار طبقاتى ضد کاپیتالیستى منحرف کنند و به سکوى قدرت 

گر بورژوازى مبدل سازند. در انقالب بهمن بورژوازى اردوگاهى در مقابل بخشهاى دی

طبقه کارگر به خیزشهاى مهمى براى سازمانیابى شورائى خود دست زد اما زیر فشار 

به  از توسعه این تالشهاى بورژوائى و سوسیال رفرمیستى همان افقها و راه حل

 علیه سرمایه دارى بکلـى عاجز ماند.  سراسرى طبقه اش سازمانیابى جنبش
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اساسى ترین مشکالت و نقاط گذر مى کنیم. اینکه:  دوم پرسش اینجا به بخشاز 

بنوعى در توضیحات  ضعف مبارزات کارگران در حال حاضر چیست؟ پاسخ این بخش

کارگرى ایران  باال مستتر است. بزرگترین معضل و مهلک ترین پاشنه آشیل جنبش

ر ضد آگاه و استخوانداشفاف،  این است که توده هاى طبقه ما در یک جنبش

و  نامتحد کارگرى ایران سخت متشتت، جنبشکاییتالیستى متشکل نیستند. 

روى خود ندارد.  غیرمتشکل است. طبقه کارگر یک افق شفاف طبقاتى در پیش

رگر در برابر سرمایه دارى کارگرى مصداق ابراز وجود مقتدر و آگاه طبقه کا جنبش

 رنوشت ساز دامنگیر طبقه کارگرند.  اینها معضالت واقعى و سنیست. 

فعال در جهت متحد  در حکم الفباست که اولین گام  براى غلبه بر این وضعیت تالش

متشکل  متشکل شدن حتى نفس نمودن و متشکل ساختن کارگران است. اما نفس

درد کارگران نیست. همانگونه که گفتم  هشدن خارج از حیطه دخالت دولتها چار

ایران در چهارچوب توافق با بورژوازى قادر به اخذ هیچ حق و حقوقى  طبقه کارگر

نمى باشد. ایده هائى که در این روزها پیرامون شکل و مضمون متشکل شدن کارگران 

بطور همگن از سوى گرایشات سندیکالیستى و چپ میلیتانت غیرکارگرى طرح مى 

اتوپیک و مریخى نیز شود در همان حال که تا مغز استخوان رفرمیستى است سخت 

در حصول حق قرارداد با  هست. عمیقاً رفرمیستى است زیرا صدر و ذیل اهدافش

نیروى کار خالصه مى شود،  بورژوازى و امکان چانه زدن بر سر شرائط خرید و فروش

این توهم استوار است که بورژوازى  هدر همان حال سخت اتوپیک است زیرا بر شالود

 حاضر است از پیشضد کار مزدى  خطر جنبش ن احساسدر صلح و صفا و بدو

شرطهاى الزم دستیابى به نرخ سودى که پاسخگوى ملزومات بازتولید و خودگسترى 

باشد صرفنظر نماید!!!. سندیکالیستها و چپ میلیتانت طرفدار تشکلهاى  سرمایه هایش

گران توضیح کارگرى غیر از تشکل ضد کار مزدى هیچگاه و در هیچ شرائطى به کار

سرمایه دارى اتوپیک اما ضد ا متشکل شدن کارگران در جنبشکه چراند نداده
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متشکل شدن در تشکالت اتحادیه اى بسیار واقع بینانه است؟! مستقل از هر نام و 

کارگرى قائل باشیم یک چیز روشن است. اینکه یا  نشانى که براى سازمانیابى جنبش

چپ میلیتانت قرار نیست صاحب هیچ خیر و برکتى  تشکل مورد نظر سندیکالیستها و

براى کارگران باشد و یا اگر قرار است چنین باشد در این صورت هیچ دلیلـى براى 

اگر قرار است این تشکل کارگرى قدرت طبقه بال بورژوازى از آن وجود ندارد؟ استق

ارى در مقابل کارگر را علیه سرمایه به میدان کشد، مقاومت سرمایه و دولت سرمایه د

خواست کارگران را در هم بشکند و مطالبات کارگران را بر سرمایه تحمیل نماید چرا 

چنین  باید بورژوازى به پیشواز برپائى آن برود؟ و اگر قرار نیست چنین کند، پس

کارگرى ایران براى  جنبشبگذریم. بى اعجازى چه نفعى براى کارگران دارد.  هامامزاد

حال باید خود را متشکل سازد و این تشکل باید ظرف اعمال قدرت  رهائى از وضعیت

نمى توان از دولت سرمایه  طبقاتى وى بر سرمایه باشد. حق برپائى این نوع تشکل را

تولید اجتماعى از قلمرو کار و  رگرى در هر بخشکا دى کرد. فعالین جنبشکدارى ت

 ند نکته اساسى تأکید نمود.باید خود دست بکار شوند. در این رابطه باید بر چ

ضد کار مزدى طبقه کارگر، جنبشى با افق روشن، خط مشى عملـى  جنبش .1

محو سرمایه دارى و پایان  و جبهه پیکارى کامالً شفاف است. افق این جنبش مشخص

قلمرو پروسه کار و تولید  دادن به بردگى مزدى است. جبهه جنگ این جنبش

این پروسه کار است. کارگران نمى خواهند که محصول اجتماعى و تعیین سرنوشت 

کارشان به سرمایه بدل شود و نمى خواهند که کارشان نیاز فرایند بازتولید و 

سودآورى سرمایه باشد. این حرف اگر چه براى سندیکالیستها و چپ فرقه گرا خیلـى 

کارگر در ثقیل است اما براى کارگران خیلـى ساده و رک و عریان است. توده هاى 

 و محصول کارشان خواهان اختصاصبا انگشت گذاشتن روى پروسه کار  همین جبهه

در این راستا و در این جبهه به دار شوند. جنگ کارگر با سرمایهمی آن به زندگى خود

متشکل تر باشند قدرت  ،یزانى که کارگران آگاهتر، متحدترمى تازد. به م پیش
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ن مى کشند و مطالبات و انتظارات افزونترى را بر طبقاتى خود را بیشتر به میدا

 سرمایه  و نظام سرمایه دارى تحمیل مى کنند. 

ضد کار مزدى با عزیمت از سکوى باال در همین شرائط فعلـى داشتن  جنبش .2

و مهد کودک رایگان، مراقبت رایگان از سالخوردگان و  مسکن و بهداشت و آموزش

و مسلم هر شهروندى مى داند.  وضانسانى را حق مفر سایر ملزومات یک زندگى مرفه

سطح تولید و کار اجتماعى طبقه کارگر براى تأمین و تضمین این زندگى کفاف مى 

دهد. نظام سرمایه دارى تنها مانع دستیابى شهروندان به این سطح معیشت و رفاه 

 است. 

 دارى در جنبش ، کمونیست و ضد استثمار و بربریت سرمایهشمار فعالین آگاه .3

کارگرى بطور حى و حاضر کم نیستند. بسیارى از این افراد در پیرامون خود مراوداتى 

 کار و زندگى خویش دارند و چه بسا از حد معینى نفوذ در میان کارگران محیط

ارتباط این  افراد و همدلـى و همجوشى و چاره پردازى متحد آنها مى برخوردارند. 

 براى گذاشتن سنگ بناى تشکل ضد کار مزدى کارگران باشد.اولیه  تواند تالش

رادیکال نمایانه  یک معضل جدى در این گذر نفوذ بقایاى سخت جان فرقه گرائى .4

و تندنسهاى مخرب سندیکالیستى اشکال نوین این فرقه گرائى  ،چپ سوسیال خلقى

سازمانیابى  کمونیستى طبقه کارگر، روایت متعارف چپ از تشکل. درک رایج از است

توده اى طبقه کارگر، معجون سوسیال بورژوائى رابطه تشکل توده اى با ظرف مبارزة 

سوسیالیستى و نظائر اینها مانع بزرگى بر سر همپیوندى این فعالین است. با این 

آنها با ملزومات پیکار ضد  دریافتها و باورها باید وسیعاً مبارزه کرد و سرشت متعارض

 ان را هر چه بیشتر توضیح داد. کار مزدى کارگر

رگر باشد. آنچه در باال گفتیم مى تواند جوانه حیات تشکل ضد کار مزدى طبقه کا .5

جه موفقیت فعالین در جلب توده هاى کارگر به اهمیت این از این لحظه به بعد در

ضد کار مزدى کارگران را  تشکل است که حد و حدود قدرت یا وسعت نفوذ تشکل
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کند تا علنیت خود را بر نظام  تشکیالت ضد کار مزدى باید تالشسازد. می مشخص

منوط به طى پروسه اى اید اما حصول موفقیت در این گذر سرمایه دارى تحمیل نم

است که نقطه به نقطه آن را چاره اندیشى و پیکار و ارتباط گیرى سنجیده و معمواًل 

آگاهگرانه، شرکت مستمر و مؤثر  مخفى فعالین ضد کار مزدى ترسیم مى نماید. کار

کارگرى در  در مبارزات روزانه کارگران، برقرارى ارتباط هر چه بیشتر با فعالین جنبش

 قلمروهاى مختلف و .... همه و همه در این راستا از حداکثر اهمیت برخوردارند. 

همه بخشهاى طبقه تشکل ضد کار مزدى کارگران تشکلـى فراگیر و متشکل از  .6

هر کارگر آگاهى نیک مى داند که هیچ بخشى از طبقه کارگر بدون  .گر خواهد بودکار

نیست حتى مطالبات اولیه  اتحاد ارگانیک و پیکار متحد طبقاتى با سایر بخشها قادر

بر بورژوازى تحمیل نماید. این تشکل سراسرى کارگران متشکل از کارگر خود را 

هداشت و دارو و درمان و همه بخشهاست تجارى و ب صنعتى و معلم و کارگران بخش

 که مى تواند دیو مهیب خودسرى سرمایه را به زانو در آورد.  

کمونیستى در راستاى  توضیح مخرب کار آگاهگرانه  سازماندهى هر چه گسترده تر .6

بودن و محکوم به شکست بودن کلیه راه حلهاى لیبرالیستى، سوسیال بورژوائى یا هر 

و آلترناتیوى که اهمیت، موضوعیت و امکان پذیرى سازمانیابى نوع افق پردازى 

ضد کار مزدى طبقه کارگر را نفى مى کند و در بهترین حالت آن را در هاله  جنبش

 رادیکالیسم فروشى هاى فراطبقاتى جار و جنجالهاى ضد رژیمى تاریک مى سازد. 

 حل معضالت جنبش نقد جامع االطراف گرایشات ناسیونالیستى که مى کوشند تا .7

کارگران موعظه  کارگرى را به کمبود توسعه صنعتى جامعه ارجاع دهند! و در گوش

نمایند که گویا راه تحقق مطالبات و حقوق اولیه اجتماعى آنها انباشت صنعتى افزونتر 

و توسعه مدنى و مدرنیسم کاپیتالیستى است!!! گویا مشکل کارگران این است که 

در ترکیب سرمایه اجتماعى به زیان وزن سرمایه صنعتى  حجم سرمایه تجارى

باالست!! گویا این رانت خوارى است که عامل این سیه روزیهاست و فراوان توهم 
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باید در همه جا با رساترین صدا اعالم کرد و ضد کارگرى دیگر از این نوع !!!! بافیهاى 

ودیت رابطه خرید و موج موجودیت نظام سرمایه دارى، نفس تشریح نمود که نفس

و سیه روزى هاى ها ستمکشى ها،بیحقوقىنیروى کار شالوده و بنیاد همه  فروش

 طبقه کارگر است. 

اقشار و بخشهاى مختلف طبقه کارگر کدامند؟ و نیروهائى اجتماعى که اتحاد و  .8

ضد کار مزدى است کدام  تشکل آنها موضوع متحد شدن و سازمان یافتن جنبش

ضد کار مزدى  ن جنبشتند مسأله مهم دیگرى است که باید توسط فعالینیروها هس

تعریف غلط از واقعیت طبقه کارگر در کنار همه باژگونه پردازیهاى دیگر تشریح شود. 

کارگرى تا همین امروز لطمه بسیار سنگینى به ابراز وجود  از مسائل مربوط به جنبش

ارگر کسى است که رد ساخته است. کسراسرى کارگران بعنوان یک طبقه اجتماعى وا

نیروى کار بودن از هر نوع دخالتگرى  هبر مبناى فروشندرا مى فروشد و  نیروى کارش

زاد در سرنوشت زندگى خود در پروسه کار، سرنوشت محصول کار یا هر نوع دخالت آ

پرستاران و گروههاى اجتماعى دیگرى که نیروى کارشان با  ،شود. معلمانمی محروم

مایه غیرمولد یا با درآمد سرمایه داران و غیرسرمایه داران مبادله مى شود نیز جزء سر

سراسرى ضد کار مزدى طبقه کارگر باید همه این اقشار  طبقه کارگر هستند. جنبش

 را  اعم از شاغل و بیکار و مستقل از هر نوع تمایز در خود متحد سازد.

رگر از محور واقعى ستیز با کار مزدى طبقه کا هتفکیک قلمروهاى مختلف مبارز  .9

و دستاوردهاى شوم نفوذ راه حلها و تندنسهاى سوسیال ها یکى دیگر از پدیده

زنان، مبارزه علیه کار کودک،  مبارزه براى  کارگرى است. جنبش بورژوائى در جنبش

مبارزه براى رفع  ،حقوق اجتماعى یا علیه دیکتاتورى حصول آزادیهاى سیاسى و

گى محیط زیست و ... تنها بعنوان سنگرهائى از جبهه سراسرى پیکار ضد سرمایه آلود

 دارى طبقه کارگر مى تواند شاهد برداشتن گامهائى براى پیروزى باشد. 
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ى، دو سال در ایران شاهد دیدگاهها و راه حلهاى متفاوتى در حرکات کارگرى این یک

بوده ایم. نظر و ارزیابى شما از کم و کیف این حرکات، اعتراضات و دیدگاههاى 

 متفاوت در آن چیست؟

و ها متشکل شدن و اعمال قدرت متحد و سراسرى طبقاتى علیه استثمار، ستمکشى

موجودیت سرمایه دارى،  علیه اساس بیحقوقى هاى منبعث از وجود کار مزدورى و نیز

سالهاى اخیر طبقه کارگر ایران بوده  محور واقعى تحرکها، خیزشها و جنب و جوش

است. بررسى صف آرائیها، افق یابیها و راه حلهائى که بر متن این پروسه پیکار در 

 از هر چیز و قبل از هر بحثى، نیازمند کندوکاو کارگرى رخ کرده است، بیش جنبش

 کارگرى ایران بعنوان بخشى از جنبش پیشینه تاریخى وقوع این رویدادهاست. جنبش

کارگرى دنیا، تاریخ معینى دارد. تاریخى که على العموم و بویژه در تندپیچهاى 

، آماج فشار جنبشهاى دیگر، جنبشهاى خلقى، ناسیونالیستى و سوسیال حساس

مکمل توهم پردازیها، مسخ  بنوبه خود نقشبورژوائى بوده است. فشارها و تأثیراتى که 

سازیها و سیاست اعمال قهر و سرکوب دولت بورژوازى را در کار انفصال طبقه کارگر 

 از پروسه طبیعى بلوغ پیکار و تشکل یابى رادیکال طبقاتى ایفاء کرده است. 

