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 5/   جنبش کارگری جهانی

    2011اکتبر                         اساسی و چشم اندازهای جنبش اشغال، ضعف

 

اکتبر سراسر دنیا را  15سپتامبر در وال استریت نیویورک آغاز و روز  17آنچه در روز 

علیه شدت بی ها از آتش همیشه مشتعل اعتراض انسانای خیره خود ساخت، شعله

عظیم انسانی منبعث از وجود سرمایه داری های و فاجعهها مهار استثمار، محرومیت

کارگر هستند، هر چند مثل همیشه همه های است. اعتراض کنندگان غالباً توده

طبقه » ژوازی اصرار دارند مدال افتخار شاهباز موهومی به نام خبری بورهای رسانه

 بیاویزند!! بیشترین بخش آنان در سراسر جهان از فقرها رابه سینه آن« متوسط 

موج های کنند، حدیث سالخیمی گویند، فقدان امکانات آموزشی خویش را فریادمی

گویند فاقد می خشمگینرانند. با صدای می وار معیشت خانواده یشان را بر زبان

سرپناه هستند، قادر به پرداخت اجاره بهای خانه مسکونی خود نمی باشند. بیکارند و 

نداشته است. به خاطر بیکاری پول غذای روزمره ای تقالهایشان برای یافتن کار نتیجه

 خود را ندارند، به گاه بیماری فرزندانشان از عهده پرداخت هزینه دکتر و دارو و درمان

زنند که از تحمل تجاوزات روز به روز سرمایه به ستوه می بر نمی آیند. معترضان فریاد

هر روز ها آمده اند. احساس هیچ امنیتی در زندگی خود نمی کنند. محیط زندگی آن

زنند که فشار می فریادها شود، آنمی وخیم تر از روز پیش آلوده و غیرقابل زیست

ادی سرمایه کمرشان را خم کرده است و زمین و آسمان اقتصهای کوبنده بار بحران

 زندگیشان را فاجعه بار ساخته است. 

سازند همین نکات باالست. بیان می که نیروی جنبش اشغال راهائی حرف اکثر آدم

دهد. بسیار می کارگر دنیا را تشکیلهای دردهائی است که تار و پود زندگی توده

شوند تا آوار خشم خویش را بر سرمایه می جمع بدیهی است که هر کجا کارگران

گردد. این عده اگر قوای سرکوب می خراب کنند، سر و کله موجودات دیگری هم پیدا

هستند. ها کارگر نباشند عوامل ویژه به انحراف کشاندن مبارزات آنهای اعتراض توده
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ون با گذشت فقط که از جوار وال استریت طغیان کرد و اکنای به هر حال موج مبارزه

و شهرهای بزرگ دنیا را کانون پیچ و ها مهم پایتختهای و میدانها یک ماه، خیابان

کارگر است. های از دنیای مبارزه و جنگ و جدال تودهای تاب خود ساخته است گوشه

در این بحثی نیست، معضالت اساسی را باید جای دیگر کاوید. جنبش اشغال نقطه 

رد که هر کدام مهم و تأثیرگذارند، اما چه جای کتمان که همین پرارجی داهای قوت

 وجوه قوت عظیم در غیاب مسائل بنیادی تر کوله بارهای سنگین ابهام را دوش

ها است که از زبان میلیونای زیباترین ترانه« ضد سرمایه داری» کشند. شعار می

» سر دادن این سخن که شهر بزرگ دنیا فریاد شد.  800کارگر و کارگرزاده عاصی در 

چه کسی گفته است جنبش ما بدون رهبری است. تک تک ما هر کدام یک رهبر 

حکایت از عروج شعوری دارد که نیاز حیاتی جنبش کارگری است. اتکاء به « هستیم

ها، در هم شکستن حزب  دخالتگری جمعی برای احراز تصمیمات و برنامه ریزی

قاط قوت هستند. نکته مهم این است که این همه نها و سندیکاساالریها بازی

سمت و سوی یک « جنبش اشغال»کنند که می شاخصها وقتی اعتبار واقعی کسب

جنبش آگاه ضد سرمایه داری احراز کند. این کلیدی ترین موضوع است. آنچه آغاز 

شده است این گنجایش را دارد که به خیزشی انترناسیونالیستی علیه وضعیت موجود 

تغییر این وضعیت توسعه یابد، اما این کار در گرو چرخش آگاهانه، سازمان  و برای

یافته، افق دار و ارگانیک این جنبش بر ریل واقعی پیکار علیه بردگی مزدی در همه 

حیات اجتماعی انسان عصر است. جنبش اشغال در شرائط حاضر، نه فقط های حوزه

ف دارد. ببینیم که این فاصله از کجا تا ژرای در این مدار نمی چرخد که با آن فاصله

وان انجام داد یا به گفتگو تمی به کجاست و برای پشت سر نهادنش کدام کارها را

 گذاشت.

یک شاخص مهم خیزش اشغال این است که نه حزبی و عقیدتی بلکه واکنش 

خودجوش استثمارشوندگان و ستمکشان به شدت استثمار و جنایات سرمایه است. 
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گی حاوی این واقعیت هم هست که در پس شعارها و افق جوئیهای موجود این ویژ

تواند برداشتهای گوناگون و حتی متناقضی از مسائل مختلف وجود داشته می جنبش

باشد. این امر طبیعی است و برای فاز کنونی عروج اعتراض کنندگان محل ایرادی 

گاهانه عینیت اجتماعی نیست، اما تدقیق پروسه تالش برای دستیابی به شناخت آ

آماج اعتراض، تشخیص پیچ و خم مسیر مبارزه، تعیین رویکرد، دورنما، اهداف و 

شعاری است که « مبارزه علیه سرمایه داری» مطالبات روز جنبش بسیار حیاتی است 

با طرحش ظهور خود را اعالم کرده است، اما آنچه در فضای « خیزش اشغال»

یر این عنوان بر سر زبان هاست، سوای مشتی الفاظ  تظاهرات خیابانی معترضان ز

نی به وبار چیز دیگر نیست. هر کس به نام این جنبش میکروف گمراه کننده و توهم

کند که گویا بربریت و تعرض سرمایه داری پدیده خاص همین می گیرد القاءمی دست

 زندگی و رفاه سال پیش به کارگران 20دو دهه اخیر است!! که گویا سرمایه داری تا 

داده است و از آن به بعد است که دیگ بخشایش خود را از جوشش انداخته است! می

ها برند. در گوشمی کنند و با گلوبالیزاسیون به پایانمی همه از نئولیبرالیسم آغاز

شی سرمایه است و این شود که انگار نئولیبرالیسم سیمای حیوانی و رفاه کُمی خوانده

ها ند جای خود را به چهره رئوف، رفاه آفرین اشتغال زا بسپارد!!! در تریبونتوامی سیما

آورند که هر چه هست زیر سر چند بانک و بازار بورس است و اگر این می بانگ بر

نهادها سیستم کار خود را اصالح کنند، نظام سرمایه داری عقالنی تر خواهد شد!! و 

 ید!! مناسب خواهد گردها برای زندگی انسان

همراه است. آیا ها خیزش اشغال با همه این گمراهه بافی« ضد سرمایه داری» شعار 

این بدان معنی است که توده کثیر معترضان با هدف پیکار علیه سرمایه داری به 

خیابانها نریخته اند؟ پاسخ آری به این سؤال از طریق رجوع به ایراداتی که گفتیم، 

دمیک است. اگراعتراض کنندگان زیر فشار شدت نوعی دگماتیسم عقیدتی و آکا

تا موج تهاجم اند استثمار و توحش بردگی مزدی وارد میدان جدال شده اند، اگر آمده
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زنند که با سرمایه سر می سرمایه به دار و ندار معیشتی خود را دفع کنند، اگر فریاد

ل این است جنگ دارند، پس مشکل ضد سرمایه داری نبودن خیزش آنان نیست. مشک

اما آنچه را آماج اعتراض و خشم خود اند که آنان بیرق مبارزه با سرمایه را بلند کرده

باشد. سرمایه می نه سرمایه داری که کاریکاتوری گمراه کننده از این نظاماند گرفته

نقش مسلط چند بانک و تعدادی تراست مالی، حرص و  ،داری در تلقی سخنگویان

رمایه دار، حمله آزمندانه و سودپرستانه آنها به سطح طمع بی مهار مشتی س

دستمزدها و امکانات رفاهی یا بی توجهی این سرمایه داران به ضرورت ایجاد اشتغال 

و بهبود شرائط کار و رفاه اجتماعی انسانهاست!! جنبش اشغال در صورت اصرار بر این 

بر نمی دارد، نه فقط  روایت، نه فقط گامی به سمت مبارزه واقعی ضد سرمایه داری

گرهی از مشکل هیچ کارگری باز نمی کند که خطر مهلکی را هم بر سر راه جنبش 

 دهد.می کارگر قرارهای سرمایه ستیز توده

سرمایه داری، چند بنگاه غول پیکر مالی، یک سیستم بانکی اختاپوسی و بازار بورس 

درون آن اکثریت غالب سکنه که از ای نیست. سرمایه یک رابطه اجتماعی است. رابطه

زمین به مثابه فروشندگان نیروی کار، از شرائط کار خود، از محصول کار خویش، از 

که ای گردند. رابطهمی هر نوع دخالت آزاد در سرنوشت زندگی خود به طور کامل جدا

 کنند، به سرمایه طبقه سرمایه دار تبدیلمی کارگر کارهای بر اساس آن هر چه توده

 کنند، عمیق تر از کار و حاصل کار خود دورمی شود. هر چه انبوه تر تولیدمی

 فرسایند، سهمگین تر بر قدرت سرمایهمی شوند، هر چه  عظیم تر خود رامی

گردند. سرمایه کار می شود کارگران زبون ترمی افزایند، هر چه سرمایه نیرومندترمی

سی متخاصم درون جامعه سرمایه داری، مرده طبقه کارگر، شالوده وجود دو طبقه اسا

نیروی فعال مایشاء مسلط بر کل هست و نیست بشریت کارگر و فرودست دنیاست. 

سرمایه در سرشت خود مجبور به خودگستری اختاپوسی است. نیازی قهری که باید 

کارگر پاسخ گیرد. سرمایه رابطه بازتولید های قهراً با استهالک بی امان هستی توده
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تی اجتماعی بشر، کل نظم سیاسی، حقوقی، مدنیت، فرهنگ، آموزش، دولت، کل هس

افکار، عقاید، عادات و همه چیز در راستای تولید سود بیشتر و باز هم بیشتر است. 

سرمایه بر همین اساس یگانه سرچشمه واقعی کل گرسنگی ها، ستمکشی ها، جنگ 

ا، کودک ستیزی ها، اعتیاد، افروزی ها، تبعیضات جنسی و قومی و نژادی، زن کشی ه

فحشاء و همه اشکال سیه روزی انسان در دوره کنونی تاریخ است. هیچ چیز گمراه 

کننده تر از این نیست که نظام سرمایه داری را با خودکامگی چند تا بانکدار یا 

ها سیستم بانکی و حرص و آز مشتی مدیر خودکامه بنگاههای مالی توصیف کنیم. این

عفونی بسیار اندکی از هستی سراسر گند و خون و بربریت نظام بردگی  هایتبخاله

 مزدی هستند. 

رانند و همه می از نئولیبرالیسم سخن« جنبش اشغال» همزنجیران فعال ما در 

 ارجاع« نئوکنسرواتیسم» و « نئولیبرال»مشکالت را به راه و رسم غلط یک عده، 

کند. نئولیبرالیسم می ه بافی اول را تکمیلدهند!! گمراهه پردازی دیگری که بیغولمی

یا مشتی بنگاه ها روز، یک رویکرد ترجیحی دولتهای بر خالف مفاد بسیاری تحلیل

پندارند میراث دار همان تئوری پردازانی می عظیم مالی نیست. کسانی که چنین

هستند که یک قرن پیش برای شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری شناسنامه 

غارتگری سرمایه مالی و سیاست ترجیحی تجاوزگرانه یک بخش سرمایه جهانی، جعل 

کردند. نئولیبرالیسم حاصل سیر انحطاط کل سرمایه داری در شرائط حاضر تاریخی 

است. به همان گونه که امپریالیسم محصول قهری روند درونی تمرکزپوئی سرمایه، به 

و بین المللی بود. این تعدادی تراست،  عنوان یک شیوه تولید و یک رابطه اجتماعی

بانک یا مؤسسات مالی و صنعتی جهان نیستند که رویکرد نئولیبرالی اتخاذ نموده اند. 

بالعکس سرمایه به مثابه رابطه تولید اضافه ارزش است که در پویه درونی خودگستری 

بارآوری کار  و بقای متناقض خود شرائط نئولیبرالی احراز کرده است. افزایش بی مهار

اجتماعی، سیر صعودی حجم و ارزش بخش ثابت سرمایه در مقابل بخش متغیر آن، 
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تشدید بی امان روند تمرکز سرمایه ها، باال رفتن جهش وار متوسط ترکیب ارگانیک 

سرمایه ، گریزناپذیری سیر شتاب، شدت، کوبندگی و مستمر شدن امواج بحران ها، 

را وارد فاجعه بارترین فاز انحطاط خود ساخته است. همه و همه، نظام سرمایه داری 

سرمایه در این شرائط برای هر لحظه بقای خود نیازمند سازماندهی وسیع ترین و 

کارگر است و تا زمانی که هست چنین خواهد های هارترین  تهاجمات به زندگی توده

ن زدگی و گندیدگی کرد. شرائط نئولیبرالیستی سرمایه داری را باید در اینجا، در بحرا

تاریخی بازگشت ناپذیر سرمایه به عنوان یک شیوه تولید و در عمق کالف کور 

تناقضات غیرقابل گشایش این نظام کاوید. بازار بورس، وال استریت ها، بانک جهانی، 

صندوق بین المللی پول، صندوق تجارت جهانی، دولت ها، آنچه را که نیاز قهری 

 کنند. می نامه ریزیماندگاری سرمایه است بر

نام « تولید ناخالص ملی» کارگر دنیا، آنچه که های محصول اجتماعی کار و تولید توده

حدود هفت برابر شده  2009تا  1979گرفته است فقط در فاصله سه دهه از سال 

میلیارد دالر افزایش یافته است. این  70700میلیارد دالر به  11300است و از رقم 

سال حجم سرمایه جهانی دهها برابر گردیده است.  30ت که در همین بدان معنی اس

نجومی باال رفته است. بخش متغیر سرمایه در قیاس  های بارآوری اجتماعی کار با نرخ

نامحسوس و نامرئی تنزل یافته است. جهان در زیر آوار ای با بخش ثابتش به ذره

فزائی و بازتولید خود نیازمند دریاها برای ارزش اها سرمایه دفن شده است. این سرمایه

چند هزار درصدی و گاه چندین ده هزار درصدی، های سود هستند. نرخ اضافه ارزش

را ها مرگبارترین نرخ استثمارها کفاف نرخ سود مطلوب مورد احتیاج بازتولید سرمایه

شیرازه  نمی دهد. نظام سرمایه داری اسیر این وضع است. موج بحران ها، توفان وار در

تازد. ریشه نئولیبرالیسم می خورد و هر چه ویرانگرتر پیشمی وجود سرمایه تاب

اینجاست و زیر فشار این تناقضات سرکش غیرقابل حل درونی است که سرمایه از 

 زمین و آسمان به سطح معیشت و آخرین دار و ندار طبقه بردگان مزدی حمله
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جهانی پول، بانک جهانی، صندوق  کند. معضل در وجود بازار بورس، صندوقمی

خالصه نمی شود. معضل ها غلط بانکهای تجارت بین المللی، گلوبالیزاسیون، سیاست

در وجود سرمایه و اساس موجودیت سرمایه داری است. باور به نوعی سرمایه داری 

ه تواند باقی باشد، بدون اینکمی بدون این ساز و کارها، این فکر که گویا سرمایه داری

کارگر سازمان های را علیه زندگی تودهها در هر نفس، سهمگین ترین حمام خون

 دهد، تصوری تا مغز استخوان ارتجاعی، خیالبافانه و بشر فریبانه است. 

با چشم پوشیدن بر این واقعیت ها، با خالصه کردن سرمایه داری « جنبش اشغال »

فقط بر روی ریل واقعی ستیز با  در بازار بورس و سیستم بانکی و مشتی بانکدار نه

نظام بردگی مزدی پیش نمی رود که ناآگاهانه و ناخواسته، مسیر این پیکار را با غبار 

آالید. آیا معنی این حرف کمترین تردید در واقعیت ضد سرمایه میها وارونه پردازی

داری بودن این جنبش است. کامالً برعکس، خیزش اشغال حتماً ضد سرمایه داری 

گیرد تا شاید کمکی به گشایش معضالت سر راه می است و همه این نقدها صورت

 شود. در این زمینه پائین تر، بحث خواهم کرد.   