با شرائط تاریخى مناسبى براى  1300کارگرى ایران در شروع سالهاى  جنبش

ن سنگ بناى اتحاد و تشکل طبقاتى خود دیدار کرد. پروسه این پیکار و گذاشت

به  «کمینترن»سازمانیابى در همان نقطه شروع زیر فشار راه حلها و سیاستهاى خلقى 

 «حزب کمونیست»کجراه تافت. راهبرد، روال کار، جهت یابى سیاسى و افق اجتماعى 

که تابعى از مطالبات، اهداف و روز، نه کمونیسم کارگران، نه کمونیسم مارکسى 

آرمانهاى مشترک بخشى از بورژوازى ایران و قطب رو به رشد سرمایه دارى دولتى در 

به امپریالیسم ستیزى ناسیونالیستى، دموکراسى خلق،  «حزب»سطح جهان بود. 
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همکارى با مالکان لیبرال و مالکان انباشت صنعتى و تقویت !!! «صنعت مستقل ملى»

انى سرمایه دارى دولتى باور داشت. کمونیسم وى کمونیسم این مطالبات، اردوگاه جه

کارگرى آن روز، به رغم قلت تعداد کارگران، تحرک  انتظارات و باورها بود. جنبش

 نمایشه طبقاتى رادیکالى را براى استقبال از راهبردها و راه حلهاى سوسیالیستى ب

، راهبرد کارگران براى «حزب»اجتماعى نهاد، اما مقتضاى افق مبارزه و انتظارات 

آلترناتیو این تشکل بود  ،گذاشتن سنگ بناى یک تشکل ضد سرمایه دارى نبود. حزب

با نفى چنین تشکیالتى گره مى خورد. حزب براى کارگران  و اقامه حقانیت حیاتش

نیروى کار با  ظرفى مى خواست که از درون آن بر سر چند و چون بهاى فروش

ى و دولت حرف بزنند. ظرفى که کارگران را متحد سازد، ظرفى که اتحاد بورژواز

کارگران را وثیقه قدرت حزب کند. ظرف قدرتى که حزب با اتکاء آن همراه با مالکان 

صنعت »انباشت صنعتى و مالکان لیبرال و اردوگاه سرمایه دارى دولتى براى استقرار 

 به پیشها ت متمرکز دولتى سرمایهو نهایتًا مالکی «جمهورى خلق»، «مستقل ملى

واقعى  تازد. فعالین ذینفوذ روز طبقه کارگر بجاى سازمان دادن خود در یک جنبش

 هضد سرمایه دارى، تشکلهاى صنفى ساختند، تشکلها را در یک شوراى متحد

سراسرى به هم پیوند زدند و شورا را به سیاستهاى خلقى حزب آویختند. در پایان این 

 تى که دیو وحشت و جنون دیکتاتورى سرمایه جهانى فصل سرکوب هر نفسدوره وق

کشیدن آزاد را آغاز کرد، وقتى که سندیکاها برچیده شدند و متحزبین منادى وحدت 

گردیدند، طبقه کارگر ایران  پرولتاریا با مالکان لیبرال و انباشتگران صنعتى خاموش

تاریخى با دستان پینه بسته خالـى، بى نیروئى خمار از یک باخت بزرگ  نیز در نقش

کازینوهاى دموکراسى  خراش هیچ تجربه رادیکال طبقاتى از البالى قار و قور گوش

 سکوت پرتاب شد. جنبش خلق و امپریالیسم ستیزى ناسیونالیستى به محبس

ضد  کارگرى در طى این مدت تنها کارى که نکرده بود، معمارى درست جنبش

بود. نوعى معمارى که در مقابل زلزله  خویش رون خیز و خودجوشسرمایه دارى د
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دیکتاتوریها و بربریت بورژوازى قادر به مقاومت باشد، یا به بیان دیگر، معمارى بناى 

عجالتاً در زیر فشار  یک تشکل ضد سرمایه دارى که هر کارگر حتى اگر رابطه اش

طع گردد، در جاى خود و به سهم بورژوازى با همه کارگران دیگر ق آتشفشان تعرض

سلولى، زنده، زایا، خالق و بافنده در تار و پود تجدید حیات آن باشد. شاید  خویش

پرسیده شود که آخر در حال و هواى آن روز، در شرائطى که شمار کل کارگران ایران 

جامعه را دهقانان تشکیل مى دادند، گفتگوى  85یا % 80از یک میلیون نفر کمتر و 

دیگر چه صیغه اى است؟ این  ضد کار مزدى و متشکل نمودن این جنبش نبشج

سرمایه ستیز  سؤال هیچ بى ربط نیست اما سرمایه ستیزى و سازمانیابى جنبش

تاریخ حیات طبقه کارگر بى ربط نمى باشد. سخن از این  هکارگران نیز به هیچ دور

مى توانستند در عمق یک نیست که جمعیت چند صد هزار نفرى کارگران آن ایام 

جامعه فالحتى فئودال، بساط کار مزدى را جمع و کار را داوطلبانه اعالم کنند!!!. بحث 

کارگر مى بایست با سیمان و سنگ و ساروج و مصالح موجود  هبر سر این است که تود

بنیاد یک تشکل ضد سرمایه دارى را در ژرفناى زندگى و کار و پیکار اجتماعى  خویش

 پى مى ریخت. خود 

باال شد. در این پریود نسبتًا  هوضع بسیار بسیار بدتر از دور 1332تا  1320در فاصله 

کارگرى ایران میدان تاخت و تاز راه حلها و راهبردهائى گردید که هر  طوالنى جنبش

 هگام پیشرفت و تثبیت آنها سنگ بناى پسگردى طویل و فاجعه بار براى مبارز

رمایه دارى طبقه کارگر بود. زمان مورد بحث، دوران اوج قدرت سوسیالیستى و ضد س

سوسیالیستى و  اردوگاه سرمایه دارى دولتى زیر نام کمونیسم و انحالل سیاه جنبش

ضد کار مزدى طبقه کارگر جهانى در منجالب رقابت میان دو قطب عظیم سرمایه 

ف وسیعى از بورژوازى بین الـمللـى بود. حزب توده، ساختار حضور و حلقه اتصال طی

را در زمینه منحل  ایران به اردوگاه، کثیف ترین، پلیدترین و شرم آورترین نقش

کارگرى در مصالح و منویات اقتدار اردوگاه سرمایه دارى دولتى ایفاء  نمودن جنبش
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کارگرى ایران با دخالت وسیع شمار کثیر فعالین کارگرىِ حلق آویز به  کرد. جنبش

اى بسیار دهشتبارتر از سابق از ریل پیکار طبقاتى خود به بیرون پرتاب حزب، بگونه 

گردید. طبقه کارگر در گرد و غبار متراکم توهمات بورژوائى حزب، با چفت و بستى 

آهنین به افقها و اهداف بخشى از بورژوازى ایران و جهان میخکوب شد. رفرمیسم 

ى ضد کارگرى حزب توده، در راست به دست پیشروان کارگرى متوهم به سیاست ها

کارگرى ایران النه کرد. طاعون پر خسارتى که طبقه کارگر تا امروز نیز  عمق جنبش

 دیون تمام نشدنى آن را پرداخت مى کند. 

اعتصابى  هکارگرى ایران که از یکسو با مبارزات گسترد ، جنبش60تا  57 هدر دور

پایه گذار شرائط وقوع  نبان نقشبصورت نیروئى عظیم و سلسله ج 50نیمه اول دهه 

انقالب را ایفاء کرده بود و از سوى دیگر زیر فشار شکستهاى پیشین، سرکوب هار 

بورژوازى و تسلط راه حلهاى خلقى و بورژوائى از داشتن هر گونه استخوانبندى 

متفاوت با دوره هاى  تشکیالتى ضد سرمایه دارى محروم مانده بود، راهى کم و بیش

گرفت. طبقه کارگر ایران این بار کورمال، کورمال و لنگان لنگان  در پیشپیشین 

متوجه شد که چپ سوسیال خلقى و ناسیونالیستى ایران چیزى براى وى در چنته 

آب زالل چشمه هاى »  ندارد. بسیار به سختى دریافت که معضل او نه در روان شدن

یخت و ریز بى توقف خون حیات که در ر «میهنش به گنداب یائسگان پیر امپریالیست

وى به شریان انباشت سرمایه است. بسیار با تأنى توجه کرد که باید هر لقمه نان 

را در فشردن گلوى سرمایه جستجو کند. طبقه کارگر ایران در این ایام به  خویش

طبقاتى را بسوى سایه  هبا این واقعیتها توانست پیچ و خم سنگالخ مبارز میزان تماس

ى از جدال ضد سرمایه دارى معبر پراتیک اجتماعى روز خود کند. در طول روشن

و ولع زیاد متون کالسیک مارکسیستى را ورق  زمانى که چپ سوسیال خلقى با حرص

مى زد تا شاید براى خلقى خواندن ماشین دولتى ارتجاع بورژوازى مجوزى شکار کند!! 

و ها رخانه اهتمام کردند. طى هفتهآنان به ساختن شوراها در این کارخانه و آن کا
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قهر ضد کارگرى سرمایه،  ماههائى که چپ خسته و کوفته در هفت پستوى اختاپوس

 همى کرد آنان به مصادر رد پاى خرده بورژوازى رادیکال ضد امپریالیست را کاوش

و گروگان گرفتن کارفرمایان همت نهادند. روزگارى که تظاهرات خیابانى ها کارخانه

شروع و ختم مى شد آنان براى  «صنایع وابسته ملـى باید گردد»با شعارهاى  چپ

 کار بودند. ه مستقر نمودن قدرت شوراهایشان در مراکز مختلف کار و تولید دست ب

کارگرى را یکراست به خود مى آویخت.  این بار چپ بورژوازى نبود که جنبش

اوالً دراست و ابتذال و ارتجاعى بودن ، دومى بود که با پراتیک رادیکال خویش بالعکس

اتوپیهاى ناسیونالیستى اولـى را به رخ او مى کشید و به زبان بى زبانى ضرورت ریختن 

آنها به زباله دان تاریخ را به وى گوشزد مى کرد و ثانیاً بخشى از هواداران این چپ را 

!! «.....برسازمان  درود» از ورطه سرگردانى خارج و بجاى نوشتن شعارهاى  کم و بیش

یا ها بر روى دیوار!! «زنده باد جمهورى خلق» و !! «سرمایه وابسته ملـى باید شود» 

کارگرى در این  خیابانها، در پراتیک روز پیکار خود درگیر ساخت. جنبش سنگفرش

و روال سازمانیابى خود را از حیطه  دوران، به میزانى که استخوانبندى مبارزه، اعتراض

طبقاتى ضد  هلت گروههاى سوسیال خلقى خارج مى کرد با ریل واقعى مبارزدخا

حاصل مى نمود. کار چپ در این پریود شکار فعالین  سرمایه دارى خود نیز تماس

براى نصب این  کارگرى از درون پروسه جنگ و ستیز روزانه توده هاى کارگر، تالش

دعواهاى مربوط به تحلیل بافت  فعالین در پشت ویترینهاى تشکیالت و ادامه جنگ و

طبقاتى رژیم سیاسى بود!!! تهاجم سبعانه بورژوازى و تبدیل سراسر جامعه به میدان 

توسط رژیم اسالمى، به این دوران پایان داد،  قتل عام، حمام خون، شکنجه و توحش

پیشین  هاما پریود مورد بحث با مشخصاتى که گفتیم یک تفاوت جدى با هر دو دور

. طبقه کارگرى ایران از سیر رخدادها و مسائل جارى این دوران بدون کوله بار و داشت

نقد  پا بیرون نگذاشت. نقد مارکسى و کارگرى کمونیسم بورژوائى، تجربه و درس

سوسیالیسم خلقى و ناسیونال چپ، نقد امپریالیسم ستیزى بورژوائى، نقد روایت خلقى 
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نت میراث جنبشهاى خلقى، نقد رفرمیسم دموکراسى خواهى، نقد رفرمیسم میلیتا

همجوار و همراه براى تشریح  راست سندیکالیستى همگن با آن، نقد اینها و تالش

بدیل کارگرى و سوسیالیستى این افق بافیها، سیاست پردازیها و راهبردها اندک اندک 

را  ویشراه خ کارگرى ایران و آرام آرام در اندرون این جنبش در میان فعالین جنبش

سال با افت و خیز فراوان و با ریخت  25به سمت جلو باز کرد. این مسیر در طول این 

  .گسترده طى شد و پاش

 صف آرائى گرایشات، راه حلها، افق یابیها و سمتگیریهاى دو سال اخیر درون جنبش

اتى طبق هکارگرى ایران را باید بر امتداد سیر این رخدادها و فعل و انفعاالت مبارز

مورد کندوکاو قرار داد. آنچه این مدت رخ نموده است یک پیشینه طوالنى جدال، 

تقابل و افت و خیز گرایشات واقعى درون طبقه کارگر ایران و جهان را در پشت سر 

خود دارد. توجه ژرف به این گذشته و کندوکاو طبقاتى و مارکسى سیر حوادث منتهى 

م دخالت آگاهانه براى تقویت هر چه مؤثرتر صفوف موجود، یک شرط الز به آرایش

 ضد سرمایه دارى و براى لغو کارمزدى طبقه کارگر است. در توصیف مشخص جنبش

کارگرى ایران مى توان  صف بندیها، راه حل یابیها و افق جوئیهاى جارى درون جنبش

 زیر انگشت نهاد.دار بر وجود واقعى تندنسها، خیزشها و طیف بندیهاى ریشه

 ضد سرمایه دارى و براى لغو کار مزدى طبقه کارگر  خیزش

 هدر ساختار حیات توده هاى فروشند کمونیسم اندرونى ترین و خانه زادترین تندنس

کارگرى از کمونیسم و ستیز با کار مزدورى  نیروى کار است. هر مقدار انفصال جنبش

حل پردازیهاى بورژوائى و در راهکارها و راه  معادل همان میزان انحالل این جنبش

ترین، رخشان ترین، اساسى ترین و امیدزاترین  جنبشهاى غیرکارگرى است. شاخص

 طبقاتى درون جامعه ایران عروج پرفروغ خیزش هجابجائى جدید در روند جارى مبارز

کارگرى است.  قابل توجهى از جنبش ضد سرمایه دارى و براى لغو کار مزدى بخش

اى است که چند سطر باالتر پیشینه تاریخى بالندگى و سوخت و  این همان پدیده
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ساز آن بر بستر جدال با راه حلها و افق پردازیهاى غیرکارگرى موجود در حیات 

سیاسى طبقه کارگر را تشریح کردیم. پیشینه دیرتر و تاریخ طوالنى تر نشو و نماى 

ان دنیا علیه سرمایه، در را باید در عمق پروسه جدال همیشه جارى کارگر این خیزش

طبقاتى پرولتاریا علیه کار مزدى، در فلسفه  هژرفاى نگاه مارکسى کارگران به مبارز

خشم کموناردها علیه  و خروش ظهور و رویکرد انترناسیونال اول، در کمون پاریس

عظیم کارگرانى که پرچم  هبردگى مزدى، در زالل نفرت و قهر ضد سرمایه دارى تود

کتبر را برافراشتند و در بنمایه مشترک طبقاتى همه این جنگ و ستیزهاى انقالب ا

 عبارت است از: و جنبش دیرپاى تاریخى جستجو نمود. مشخصات اساسى این تندنس

بر ضرورت، اهمیت و مبرمیت سازمانیابى ضد سرمایه دارى و ضد کار مزدى  .1

فر از استثمار کاپیتالیستى و طبقه کارگر تأکید مى ورزد. تن همبارزات جارى و روزمر

نیروى کار را  و بشرستیزى نظام مبتنى بر رابطه خرید و فروش به توحش اعتراض

همزاد هستى طبقه کارگر مى داند و بر آن است که سنگ بناى تشکل کارگرى  هپدید

طبقاتى توده هاى کارگر باید در همین جا، بر  و پیکار متحد و سازمانیافته جنبش

، تنفر و قدرت ستیز استوار گردد. تمامى اشکال فقر، بیحقوقى، مین اعتراضبنیاد ه

، همه و همه از وجود و ستمکشى و کل سقوط کارگر از هستى اجتماعى خویش

روز طبقه کارگر علیه  نشأت مى گرد، مبارزه و اعتراض تسلط رابطه تولید اضافه ارزش

و نازل بطور فى نفسه واکنشى در  این محرومیتها، تعدیات و جنایات هر چند سطحى

مقابل مصالح، صوابدیدها و منویات بازتولید سرمایه است. این اعتراضات و جنب و 

خود، مى تواند و باید  هجوشها حتى در همین سطوح و در همین شکل بروز روزمر

پیکار  هجوهر ستیز با سرمایه دارى را احراز نماید و به حلقه اى متصل در زنجیر

طبقه کارگر براى محو بردگى مزدى مبدل گردد. وقتى که کارگر علیه کمى سراسرى 

 او درونمایه سرکش دستمزد دست به اعتصاب مى زند، همین اعتصاب و خیزش

مزدبگیر بودن و کار مزدورى را نیز در خود حمل مى کند. افکار،  به اساس اعتراض
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مقتضیات انباشت و بازتولید باورها، اعتقادات، راه حلها و راهبردهاى معطوف به 