بعضاً با همین روایت نادرست از سرمایه داری، اینجا و « جنبش اشغال» نظرداران 

ه دنبال آویزند که بیشتر نقش گسیل بردگان مزدی دنیا بمیهائی آنجا، به راه حل

کند. پیش کشیدن این پندار که گویا سرمایه داری تا پیش می را بازی« نخود سیاه»

تواند دوباره می از سه دهه اخیر مناسباتی قابل تحمل برای کارگران بوده است!! و

که رخ کرده است از ای چنان شود!! فریبکاری محض است. سرمایه از همان لحظه

اولین « انقالبیگری» و « تمدن زائی» یده است. تمامی مساماتش گند و خون بار

حیات سرمایه داری هیچ مباینتی با حمام خون ساالری، کارگرکشی و انسان های دوره

آن نداشته است. قربانی ساختن انسان در آستانه تولید سود، ساقط  هم زمان ستیزی

ضافه ارزش، ساختن انسان از هستی انسانی خود به مثابه نیاز قهری رابطه تولید ا

و حقوق اولیه بشری به عنوان ساز و کار حتمی افزایش سودها، ها کشتار تمامی آزادی
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جهانی و منطقه های آتش کشیدن و سوزاندن بشریت در خانمان براندازترین جنگ

آدم سوزی، تبدیل جهان به آشویتس ها، دیریاسین ها، غزه های ای، بر پا نمودن کوره

ها، اوین ها، ابوغریب ها، گوانتاناموها، گورهای دستجمعی هزار، ها، قارناها، صربستان 

بدون های بشرکش نازیستی، فاشیستی و اسالمیستی، همگی حلقههای هزار، طغیان

هیچ گسست زنجیره حیات و تاریخ سرمایه داری هستند. نظام بردگی مزدی در هیچ 

در هیچ شکل اعمال  از هیچ میزان کوتاهی و تعلل،ای بند هستی خود، هیچ نشانه

توحش بر بشریت کارگر و فرودست دنیا نداشته است. بر همین اساس گذاشتن 

اخیر سرمایه داری به معیشت و رفاه های انگشت تأکید بر ویژه بودن تهاجمات دهه

کارگران دنیا، نباید جای هیچ تعبیری در ذهن هیچ آدمیزادی برای هیچ مقدار تقلیل 

 پیش باز نماید. های دورههار بودن این نظام  در 

جنبش اشغال بعضًا در دام روایت نادرست خود از سرمایه، راه رهائی کارگران  فعالین

از حمایت خود نسبت به بانک ها، ها بینند که دولتمی از شر وضعیت موجود را این

عظیم صنعتی و مالی بکاهند!! این دوستان با طرح این سخن، شناخت های تراست

کنند. می از سرمایه را با شناختی به همان اندازه غلط از دولت تکمیل آشفته خود

دولت متمرکزترین، و همه جانبه نگرترین نهاد نظم و قدرت سرمایه است. اگر هر 

مؤسسه صنعتی به طول و عرض سهم خود از کل سودها چشم دوخته است، دولت 

داند. اگر سرمایه یم سودآوری و بقای کل نظام بردگی مزدی را فلسفه هستی خود

داران هر کدام در تدارک تحمیل وحشیانه ترین شرائط بر کارگران حوزه استثمار خود 

برای کسب سود بیشتر هستند، دولت دست به کار اعمال این شرائط بر کل طبقه 

کارگر با هدف تضمین حداکثر سود کل سرمایه اجتماعی است. دولت عهده دار برنامه 

سیاسی، اجتماعی و همه چیز سرمایه داری و نهاد اعمال این ریزی  نظم تولیدی، 

برنامه ریزی و سیاست گذاری بر طبقه کارگر به هر شیوه و شکل ممکن است. آنچه 

دهند مکانیسمها، ساز و برگها و راهبردهای سرمایه می انجامها در شرائط روز دولت
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یه داری برای بقای خود برای جنگ و ستیز با سرکشی امواج کوبنده بحران است. سرما

و راهبردها دارد. بر همین مبنی، القاء این باور ها نیاز محتوم و قهری به این سیاست

خالف این به دوش گیرند، سوای تولید توهم ای ممکن است وظیفهها که گویا دولت

 کارگر چیز دیگر نیست. های در ذهن توده

خود نیز رنگ روایت نادرست ی هابرای حصول خواسته« جنبش اشغال»شکل مبارزه 

سرمایه داری را بر چهره دارد. وقتی مشکل این نظام برای کارگران را در سیاست غلط 

بینیم، آنگاه ها بانکها خالصه کنیم و راه دفع تهاجم سرمایه را بستن دخیل به دولت

 د.مانمی راهکار مبارزه ما برای پیروزی نیز به سازماندهی تظاهرات خیابانی محدود

بود. جنبشی «  جنبش اشغال» به وجوه قوت و نقاط ضعف ای آنچه گفته شد اشاره

که در عین حمل اساسی ترین ضعفها، قطعاً یک جنب و جوش مهم ضد سرمایه داری 

تواند و باید از وضعیت کنونی بسیار آسیب پذیر و سردرگم خود می است. جنبشی که 

افق دار ضد سرمایه داری توسعه یابد. در این بیرون آید و به جنبشی نیرومند، آگاه و 

 گردد.می راستا است که پیشنهادات زیر مطرح

نداریم جز ای باسرمایه داری چاره پیروزمند. باید دست بر ریشه نهاد، برای مبارزه 1

اینکه سرمایه را بشناسیم. اشتباه نشود، نفس پیکار علیه استثمار و بربریت سرمایه 

خت ژرف مارکسی مناسبات کار مزدوری نیست. ضد سرمایه داری داری موکول به شنا

بودن و علیه این نظام جنگیدن با داشتن یک جنبش آگاه افق دار ضد کار مزدی 

های تفاوت فاحش دارد. به همان گونه که مبارزات خودپوی ضد سرمایه داری توده

انی که بدون آگاهی رفرمیستی کارگری تمایز بارز دارد. کارگرهای کارگر نیز با جنبش

کنند، می ضد کار مزدی قدرت جمعی خود را علیه سرمایه داران و دولت آنها در تیر

زنند. بالعکس همین کارگران زمانی که راه می دست به مبارزه ضد سرمایه داری

نمایند از ریل می جستجوای حصول مطالبات خود را در آویختن به رفرمیسم اتحادیه

گردند. جنبش آنان در این حالت نه تجسم قدرت خودجوش می رجستیز با سرمایه خا
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ضد سرمایه داری که مظهر تمکین به سرمایه و انصراف از مبارزه طبقاتی است. در هر 

کنند، اما در موقعیت نخست با جنبشی آگاه، متشکل می سه حال کارگرانند که مبارزه

سرمایه داری، سازمان یافته،  از توده کارگران آگاه، دخالتگر، آشنا به نقد مارکسی

دارای دورنمای روشن الغاء کار مزدی، مسلح به راهکارهای متناظر با اعمال قدرت 

طبقاتی علیه سرمایه و آزاد  از ورطه حلق آویزی به این یا آن حزب باالی سر خود، 

را ها و شاخصها سر و کار داریم. درمورد دوم گفتگو از جنبشی است که این ویژگی

از نکرده است اما قدرت طبقاتی، مبارزه طبقاتی، آگاهی و شناخت و شعور احر

طبقاتی، سرمایه ستیزی خودجوش طبقاتی، چشم انداز رهائی خود و جنگ خویش 

برای رهائی بشریت را در گورستان تسلیم به سرمایه دفن نکرده است. و باالخره در 

طی کرده است، هر احتمال  حالت سوم پای جنبشی به میان است که فرایند اخیر را

برای دست زدن به هر میزان مبارزه ضد کار مزدی را از هستی خود جراحی نموده 

است. موجودیت خود به مثابه جنبش کارگری را در قانون و نظم و مدنیت و عرف 

ارزش افزائی سرمایه و قبول جاودانگی نظام سرمایه داری شمع آجین کرده و سر 

 اساسی دارند. های یده با هم تفاوتبریده است. این سه پد

 مجردمسلماً ضد سرمایه داری است اما مشکل جدی این است که « جنبش اشغال » 

تواند ضد می ضد سرمایه داری بودن عالج درد نیست. یک اعتراض، جنبش، انقالب

های سرمایه داری باشد، بدون اینکه خطر حیاتی متوجه سرمایه داری سازد. توده

توانند تا قیامت با نظام بردگی مزدی در ستیز باشند، بدون آنکه در مسیر می کارگر

تواند انقالب کند، می نابودی این نظام گام بردارند، جنبش ضد سرمایه داری کارگران

قدرت سیاسی روز سرمایه را سرنگون نماید، خیلی کارها انجام دهد، بدون اینکه 

و حاکمیت سرمایه داری گردد. مسأله کارهایش ساز و برگ رهائی از شر استثمار 

شود، حتی برای حصول بادوام مطالبات می اساسی تا جائی که به طبقه کارگر مربوط

روز، اعمال قدرت سازمان یافته طبقاتی علیه سرمایه، احراز رویکرد جنگ مستمر علیه 
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حیات اجتماعی، داشتن یک دورنمای شفاف های سرمایه داری در همه عرصه

رابطه خرید و فروش نیروی کار با جامعه آزاد از مناسبات کار مزدوری  جایگزینی

کارگر دنیا بدون اینکه وارد میدان چنین جنگی گردند، بدون داشتن های است. توده

چنین جنبشی به ویژه در شرائط روز جهان، حتی قادر به دفع تعرضات سفاکانه روز به 

. واضح تر صحبت کنیم. کارگران دنیا هم نخواهند شدها روز سرمایه داران و دولت

بدون اینکه دست به کار سازماندهی یک جنبش آگاه، نیرومند ضد سرمایه داری 

باشند. این می دقیقه به دقیقه سرمایههای گردند محکوم به تحمل تمامی سبعیت

واقعیتی است که باید آن را باور کرد و معنای زمینی این باور آن است که هر جنب و 

و خیزش ما علیه سرمایه باید با شعور و شناخت درست سرمایه داری پشتیبانی جوش 

غلط و گمراه کننده سرمایه را کنار نهاد. باید راه شناخت های شود. باید روایت

مارکسی هر چه عمیق تر سرمایه داری را در پیش پای تک تک آحاد جنبش خویش، 

ان یک جنبش کارگری آگاه سرمایه در پیش پای هر کارگر همزنجیر قرار داد. نمی تو

ستیز داشت بدون اینکه سرمایه داری را با سر بیدار و آگاه طبقاتی بشناسیم. نمی 

دانیم می توان دنیا را از شعار ضد سرمایه داری پر ساخت، اما آنچه خود را ضد آن

ید تواند و بامی کاریکاتوری گمراه کننده از آماج واقعی ستیز ما باشد. جنبش اشغال

در پهندشت اعتراض و میدان داری موجود خود، بازگشت به شناخت مارکسی سرمایه 

و نظام بردگی مزدی را گوشه مهمی از دستور کار روز خود سازد. شناخت و آموزش 

اشغال » که در چهارگوشه جهان شعار هائی در اینجا و در دل پیکار حاضر انسان

ی نیست. جستجوی پراتیک راه مبارزه و دهند، آویختن به ایمان مکتبمی سر« کنید

 واقعی تضمین پیروزی جنگ علیه سرمایه داری است. های قبول پیش شرط

. برای مبارزه علیه شرائط موجود و نظام اجتماعی مسلط جوامع و جهان نمی توان 2

به صرف جمع شدن در میادین بزرگ شهرها و برگزاری تظاهرات خیابانی اکتفاء نمود. 

کند. از طریق همین تجمعات و می طعاً جای مهمی را در پروسه پیکار احرازاین کار ق



 و چشم انداز یاساسهای ال، ضعفجنبش اشغ  /  16

« جنبش اشغال» راهپیمائی هاست که امروز سراسر دنیا چشمان خویش را به سوی 

خیره ساخته است. در اهمیت و مبرمیت این کار تردیدی نیست. بحث بر سر 

سرمایه داران و  کمبودهاست. اگر بناست حتی کمترین سدی بر سر راه تهاجمات

کارگر ایجاد شود، اگر قرار است حقیرترین خواستی از های به زندگی تودهها دولت

کارگران بر بورژوازی تحمیل گردد، اگر بناست با سرمایه داری مبارزه های خواسته

شود و راه رهائی از نظام بردگی مزدی حفاری شود، باید این مبارزه در یک پراتیک 

متحد طبقاتی کارگران تجلی پیدا کند. باید دست به کار یافتن  شفاف اعمال قدرت

شد که چرخ کار و تولید از کار باز ماند. راههای الزم برای هائی تمامی ساز و برگ

انسداد مجاری تولید سود و بازتولید سرمایه داری را باید کاوید. روند کار سرمایه را 

ر فرو برد. جنبش اشغال در موقعیت باید مختل ساخت و در اختالل هر چه سهمگین ت

حی و حاضر خود مسلماً فاقد توان الزم برای ایفای این نقش است اما این جنبش 

 است که هر کدام در محیط زندگی و بعضًا در شرائط کار خودهائی متشکل از انسان

الزم برای انجام این کارها های توانند دست به کار تمهید و ساخت و ساز زمینهمی

تواند ضمن اشتعال هر چه بیشتر حضور خیابانی، راه مراکز می دند. جنبش اشغالگر

 کار و تولید در نقطه نقطه دنیا را هم پیش گیرد. 

کارگر علیه سرمایه در گرو سازمانیابی آن هاست. نوعی های . اعمال قدرت توده3

گاهی ضد سازمانیابی که ظرف تمرکز قوا، تعمیق شناخت، دخالتگری، رشد و بلوغ آ

کار مزدی، زیج رصد دورنمای سوسیالیسم و بستر مشق قدرت و جامعه ساالری آتی 

های باشد. سازمانیابی متناظر با این وظائف و اهداف شوراهای ضد سرمایه داری توده

تواند کارگران و نیروهای کارگری خیره به نقش خود را می کارگر است. جنبش اشغال

اکتبر  15ه برپائی این شوراها فرا خواند. رویداد بزرگ روز هر چه فراگیرتر و جدی تر ب

کارگر عاصی در سراسر دنیا در وضعی هستند که به پیام ها نشان داد که میلیون

گویند. جنبش اشغال در صورت می آشنای همزنجیران مبارز خود در نقاط دیگر پاسخ
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روج واقعی ضد کار تالش برای تعمیق هر چه بیشتر شناخت مارکسی سرمایه داری، ع

تواند تریبونی می مزدی، رصد دورنمای راستین رهائی بشر از شر وجود بردگی مزدی،

برای صدور فراخوان برپائی شوراها و دعوت از فعالین جنبش کارگری جهانی برای 

پیکار مؤثر آگاهانه در این راستا گردد. ایفای نقش اثرگذار به هر شیوه ممکن برای 

کار از مهم های کارگر در محیطهای راهای ضد سرمایه داری تودهکمک به ایجاد شو

ترین وظائفی است که بر دوش هر فعال کارگری و از جمله فعالین جنبش اشغال 

کند. تدارک تالش سراسری انترناسیونالیستی برای کمک به رشد جنبش می سنگینی

ارتباط بین المللی کارگر کشورها و برقراری های شورائی واقعی سرمایه ستیز توده

 تواند دستور کار فعالین خیزش اشغال گردد.   می میان آنها، از اهم موضوعاتی است که

را مطرح ساخته است و اعالم نموده هائی . جنبش اشغال تا لحظه حاضر خواسته4

کند. واقعیت این است که آنچه بر سر زبان می است که برای تحقق این مطالبات پیکار

جنبش جاری است در قیاس با ابتدائی ترین و مبرم ترین نیازهای  فعالین این

و ها معیشتی و اجتماعی روز کارگران بسیار ناچیز است. اعتراض به بیکارسازی

بیکاری و بیماری، هر های سالخی امکانات آموزشی، دارو و درمان و بهداشت، یا بیمه

میلیارد سکنه کارگر و  3کدام اهمیت حیاتی دارند. اما فراموش نکنیم که حدود 

کنند. درصد می فرودست زمین با درآمدهای روزانه کمتر از یک دالر و دو دالر زندگی

در شرائطی است که ها برند و همه اینمی عظیمی از این جمعیت در فقر مطلق به سر

ساید. می ین المللی سر به آسمانمیزان محصول کار و تولید اجتماعی طبقه کارگر ب

طالبات فعالین ضد سرمایه داری طبقه کارگر و به طور مشخص جنبش اشغال لیست م

فوری این جنبش های وال استریت باید ناظر بر این وضعیت باشد. بر پرچم خواسته

باید تضمین یک زندگی مرفه انسانی برای کلیه آحاد سکنه زمین نقش و مهر بندد. 

اجتماعی کار ساالنه طبقه کارگر گویند که حاصل می مراکز رسمی آمار سرمایه داری

کند. این حجم غول پیکر تولید و کار می تریلیون دالر را دق الباب 80جهانی مرز 



 و چشم انداز یاساسهای ال، ضعفجنبش اشغ  /  18

زندگی را برای کلیه های قادر است که عالی ترین سطح معیشت و رفاه در همه عرصه

آحاد سکنه زمین تضمین نماید. نظام سرمایه داری این کوهسار رفیع کار و تولید 

کند. لیست مطالبات می ان مزدی را یکراست به سرمایه و باز هم سرمایه تبدیلبردگ

عاجل و فوری طبقه کارکر باید تضمین بدون قید و شرط معیشت مرفه کلیه آحاد 

سکنه زمین، بهداشت و آموزش و درمان و ایاب و ذهاب و مهد کودک و همه امکانات 

ران جهان فراخوان داد که حول این رفاهی رایگان برای همگان باشد. باید به کارگ

مطالبات متحد شوند. برای تحقق آنها متشکل گردند، شورائی و ضد سرمایه داری 

انترناسیونالیستی را علیه  نظام بردگی مزدی و ای دست در دست هم نهند و مبارزه

 برای نابودی این نظام به پیش برند. 

رزه کارگران در هر گوشه دنیا علیه تواند و باید از هر گام مبامی . جنبش اشغال5

سرمایه پشتیبانی و به هر جنایت و تعرض سرمایه علیه هر کارگر در هر نقطه جهان 

تواند به تریبون نیرومند جلب حمایت از این مبارزات و اعتراضات می اعتراض کند.