کارگرى با تمامى قوا مى کوشند تا  سرمایه و از جمله رفرمیسم راست درون جنبش

این مبارزات را در پشت حصارهاى افراشته نظم تولیدى، سیاسى و اجتماعى متناظر با 

ضد کار مزدى و ضد سرمایه دارى  ماندگارى سرمایه دارى متوقف سازند. گرایش

طبقاتى توده هاى  همین اعتراضات و خیزشها را سکوى تعرض بالعکسطبقه کارگر 

مى کند تا میدان مصاف را به  کارگر علیه سرمایه قرار مى دهد. با همه توان تالش

و  بسط دهد. در ژرفاى کشمکش روند کار سرمایه به عمق پروسه تولید اضافه ارزش

هه و چند ساله پرداخت جدال کارگران علیه کمى دستمزد، یا تعویق چند ما

دستمزدها، عینیت موجود برنامه ریزى کار و تولید کاپیتالیستى را آماج عصیان قرار 

را در قالب یک راه حل ضد کار  خشم ضد سرمایه دارى خویش مى دهد، خروش

مزدى به جلو صحنه پیکار سوق مى دهد، خواستار تبدیل هر چه فزونتر و فزونتر کار 

هر چه ژرف تر سود سرمایه داران به نفع معیشت  کار الزم و کاهش اضافى کارگران به

و بهداشت و درمان و مهدکودک و نگهدارى از سالمندان بطور کاماًل  و رفاه و آموزش

ضد سرمایه دارى در همه میادین ستیز  رایگان براى کلیه شهروندان مى گردد. جنبش

زه علیه تبعیضات جنسى و بیحقوقى مى تازد. در قلمرو مبار با همین جوهر به پیش

دموکراسى و حقوق شهروندى کاپیتالیستى دخیل نمى بندد،  هپوسیددار  زنان به

مزد برابر در مقابل کار برابر، یا تساوى مرد و زن در داربست مدنیت مبتنى بر  نفس

زنان نمى کند، زیر لواى مبارزه علیه  کار مزدى را کعبه تمنیات و انتظارات جنبش

صف بندى طبقاتى میان پرولتاریا و بورژوازى را در برهوت  تبعیضات جنسى اساس

اوالً ریشه این  بخشى به اصالح طلبى لیبرالى گور و گم نمى نماید. بالعکس تقدس

تولید  هنابرابرى یا بیحقوقى و ستمکشى مضاعف را در ژرفاى روند کار سرمایه و شیو

ید همگان قرار مى دهد، ثانیاً راه حلهاى عملى د سرمایه دارى مى کاود و در معرض

هر چه بیشتر این تبعیضات و  متناظر با اختالل پروسه انباشت سرمایه به نفع کاهش
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مى کشد و بستر پیکار مى سازد.  محرومیتها و جنایات بطور حى و حاضر را پیش

در تمامى  ضد سرمایه دارى عین همین سیاست و راهکار را با همین درونمایه گرایش

 اجتماعى کارگران علیه تسلط سرمایه دنبال مى نماید. عرصه هاى اعتراض

جارى کارگران  ضد سرمایه دارى به ظرفیت عظیم جنبش قاطع و شفاف گرایش وربا

هر چه آگاهانه تر و ژرفتر بر ریل ضد کار مزدى و تاختن بسوى افق لغو  براى چرخش

پیرامون سازمانیابى طبقه کارگر بصورت طرح  کار مزدورى در راه حل این گرایش

ضد سرمایه دارى توده هاى کارگر مطرح گردیده است. نوعى تشکل که  تشکل جنبش

اتحاد سازمانیافته همه کارگران اعم از زن و مرد و شاغل و بیکار براى تحقق مطالبات 

ادیکال و روز کارگران در همه عرصه هاى حیات اجتماعى و بسط آگاهانه، افق دار، ر

خود  تالش هحاضر براى محو تمامیت نظام سرمایه دارى را شالود سراسرى جنبش

 قرار داده است. 

ذهن دانشوران طبقات غیرکارگر و نه  آگاهى سوسیالیستى طبقه کارگر را نه تراوش .2

تجرید عالم ماده توسط افاضل دانشگاهى که نقد طبقاتى و کمونیستى توده هاى 

آگاهانه انقالبى آنان علیه کل  کار بر روند کار سرمایه و پراکسیس نیروى هفروشند

و سایر پیشروان آگاه یا  در نظام سرمایه دارى مى داند. مارکس موقعیت خویش

کارگرى را نه  آگاهترین، متفکرترین و چاره گرترین رهبران کمونیست تاریخ جنبش

هاى فعال سرزمین کار و پیکار و آموختگان طبقات باال که انسان فرهیختگان و دانش

فکر و پراتیک انقالبى کارگران مى شناسد. بر هر نوع روایت بیرونى بودن کمونیسم و 

کارگرى مهر بطالن مى کوبد و میدان گسترده،  آگاهى کمونیستى نسبت به جنبش

و بربریت نظام کار  کارگران دنیا علیه استثمار و توحش عظیم و سراسرى اعتراض

طبقاتى  و نشو و نماى این معرفت و شناخت و دانش و خروش را مرکز جوشمزدى 

مى داند. هر نوع تفکیک آگاهى و پراتیک از همدیگر را با روایت مارکسى و 

آگاهى طبقاتى کارگر را نه در  یستى پروسه شناخت مغایر مى بیند،ماتریال



 مصاحبه با مجله آرش  /  588

آگاه طبقاتى کارگران، فرمولبندیهاى مکتبى و فلسفه بافیهاى آکادمیک که در هستى 

ضد  در راه حلها، راهکارها، راهبردها و تبلور عینى همه اینها بصورت پراتیک جنبش

 سرمایه دارى مى کاود.

حزب سازى سکتاریستى و تجمعات مسلکى خارج از میدان واقعى ستیز روزمره و  .3

غیر  حى و حاضر طبقه کارگر علیه سرمایه دارى را پدیده اى غیرکارگرى، جنبش

 سیاسى و اجتماعى جنبش سوسیالیستى و میراث تسلط جنبشهاى دیگر بر پویش

کارگرى ارزیابى مى نماید. فرقه گرائى و سکتاریسم را سخت به باد انتقاد مى گیرد و 

سازمانیابى ضد سرمایه دارى و  نوع رایج حزب آفرینى چپ را از همه لحاظ با اساس

یند. بطور مؤکد تصریح مى کند که این نوع احزاب براى لغو کار مزدى در تضاد مى ب

از یکسو مبارزات روز توده هاى کارگر را به باتالق رفرمیسم و سندیکالیسم و تمکین 

به افت و خیز در چهاردیوار حصار حاکمیت سرمایه سوق مى دهند و از سوى دیگر 

رگران را مى کوشند تا در شرائط مناسب نیروى عظیم انفجار قهر طبقاتى همین کا

 وثیقه عروج سکت حزبى خود بر اریکه قدرت سازند.  

متضاد با سنت سندیکالیستها و فرقه گرایان و بر خالف روایت بورژوائى  .4

کارگرى در قالبهاى صنفى و سیاسى یا  سوسیالیسم، معتقد به مثله کردن جنبش

ت و باور به سیاسى نیس هساختن اتحادیه براى مبارزات اقتصادى و حزب براى مبارز

را تبلور نفوذ دیدگاهها و انتظارات جنبشهاى خلقى، ها نوع سازمانیابیاین 

به  کارگرى مى شناسد، این گرایش ناسیونالیستى و سوسیال بورژوائى در جنبش

درستى استدالل مى نماید که منفک نمودن این دو عرصه پیکار از همدیگر ضربه اى 

لندگى پرولتاریا براى پایان دادن به بردگى مزدى و بنیادى بر روند سازمانیابى و با

استقرار کمونیسم طبقه کارگر است. ساختن یک دفتر و دستک ماوراء مبارزات جارى 

کارگران بنام حزب، گسیل توده هاى کارگر به سندیکاسازى و مجادالت محدود 

 هبارزتاریخ سپردن، م هصنفى با بورژوازى، کمونیسم و سرمایه ستیزى را به آیند
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طبقاتى را در دموکراسى طلبى و رژیم ستیزى فاقد بار طبقاتى خالصه کردن، فعالین 

کمونیست کارگر را بعنوان نشان و دثار کارگرى حزب در پشت ویترین هاى تشکیالت 

پیکار ضد سرمایه دارى کارگران خارج ساختن، از وراى این  هقرار دادن و از پیکر

رت سیاسى رفتن و مانند اینها در نهایت سواى ذبح کارکردها به استقبال تغییر قد

 ضد کار مزدى طبقه کارگر در مناسک انتقال قدرت از یک بخش عظیم جنبش

دیگر یا نهایتًا جایگزینى شکل موجود برنامه ریزى کار و تولید  بورژوازى به بخش

ى آورد. سرمایه دارى با شکل دولتى آن زیر نام سوسیالیسم، نتیجه دیگرى به بار نم

در گرو  امه ریزى سوسیالیستى کار و تولیدتدارک آمادگى پرولتاریا براى برن

وسیع و فراگیر ضد  سازمانیابى گسترده و سراسرى توده هاى کارگر در یک جنبش

 کارگرى، هر نوع جاسازى اعتراض سرمایه دارى است. هر نوع شقه شقه کردن جنبش

آویختن آنها به  صنفى و سندیکالیستى و سپسکارگران در تشکلهاى  هو پیکار روزمر

یک سکت حزبى بستن سدى عظیم بر سر راه نضج، بالندگى، قوام یابى و آمادگى 

توده هاى کارگر براى استقرار سازمان شورائى سوسیالیستى برنامه ریزى کار و تولید 

سراسرى متشکل توده هاى کارگر علیه سرمایه  توسط کارگران است. این جنبش

ارى است که باید ماشین دولتى بورژوازى را در هم بشکند و سوسیالیسم را بر جاى د

 سرمایه دارى مستقر سازد. 

ضد سرمایه دارى در راستاى باورهاى یاد شده، سندیکالیسم و سکتاریسم  گرایش .5

کارگرى آماج انتقاد قرار  همزى مخرب در درون و حاشیه جنبش را بعنوان دو تندنس

الینفکى از پروسه مبارزه براى  و مبارزه با این دو حرکت را بصورت بخشمى دهد 

ضد سرمایه دارى و براى لغو کار مزدى توده هاى کارگر  سازماندهى سراسرى جنبش

ضد سرمایه دارى تأکید مى نمایند که سندیکالیستها  دنبال مى نماید. فعالین جنبش

هم دارند همسان دولبه یک قیچى رشته و سکتاریستها به رغم تفاوتهاى صورى که با 

حیات سازمانیابى ضد سرمایه دارى طبقه کارگر را پاره مى کنند. به این ترتیب که 
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کارگرى را به باتالق رفرمیسم و تمکین به  سندیکالیستها کل ظرفیت و توان جنبش

دن مصالح بازتولید سرمایه اجتماعى سرشکن مى سازند. فرقه گرایان نیز با بدیل نمو

سکت خود در مقابل سازمانیابى ضد کار مزدى توده هاى کارگر، نسخه پیچى 

کارگرى از فعالین  جنبش کارگران و پاالیش هسندیکالیستى براى مبارزات روزمر

 کمونیست به نفع تقویت سکت سیاسى، کار سندیکالیستها را تکمیل مى کنند.

ک سطح متعالى معیشت و رفاه ضد سرمایه دارى درون طبقه کارگر ایران ی خیزش .6

و بهداشت و درمان ومهد کودک و نگهدارى از پیران و  اجتماعى از آموزش

سالخوردگان و سایر مایحتاج زیستى و رفاهى بصورت کامالً رایگان و خارج از حیطه 

کلیه آحاد جامعه اعم از شاغل و بیکار و مستقل  مفروض مراودات پولى را حق مسلم و

، محل سکونت و ... مى داند. خواستار ممنوعیت هر گونه دخالت از جنسیت، سن

آزادیهاى سیاسى و حقوق اجتماعى شهروندان است. بر سر این  هدولت در محدود

نیروى  هیقین قطعى ریاضى استوار است که محصول کار فى الحال توده هاى فروشند

ماعى شهروندان کار براى تأمین و تضمین فورى باالترین سطح معیشت و رفاهى اجت

کافى است. وجود رابطه سرمایه و دولت سرمایه دارى را تنها مانع تحقق این مطالبات 

بر دولت و ها و انتظارات مى داند و بر همین مبنى براى تحمیل فورى این خواسته

 طبقه بورژوازى پیکار مى کند. 

ى!! یا کمبود ضد سرمایه دارى کلیه مباحثات مربوط به رشد ناکافى صنعت گرایش .7

و عوامفریبى بشرستیزانه  توسعه کاپیتالیستى در جامعه را توهم پراکنى محض

نمایندگان سیاسى نظام سرمایه دارى مى شناسد، هر نوع پیوند زدن پروسه تحقق 

مطالبات کارگران به انباشت بیشتر سرمایه را قویاً محکوم مى نماید و مبارزه علیه این 

طبقاتى پرولتاریا علیه سرمایه دارى  هرا بخشى از مبارزها فریبىو عوامها توهم پراکنى

 مى داند.      



 591/   جنبش کارگری ایران

کارگرى ایران است که  ضد سرمایه دارى درون جنبش آنچه گفتیم مشخصات گرایش

حاضر در  سال اخیر بطور واقعى پرتحرک ترین و رادیکال ترین گرایش 2در طول 

» ، «مخالفان اخراج» چه زیر نام و نشان صحنه پیکار طبقاتى کارگران بوده است. آن

صورت گرفته است، صدور فراخوان  «مخالفان محاکمه کارگران»، «مخالفان کشتار

شهر  6تعطیل کار در سالگرد کشتار کارگران خاتون آباد، تشکیل شوراهاى کارگران 

، برگزارى مراسم اول ماه مه همین سال در شهر 2004در آستانه شروع ماه مه سال 

از آن تا امروز، صدور بیانیه مربوط به تعیین سطح دستمزد  قز و مسائل روزهاى پسس

کارگران در باالى خط رسمى فقر، تشکیل کمیته هماهنگى براى ایجاد تشکلهاى 

مجوز »کارگرى با اتکاء به نیروى پیکار طبقه کارگر و امتناع قاطع از مطالبه هر گونه 

 کارگر از این فراخوان، تالش 4000حمایت حدود  ؟! از دولت بورژوازى، جلب«قانونى

شرطهاى الزم  جامع االطراف براى توسعه دامنه کار این کمیته و فراهم نمودن پیش

تشکل سراسرى ضد سرمایه دارى توده هاى کارگر و اقدامات مشابه دیگر از  تأسیس

ن در طول دو کارگرى ایرا در درون جنبش اجزاء پیوسته کارنامه پیکار این گرایش

 «کمیته هماهنگى براى ایجاد تشکلهاى کارگرى»سال اخیر را تشکیل مى دهد. 

 .را تعیین مى کند کانون واقعى و اصلى پیشبرد فعالیتهاى این گرایش

 رفرمیسم راست و چپ 

کارگرى ایران رفرمیسم  دیگر فعال در طى سالهاى اخیر در درون جنبش گرایش

ست. فعالیت این طیف، سمپاتى تبلیغاتى و گاه عملى راست سندیکالیستى بوده ا

ابوابجمعى کارگرى جریاناتى مانند حزب  هبخشهائى از رفرمیسم چپ میلیتانت بعالو

فاز جارى  توده، اکثریت، راه کارگر، دوم خرداد، الیه ناراضى بورژوازى مورد تعرض

در شرف  پروسه تمرکز سرمایه یا به بیان دیگر کارفرمایان ورشکست شده و

ورشکستگى و باالخره بنیادکاریها در خارج کشور را نیز با خود به همراه داشته است. 