 به خیابان« به ستوه آمدگان» کارگر یونانی زیر نام ها تبدیل شود. وقتی میلیون

 ریزند. وقتی هزاران کارگر پتروشیمی ماهشهر برای روزهای متوالی دست از کارمی

کشند. کوشش فعال برای سازماندهی همه اشکال حمایت از مبارزات این می

همزنجیران باید دستور کار جنبش اشغال گردد. رویه دیگر ایفای چنین نقشی تالش 

یاتی است که لحظه به لحظه توسط اعتراضی علیه جناهای برای راه انداختن کمپین

 گردد.می و سرمایه داران هر کشور علیه کارگران اعمالها دولت

تواند می در موقعیتی است و با شرائط و اوضاعی سر و کار دارد  که« جنبش اشغال» 

هسته بالنده شکل گیری، رشد، توسعه و بلوغ جنبش شورائی آگاه و افق دار ضد 

های تواند به سرنوشت تمامی جنبشمی ر جهانی گردد.سرمایه داری طبقه کارگ

گذشته نوع خود دچار شود و بدون هیچ اثرگذاری مهم در جنبش کارگری جهانی و 

 هیچ کمکی به گسترش اعتراضات ضد سرمایه داری کارگران دنیا از هم پاشد.
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را توسعه  تواند گام به گام، آگاه تر، افق دارتر، شورائی تر و ضد کار مزدی تر خودمی

توخالی بی ثمر های تواند هر چه عمیق تر به ورطه رفرمیسم و شعارپراکنیمی دهد و

در غلتد. هر فعال جنبش اشغال و هر کارگر آگاه در هر کجای جهان باید تالش کند 

 تا چشم انداز آتی پیکار این جنبش نه از نوع دوم که حتماً از جنس اول گردد. 
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  2011فوریه                                         ر اسالمی در مصرخطر ارتجاع ها

 

ی، تظاهرات میلیونی و برپائی بیکار، گرسنه و ساقط شده از هستهای موج طغیان توده

ادها، به طور قطع آژیر خطر سهمگینی است که در گوش سرمایه داران، دولت بریگ

و عظیم ترین قطب قدرت سرمایه  سرمایه داریهای سرمایه داری مصر، کل دولت

 آید. درجه کوبندگی و وسعت تأثیر این خطر سهمگین ترمی جهانی به صدا در

به مصر و تونس محدود نمی گردد، بلکه ها شود زمانی که زنجیره انفجارها و طغیانمی

شیرازه نظم تولیدی و سیاسی سرمایه را در بخش عظیمی از خاورمیانه و شمال افریقا 

کند. طبقه سرمایه دار جهانی می این طریق دنیای سرمایه داری تهدید به اختاللو از 

فهمند که بنمایه واقعی می ریز و درشت این طبقه در دنیا بسیار خوبهای و دولت

شدت استثمار، بربریت، گرسنگی، فقر و حقارت و ذلت ناشی از ها انفجارها و آتشفشان

در هیچ کجا هیچ نشانی از سرمایه ها جنبشوجود سرمایه داری است، هر چند که 

ستیزی آگاه، افق دار، متشکل و مصمم بر پیشانی خود حمل نکنند. بورژوازی بین 

 را متوجهها المللی با همه کوردلی تاریخی و سنگوارگی فکری طبقاتی خود این

 شود و در همین چند هفته از همه تریبون ها، صریح یا ضمنی به آن اعتراف کردهمی

سخن دیروز فرماندهی ارشد ناتو است که بسیار رسا خطاب به ها است. آخرین آن

همه دولت ها، ضرورت آماده باش تازه نظامی و پلیسی سراسری سرمایه داری را برای 

داد. تا اینجا شکی نیست، اما در بداهت و می عظیم در راه، هشدارهای مقابله با طوفان

یگر هم جای هیچ تردیدی وجود ندارد. این نکته که اعتبار و قطعیت یک نکته مهم د

مادام ها و خروش خشم میلیونی و چند صد میلیونی انسانها دنیای خیزش ها، طغیان

که سمت و سوی کارزار شورائی ضد کار مزدی طبقه کارگر را پیش نگیرد، نهایتاً هیچ 

سیاسی  ضربه کارساز و سرنوشت سازی بر نظام سرمایه داری و حتی بر قدرت

بورژوازی وارد نخواهد ساخت. فراتر از این، چه بسا هیچ گرهی از کوه مشکالت و 
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توده وسیع قیام کنندگان گرسنه و سیه روز هم باز نکند. این مسأله های بدبختی

بسیار روشن تر از آن است که نیازمند استدالل باشد، تاریخ جنبش کارگری جهانی و 

ی در تمامی بند بند خود گواه صحت بی چون و مبارزه طبقاتی عصر سرمایه دار

گذرد، در همان حال که آتشفشان خشم می چرای آن است. آنچه امروز در مصر

کارگر و انسان به ستوه آمده از جنایات سرمایه داری است، در همان حال ها میلیون

ه نفع تواند اهرمی بسیار اساسی و سرنوشت ساز برای تغییر توازن قوای پیکار بمی که

طبقه کارگر و جنبش ضد سرمایه داری این طبقه باشد، آبستن شوم ترین حوادث نیز 

روز نیست، این نیز ای هست. منظور ماندن دولت مبارک و سرکوب جنبش توده

ممکن است اتفاق افتد، اما بحث بر سر خطرات سهمگین تر و کوبنده تر و مرگبارتر 

 است. 

در پیشینه نزدیک و حتی دور خود، امتداد اخیر مصر های موج مبارزات هفته

پیش طبقه کارگر مصر ها مارپیچی، بالنده و رشد یابنده سیل اعتراضاتی است که سال

و مراکز مختلف کار و تولید علیه گرسنگی و سطح نازل ها در عمق کارخانه

دستمزدها، خطر بیکاری و همه مصائب دیگر زندگی خویش راه انداخت. اعتصاباتی که 

مختلف بورژوازی های اه سراسری شد، موج تظاهرات خیابانی را به دنبال آورد، بخشگ

را به نقد و انتقاد و همدلی و همکاری با هم واداشت. جنبش سراسری جاری در 

اقتصادی و سیاسی خود، با همان مبارزات همپیوند های خاستگاه اجتماعی و زمینه

مقدم عروج آن، جوانانی بودند که سه است. فراخوان دهندگان و طالیه داران خط 

مانیفست حمایت وسیع از مبارزات کارگران  2008سال پیش در روز ششم آوریل 

ها هزار انسان معترض را به خیابانها نساجی را صادر کردند و در همین راستا ده

آوردند. همه این ها، دقایق مفروض و غیرقابل انکار اوضاع فعلی است، اما مسأله این 

تعیین کننده نهائی سیر رویدادها نخواهد بود. مشکل ها ست که هیچ کدام این مؤلفها

بنیادی این است که جنبش کارگری مصر با آنکه نیرومندترین جنبش کارگری 
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خاورمیانه است، از هیچ سطح و هیچ میزان صف آرائی مستقل و سازمان یافته ضد کار 

به همین دلیل در دل اوضاع روز به  مزدی برخوردار نیست. این طبقه و این جنبش

رغم وزنه بسیار سنگین و حضور هر چه گسترده ترش، باز هم به طور بالفعل و حی و 

های ونیحاضر، نه نیروی تعیین سرنوشت رخدادها که بیشتر لکوموتیو انتقال اپوزیس

هار بورژوازی به عرش قدرت سیاسی سرمایه علیه زندگی، سرنوشت و هر نفس 

تراضی خویش است. این وضع یا این موقعیت ضعیف، فرسوده و فرومانده کشیدن اع

درنده سرمایه داری امریکا و اسرائیل، به  طیف نیروها و های جنبش کارگری به دولت

احزاب راست سرمایه، از جمله به راست ترین و هارترین آن ها، به ارتجاع فاشیستی 

وند اوضاع را مطابق نیاز سرمایه مهار موسوم به اخوان المسلمین فرصت داده است تا ر

و توافقات فیمابین پیش برند. این مهلک ترین و سهمگین ها کنند و بر اساس سازش

کارگر و معترض مصر های ترین خطری است که در حال حاضر نه فقط جنبش توده

بلکه کل جنبش کارگری خاورمیانه و آینده مبارزات ضد سرمایه داری کارگران این 

 کند.می ز دنیا را تهدیدبخش ا

نظاره ای این دولت ها، احزاب و نیروها در روزهای نخست شروع انفجار جنبش توده

از اخوان المسلمین و وفد و ها گر سیر رخدادها بودند. اولین تفاهم نامکتوب همه آن

و انجمن تغییر گرفته تا حزب دولتی حسنی مبارک و کاخ سفید و متحدان امریکا  غد

که از وقوع انقالب، از خرد شدن ماشین دولتی، از فروریزی نظم تولید، از  آن بود

شکسته شدن استخوانبندی نظم سیاسی و مفصلبندی حیات نظام سرمایه داری 

یستد، ارتش به تمام و یل نشود، چرخ تولید از کار باز ناتعطها جلوگیری گردد. کارخانه

بر سر پای بماند، پلیس،  کمال و با تمامی ظرفیت و قدرت اختاپوسی خود

وحشت و دهشت امنیتی از تعرض مصون مانند. در یک کالم، شیرازه امور های دستگاه

سرمایه از هم نپاشد و خطر فروپاشی ساختار نظم بردگی مزدی از همه لحاظ دفع و 

رفع شود. شاید بتوان گفت که کل این طیف از کاخ سفید تا پارلمان اروپا  و طبقه 
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را ها رخ داد حداکثر درس 57صر کوشیدند تا از آنچه در ایران سال بورژوازی م

بیاموزند و در منتهای دقت به کار گیرند. از ارتش جنایتکار مصر خواستند که تجربه 

را به آخرین ساعات شب بیست «!! بی طرفی» ارتش دژخیم شاه را تکرار نکند و اعالم 

همدردی با معترضان بر سر دست و دوم بهمن موکول نسازد. هر چه زودتر پرچم 

گیرد و کار سرکوب و در هم کوبیدن جنبش را در زیر لوای این همدردی پیش برد. 

در کار جلوگیری از خرد شدن ماشین دولتی و مقابله با فروپاشی ساختار ها همه آن

نظم سرمایه همداستان بودند، در همان حال که هر کدام  انتظارات خاص خود را 

این بخش کار را انجام دادند و منتظر ماندند تا برد انتظارات، شدت ها داشتند. آن

کارگر و معترض را اندازه گیری کنند، های خشم، عمق قهر و حدود توان انقالبی توده

بعضاً از حد و حدود آن حداکثر بهره برداری را برای دستیابی به سهم بیشتر در 

قدرت سرمایه به عمل آورند، و بعضًا  مالکیت سرمایه و موقعیت محکم تر در ماشین

اجباری و اضطراری خود را بر اساس منحنی موج آن تنظیم بنمایند. های عقب نشینی

همه این کارها را کردند و گامی این سوتر دریافتند که مبارک رفتنی است و ها این

قًا وقت این جنبش به کمتر از آن هیچ رضایتی نخواهد داد. در اینجا و در این فاز دقی

آن بود که همه این طیف، به ویژه دولت درنده بورژوازی امریکا و اقمارش باز هم سری 

در دل یکی از ها ایران بزنند. آن روزها، این دولت 57به تجارب رویدادهای سال 

بحرانی ترین وضعیت ها، در زیر فشار متراکم اضطرارها، همه تالش را به کار بردند که 

را انتخاب کنند. ها ین، مطلوب ترین و البته مقدورترین راه حلبه هر حال پخته تر

وقتی رفتن شاه را قطعی دیدند، ترکیب مافیای جنایت و دهشت خمینی و دار و 

دسته بازرگان و جبهه ملی را موافق ترین گزینه یافتند. این ترکیب را مرجح دیدند، 

هر نوع جنب و جوش ضد سرمایه انقالب را در هم کوبند، نطفه ها به این امید که اولی

کارگر را های داری را خفه کنند، سرتاسر فضای کار، استثمار و حیات اجتماعی توده

نیز بر بلندای این پهندشت گند و ها دشت خون و میدان تیرباران و دار سازند. دومی
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وحشت و خون، نظم تولیدی سرمایه و برنامه ریزی چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی و 

با مصالح سود حداکثر سرمایه جهانی را ضمانت بخشند. آن ها نطباق کامل این برنامها

و دوراندیشی ها، بسیار دقیق انجام گرفت، اما سیر ها روزها همه این چاره اندیشی

رخدادهای بعدی ضمن تأیید بخش اعظم این حزامت و تیزبینی، عیب و ایرادهای کار 

بعدها ها درت سرمایه جهانی گزارش کرد. آنرا نیز به حافظه بزرگترین قطب ق

فهمیدند که ارتجاع هار پان اسالمیستی بخش اول تعهد را بسیار خوب انجام داده 

است، در حالی که در مواردی از بخش دوم رسم پیمان را مطابق انتظار به جا نیاورده 

نزدیکی  سال بعد از آن تاریخ، در 31است. در اینجا، در قاهره، در فاصله زمانی 

کارگر فلسطینی، در های مرزهای اسرائیل، بر ساحل شط خون همیشه جاری توده

حیات سرمایه داری، در دل شرائط تاریخی خاصی که های یکی از حساس ترین کانون

سرمایه از زمین و آسمان اسیر تناقضات سرکش و کوبنده درونی خویش است و در 

ها بی مهار دولت اسالمی سرمایه کهکشانهای وضعیتی که عربده مستانه باج خواهی

را هم آرام نمی گذارد، آری در چنین نقطه و چنین روزگاری قرار است مبارک برود، 

انسان کارگر گرسنه و بی مسکن و بی ها شانس ماندگاری او سوخته است، میلیون

ئز و قاهره و سوهای دارو و عاصی و اسیر انفجار و بیتوته گر میدان تحریر و خیابان

اسکندریه و اسماعیلیه و همه جاهای دیگر، حاضر به قبول ماندن او نیستند، حال که 

 ب بندی گردد. آچنین است راه تکرار اشتباهات احتمالی گوادولوپ باید 

گفتگو بر سر اخوان المسلمین است. جماعتی فاشیست که به یمن فقرآفرینی، شدت 

ری، مهندسی افکار، مذهب مداری و استثمار، آزادی کشی، خرافه سازی، تحجرپرو

از اقشار مختلف اجتماعی مصر  %20حمام خون ساالری سرمایه، کوله بار عظیم توهم 

را توشه راه اقتدارجوئی و حاکمیت طلبی خویش دارد. این رقم اگر چه زیاد نیست اما 

در همین حد هم نقش این جریان را در معادالت جاری اوضاع و در دائره محاسبات 

دهد. می قه سرمایه دار مصر و قطب قدرت مسلط دنیای سرمایه داری در صدر قرارطب
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ون سازمان یافته نیرومند در یاین امر چند دلیل دارد. اخوان المسلمین تنها اپوزیس

 83مصر است، تنها نیروئی است که قدرت بسیج فاشیستی بسیار باالئی دارد، در طول 

سیع دست به کار شستشوی مغزی و قفل سال موجودیت خود در سطحی نسبتاً و

کارگر به زنجیره خالفت و وحی و خرافه و های کردن شعور انسان ها، از جمله توده

از تاریخ ای همه ابزارهای مورد نیاز بقای حاکمیت سرمایه بوده است. اساسًا در نقطه

رده است به مثابه بدیلی ارتجاعی و فاشیستی در مقابل کمونیسم طبقه کارگر سر باز ک

و تاریخاً همه جا این رسالت را به دوش کشیده است. جمعیت کثیری از بردگان 

مزدی گرسنه مصری و جاهای دیگر را با آویختن به دار ذلت، خفت و حقارت کارهائی 

مانند اطعام مساکین، صدقات، برکات و خیرات، از لحاظ غذا، پوشاک، دارو و آموزش 

ذر خوشه چین بسیار موفق و ماهر و چیره دست سازماندهی نموده است. در این گ

سرمایه شده است. سرمایه داری خیل عظیم کارگران را های و بربرمنشیها سبعیت

حاصل استثمار آنان را سرمایه و مایملک سرمایه داران های گرسنه و کوه اضافه ارزش

دریای  ساخته است. مافیای دینی سرمایه داران اخوان المسلمینی، قطره کوچکی از

تولید شده توسط همین کارگران گرسنه و های بی کران همین اضافه ارزش

همزنجیرانشان را ساز و کار حلق آویزی همین بردگان مزدی به دار ولینعمتی و حاتم 

بخشی و مقام الوهی و منجی گری خود نموده اند. نظام سرمایه داری با تشدید بی 

داشت، دارو و درمان را از کارگران سلب کرده مهار استثمار کارگران امکان هر نوع به

است و سرمایه داران اخوان المسلمینی شبنمی از رود پرخروش اضافه ارزش تولید 

شده توسط همان کارگران را وثیقه دلبستگی، انقیاد، عبودیت و دخیل بندی آنان به 

مه امکانات بوته کرامت و رهائی بخشی و اعجاز انسانی خود نموده اند. سرمایه داری ه

مصادره کرده ها کارگری را برای افزایش سود سرمایههای آموزشی کودکان خانواده

است و سرمایه دار اخوان المسلمینی سوء استفاده جنایتکارانه از این وضعیت و گسیل 

را دریای گل آلود ها برای کمک به آموزش کودکان طبقه آنها جوانان همین خانواده
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 83قدرت خود نموده است. اخوان المسلمین در طول های صید عظیم ترین ماهی

سال این کارها را انجام داده است و در همین راستا به نیروئی قابل محاسبه و مهم 

برای سازماندهی وسیع فاشیستی ضد کارگری و حمام خون جنبش ضد سرمایه داری 

ن اندازه برنده اخوان المسلمین به همیهای طبقه کارگر تبدیل شده است. برگ

محدود نمی گردد. دائره حضور، نفوذ و میدان داری این جریان به فاصله مرزهای مصر 

محدود نیست. ارتجاع حماس فقط شاخه فلسطینی آن است. در اردن نیروی عظیمی 

های دارد، در هیچ یک از کشورهای عربی نیست که دست به سازماندهی شبکه

ساله سیاه خود سوای آنچه باالتر  83جودیت دخالتگر اجتماعی نزده باشد. در طول مو

دارد که باز هم قدرت تأثیر وی در معادالت سیاسی روز و به ویژه ای گفتیم کارنامه

برد. روزگاری که تمرکز می محاسبات بورژوازی جهانی و از همه مهم تر امریکا را باال

مونیسم طبقه کارش بر ایفای نقش یک بدیل ارتجاعی و فاشیستی اواًل در مقابل ک

بوده « کمونیسم»کارگر و ثانیاً مقابل اردوگاه جهانی سرمایه داری دولتی موسوم به 

و برای تبدیل این توهمات به نردبان قدرت خود ها است، در جلب توهم توده

داشته است. اعدام سران مرتجع و زعمای شیادش توسط دولت ناصر، در هائی موفقیت

و فعالین جنبش کارگری به دست همین دولت، کم و ها کنار اعدام گسترده کمونیست

بیش شانسی را نصیب این باند ساخت که تبعید عنصر فاشیست، دژخیم و جالدی 

مانند خمینی نصیب ارتجاع هار اسالمی سرمایه در ایران ساخت. در اینجا نیز خالی 

ش کارگری ماندن میدان از هر میزان حضور مؤثر و آزاد فعالین ضد سرمایه داری جنب

ون نمائی، معرکه گیری سیاسی، توهم آفرینی و شستشوی مغزی یراه را برای اپوزیس

توسط اخوان المسلمین هموار کرد. بورژوازی مذهبی مصر به یمن همین ها انسان

ای موهبت توانست سوای سهم گسترده خود در مالکیت سرمایه اجتماعی، در پاره

تی سرمایه را نیز به چنگ آرد. در همین سهم قدرت خود در ماشین دولها دوره
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پارلمان را در اختیار خود داشت و در سایر های کرسی %20انتخابات دوره پیش حدود 