کارگرى حول محور مبارزات  ایجاد سندیکا و متمرکز ساختن کل ظرفیت جنبش
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و طیف نیروهاى هماویز و  صنفى شالوده یا در واقع صدر و ذیل فعالیت این گرایش

 و سپس «هیئت مؤسسین سندیکا»  ت موسوم بهمتحد آن را تعیین مى کند. جمعی

متشکل این جماعت براى  تبلور تالش «کمیته پیگیرى براى ایجاد تشکل کارگرى»

کارگرى است. بخشى از حامیان  پیگیرى اهداف سندیکالیستى در جنبش

ناسیونالیست و سوسیال رمانتیسیست رفرمیسم راست سندیکالیستى یک علت مهم 

بیحقوقى کارگران را کمبود انباشت صنعتى، سلطه سرمایه تجارى و بیکارى یا فقر و 

رشد ناکافى توسعه سیاسى و مدنى کاپیتالیستى در جامعه تلقى مى کنند!!! اینان از 

از سرمایه دارى همدل با بخشى  اساسکارگران مى خواهند تا بجاى مبارزه علیه 

رفع خطر ورشکستگى سرمایه  سرمایه داران براى توسعه بیشتر انباشت سرمایه، براى

هاى کوچک در روند جارى تمرکز و انحصارپوئى باالى سرمایه، براى دفاع از سودآورى 

 نمایند. افزونتر انباشت صنعتى در قبال بخشهاى دیگر سرمایه اجتماعى تالش

رفرمیسم راست سندیکالیستى گرایشى سترون و بى چشم انداز در جامعه ایران است. 

حاضر بازار جماعت سندیکالیست و حامیان آنها را تا حدودى گرم نگاه آنچه در حال 

ضد سرمایه دارى کارگران، توهم  داشته است، موقعیت تا این زمان ضعیف جنبش

جریاناتى دار قشرى از طبقه کارگر به ساز و کار مبارزات سندیکالیستى و نفوذ پیشینه

 هى است. خیل نسبتاً وسیعى از تودکارگر مانند حزب توده و اکثریت فدائى در جنبش

آویزان است بطور مسلم در همراهى  نیروى کار که فى الحال به این گرایش هفروشند

 هآنچه کارگران رانندد. آنچه این کارگران مى خواهند، با آن هیچ منافعى ندار

اتوبوسرانى تهران یا کارگران جاهاى دیگر طلب مى کنند، حتى نازلترین مطالبات 

روى  ن در چهارچوب مبارزات سدیکالیستى هیچ دریچه اى بسوى تحقق در پیشاینا

خود ندارد. طبقه کارگر ایران بطور کلى و هر بخشى از این طبقه بدون توسل به 

، بدون عزم راسخ به زیر پا نهادن قدرت سراسرى ضد سرمایه دارى طبقه خویش

کشیدن نیروى عظیم و متحد قانونیت و قراردادیت سرمایه دارى و بدون به میدان 
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توده هاى خود در مصاف علیه سرمایه قادر به تحمیل هیچ مطالبه اى بر بورژوازى 

نیست. رفرمیسم راست سندیکالیستى نه فقط ظرف این میدان داریها نیست که کاماًل 

 ضد کاپیتالیستى است. باتالق تباهى و مرگ هر تندنس بالعکس

سیاسى طبقه کارگر  هدعا مى کنند که مخالف مبارزسندیکالیستها و حامیان آنها ا

ون نمائى آنان یعلیه بورژوازى نیستند، آنان به کارگران دروغ مى گویند، اپوزیس

است. آنچه اینان انجام مى دهند دار ون نمائى درون طبقه سرمایهیانعکاسى از اپوزیس

نان را از ایجاد فقط یک چیز است. اینکه با گسیل کارگران به دنبال نخود سیاه، آ

تشکل سراسرى ضد سرمایه دارى خود، از سازمان دادن قدرت پیکار طبقاتى ضد کار 

از متحد نمودن و به میدان کشیدن قدرت طبقه خود در مقابل  مزدى خویش

بورژوازى باز مى دارند، رفرمیسم راست سندیکالیستى با این کار سد بسیار عظیمى بر 

 براى حصول مطالبات روزمره بر پاى مى کند.  سر راه مبارزات کارگران حتى

فرقه گرایان چپ و احزاب سکتاریستى موجود گاه آشکار، گاه پنهان، زمانى سرراست 

 و صریح و پاره اى اوقات شرمگینانه از رفرمیسم راست سندیکالیستى در مقابل گرایش

فرقه خود را ضد سرمایه دارى و براى لغو کار مزدى کارگران حمایت مى کنند. آنان 

سیاسى طبقه کارگر و تشکالت سندیکائى را ابزار مبارزات روز کارگران  هظرف مبارز

 کارگر متشکل در جنبش هط مناسب تودئکه در شرااند . بر سر این عقیدهمى پندارند

سندیکائى در معیت حزب و گروه آنها ماشین دولتى بورژوازى را در هم مى شکند و 

ى رساند. نوعى قدرت که در تلقى فرقه گرایان همان قدرت فرقه آنان را بقدرت م

 سیاسى پرولتاریا است!!!     

کارگرى ایران در طول سالهاى اخیر شاهد وقوع و تعمیق و توسعه این صف  جنبش

این  هبندیها و فعل و انفعاالت در عرصه پیکار اجتماعى و طبقاتى خود بوده است. آیند

ضد سرمایه  و ابراز وجود نیرومند و نیرومندتر خیزشبه میزان رشد و قوام  جنبش

 دارى و براى لغو کار مزدى کارگران گره خورده است.
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معلمان بخش قابل توجهی از طبقه کارگر جهانی هستند. این جمعیت کثیر، نیروی 

 یا صاحبان نهادهای خصوصی انباشت سرمایه داریسرمایهدولتهای  کار خود را به

گیرند، صرفاً بهای بازتولید نیروی کار آنان است. با می فروشند. دستمزدی کهمی

فروش نیروی کارشان از هر نوع دخالت آزاد در چند و چون پروسه کار، در برنامه 

 گردند. می ریزی فرایند کار و در تعیین سرنوشت این فرایند ساقط

نهاد اجتماعی تربیت، آموزش و آماده سازی  داریسرمایهآموزش و پرورش در نظام 

بورژوازی، یا صاحبان خصوصی های نیروی کار بردگان مزدی سرمایه است. دولت

خرند تا در پروسه مصرف آن، به نیازهای می نیروی کار کارگران معلم را ها،سرمایه

قلمروها ای رمایه پاسخ گویند، کارگران معلم در پارهارزش افزائی بیش و بیشتر س

خصوصی انباشت یا مدارس خصوصی، به طور مستقیم برای صاحبان های مانند حوزه

نیز از طریق کمک به پرورش و ها کنند و در سایر حوزهمی سرمایه اضافه ارزش تولید

تولیدی های رزشتخصص نیروی کار به صورت غیرمستقیم در باال بردن میزان اضافه ا

گردند. در می کارگر و سوداندوزی سهمگین تر سرمایه داران سهیمهای توسط توده

بخش الیتجزای  نیروی کار مولد و خواه غیرمولد یک کالم معلمان خواه به صورت

 دهند.   می طبقه کارگر را تشکیل

نگی و معلمان جزء الیتجزای طبقه کارگر بین المللی هستند و درد و رنج و گرس

  700 000از دردها و رنجهای طبقه کارگر است. ای بیحقوقی آنان بخش پیوسته

مسکنی و ستمکشی را بر گرده بی معلم ایرانی از دیرباز تا امروز بار عظیم گرسنگی و

بینند زیرا که سوای نیروی کار خود هیچ مایملک دیگری در بساط ندارند می خود بار

های نیروی کار آنان را همسان بهای نیروی کار کلیه و زیرا که بورژوازی ایران ب

کارگر  700 000همزنجیران دیگرشان به پائین ترین سطح ممکن تنزل داده است. 
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دارند. نرخی از بهای می تومان دریافت 250 000تا  130میان ای معلم حقوق ماهیانه

کارگر را ای هنیروی کار که حداکثر توحش بورژوازی در تحمیل فقر مطلق بر توده

 با طبقه کارگر و از جمله با معلمان کارگر چه داریسرمایهکند. اینکه نظام می تصویر

کند؟ موضوعی است که هر کارگری با گوشت و پوست و خون خود لحظه به لحظه می

کشد. سخن ما عجالتاً این است که معلمان به مثابه بخشی از طبقه می آن را درد

 کنند؟ و چه باید بکنند؟  می چه کرده اند؟ چه داریسرمایهنظام کارگر ایران در مقابل 

معلم های یک معضل اساسی جنبش معلمان این بوده و همچنان این است که توده

علی العموم، جا و مکان خود را در عرصه مصاف جاری اجباری میان طبقات اجتماعی 

کم هستی اجتماعی کنند. معلمان به حنمی درون جامعه موجود به درستی تدقیق

تواند در سرنوشت می شان بخش الینفکی از طبقه کارگرند و هر جنب و جوش آنها

است که تاریخًا ای کارزار سراسری این طبقه تأثیر تعیین کننده داشته باشد. این نکته

که ای توجهی قرار گرفته است. در جامعهبی مهری وبی از سوی جنبش معلمان مورد

همواره با حقارت و خواری!! تداعی  داریسرمایهلیل شدت توحش کارگر بودن به د

گردیده است. یا به بیان دقیق تر منطق بشرستیز سرمایه آن را این چنین القاء کرده 

است، هیچ عجیب نیست که مثالً معلم خود را موجودی متمایز از سایر کارگران 

شده است حتی کارگران  قلمداد کند. درست به همان سان که در بسیاری اوقات دیده

آب و برق و نفت هم کارگران بخش ساختمان را نه همزنجیران طبقاتی خود که 

آورند!!! اما اینها همه القائات نامکتوب و یا مکتوب می مشتی فعله و عمله به حساب

به عنوان نظام مسلط اجتماعی  داریسرمایهاجتماعی های افکار و فرهنگ و ارزش

رود ستیز قاطع و بنیادی با این القائات است. می ارگر آگاه انتظاراست. آنچه از یک ک

معلمان باید جایگاه راستین خویش را در مبارزه طبقاتی درون جامعه احراز کنند. آنان 

حقوقی و بی کشند. کلیه اشکالمی کشند از دست نظام بردگی مزدیمی هر چه

جوشد، می فروش نیروی کارستمکشی و فقر و فالکت آنان از عمق رابطه خرید و 
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آنان در وجود رابطه کار مزدی قرار دارد. های و بدبختیها ریشه تمامی سیه روزی

همان رابطه و همان شیوه تولیدی که بنیاد استثمار کل کارگران دنیا و فقر و 

 محرومیت و ستمکشی کل طبقه کارگر بین المللی در آن قرار دارد.   

توجهی آنان به اهمیت بی عنوان تابعی از معضل نخست،معضل دوم جنبش معلمان به 

هم پیوستگی طبقاتی در پیشبرد مبارزات برای تحمیل مطالبات اجتماعی بر بورژوازی 

و همپیوندی طبقه کارگر در چهار راه ارتباط های است. معلمان بیش از سایر بخش

های ها از خانوادهمیلیون دانش آموز که بخش اعظم آن 17کارگر هستند. های کل توده

کارگری هستند، به عنوان یک حلقه مستحکم مراوده، آنها را با همه بخشهای دیگر 

سازد. آنها باید هر اعتراض خود علیه سرمایه و مبارزه برای می طبقه شان مرتبط

تحمیل هر مطالبه خویش بر سرمایه داران را به موضوعی برای همبستگی همه 

کارگری های دیل کنند. تاریخاً ما شاهد بوده ایم که خانوادهکارگر با خود تبهای توده

حامی فعال،  سرسخت و پرمقاومت مبارزات معلمان  بوده اند. مراد از این سخن مطلقًا 

این نیست که جنبش معلمان فقط بر سر بزنگاههای معین دست استمداد پیش سایر 

فعال در سازمانیابی  بخشهای طبقه کارگر دراز کند، کاماًل بالعکس باید نقشی

 ایفاء نماید.  داریسرمایهسراسری جنبش ضد 

تفاوتی عمیقًا نابخشودنی جنبش معلمان در بی معضل سوم یا جزء مکمل معضل دوم

قبال جنبش تمامی بخشهای دیگر طبقه کارگر ایران است. این موضوعی است که در 

اسی حضور طبقاتی جای خود تا حدود زیادی رقت بار است و یک پاشنه آشیل اس

کند. در این زمینه کارنامه معلمان می را تعیین داریسرمایهمعلم در جامعه های توده

بعنوان بخشی از جنبش کارگری نه فقط هیچ درخشش خاصی ندارد که به میزان 

از مبارزات کارگران در داری زیادی تاریک است. معلمان بسیار بندرت به هوا

ید برخاسته اند. این امر البته در رابطه با جنبش کارگری قلمروهای دیگر کار و تول

ایران نه یک استثناء که با کمال تأسف تا امروز نقش نوعی قاعده را ایفاء کرده است. 
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، محرومیت طبقه کارگر از حداقل سازمایابی داریسرمایهفشار دیکتاتوری هار و عریان 

است و چپ رفرمیستی سبب و فشار راه حلهای مخرب ر داریسرمایهطبقاتی ضد 

کارگر از مبارزات جاری بخشهای مختلف طبقه های گردیده است که حمایت توده

مختلف بسیار نازل و نامحسوس باشد. این امر در مورد معلمان نیز های شان در حوزه

 کند. می به تمام و کمال صدق

تا زمان حال معضل بعدی سلطه نوعی رفرمیسم راست بر مبارزات معلمان از دیرباز 

، داریسرمایهصنفی، دخیل بستن به قانون و قانونیت های است. آویختن به انجمن

« اریگذقانون » مقابل نهادهای دولتی و  عریضه نگاری، بسنده کردن به تحصن در

دار  بورژوازی، نه فقط حالل هیچ مشکلی نیست که دقیقاً در حکم انداختن طناب

یش است. چند سال آزگار است که جنبش کارگران سرمایه بر گلوی جنبش طبقه خو

معلم به شکلهای مختلف خود را در حصار این نوع راهکارها و راه حلها به بن بست 

کشانده است. شمشیر قتل عام دیکتاتوری سرمایه برای همه ما بسیار آشناست و طرح 

همیت فشار توجهی به ابی ضرورت فراروی از راهکارهای سترون مبارزه نباید به معنی

تعبیر گردد. تردیدی نیست که بورژوازی هیچ خیزش  داریسرمایهخفقان و توحش 

 کند و با تمامی قوا در صدد قلع و قمع آن برنمی مؤثر و رادیکال طبقاتی ما را تحمل

آید. جای هیچ شک و ابهامی نیست که دولت بورژوازی برای به شکست کشاندن می

ورزد. اینها همه حقایق بدیهی نمی مام خونی دریغمبارزات ما از هیچ جنایت و ح

هستند، اما حقیقتی بدیهی تر و باالتر از همه اینها هم وجود دارد. اینکه ما نیز برای 

سوای اتکاء به  داریسرمایهتحمیل مطالبات خویش حتی ساده ترین مطالباتمان بر 

روی نداریم.  اعمال قدرت وسیع و سراسری طبقاتی خود هیچ راه دیگری در پیش

توان پاسخ گفت. بورژوازی برای اجبار ما به می قدرت طبقاتی را فقط با قدرت طبقاتی

عقب نشینی و انصراف از مطالبات اولیه معیشتی و سیاسی و اجتماعی مان به زور 

گردد، ما نیز باید قدرت مصاف طبقه خود را وارد میدان کارزار کنیم. می متوسل
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ر به صورت نامحدود، تالش گسترده و جامع االطراف برای تعطیل کلیه مدارس کشو

در اری دکارگر از مطالبات و مبارزات جاری مان، پایهای جلب حمایت همه توده

اعمال قدرت و اتخاذ تدابیر الزم برای خنثی نمودن گرایشات اعتصاب شکنانه و مانند 

. آنچه در طول این تواند موفقیت ما را در عرصه مبارزه تضمین کندمی اینهاست که

چند سال از سوی معلمان به اجراء در آمده است متأسفانه کمتر منطبق بر چنین 

توسل به راهکارهائی را « بیانیه یزد » موسوم به 82رویکردی بوده است. بیانیه بهمن 

توانست به می نمود که با همه نواقص خود، در صورت اعمالمی پیشنهاد و توصیه

برای توسعه و تعمیق مبارزات کمک نماید. این راهکارها اما زیر  گشایش بستر مناسبی

فشار تهدیدات گسترده و تمهیدات همه نوعی بورژوازی از یکسوی و اتوریته رفرمیسم 

راست و گرایش محافظه کار درون جنبش معلمان راهی به عرصه واقعی یک مصاف 

تأثیر، از بی آشتی جویانه هایرادیکال باز نکرد و عماًل در محدوده برخی جنب و جوش

 کارائی الزم باز ماند.    

ضعف جنبش معلمان را باید در رویکرد جاری این های یکی از اساسی ترین حلقه

جنبش به نوع سازمانیابی خود جستجو نمود. نظریه غالب تا حال این بوده است که 

سری و معلمان در انجمنهای صنفی خود متشکل شوند و از این طریق تشکل سرا

صنفی خود را پدید آرند!!! رضایت به این نوع سازمانیابی یعنی بستن چشم امید به 

گویا چهارچوب دن در ورطه این توهم زیانبار که و فرو غلطی داریسرمایهدولت 

سرمایه ظرف مناسبی برای حصول مطالبات ما از نظام بردگی اری دقانونیت و قانونم

گواه اصرار بر دفن  داریسرمایهدر هر کجای دنیای مزدی است!!! تمکین به این توهم 

است اما در جامعه ما سوای این، ای مبارزه طبقاتی در باتالق رفرمیسم راست اتحادیه

روشن مبارزات های نشان چشم بستن بر کلیه حقایق شفاف تاریخی و تمامی آموزه

سان کارگری باشد. یک سؤال اساسی در پیش پای هر معلمی و هر انمی گذشته نیز

در سرتاسر جامعه ایران این است که کدام کارگر تا این زمان در چهارچوب مبارزه 
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قانونی و از طریق توسل به قانونیت و ساختن انجمنهای صنفی و تشکل صنفی 

سراسری و مقید شدن همه اینها به نظم اجتماعی حاکم، موفق شده است که 

ایه داران تحمیل نماید؟؟!! پاسخ این سؤال به یا سرم داریسرمایهرا بر دولت ای مطالبه

طور قطع منفی است. کارگران ایران تاریخاً تنها و تنها از طریق اعمال قدرت خویش 

این یا آن مطالبه معیشتی و اجتماعی خود را بر بورژوازی تحمیل کنند. در اند توانسته

شده است و این در  ایران شاید بطور نسبی بیشتر از غالب جوامع دیگر دنیا اعتصاب

ای بوده است. کارگران در پاره« غیرقانونی» حالی است که اعتصاب همواره در ایران 

یا در واقع همان اعمال قدرت خویش، ولو در « غیرقانونی»مواقع با توسل به اعتصابات 

دهد نمی اما هیچ کجای تاریخ  نشاناند دست یافتههائی نازل ترین سطح به موفقیت

زه قانونی و سندیکالیستی هیچ دیناری به هیچ کارگری هدیه کرده باشد. راه که مبار

 داریسرمایهچاره کار معلمان کارگر ساختن تشکلهای صنفی منحل در قانونیت 

نیست. آنان باید همراه با کل کارگران ایران برای برپائی تشکل سراسری ضد 

وان بخشی از طبقه کارگر به طبقه خود تالش نمایند. معلمان باید بعن داریسرمایه

آنها  داریسرمایهصورت شورائی متحد و متشکل شوند. شوراهائی که ظرف مبارزه ضد 

و مرکز حضور خالق و متحد همه آحاد آنها باشد. رفرمیسم چپ تاریخاً تالش کرده 

های است تا معلمان را به عنوان یک نیروی غیرکارگری، از بدنه جنبش طبقاتی توده

ا و به تسمه نقاله دموکراسی طلبی رفرمیستی و فراطبقاتی تبدیل نماید. کارگر جد

وضعیتی چشمگیر داشته  ها،معلمان به لحاظ کثرت عناصر فعال سیاسی در همه دوره

های اند، اما فعاالن سیاسی این بخش از طبقه کارگر بسان فعالین سیاسی سایر بخش

جویانه بسیار کم قادر به ایفای  آن، زیر فشار توهمات سوسیال خلقی و دموکراسی

طبقه خود شده اند.  داریسرمایهنقش رادیکال طبقاتی در سازمانیابی جنبش ضد 

توانند در نقش واقعی می توانند بر این روند نقطه پایان بگذارند.می معلمان فعال کارگر

ی توانند و باید برامی آگاهان جنبش لغو کار مزدی طبقه شان ظاهر گردند. آنان
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تالش کنند. مبارزات  داریسرمایهسازمانیابی سراسری جنبش کارگری علیه نظام 

معلمان برای حصول مطالبات جاری روزشان، باید بستر تالش فعالین آگاه آنان برای 

 پیوند با سایر کارگران و سازمانیابی سراسری مبارزه طبقاتی گردد.  

ات روز و افق آتی زیست همه طبقه مطالبات روز معلمان و افق آتی زیست آنان مطالب

کارگر است. تقلیل این انتظارات به افزایش ناچیز حقوق ماهانه هیچ کمکی به پیشبرد 

کند. هر نوع عقب نشینی از سوی طبقه کارگر در طرح نمی موفق تر مبارزات آنان

جاری و مانیفست انتظارات روز خویش نه تسهیل طریق تحقق آنها که های خواسته

س دادن امتیاز به بورژوازی برای اصرار بر توحش بیشتر خود در مقاومت علیه بالعک

توانند همراه همه بخشهای دیگر طبقه شان منشور می جنبش ماست. معلمان

کارگر و های را شالوده مبارزه متحد روز کل توده داریسرمایهضد ای مطالبات پایه

سازند. داشتن  داریسرمایهنظام سنگ بنای تداوم پیکار سراسری طبقاتی برای محو 

یک حقوق ماهانه متناسب با سطح تولید و محصول اجتماعی ساالنه طبقه کارگر، 

مسکن، بهداشت، دارو و دکتر و بیمارستان، آموزش و پرورش، مهد کودک و مراقبت از 

سالمندان، ایاب و ذهاب و سایر امکانات معیشتی و رفاهی و اجتماعی به صورت تمام 

و حق مفروض و مسلم کل  داریسرمایهحق محرز و مسلم هر شهروند دنیای  رایگان

تواند بسان می طبقه کارگر ایران و معلمان کارگر است. جنبش معلمانهای توده

جویباری خروشان در دریای وسیع جنبش سراسری کارگران حول این مطالبات به 

شکل شود. معلمان از این صورت شورائی و با افق محو نظام کاپیتالیستی متحد و مت

طریق و در گذار اتکاء به اعمال قدرت متحد طبقاتی خویش، بکارگیری این قدرت 

 است که داریسرمایهمتحد و متشکل در تعطیل مدارس و اخالل در پروسه کار 

تواند خواسته هایشان را بر بورژوازی تحمیل کنند و راه خویش را به سوی خالصی می

 هموار سازند. یدارسرمایهاز جهنم 
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2002ژوئن                      معلمان کارگرى در خیزش جنبش  
 

سراسرى چند صد هزار معلم علیه گرسنگى، فقر و بى  پاییز امسال شاهد اعتراض

مزد، زل دستى ایران بود. سطح ناحقوقى ناشى از مناسبات کار مزدورى در جامعه

بار معیشتى، تسلط خفقان و حضور یکه تاز شبکه هاى تنگ دستى و وضعیت رقت 

، سیستم آموزشى و محتواى منحط دینى و ارتجاعى پلیسى رژیم اسالمى در مدارس

و خشم  ى تعرضهاى اولیهمتون درسى، خطوط کلى موضوعاتى بودند که هدف

کرد. این اى تعیین مىهاى چند هفتهمعلمان را در طول تظاهرات و راه پیمایى

مبارزات، که حداقل دو کشته و صدها مجروح بر جاى گذاشته است، به هیچ وجه 

رژیم اسالمى از یک سوى،  پایان نیافته است؛ هر چند که زیر فشار کشتارها و توحش

از سوى دیگر، قادر به  هاى موجودشها و توهمات و بى افقىها و تشتتو ضعف

معلمان به طور کلى، و از  جنبش ترین مطالبات خود نیز نشده است.حصول نازل

کارگرى ایران و  جمله مبارزات توده هاى وسیع معلم در ماه هاى اخیر، براى جنبش

ى کارگر از همه لحاظ واجد اهمیت است. روان کمونیست طبقه فعالین و پیش

طبقاتى توده هاى کارگر  پیداست که توضیح روشن مکان این مبارزات در کل جنبش

ى سوسیال بورژوایى جارى در این راستا، در حوصلهدار هاى ریشهدریافت و نقد موثر

پردازیم، صرفا خطوط کلـى این نوشته نیست. آن چه در این مختصر بدان مى

ها، انتقادات و نگاه کمونیستى ما به مساله با هدف کمک به سمت گیرى برداشت

 قاتى نیرومندتر این جنبشطب تر و خیزشتر، پیوستگى و انسجام عمیقطبقاتى شفاف

 است. این خطوط کلـى عبارتند از: 

ى کارگرند و مبارزات، اعتراضات و غیر قابل تفکیکى از طبقه معلمان بخش .1

دهد. طبقاتى توده هاى کارگر را تشکیل مى هاى آنان جزء الیتجزایى از جنبشخیزش

نیروى  طریق فروش ى کارگران دیگر ازمعلم، انسان کارگرى است که بسان همه
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کند. او از این لحاظ هیچ تفاوتى با کارگران دیگر ندارد، نیروى کار ارتزاق مى کارش

ى ى نیروى کار هر کارگر دیگرى مورد احتیاج سرمایه و نیاز مبرم پروسهوى به اندازه

 گوید: در این رابطه مى اضافى است. مارکس تولید ارزش

تولید سرمایه دارى است، که انواع مختلف کار و لذا ى مسلما این یک خصلت شیوه"

ترى و نیز انواعى از کار را که در آن یکى از این دو جنبه ثقل بیش -کار فکرى و یدى 

نماید. اما این مساله، نافى کند و میان افراد مختلف تقسیم مىاز هم تفکیک مى -دارد 

ست، یعنى محصول این نیست که محصول مادى، محصول مشترک این افراد ا

ها که در ثروت مادى تجسم یافته است. درست همان طور که این مساله، مشترک آن

مانع و نافى این واقعیت نیست که در رابطه با سرمایه، این افراد کارگران مزدبگیر 

 (کار مولد و غیرمولد)"هستند...

ى پرداخت کند و دست مزدى که به ورا با سرمایه مبادله مى معلم نیروى کارش

ى تولید کاپیتالیستى شود، دقیقا بهاى بازتولید نیروى کار اوست. این ویژگى شیوهمى

ى تولید و ى دستاوردهاى کار بشر را به مثابه اشکال اجتماعا بسط یافتهاست، که کلیه

ى سرمایه پدیدار کرده و در مقابل هاى توسعهکار در هیات نهادها و صورت بندى

ى محصوالت کار از کارخانه و مزرعه دهد. آن سان که کلیهار مىى کارگر قرطبقه

گرفته تا مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، امور پژوهشى و... همه و همه به مثابه حوزه 

کند. بیمارستان، هاى مختلف تقسیم کار اجتماعى سرمایه در مقابل کارگر قد علم مى

از کارگر و مسلط بر وى  مدرسه و موسسات مشابه درست به همان صورت مستقل

 ى دیگرى که در قلمروى دیگر پیشکند، که کارخانه، مزرعه یا هر سرمایهعمل مى

 ى کل هستند، که در نقشى سرمایهها اجزاى پیوستهى اینریز گردیده است. همه

ى کارگر قدرتى قاهره و خداگونه بر کل سرنوشت کار، زندگى و هست و نیست طبقه

فروشد و دولت یا مالک خصوصى را به سرمایه مى معلم، نیروى کارش رانند.حکم مى

ى ى آموزشى با مصرف این نیروى کار به بخشى از ملزومات بازتولید سرمایهموسسه
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و تکنیک بشرى به سرمایه  ى تبدیل دستاوردهاى دانشپروسه کل یا به طور مشخص

مصرف نیروى کار معلم توسط  گوید.پیگیر بارآورى نیروى کار پاسخ مى و افزایش

تولید کند، اما حتا  اضافه ارزشدار سرمایه ممکن است به طور مستقیم براى سرمایه

تر میزان اضافه و بیش هر چه بیش در غیر این صورت نیز دقیقا در خدمت افزایش

 گیرد. کل سرمایه قرار مى ارزش

خرده »یا به روایتى  -متوسط  ىالیه بندى رایج معلمان به عنوان بخشى از طبقه .2

چپ  و در عین حال طوالنى در تاریخ نیروهاى اى مشخصپیشینه -!«بورژوازى مدرن

ى قدمت تاخت و تاز دیدگاه هاى سوسیال دارد. قدمت این الیه بندى درست به اندازه

کارگرى جهانى است.  خلقى، سوسیال دموکراتیک و کال سوسیال بورژوایى در جنبش

خورد؛ آن جا که بدیل لغو کار مزدورى قلم مى ه راه حل کمونیستى و جنبشآن جا ک

سوسیالیستى پرولتاریا در مقابل سرمایه به اتوپى تعبیر! و اتوپیاى سراسر فریب زندگى 

پوشد؛ آن جا که کمونیسم از واقعى بودن مى آزاد در سیاه چال سرمایه! لباس

تغییر عینیت موجود به مشتى  ن جنبشفراخوانى کنکرت و شفاف براى سازمان داد

کند؛ آن جا که حقوق صنفى و سندیکالیستى همه چیز و الفاظ مکتبى سقوط مى

گردد؛ آرى در چنان شرایط و جایى، تعریف ى کارگر هیچ چیز مىکمونیسم طبقه

ى کارگر، هاى مختلف طبقهى میان بخشکارگرى، تعریف رابطه کارگر، تعریف جنبش

گیرد. در ى سرمایه بار مىى کار و سرمایه و تعریف همه چیز از واژه نامههتعریف رابط

و ها وار ملزومات بقاى سرمایه است، که مولفه چنین وضعى، سرمایه و بیان اندیش

ها، داور تفرق موازین تقسیم کار کاپیتالیستى را مالک کارگر بودن و نبودن انسان

ى کارگر از هم یت الیه هاى مختلف طبقهى تبیین بیگانگى هومنافع، و شالوده

 کند. مى

گیرند! و نظافت معلم و پرستار و بهیار و هر کارگر ماهرى، حکم ترفیع کارمندى مى

شوند! چپ مى ى جزءخدمه ،خدمت پیش و چى و آبدار و نامه رسان و گارسون
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ى از طبقهناسیونالیست و سوسیال خلقى ایران تاریخا و سنتا در برخورد با اقشارى 

ى صنعتى خرید هایى از سرمایه سواى سرمایهکارگر، که نیروى کارشان توسط بخش

شود، همه جا به همین موازین و مبانى و عرف تئوریک کاپیتالیسم رجوع و مصرف مى

کشیده و  ى سرمایه دارى مستقل! را به دوشنموده است. براى چپى که پرچم توسعه

عظیم  ها به ریل جانب دارى از گسترشن و کشیدن آنکشد، نه فقط فریب کارگرامى

تر انباشت سرمایه، امرى روتین و ضرورى است، که به همان اندازه خرده و عظیم

کارگران و جاسازى تئوریک و طبقاتى آنان  ترین بخشبورژوازى قلمداد نمودن بیش

جمهورى  در کاتاگورى حامیان صنعت مستقل ملـى! نیز واجد اهمیت است. برپایى

دموکراتیک خلق، به همان میزان که نیازمند توهم پراکنى کاپیتالیستى در میان توده 

عظیمى  ى کارگر و خرده بورژا خواندن بخشى طبقههاى کارگر است، محتاج تجزیه

هاست که چپ باشد. به هر حال، در چهارچوب این درک و دریافتاز این طبقه نیز مى

پرستار و دانشجو و... اصل و نسب خرده بورژوایى جعل  سوسیال خلقى براى معلم و

ملـى و دموکراسى خلق هشدار  ها را به پاسدارى از ناموسى اینکند و همهمى

 ! !دهدمى

ى دیگرى نیز طبیعى این چپ بوده و هست. این نگاهى این چنین به مساله، از زاویه

رى را که به طور مستقیم در ى کارگر بودن هر کارگتر از پاپ، پروانهکه کاتولیک

 صنعتى سرمایه نباشد، لغو سازد! براى تسکین عطش قلمرو استثمار بخش

ى قبر شده ، حتا از ارواح نبش«صنعت ملـى»نسبت به رشد  ناسیونالیستى خویش

ها استمداد جوید و کل زندگى و سرنوشت بشر را در خارج از مدار دوران فیزیوکرات

ى تولید و مناسبات اجتماعى مسلط اعتنا به چند و چون شیوه درک مادى تاریخ، بى

ى طبقاتى موجود، یک راست به جزئیات فراز و فرود منحنى تولید یا آناتومى جامعه

هاى بورژوایى که هم اینک مانده ترین دریافت صنعتى ارجاع دهد. نوعى از واپس

اصالحات دار ى طرفتهو دسدار توسط بخشى از ارتجاع بورژوازى و به طور مشخص
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به  ى کارگر و سایر توده هاى معترضدر ایران براى فریب هر چه بى رحمانه تر طبقه