 نیز کم و بیش دستی در قدرت سیاسی حاکم داشته است.ها دوره

را در دست دارد، اما تا جائی که به ها ارتجاع هار اسالمی در مصر همه این سالح

نیز در اختیار اوست. ها شود برگی برنده تر از همه این برگمی بوطشرائط روز مر

طبقه بورژوازی مصر و قطب قدرت مسلط سرمایه جهانی در دل این اوضاع و در 

شرائطی که رفتن حسنی مبارک حتمی است نیازمند دولتی هستند که جنبش 

ا به بهترین کارگری مصر را هر چه دهشتبارتر سرکوب کند، امنیت و ثبات سرمایه ر

های وجه تضمین نماید. یار، یاور و همراه دولت درنده اسرائیل باشد، حتماً توصیه

صندوق جهانی پول و بانک جهانی و همه منویات و منشورهای نظام بردگی مزدی را 

ارج نهد، همه این کارها را انجام دهد و در مجموع با سرمایه جهانی و سیاست مطاع 

همپیوند باشد. نکته اساسی این است که هیچ دولتی  قطب مسلط آن، همجوش و

بدون حضور فعال و نافذ و میدان دار اخوان المسلمین قادر به انجام همه این امور و 

است ای نیست. این همان برگ برنده بسیار تعیین کنندهها ایفای موفق همه این نقش

ب طبقه بورژوازی خورد. همه احزامی که در دستان ارتجاع هار اسالمی مصر چرخ

شکنند، در این جای می و اجرای این وظائف سر و دستها مصر برای انجام این رسالت

بحثی نیست. مشکل جای دیگری است. اینکه کل گروه ها، باندها و احزاب بدون 

 زعامت اخوان المسلمین از عهده انجام هیچ بخش این کارها بر نمی آیند. همه

تولیدی و سیاسی و حکومتی و شدت استثمار و بربریت خواهند برای تحمیل نظم می

سرمایه بر طبقه کارگر مصر به هر جنایتی دست زنند اما فقط ارتجاع هار اسالمی 

است که از تمامی توان الزم برای ایفای این نقش برخوردار است. برخی از این احزاب 

ند، از این مرض دچار بیماری توهم به خود و توهم به ظرفیت نظام بردگی مزدی هست

کشند که گویا سرمایه داری کشوری مانند مصر، آن هم در می مهلک تاریخی رنج

سیاسی، آزادی تشکل، حقوق های شرائط تاریخی حاضر بناست با زبان آزادی فعالیت
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اولیه مدنی و اجتماعی و نوع این مسائل با طبقه کارگر گفتگو کند، برخی دیگر هر 

که بتوانند تعزیه گردان سیر رویدادها باشند. در هر حال چه هستند نیروئی نیستند 

آنچه بدیهی است این است که بار این امانت بزرگ فقط بر دوش ترکیبی از قوای 

تواند قرار گیرد که اخوان المسلمین صدرنشین و سکاندار آن می طبقاتی بورژوازی

یستی اسالمی مصر دانند و وجود این برگ در دست ارتجاع فاشمی باشد. این را همه

بینند. گفتگوهای این چند روز و چند وقت هم، فقط بر سر همین بوده می را همه

گرفت تا پس می و مذاکراتی که باید ابتدا با فراغ بال در پس پرده انجامها است، بحث

از استحکام، بلوغ، رفع نقص و آب بندی کامل از پرده برون افتد و در اجالس همه 

لیمان و سران حزب حاکم و اعضای دولت مبارک لباس رسمی و احزاب با عمر س

های علنی پوشد. یک مشکل اصلی این روند آن بود که در اینجا نیز باید تمامی تجربه

ایران و عروج دولت اسالمی سرمایه در آنجا، با حزم اندیشی و دقت  57جنبش سال 

 ر مصر و دنیا باید یقینکامل مورد توجه قرار گیرد. بورژوازی امریکا و متحدانش د

اخوت را پاسدار خواهد بود. های کردند که اخوان المسلمین واقعاً همه قید و شرطمی

نهد و از جمله اینکه به سیاق جمهوری اسالمی و مافیای می به همه قیود گردن

مسلط روز این دولت سر و صدای باج خواهی و زیادت طلبی راه نمی اندازد. اکنون به 

سد که پروسه توافقات ولو به صورت اضطراری، ولو با تمامی اگر و اماها و رمی نظر

احتمال کم و زیادها و نقض عهدهای بعدی به هر حال به فرجام رسیده است. کل 

سرمایه جهانی در زمینه چگونگی حفظ و ماندگارسازی سرمایه داری، چگونگی تقسیم 

صر به وحدت الزم دست سهم مالکیت و قدرت، چگونگی سرکوب جنبش کارگری م

یافته است. تواققاتی صورت گرفته است که متضمن معماری نظم آتی هر چه توحش 

جنبش جاری خواهد بود. حزب دولتی حسنی مبارک، افراد های بارتر سرمایه بر ویرانه

کابینه وی، اخوان المسلمین و طیفی از احزاب ریز و درشت بورژوازی جای دولت 

رسد که طبقه کارگر مصر نیز زیر فشار می ت. چنین به نظرکنونی را خواهند گرف
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فروماندگی ناشی از سالیان دراز سرکوب شدن و اسیر رفرمیسم راست و چپ بودن به 

طبقه بورژوازی مصر، به قطب قدرت مسلط سرمایه جهانی و به هارترین بخش ارتجاع 

بر او تحمیل کند. این را ها فاشیستی اسالمی اجازه خواهد داد که همه این سیه روزی

بزرگ در امتداد همه فجایع تاریخی دیگری است که بر سر جنبش کارگری ای فاجعه

جهانی تلنبار گردیده است. در این چند روز جار و جنجال زیادی راه افتاده است که 

گویا اخوان المسلمین همطراز اخوی ایرانی خود نیست!! گویا خیلی منعطف تر، مالیم 

تر است!! این حرف تا حدودی هم درست است اما بیش از حد هم دروغ، تر و معتدل 

 مزورانه و نادرست است. درست تا جائی که به مماشات با کل سرمایه جهانی مربوط

شود و دروغ و تا مغز استخوان مزورانه وقتی که به طبقه کارگر و جنبش کارگری می

رژوازی بین المللی و در در رأس کند. این همان چیزی است که بومی مصر ارتباط پیدا

شکند. به همین دلیل هم دائره توافقات فقط بر می آن امریکا نیز برایش سر و دست

سر انتقال قدرت از حسنی مبارک به ائتالف نیرومندی از بورژوازی مصر با زعامت 

اخوان المسلمین محدود نمی ماند. حتی تطهیر و تزکیه ارتجاع هار اسالمی مصر هم 

گیرد و اخوان المسلمین خود پیشگام می قرارها ستور کار مدیای سرمایه و دولتدر د

ایران  57شود. بسیار جالب است که در این قسمت هم تجربه جنبش سال می این کار

شود. در آن جا خمینی بود که دجال وار با یدک کشیدن می به دقت مورد توجه واقع

ب ساخته و پرداخته کارگاه جنایت سرمایه صدها قطار نیرنگ و دروغ و شیادی و فری

داری سخن از آزادی احزاب، آب و برق رایگان برای کارگران، رعایت حقوق زنان و 

جمهوری نوع فرانسوی زد. در اینجا نیز اخوان المسلمین همین ترفندها و ترهات را 

در  هادهد. آنمی خورد طبقه کارگر مصر و معترضان توحش اسالمی سرمایه در جهان

کنند که دروغ بودن و ترفند بودن این کریه ترین تبلیغات حتی می شرائطی این کار را

گردد. همین دیروز بود که نماینده ارشد آن ها، می از حلقوم سرانشان هم فریاد

در مصاحبه با بی بی سی بسیار زمخت و بی شرم و دژخیم صفت «  کمال الحباوی»
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المی در مصر است، که به وجود دولتی مانند کرد که خواستار دولت اسمی اعالم

 جمهوری اسالمی ایران و رئیس جمهوری مانند احمدی نژاد با همه وجود افتخار

احمدی نژاد در های از گفتهها که میزان شناعت و ابعاد وقاحت آنهائی کند. حرفمی

 مورد انکار هولوکاست هیچ کمتر نبود و هیچ دست کمی نداشت.  