شود. ترجیع بند کالم این طیف تفکر کاپیتالیستى، این است که گویا کار گرفته مى

تمامى معضالت زندگى کارگر ایرانى به کسر و کمبود انباشت صنعتى، رشد ناکافى 

هاى تجارى و داد و ستد! و صنعت به بخش از بخشها ه و هجوم سرمایهتولید ساالن

 ها و گرایششود! نگرشى که در حال حاضر سندیکالیستها مربوط مىنظایر این

ى کارگر ایران نیز هم صدا با ورشکستگان دوم اتحادیه گراى مدعى قیمومت طبقه

ى شئونات . اینان نیز در همهکنندخردادى، آن را در میان کارگران جار و جنجال مى

لغو کار مزدى و راه حل کمونیستى پرولتاریا گرفته، تا  از خط کشیدن بر جنبش -

به همان راهى  -کارگرى در آستان عبودیت سرمایه  شقه شقه کردن و ذبح جنبش

روند، که ناسیونال چپ سابق و الحق و الئیک یا مذهبى بدان شتافته و رفته و مى

   شتابند.مى

بر خالف انگاره هاى متحجر بورژوایى باال، توده هاى وسیع معلم و پرستار و مانند . 3

 ى کارگر جامعه و جهانند، که هر نوع تعرضها، نه فقط جزء الیتجزایى از طبقهاین

بورژوازى به زندگى و سطح معیشت و حقوق اجتماعى اینان، تعرضى مستقیم و عمیقا 

و کار معیشت کارگران صنعتى یا فروشندگان نیروى کار  وحشیانه به زندگى و شرایط

هاى کاپیتالیستى، بحران در سایر قلمروهاى انباشت سرمایه است. به گاه توفش

در ردیف اولین قربانیان تجاوزگرى  «خدمات!»موسوم به  معلمان و کل کارگران بخش

، که در دهه هاى سرمایه دارى اى همه جا جارى در تاریخ توحشاند. پدیدهسرمایه

اخیر با عروج بربریت بى قید و شرط نئولیبرالیسم لحظه به لحظه تشدید شده است. 

ترین ى کمروال کار متعارف بورژوازى اینک در سراسر جهان این است، که با مشاهده

ى کارگر را کل طبقه نرخ سود، مثله کردن امکانات آموزشى، بهداشتى و رفاهى کاهش

براى حصول عملـى این هدف، یک راست طرح اخراج و بیکارسازى و  گیردهدف مى

را در دستور  «خدماتى» به اصطالح  وسیع معلمان و پرستاران و سایر کارکنان بخش
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ى گذارد. اخراج هر معلم و پرستار در مجرد ساقط نمودن خود وى یا خانوادهاجرا مى

ى زندگى، کار وبنده به ریشهاى مستقیم و کشود، بلکه تیشهوى از هستى خالصه نمى

 ى کارگر است. هاى طبقهو امکانات معیشتى سایر بخش

ى ى ممالک اروپایى از اواخر دههى کارگر سوئد و کارگران همهوضعیت اسف بار طبقه

ى این واقعیت است. تاوان جسمى و روانى دهشت بارى، به این سوى، تجسم زنده 70

تا امروز درست در همین  قرن پیش 90ى روع دههى کارگر سوئد در شکه آحاد طبقه

از  نیست. اخراج بیش رابطه پرداخت کرده است، با هیچ مالک و معیارى قابل سنجش

ى حریق کردن امکانات درمان و هزار پرستار و معلم در طول چند روز و طعمه 80

بر  چند میلیون کارگر و کودکان خانوارهاى کارگرى، چنان وضعیتى را آموزش

آن در قلمروهاى مختلف زندگى اقتصادى،  ى کارگر تحمیل کرد، که عوارضطبقه

ى تربیتى، آموزشى، جسمى، ذهنى و اجتماعى کارگران همه جا به صورت یک ضایعه

 سیاه انسانى باقى است.  

ى ى کارگر، تبیین سوسیال خلقى رابطهروایت سوسیال بورژوایى از کارگر و طبقه. 4

کارگرى جهانى و چه در  ى کارگر، چه در سطح جنبشى مختلف طبقههامیان بخش

ى اتحاد و قدرت اى سخت به ریشهى ایران، تیشهى طبقاتى درون جامعهتاریخ مبارزه

ى کارگر وارد ساخته است. این حرف که معلم و پرستار و هر کارگر پیکار واحد طبقه

فراخوان دموکراسى و خارج از  ، مخاطب«اریستوکرات»و  «کارمند»متخصصى با انگ 

لغو کار مزدى است، الجرم به معناى قرار دادن توده هاى  ى پیکار جنبشجبهه

طبقه از  ى کارگر در مقابل هم به نفع بورژوازى، محروم ساختن هر بخشطبقه

ى برد مبارزات روزمره، تضعیف سرنوشت ساز جبهه هاى دیگر در پیشحمایت بخش

ى کارگر به براى تبدیل جمعیت کثیرى از طبقه ولتاریا، تالشنبرد کمونیستى پر

حامیان متوهم نظام کاپیتالیستى و در یک کالم، خارج ساختن توده هاى کارگر از 

این انگاره هاى  کار مزدى است. عوارض ى طبقاتى علیه اساسریل راستین مبارزه
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کارگرى است. معلم  مخرب هم اکنون در ابعادى گسترده و عمیق، دامن گیر جنبش

پندارد و کارگر این و آن کارخانه نیز خود را در منافع طبقاتى خود را کارگر نمى

کند. بدیل طبقاتى عینیت موجود و راه حل نمى مشترک با معلم احساس

سوسیالیستى رهایى از فقر، فالکت، گرسنگى، دیکتاتورى و بى حقوقى همه نوعى، 

ها را از بستر ى آنکند و الجرم همها را تعیین نمىهسمت و سوى مبارزات متحد آن

واقعى مبارزه براى محو بردگى مزدى و استقرار سوسیالیسم راستین کارگرى دور 

 دارد. مى

ى کارگر در مقابل تهاجمات لحظه به حاصل این وضعیت، فروماندگى کل طبقه

ل راه حل ى بورژوازى از یک سو، آسیب پذیرى عمیق این طبقه در مقابلحظه

 ى جنبشى بورژوایى از سوى دیگر، و عجز فرسایندههاى اپوزیسیون نمایانهسازى

کارگرى از پیگیرى نبرد طبقاتى علیه سرمایه دارى است. وضعیتى که نیروهاى دست 

ى خود آن را دستاویزى براى منصرف نمودن اندرکار تحمیل آن بر کارگران، به نوبه

 سازند. کارگر از کمونیسم مىتر توده هاى تر و بیشبیش

ها ى کارگر فقط در چهاردیوارى کارخانهاعتصاب اخیر معلمان نشان داد، که طبقه .5

یا مراکز تولید بزرگ و کوچک نیست، که از فشار فقر، گرسنگى، بى مسکنى و بى 

، به لب رسیده و درگیر اعتراض بهداشتى نظام انسان ستیز کاپیتالیستى جانش

حصن، راه پیمایى و حمله به مراکز قدرت رژیم اسالمى سرمایه است، بلکه اعتصاب، ت

نیز به همان اندازه از  -نظیر معلمان، پرستاران و غیره  -هاى دیگر این طبقه بخش

ان به حساب سودهاى شخرین باقى مانده هاى قوت الیموتاند و آهستى ساقط شده

کایت از آن دارند، که در تمامى کالن سرمایه سرریز گردیده است. آمارها همگى ح

و  ى آموزشى سرمایه دارى در ایران، همواره هزینهدهه هاى سیاه عمر سلطه

ى کل دست بهداشت و درمان و بیمه و خدمات و رفاه اجتماعى شهروندان، به عالوه

ى ماشین دولتى و و بهداشت و درمان، به مراتب از هزینه مزد کارکنان آموزش
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ها، تر بوده است. عالوه بر اینوسى اعمال نظم سرمایه بر کارگران کمدستگاه اختاپ

ى توده هاى وسیع معلم، مشت بسیار سنگینى بود بر سراسرى و گسترده اعتراض

 کوشد تا حضور فعال جنبشدهان تمامى خدم و حشم یاوه باف بورژوازى، که مى

مورد انکار قرار دهد و جامعه ى مبارزات اجتماعى و طبقاتى را کارگرى ایران در عرصه

 ارتجاعى اصالحات کاپیتالیستى تصویر کند!  جنبش ى نمایشرا یک سره صحنه

ى کارگر ایران و جهان، و از جمله توده هاى معلم این طبقه، باید بدانند که طبقه .6

لغو کار مزدى و بدون پیکار مستقیم و بالفعل  بدون افراشتن بیرق نیرومند جنبش

اى به سوى هیچ نوع زندگى ک بدیل حى و حاضر کمونیستى، هیچ دریچهحول ی

سرمایه دارى برایشان گشوده نیست. در همان  ى بربریت و توحشحداقلـى در سیطره

کارگر و غیر کارگر در منتهاى فریب خوردگى و فریب  حال، کسانى نیز که در لباس

لم کردن هم سویى مطالبات کوشند تا با عکارى، توهم زدگى و توهم پراکنى، مى

دفتر و دستکى در  ارتجاعى اصالحات بورژوازى، براى خویش رفاهى کارگران با جنبش

بازار سیاست دست و پا کنند، باید یقین نمایند که کسب و کار آنان نه فقط از نگاه 

غیر شرافت مندانه است، که فاز جارى انحطاط  ى کارگر نوعى معاشکمونیسم طبقه

کند. ها را نکول مىناک آن کاپیتالیستى نیز رویاهاى خام و ناپخته و هوسسیستم 

تر وجود ندارد، این که براى رسیدن به زندگى آزاد و شرافت مندانه یک راه بیش

براى  ى قلمروهاى کار و تولید، بدیل سوسیالیستى خویشى کارگران در همههمه

ى ى را نیروى مادى پیکار طبقهرفع وضعیت موجود و پایان دادن به بردگى مزد

ى طبقاتى در تاریخ عصر ماست، که حتا سازند. این مانیفست برحق مبارزه خویش

ى کارگران بر بورژوازى در گرو توسل طبقاتى و تحمیل ساده ترین مطالبات روزمره

 است.  متحد توده هاى کارگر به طرح بدیل عاجل سوسیالیستى خویش

ى تاثیر و ى کارگر ایران، به لحاظ درجهعنوان بخشى از طبقهمبارزات معلمان به  .7

ى بورژوازى و رژیم اسالمى سرمایه دارى در همان حال که ظرفیت فشار آن بر طبقه
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هاى اى ویژگىتر نیست، پارهى کارگر کم اهمیتهاى طبقهاز مبارزات سایر بخش

میلیون معلم در سراسر از یک  کند. اعتصاب بیشتعیین کننده را با خود حمل مى

آموز ابتدایى و متوسطه،  از بیست میلیون دانش بیش هاى درسایران و تعطیل کالس

خود غرق کند و عمال یکى از وسیع ترین  قادر است سراسر جامعه را در موج اعتراض

گذارد. از این گذشته،  ى کارگر علیه بورژوازى را به نمایشصحنه هاى مصاف طبقه

ى نیرومندى در تکان دادن زنجیر سراسرى تواند حلقهراسرى معلمان مىاعتصاب س

ى قلمروهاى دیگر کار و تولید ى کارگر در همهتوده هاى وسیع طبقه اعتراض

ى وسیع معترضى را علیه بى حقوقى و ستم اجتماعى باشد. معلمان، تاریخا توده

ونیسم و مبارزه علیه بردگى اند. استقبال معلمان از کمدادهسرمایه دارى تشکیل مى

اعتراضى و انقالبى معلمان  مزدى همه جا چشم گیر بوده است. لنگر کشیدن جنبش

ى دموکراسى طلبى، هیچ ارتباط در تاریخ گذشته و حال جامعه بر ساحل شکسته

 یى با مکان طبقاتى واقعى این قشر نداشته، بلکه تابعى از ضعف جنبشجدى

اى که درست به همین گونه گر در مجموع بوده است. مسالهى کارسوسیالیستى طبقه

 کند.  کارگرى نیز صدق مى هاى جنبشدر مورد سایر بخش

مطالبات جارى معلمان مطلقا مطالبات صنفى آنان نیست. معلمان هیچ صنف  .8

اى متشکل از صنوف با ى کارگر، طبقهدهند و اساسا طبقهاى را تشکیل نمىویژه

ده و خواسته هاى متفرق نیست. کارگران اعم از صنعتى و غیر صنعتى، منافع پراکن

ى مولد و غیر مولد، شاغل یا بیکار، زن یا مرد، معلم یا برق کار، آشپز یا بافنده، طبقه

و پیکار واحدى هستند. زندگى مرفه و شرافت  واحدى با منافع و دورنما و اعتراض

، باالترین امکانات دارو و درمان، آزادى موزشرفته ترین سطح آ مندانه، بهترین و پیش

و نابرابرى،  ى عرصه هاى حیات اجتماعى، رفع هر نوع تبعیضبى قید و شرط در همه

سکوالریسم و زندگى آزاد از قید هر گونه مذهب و خرافه، و سرانجام محو کامل کار 

گر آگاه و هر ى آزاد کمونیستى، همه و همه خواست هر کارمزدورى و استقرار جامعه
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ى کارگران این یا آن عرصه، انسان شرافت مندى است. حتا مطالبات اقتصادى روزمره

ى کارخانه یا مدرسه، بیمارستان یا مزرعه، و هر جاى دیگر، مطالبات طبیعى همه

علیه فقر و  کنند، اعتراضکارگران است. آن چه هم امروز معلمان طرح و مطالبه مى

لیه سطح نازل دست مزد، علیه وضعیت رقت بار معیشتى، علیه ع بى حقوقى، اعتراض

، ى خفقان، علیه حضور یکه تاز شبکه هاى پلیسى رژیم اسالمى در مدارسسلطه

ى کارگران است. به همان گونه که تقاضاى تغییر سراسرى همه بدون شک اعتراض

ى طالبهسیستم آموزشى یا محو و طرد محتواى منحط دینى از متون درسى نیز م

 ى توده هاى کارگر است. همه

بسان پیروزى  -ى انتظارات طرح شده حتا در محدوده -پیروزى اعتصاب معلمان . 9

ى کارگر ایران در رابطه با هر مطالبه و انتظار اقتصادى یا از طبقه مبارزات هر بخش

ست. این ى کارگر ایران علیه سرمایه دارى ارفاهى، در گرو اتحاد عمل سراسرى طبقه

واقعیت بسیار سرنوشت سازى است، که کارگر نساجى و نفت و ذوب آهن و چوب و 

تر آن را درک کنند. یک پارچگى و معلم و پرستار و هر کارگر دیگر، باید هر چه عمیق

وحدت سراسرى توده هاى کارگر در پیکار علیه بردگى مزدى و بى حقوقى 

ان یابى متحد، سراسرى و طبقاتى کل ى خود در گرو سازمکاپیتالیستى، به نوبه

اى و صنفى اگرچه تاریخا داربستى براى هاى حرفهى کارگر ایران است. سازمانطبقه

مهار مبارزات کارگران در چهارچوب نظم سرمایه بوده است، اما دیرزمانى است که حتا 

ان تاریخ مصرف آن براى حصول مطالبات جزیى نیز به پایان رسیده است. معلمان بس

ى کارگر باید براى ایجاد تشکیالتى سراسرى و طبقاتى و دیگر طبقه هر بخش

اعم از شاغل و بیکار -ى مزدبگیران و فروشندگان نیروى کار فراصنفى متشکل از کلیه

بردگى  ى کارگر علیه اساسبرد پیکار متحد کل طبقه تشکیالتى شورایى براى پیش -

ى کارگر علیه تمامى بود و هست طبقه متشکل مزدى، تشکیالتى مبین جنبش

کارگر  سرمایه مبارزه کنند. تنها با ایجاد چنین تشکیالتى است، که هر اعتراض
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ى تمامى کارگران یک پارچه ى معلمان در اعتراضنساجى، یا هر اعتصاب و مبارزه

نفت و بنادر و ذوب آهن و برق و آب و مسکن و شیالت و هر کجاى دیگر شعله 

ى دیگر براى ایجاد کشید. معلم، پرستار، کارگر کارخانه و مزرعه و هر حوزهخواهد 

دار ى سرمایهچنین تشکیالتى، نه فقط به هیچ مجوزى از دولت سرمایه دارى و طبقه

ى هر قانون و قرار و نظم سرمایه از لگدمال نمودن آگاهانه نیاز ندارند، که بالعکس

ها در این مقدم و حتمى پیروزى آن طریق اعمال قدرت متحد طبقاتى، شرط

 راستاست. 

معلمان نیز بسان  رژیم اسالمى سرمایه یا هر دولت بورژوازى در رابطه با جنبش. 10

ى کارگر، به صرف سرکوب وحشیانه اکتفا دیگر طبقه ى هر بخشو مبارزه جنبش

هاى ارتجاعى در کند. سازمان دادن عناصر وابسته، ایجاد نهادها و سازماننکرده و نمى

 و سپس به صورت بدیل تشکل طبقاتى معلمانها با نام معلمین و درون این جنبش

ها براى کج راه بردن و به شکست کشاندن مبارزات توده هاى معلم، بسیج این سازمان

هاى مختلف رژیم و کل اپوزیسیون درونى و از جمله توطئه هایى است که جناح

اى از نهادهاى و پاره «ى معلمخانه» بدان مشغولند.  بیرونى جمهورى اسالمى سخت

 اند. هشیارى و درایت طبقاتى براى خنثى نمودن دسایسموجود، همگى از این قماش

ها، بخشى از ملزومات براى طرد و انزواى آن هاى انحراف مبارزه، و تالشاین کانون

 روى و پیروزى مبارزات جارى و آتى معلمان است.  پیش
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   1999فوریه                           کارگرى و یاد قیام بهمن جنبش

 

در تاریخ مبارزات طبقه کارگر ایران است.  یاد قیام بهمن یادمان تجربه اى پُردرس

تاریخ  هخیزشى عظیم با شرکت و دخالت میلونها کارگر در حلقه پیوسته اى از زنجیر

کارگرى ایران منتهى  همگین براى جنبشمبارزة طبقاتى که سرانجام به شکستى س

سراسرى آن دوران حضور  گردید. یک سؤال اساسى خواه براى کارگرى که در جنبش

داشته است و خواه براى نسل جوانتر توده هاى کارگر این است که طبقه کارگر ایران 

و  با چه انتظاراتى و با چه سطحى از آمادگى و تدارک طبقاتى به پیشواز قیام رفت؟

درست تجربه قیام در گرو  پایه هاى واقعى شکست او در کجا قرار داشت. آموزش

 این سؤال است.  پاسخى روشن، طبقاتى و کمونیستى به هر دو بخش

منتهى به قیام را  در بارة انتظارات طبقه کارگر ایران از قیام بهمن، باید تاریخ جنبش

آغاز نشد. قیام لحظه  57و  56الهاى بر خالف تصور غالب، در س ورق زد. این جنبش

توده هاى  ه، با اعتصابات گسترد50معینى در تاریخ جنبشى بود که از اوایل دهه 

اعظم مؤسسات صنعتى و مراکز کار، با شورشهاى خونین  وسیع کارگر در بخش

تظاهرات خونبار و  ها،کارگران در مناطق حاشیه شهرها آغاز گردید و در راهپیمائى

بهمن باز کرد. طبقه  22راه خود را بسوى رخداد  57و  56خیابانى سالهاى  جنگهاى

، حضور در کارگر ایران در تمامى این سالها به لحاظ کثرت جمعیت، ظرفیت تعرض

اعتراضى بود. انتظار کارگران از قیام بدون شک  صحنه مبارزه، نیروى غالب جنبش

ى حصول آنها دست به اعتصاب، تحقق مطالباتى بود که طى سالهاى متوالـى برا

، راهپیمائى و جنگ و ستیز زده بودند. کارگران علیه فشار استثمار مبارزه، شورش

سرمایه دارى، علیه، فقر بى مسکنى، بى بهداشتى و فالکت ناشى از مناسبات بردگى 

مزدى، علیه ستمکشى، بیحقوقى و نکبت و ادبار منبعث از نظام کاپیتالیستى، علیه 



 کارگرى و یاد قیام بهمن جنبش  /  616

سر مى  سرمایه دارى فریاد اعتراض ورى، زندان، شکنجه و سایر اشکال توحشدیکتات

 داند. 

انتظار طبقه کارگر ایران از قیام بهمن را نباید و نمى توان در هیچ پالتفرم مکتوب آن 

کارگرى امروز زیر فشار  کارگرى آن روز همسان جنبش زمان جستجو نمود. جنبش

رژیم سلطنتى سرمایه، زیر فشار توهمات رایج  خفقان، سالخى و تسلط اختاپوسى

سوسیال خلقى، سوسیال بورژوائى و لیبرالیستى قادر به سازمانیابى طبقاتى، طرح 

رسمى و علنى بدیل شفاف اجتماعى خود نشده بود. کارگران بصورت یک طبقه 

در با سرمایه و نظام سرمایه دارى  خویش اجتماعى در تمامى اشکال مبارزه و اعتراض

فشار استثمار  کاهش طوالنى و غالبًا خونبار خویش هبودند. از اعتصابات گسترد چالش

کردند. استثمار کاپیتالیستى در آن روز توسط دیکتاتورى هار می سرمایه را دنبال

سلطنتى پاسدارى مى شد و نفرت عمیق کارگران از رژیم شاه تجلى تنفر طبقاتى آنان 

از  ر سرمایه بود. توده هاى کارگر در تمامى سالهاى پیشعلیه نظم سیاسى جنایت با

، تأمین اجتماعى، براى داشتن یک زندگى انقالب براى مسکن، براى بهداشت، آموزش

آزاد، مرفه و شرافتمندانه انسانى پیکار مى کردند. براى تحقق هر کدام از این مطالبات 

میکشیدند و متقابالً با رگبار  الجرم و بطور طبیعى نظام سرمایه دارى را به چالش

گردیدند. طبقه کارگر ایران بعنوان طبقه اى علیه می ارانمسلسلهاى سرمایه گلوله ب

استثمار و ستم سرمایه سنگ بناى جنبشى را پى نهاد که به قیام بهمن پیوست، 

وى آن بود که با هیچ آلترناتیو طبقاتى روشنى به هم  پاشنه آشیل اساسى جنبش

 رده و سوخت و ساز نشده بود. به هیچ شانسى براى متشکل نمودن جنبشنخو جوش

دست نیافته بود. از فشار پراکندگى، فشار راه حلهاى  شورائی ضد کار مزدی سراسرى

شدت دچار آسیب ه رفرمیستى و لیبرالیستى، فشار فقدان بدیل روشن اجتماعى ب

اى روشن کمونیستى، فاقد کمونیستى، فاقد دورنم هپذیرى بود. جنبشى فاقد شیراز

، فاقد سوخت و ساز سیاسى و تدارک طبقاتى داریسرمایهشورائی ضد سازمانیابى 
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الزم براى استقرار کمونیسم، فاقد کیفرخواست کمونیستى علیه سرمایه و مانیفست 

طبقاتى لغو کار مزدى، جنبشى ضد سرمایه دارى و در ستیز با استثمار و بیحقوقى 

و انسجام طبقاتى معینى که بتواند به مدد آن عینیت  فاقد آرایشکاپیتالیستى اما 

حاضر سرمایه دارى را با سوسیالیسم و برنامه ریزى سوسیالیستى کار و تولید 

 جایگزین سازد. 

کارگرى با چنین موقعیت و مختصاتى از مارپیچ اعتصابات گسترده و  جنبش

رد، بحران اقتصادى آغاز نیمه عبور ک 50نیمه نخست دهه  هخیزشهاى خونین پراکند

 دوم این دهه و فروماندگى عمیق رژیم سلطنتى بورژوازى در کارزار مقابله با بحران را

 رفت تا در آستان وضعیت جدید، با نیروى اعتراضمی نمود، طبقه کارگر ایران لـمس

کشد، مى  سرمایه دارى را به چالش عظیم تر و قدرت طبقاتى مؤثرتر فشار توحش

و عصیان علیه مظالـم و جنایات بردگى  رفت تا از سر ستیز با سرمایه، از وراى اعتراض

و طغیان علیه شدت استثمار و بیحقوقى سرمایه دارى، آستان  مزدى، از سر شورش

جهت با  عظیم اجتماعى را فرو کوبد، اما ناگهان از زمین و آسمان و شش یک جنبش

رال، پان اسالمیستى و اردوگاهى بورژوازى زیر علم و ونهاى ارتجاعى لیبیعروج اپوزیس

کارگرى ایران زیر مهمیز  مردمى و انقالبى!! مواجه شد. جنبش کتل نمایندگان جنبش

ونهاى یکردیم، در مقابل هجوم اپوزیس همه ضعفها و کاستى هاى اساسى که شمارش

ـى که نیروى آغازگر بورژوائى و حامیان بین الـمللـى آنها سخت زمینگیر شد، در حال

واقعى  هانقالبى بود، نهایتاً به طبقه شکست خورد و استخوانبندى استوار جنبش

 انقالب تبدیل شد. 

کارگران بر مطالبات ضدکاپیتالیستى خود ایستادند. به مثابه رادیکال ترین طبقه 

 اجتماعى بر تعمیق اهداف انقالب پاى فشردند، در شرائطى که به پیشواز قیام مى

اهتمام نمودند. با قدرت شوراها مراکز کار زیادى را  رفتند به تشکیل شوراهاى خویش

از دست کارفرمایان گرفتند، مجتمعات مسکونى فراوانى را از تصرف سرمایه داران 
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خارج و میان انسانهاى فاقد مسکن توزیع نمودند. کارگران در پاره اى قلمروها بر 

فرت تمام لگد کوبیدند. از همان روز قیام علیه مالکیت خصوصى کاپیتالیستى با ن

از قیام  زدند. پس برپائى و استقرار رژیم اسالمى سرمایه دست به مبارزه و اعتراض

علیه مالکیت خصوصى  شورائى خود را توسعه دادند و دامنه هجوم خویش جنبش

ین دوره سرمایه دارى را وسعت بخشیدند. آمادگى توده هاى وسیع طبقه کارگر در ا

نیرومند لغو کار مزدى بسیار  براى شرکت در نضج و تکوین و بالندگى یک جنبش

چشمگیر و خیره کننده بود. نفرت کارگران از سرمایه و نظام سرمایه دارى در سطحى 

کارگران خود را مجبور مى  بود که هارترین رژیم دینى سرمایه، براى مقابله با جنبش

 خود را اگر برایش وا ارتجاعى کارگر ستیز و کارگرکشیافت که ماهیت متعفن بورژ

 مقدور باشد انکار نماید. 

در این روزها غرق در مرداب اتوپى بافیهاى وهن آلود سوسیال خلقى و  "چپ ایران"

کرد پرداختن به کار آگاهگرانه نمی به تنها و تنهاچیزى که اندیشهناسیونالیستى، 

لغو کار مزدى بود. بحث مطلقاً بر  ن دادن جنبشکمونیستى و ملزومات سیاسى سازما

سر مزدوران وقیح و رسمى رژیم اسالمى مانند حزب توده و اکثریت یا 

!! و "اتحادیه کمونیستها"ناسیونالیستهاى سوسیال پوپولیست سرمایه ساالر مانند 

نیز این  "3خط "!! نیست. تمامى مشغله طیف نیروهاى موسوم به "حزب رنجبران"

آموز و دانشجوى ابوابجمعى  جوان و دانش هه خیل عظیم چند میلیونى تودبود ک

باال و  "خرده بورژوازى"دسته بندى راست و چپ افسانه  جدولطبقه کارگر را در 

!! در "انقالبى"پائین برد، روز روشن چراغ بدست براى یافتن عظم رمیم خمیرمایه 

 . از دعواهاى درونى بورژوازى گزارشهارترین دیکتاتورى دینى سرمایه به تقال پردازد

بورژوا ژورنالیستى تهیه کند و نام این گزارشات را افشاگرى کمونیستى بگذارد. 

لغو کار مزدى بسیار چشمگیر بود اما  شورائیآمادگى طبقه کارگر براى سازمانیابى 

لیل روبرو نشد، به این د "کمونیستها"این آمادگى با هیچ پاسخى از سوى به اصطالح 
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متشکل از سوسیال خلقیون، سوسیال رفرمیستهاى میلیتانت  "کمونیسم"که  مشخص

لغو کار مزدى هیچ  و سینه چاکان سرمایه دارى مستقل نمى توانست به جنبش

انقالب دموکراتیک "کارگران را نیروى همج الرعاى  "چپ"رغبتى نشان دهد. 

مى خواست،  فراتر از این اگر !!! و جاده پرداز صنعت مستقل ملـى "ضدامپریالیستى

 چیزى براى کارگران داشت سرمایه دارى دولـتى بود!!. 

کارگرى با چنین وضعى راه خود را در ستیز با استثمار و بیحقوقى سرمایه  جنبش

دارى ادامه داد اما همچنان به سیاق گذشته در تاریکى زار ناشى از فقدان همپیوندى 

، ضد کار مزدیستى، گسسته از مسیر سازمانیابى با یک بدیل عاجل و شفاف کمونی

مطالبات و راه حلهاى متناظر با  ها،بدون مشعل کمونیسم، بدون آمیختن با نقشه عمل

لغو کار مزدى و بدون اینکه از شرائط موجود بهره  نضج و تکوین و قوام یابى جنبش

طبقه کارگر  برگیرد. اى براى تقویت سنگر طبقاتى و سوسیالیستى مبارزات خویش

زیر فشار این ضعفها و فروماندگیهاى اساسى بیشترین و عمیق ترین آسیب پذیریها را 

با خود حمل کرد و به فاصله اى نه چندان دور در مقابل موج تعرضات سبعانه رژیم 

 اسالمى سرمایه بشدت تار و مار گردید. 

و قلع و قمع  سال از آن تاریخ مى گذرد. کارگران به رغم همه سرکوب 24اینک 

سرمایه دارى ادامه  شدنها، در تمامى این مدت به مبارزات خود علیه استثمار و توحش

، سال اوج تهاجم تاتاریستى رژیم، فاصله گرفته ایم، دامنه 60داده اند. هر چه از سال 

اعتراضات کارگران گسترده تر شده است. منحنى شمار اعتصابات و خیزشهاى ساالنه 

 تحصن نشینى، جنبش راهبندان، جنبش ا رو به اوج رفته است. جنبشو ماهانه آنه

و پیکار آنها عمق  تسخیر کارخانه و سایر اشکال جنبش حمله به مراکز دولتى، جنبش

و وسعت افزونتر یافته است. نسل جدیدى از طبقه کارگر در حوزه هاى مختلف کار و 

فروشگاه و حمل و نقل، تا معلم و  زندگى از کارگر صنعتى گرفته تا کارگر مزرعه و

آموز و دانشجو، دختر و پسر، بیکار و شاغل وارد عرصه پیکار  بهیار و پرستار، تا دانش
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اجتماعى و طبقاتى شده است که سخت در تکاپوى یافتن راه واقعى مبارزه، آشنائى با 

به  است. توده هاى کارگر با مراجعه طبقاتى خویش راه حلها و دورنماى جنبش

آموزى از  طبقاتى، با درس ه، با سیر در تجارب یک قرن مبارزحافظه تاریخى خویش

سال پشت سر نهاده اند. با ارجاع به کارنامه سیاه و  24در طول این  آنچه بطور خاص

ننگین احزاب بورژوائى رسوا مانند حزب توده، جبهه ملـى و اکثریت، با آزمون هیاهوى 

سوسیال خلقى و ناسیونال چپ، در لحظه حاضر باز هم گرایشات کمونیست نماى 

دیگرى حائز کفایت و ظرفیت الزم براى قرار  هاز هر دور از روزهاى قیام و بیش بیش

گرفتن بر محور پیکار طبقاتى علیه نظام کاپیتالیستى و مناسبات بردگى مزدى است. 

االطراف مشکل این فاز و معضل اساسى شرائط روز نیز تاخت و تاز جامع 

ونهاى ارتجاعى لیبرال، همپیوندان رسواى توده اى و اکثریتى آنها و سوسیال یاپوزیس

رفرمیسم سندیکالیستى در مسیر مبارزات آنها از یکسو و شعله ور نبودن مشعل 

 کمونیسم لغو کار مزدى در فضاى این مبارزات از سوى دیگر است. 

در  ، از سرنوشت مبارزاتشته خویشاگر قرار است طبقه کارگر ایران از تاریخ گذش

 57کارگرى جهانى و از قیام بهمن  جنبش هسال اخیر، از تاریخ چند سد 100طول 

آموزى  درسهاى الزم را با ژرف نگرى طبقاتى استخراج کند، نخستین بند این درس

آنست که بر سینه تمامى راه حلهاى کاپیتالیستى و سوسیال رفرمیستى دست رد 

جارى  توده هاى کارگر مى توانند و از این ظرفیت برخوردارند که جنبشفروکوبد. 

کار مزدورى توسعه دهند و این بار  خود را بطور حى و حاضر به جنبشى علیه اساس

براى از درون جنبشى عمیقًا طبقاتى و سرمایه ستیز، آستان قیامى نوین را فرو کوبند. 

کردهاى کاماًل حسابشده اى را چراغ راه و چه نباید  این کار باید چه باید کردها

 مبارزات خود کند، از جمله:

باید خود را سازمان داد و براى اینکار نمى توان و نباید به تکدى حق تشکل از  .1

دولت سرمایه دارى دل بست. متشکل شدن کارگران امرى است که باید به زور و با 
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مانیابى جزء پیوسته و بسیار اعمال قدرت طبقاتى بر بورژوازى تحمیل گردد. ساز

، طبقاتى است. بورژوازى براى سازمان دادن دولت، ارتش هسرنوشت سازى از مبارز

بار  و طویل ساختار سیاسى خود، براى اعمال نظم توحش ، دستگاههاى عریضپلیس

تولیدى و سیاسى خود بر طبقه کارگر از کارگران کسب اجازه نکرده است. بسیار بى 

اگر کارگران براى مبارزه علیه استثمار کاپیتالیستى، براى رفع بیحقوقى و معنى است 

ستم و جنایات سرمایه دارى و براى مقابله با مناسبات بردگى مزدى خود را ملزم به 

 سرمایه و اخذ مجوز از دولت بورژوازى بدانند. اساس "قانونیت"تمکین در مقابل 

کارگر، رابطه انفصال همه سویه کارگر از رابطه کار و سرمایه، رابطه بردگى مزدى 

، رابطه تبدیل محصول کار کارگر به سرمایه و تبدیل سرمایه به حاصل کار خویش

مسلط بر هست و نیست کارگر است، قانونیت و قراردادیت و نظم و  هنیروى قاهر

مدنیت و همه چیز سرمایه دارى ملزومات تحکیم این رابطه آکنده از گند و خون و 

بردگى مزدى  است. در چهار چوب این قانونیت و قراردادیت اساس ریت و توحشبرب

محکومیت او در مقابل قدرت فائقه  استثمار برده گونه وى و اساس کارگر، اساس

و بالمنازع است. سازمان یافتن در سیطرة تأیید و جواز  سرمایه دارى امرى مفروض

انه ماندن استثمار، ستمکشى، نابرابرى، فقر، داوطلبانه جاود این قانونیت یعنى پذیرش

گرسنگى، فساد، تن فروشى زنان، کار مرگبار کودکان، بى بهداشتى، بى آموزشى، 

اعتیاد، جنگ افروزى، حمام خونهاى مستمر و کل سیه روزیها و مصائبى که ریشه آنها 

 یکجا در موجودیت نظام انسان ستیز سرمایه دارى نهفته است. 

براى گرفتن حق تشکل از دولت مبارزه "قاً مسخره است که گویا باید این حرف عمی

!! تمامى بحث بر سر این است که باید از هر نوع دخالت دولت در کار سازمانیابى "کرد

طبقه کارگر با تمامى قوا جلوگیرى نمود. باید راه افتاد، باید دِر خانه همدیگر را کوبید، 

رسه و بیمارستان، در دانشگاه و مزرعه، در کوچه و باید در کارگاه و در خانه، در مد

خیابان، در محافل مخفى و مجامع علنى، در همه میادین و مراکز به پیشبرد امر 
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پرداخت. باید متشکل شد و در فرایند این  داریسرمایهو ضد  سازمانیابى طبقاتى

مقابله و متشکل شدن بارژیم سرمایه و از جمله با تهاجم وى علیه متشکل شدن به 

شدن  متشکلرژیم سرمایه علیه  پیکار پرداخت. باید براى مقابله با هر نوع تعرض

طبقاتى مان، از طبقه کارگر بین الـمللـى و نه از سازمانهاى به اصطالح کارگرى اما 

 ضد کارگرى منحل در نظم سیاسى سرمایه، امداد و حمایت خواست. 

باید براى تحقق آنها متشکل گردید، امرى تشکل بدون طرح مطالبات و اهدافى که  .2

و  سخت بى معنى و موهوم است. متشکل شدن باید ناظر بر مطالبات جارى مشخص

معطوف به دورنما و راه حلـى عاجل و کنکرت براى تغییر وضعیت موجود باشد. هدف 

کارگران از متشکل شدن باید بطور مستقیم و شفاف پایان دادن به بود و بقاى کار 

ارگانهاى بدن، آوارگى و بى  دورى باشد. اگر قرار است از شر فقر، فحشاء فروشمز

مسکنى، مرگ و میر روز افزون ناشى از گرسنگى رها شویم هیچ راهى سواى پایان 

روى نداریم. بر همین مبنى روشن است که باید علیه  دادن به بردگى مزدى در پیش

 تمامیت سرمایه دارى متشکل شد. 

ما باید بر محور طرح یک بدیل روشن  داریسرمایهضد ا و جریان سازمانیابى م همبارز

حى و حاضر اجتماعى براى برنامه ریزى کار و تولید و زندگى در خارج از مدار 

ما نیز باید  هنیروى کار باشد. مطالبات جارى و روزمر موجودیت رابطه خرید و فروش

مطرح گردد، هر کدام از  داریسرمایهضد  دقیقاً بر متن و در درون همین روند پیکار

عظیم طبقه ما در درون آن با نظام  هاین مطالبات باید سنگرى باشد که تود

کاپیتالیستى به جنگ و ستیز پردازد. مبنا و جواز درستى مطالبات جارى ما نباید و 

یا دولت سرمایه دارى دار نمى تواند ظرفیت انعطاف کارفرماى معین، طبقه سرمایه

ما این نیست که به نرخ سود دلخواه سرمایه  هباشد!!. بنیان درستى مطالبات روزمر

 هداران خدشه اى وارد نسازد!!. ما باید انتظارات و خواستهائى را در دستور کار مبارز

قرار دهیم که اگر طبقه ما همین امروز دولت بورژوازى را سرنگون کند و کار  خویش
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ا بدست گیرد قادر به تحقق آنها باشد. داشتن یک زندگى برنامه ریزى کار و تولید ر

مراودات پولـى و کاالئى یا به  هبسیار مرفه و شرافتمندانه انسانى در خارج از سیطر

 بیان دیگر داشتن یک زندگى مرفه برابر و انسانى بدون وابستگى به قید کار و فروش

دور است. این بدان معنى نیروى کار همین اکنون بطور حى و حاضر امرى ممکن و مق

الغاء کار  است که سطح تولید و حاصل کار فى الحال طبقه کارگر ایران به محض

مزدورى و انجام برنامه ریزى کار و تولید توسط شوراهاى سراسرى طبقه کارگر براى 

تحقق همه این مطالبات کفاف میدهد. این یک ادعاى توخالـى نیست. کلیه اسناد، 

آمارى رژیم اسالمى بر حقانیت و درستى این ادعا گواهى مى دهد. مدارک و شواهد 

همه این حقوق  هتوده هاى کارگر ایران باید در برگیرند همطالبات جارى و روزمر

کارگرى باید بدیل کمونیستى برنامه ریزى کار و تولید  باشد. جنبش طبیعى و مفروض

به جنگ طبقاتى خود با  بدست، با تشریح امکان پذیرى فورى همه این مطالبات

 بورژوازى محتواى واقعى کمونیستى و طبقاتى بخشد. 

ناسیونالیستها و عشاق شیفته رشد کاپیتالیستى صنعت و تولید همه جا بر سر راه  .3

کارگرى بساط مرثیه سرائى پهن مى کنند که امروز اساسًا وقت طرح چنین  جنبش

 کم گرسنه، با تن فروشى زنان، با فروشمطالبات و انتظاراتى نیست. االن باید با ش

اعضاء بدن کودکان، با تحمل برهنگى و بى بهداشتى و بى داروئى، با قبول بى مسکنى 

ساعته، با ساختن به تمامى ذلتهاى زندگى  16و آوارگى، با تن دادن به روزانه کار 

ورژوازى، به دژخیمان برده وار، سود سرمایه داران را باالتر و باالتر برد!!. باید به طبقه ب

و دولت آنها فرصت داد تا انباشت سرمایه را توسعه دهند، قدرت دار زالو صفت سرمایه

رقابت سرمایه اجتماعى کشور در بازار جهانى را باال برند و میهن کاپیتالیستى را به 

غول عظیم صنعت تبدیل کنند!!. اینان دشمنان تا بن دندان مزور طبقه کارگر و 

 کثیف صاحبان سرمایه و دولت جنایتکار سرمایه دارى اند. همدستان 
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رفرمیستهاى سندیکالیست و پیشکسوتان اتحادیه چى نیز از زمین و آسمان بر سر 

کارگران فریاد مى زنند که هر نوع سخن از لغو کار مزدى یا مطالبه زندگى انسانى در 

اسطرالب است!!! از دید خارج از حیطه مراودات کاپیتالیستى فقط دعانویسى و رمل و 

رضایت مندانه استثمار و بردگى  اینان آموختن قواعد بازى در زمین بورژوازى، پذیرش

 تکدى حق چانه زدن با کارفرمایان براى باال و پائین بردن نرخ فروش مزدى و سپس

تواند بدان دست یابد. اینان با می تنها موهبتى است که طبقه کارگرنیروى کار تنها و 

این حرفهاى خود نقاب از چهره بر مى کشند و به رغم ادعاى دروغین ضد سرمایه 

دارى بودنشان، آشکارا به کارگران نشان مى دهند که خواستار تمکین توده هاى 

 کارگر به جاودانه ماندن کار مزدورى هستند.

این گرایشات و گروهها عموماً با عقب ماندگى و فریبکارى بسیار موحشى ادعا مى 

لغو کار مزدى واقعیت زندگى توده هاى کارگر را  کنند که کمونیستها و فعالین جنبش

درک نمیکنند!! میگویند در شرائطى که کارگران از یک زندگى ابتدائى محرومند و 

هیچ تشکل و اتحادیه اى ندارند فراخواندن آنها براى مبارزه پیرامون مسکن و بهداشت 

 علیه تمامیت سرمایه دارى باعث انى رایگان یا مبارزهو یک زندگى مرفه انس و آموزش

. آنان بسیار فریبکارانه شود که آنها قادر به تحقق مطالبات اولیه خود نیز نشوند!!!می

 کارگرى بیش کنند که موقعیت ضعیف، فرسوده و دهشتبار کنونى جنبشمی کتمان

وا رفرمیستى است. بر از هر چیز محصول سلطه سالیان دراز همین افکار منحط بورژ

خالف تصورات توهم بار این جماعت اتحادیه چى، پروسه افول قدرت طبقه کارگر و 

استیصال و بى قدرتى درست از جائى آغاز مى شود که  روند سقوط وى به حضیض

بدیل طبقاتى خود براى تغییر عینیت حاضر را یا بدست فراموشى مى سپرد و یا در 

و بى اعتبار تبدیل مى  لـى به نوعى برگ هویت بى ارزشالبالى مشتى الفاظ توخا

کند. این پروسه درست از جائى شروع به نضج مى کند که کارگران به قانونیت و نظم 

و قراردادیت سرمایه دارى دل مى بندند و مطالبات و حق و حقوق اجتماعى خود را به 
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غاز مى گردد که کارگران این قانونیت و قراردادیت مى آویزند. این پروسه از آنجا آ

این  سازند. عکسمی تعفن اتحادیه گرائى تباهقدرت متحد طبقاتى خود را در مرداب م

قضیه نیز کاماًل محقق است، عروج مقتدرانه پرولتاریا از آنجا شروع مى شود که با 

جایگزینى عینیت موجود  هبدیل شفاف و عاجل طبقاتى خود اعالم مى کند که آماد

تى با برنامه ریزى کمونیستى کار و تولید اجتماعى است، که اعالم مى کند کاپیتالیس

بر پایه کالبدشکافى مستند جامعه موجود همین حاال حصول یک زندگى مرفه و 

نیروى  شرافتمندانه انسانى بدون هیچ نوع وابستگى به مبادالت کاپیتالیستى و فروش

ز اینجا شروع مى شود که حول کار حق مسلم اوست. پروسه عروج قدرت کارگران ا

 مى شوند و به مبارزه مى پردازند.  به صورت شورائی متشکلاین بدیل و مطالبات 

کارگرى ایران مى تواند بر بستر پیکار وسیع حول یک منشور شفاف حقوق  جنبش .4

خود اهتمام کند. در این منشور باید: مسکن، بهداشت و  شورائیپایه اى به سازمانیابى 

ن، تحصیل کودکان و نوجوانان تا هر سنى که بخواهند، ایاب و ذهاب، داشتن مهد درما

کودک و دوره هاى پیشادبستانى، مراقبت از سالـمندان و ... بعنوان حقوق بدیهى و 

براى کلیه آحاد شهروندان  رایگان و آزاد از هر نوع مبادله و خرید و فروش مفروض

قرار گیرد. پایان دادن به هرنوع وابستگى  مستقل از شاغل و بیکار مورد تأکید

اقتصادى زن به مرد یا فرزندان به والدین، محو تمامى تمایزات حقوقى و اجتماعى بین 

سال، تعیین درآمد  18زن ومرد، ممنوعیت مطلق کار کودکان و نوجوانان زیر 

زینه از کسر ه شهروندان بر پایه محاسبه سهم سرانه از محصول اجتماعى ساالنه پس

بازتولید وسائل تولید و رفاه همگانى، تعیین زمان کار روزانه و سن بازنشستگى توسط 

کارگران، تعیین اینکه چه تولید شود و چه تولید نشود یا هر چیز به چه میزان تولید 

گردد توسط شوراهاى سراسرى کارگران، مقابله با هر نوع دخالت دولت در کار 

 ، تظاهرات، اعتصاب یا هر مبارزه و جنبشی شورائیسازمانیابفعالیتهاى سیاسى، 

 اجتماعى، محو ریشه هاى اقتصادى، اجتماعى اعتیاد و مقابله با هر نوع خرید و فروش
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و  مواد مخدر و خواسته هاى دیگر همه و همه باید به مثابه حقوق طبیعى، مفروض

 ید شود.قابل حصول طبقه کارگر در این منشور حقوق پایه اى تصریح و تأک

درسهاى واقعى طبقاتى بیاموزد باید  57کارگرى از قیام بهمن  اگر قرار است جنبش

امروز با طرح این مطالبات و با داشتن بدیل کنکرت برنامه ریزى شورائى کار و تولید 

شدن توده هاى کارگر  متشکلبه پیشواز قیامى نوین بشتابد. این کار در گرو متحد و 

این انتظارات و اهداف است. کمونیستها تنها از طریق حضور بر محور مبارزه حول 

فعال و جامع االطراف در چنین جنبشى مى توانند کمونیست بودن خود را معنى 

کنند. طبقه کارگر ایران تنها با سازمان دادن شورائى چنین جنبشى مى تواند نیروى 

 فاتح انقالب آینده باشد. 

 



 

 