و در اعتراض ها پیش در عمق کارخانهها در پیش است. جنبشی که سالروزهای بدی 

به فشار استثمار و گرسنگی و بی داروئی و بی مسکنی و فقر و فالکت و سیه روزی 

و ها کارگری در هفتههای آغاز شد. جنبشی که با فراخوان نسلی از جوانان خانواده

رها را تسخیر کرد، جنبشی که و میادین بزرگ و کوچک شهها روزهای اخیر خیابان

ماشین دولتی مصر را تا آستانه سقوط پیش راند، اینک به صورت هولناکی آماج 

قدرت سرمایه قرار گرفته است. این جنبش با خطر شکست های شلیک همه زرادخانه

رو به رو است، فقط به این دلیل که از حداقل انسجام، استخوانبندی و سازمانیابی آگاه 

 ر لغو کار مزدی برخوردار نیست. و افق دا

چه باید کرد؟ باید حلقه واقعی ضعف و عامل اساسی شکست را چسبید، باید در 

تدارک جراحی این حلقه و این عامل بر آمد. باید دست به کار برپائی شوراهای 

کارگری ضد کار مزدی شد، در درون این شوراها متشکل گردید شوراها را به هم 

را ظرف اعمال قدرت ها ری کرد. این شوراها و شبکه سراسری آنپیوند زد و سراس

برحق ضد سرمایه داری را های متحد طبقه کارگر علیه سرمایه نمود. باید خواسته

سنگر یک جنگ نیرومند علیه سرمایه ساخت. خواستار محو هر نوع دولت باالی سر 

حمله کرد، چرخ تولید  خود شد. به شریان حیات سرمایه، به رابطه تولید اضافه ارزش

سود را از چرخش باز داشت، خواستار برنامه ریزی کار و تولید و تعیین سرنوشت 

گردید، با صدای بلند فریاد زد ها توسط شوراهای ضد کار مزدی آنها زندگی انسان

گیرد باید در خدمت ارتقاء هر چه می شود و کل کاری که انجاممی که آنچه تولید

ت، رفاه اجتماعی، آموزش و بهداشت و درمان و زندگی سراسر آزاد بیشتر سطح معیش
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و بی نیاز همه افراد قرار گیرد. باید خواستار برچیدن بساط حکومت شوندگی شد. 

آزادی بدون هیچ قید و شرط بیان، تشکل و مطبوعات خواست. برابری کامل زنان و 

ممنوعیت مطلق کار  مردان و رفع هر نوع تبیضات جنسی و قومی را خواستار شد،

کودکان، الغاء قطعی هر نوع حکم اعدام را فریاد زد و خواستار شد. باید مسکن مدرن 

برای همگان، مهد کودک برای تمامی کودکان، بهداشت و دارو و درمان و آموزش 

بدون هیچ نوع ها بسیار پیشرفته برای همه و نگه داری از تمام سالمندان و همه این

ز حیطه داد و ستدهای پولی را خواست. راه جلوگیری از شکست، هزینه و خارج ا

پیش کشیدن این خواسته ها، متشکل شدن شورائی و پیکار مستمر و فزاینده و رشد 

یابنده برای تحمیل بیشترین مطالبات بر سرمایه با هدف تعیین تکلیف نهانی با نظام 

 ست. سرمایه داری و کفن و دفن این نظام در گورستان تاریخ ا

کارگر مصر تا امروز در خیابان ها، در میدان ها، محالت و مراکز کار در حال های توده

به رفتن مبارک محدود مانده است. ها مصاف بوده اند. در طول این مدت همه حرف

خواست، این بخش اکنون حمایت کل بورژوازی می بخشی از بورژوازی مصر همین را

تا یکه تاز و قدرتمند ادامه حاکمیت اند با هم آمادهها نجهانی را با خود دارد و همه آ

کارگر در شرائط های سرمایه داری را بر طبقه کارگر مصر تحمیل کنند. اینکه توده

روز از چه موقعیت و کدام درجه انسجام و تدارک برای مقابله با بورژوازی برخوردار 

تا چه اندازه برای قوام و است به صورت دقیق معلوم نیست، اینکه از فرصت موجود 

تشکل و تجهیز ضد سرمایه داری خود استفاده کرده است یا نکرده است نمی دانیم. 

یک چیز بسیار روشن است. باید دست به کار شد. باید کاری کرد که سرمایه داری 

ضد های مصر و سرمایه جهانی زیر فشار اعتراضات و مبارزات و زیر فشار خواسته

رگران، زیر فشار قدرت سازمان یافته شورائی آنان، قادر به برقراری سرمایه داری کا

نظم سیاسی سرمایه نشود، باید نظام بردگی مزدی مصر با اختالل هر چه سراسری تر 

هر چه عظیم تر طبقه های در نظم تولیدی سرمایه رو به رو گردد. باید تحقق خواسته
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اسی و تولیدی سرمایه مسیر تداوم کارگر به بهای اختالل هر چه نیرومندتر نظم سی

پیکار طبقاتی کارگران گردد. برای این کار باید همه کارگران در همه نقاط دنیا دست 

 به کار شوند. 
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   2007دوم فوریه      بورژوازی امریکا و تاکتیک چالش شکست! جنگ عراق،

 

محافل دیری است که شکست امریکا در جنگ عراق به گفتگوی مشترک همه 

تبدیل شده است. همه از   CIAسیاسی جهان حتی کاخ سفید و پنتاگون و سازمان 

گویند اما اینکه چه چیز شکست خورده است و حصول کدامین می شکست سخن

اهداف با شکست مواجه شده است؟ موضوعی است که یا بحث نمی شود و یا به 

متحد وی های امریکا و دولتگردد. شکست بورژوازی می غلط به اذهان القاءای گونه

در جنگ خاورمیانه اگر نه در دراز مدت، اما در کوتاه مدت، شکست بسیاری از هدفها 

رویکردهای جنگ ای بالکان، افغانستان، عراق و پارههای و انتظاراتی است که جنگ

به طور ها کرده است. این هدفمی افروزانه دیگر قطب مسلط سرمایه جهانی، دنبال

  عبارت بودند از:  مختصر

. ایجاد فضای سیاسی و میلیتاریستی متناسب با ملزومات عقب نشینی استراتژیک 1

که تاخت و تاز بالمنازع و بی مرز ای و مطمئن جنبش کارگری بین المللی به گونه

بورژوازی برای بازتقسیم مجدد کار الزم و اضافی به زیان طبقه کارگر و به نفع 

در سطح جهانی با مقاومت مؤثری مواجه نشود. در این رابطه ها افزایش سود سرمایه

بحث بر سر این نیست که آرایش قوای جنبش کارگری در روزهای تدارک جنگ، 

سد مقاومی در مقابل تعرضات سرمایه جهانی یا تهدیدی تعیین کننده برای این 

تی تعرض بوده است. جنبش کارگری بین المللی به طور مسلم از چنین موقعی

برخوردار نبوده و در شرائط حاضر هم نیست. مسأله واقعی این است که ضربات 

مستمر بحران اقتصادی جاری و مخاطرات بالفعل آن برای شیرازه بقای نظام سرمایه 

داری، سازماندهی وسیعترین تهاجمات علیه سطح معیشت و امکانات اجتماعی 

ملزومات بازتولید سرمایه بین  وها کارگران دنیا را به جزء الیتجزای پیش شرط

المللی مبدل ساخته است. بورژوازی ناگزیر است به صورت استراتژیک به این نیاز 
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موضوعی است که  جاد فضای مناسب این تهاجم و تعرض،پاسخ دهد و تالش برای ای

سرمایه داری کالً و قداره بندان حافظ نظم سیاسی و تولیدی سرمایه در های دولت

نسبت به اهمیت آن غفلت نمی ورزند. جنگ عراق و جنگهای ای لحظهجهان، هیچ 

ماقبل و مابعد آن، در ساختار این استراتژی جایگاه جدی داشته است و برنامه ریزی 

تداوم این جنگ افروزیها، با همین هدف دستور کار نظام سرمایه داری در سالهای 

 آتی خواهد بود. 

ریکا در زنجیره اعمال نظم تولیدی، سیاسی و . تضمین نقش سرکردگی بورژوازی ام2

که سرمایه داری ایاالت متحده در پرتو ایفای ای میلیتاریستی سرمایه جهانی به گونه

این نقش بتواند بیشترین سهم اضافه ارزش تولیده شده توسط طبقه کارگر بین 

دهد. المللی را از دست قطبهای رقیب سرمایه جهانی خارج سازد و به خود اختصاص 

مجدد درون سرمایه بین المللی، تشدید های احراز این موقعیت در آستانه قطب بندی

های روزافزون بحران ساختاری نظام سرمایه داری، عروج تهدید آمیز قطب

کاپیتالیستی نیرومند مانند چین، هند، روسیه و اتحادیه اروپا، برای سرمایه اجتماعی 

 نماید. می شت سازی را تعیینایاالت متحده جایگاه حیاتی و سرنو

. پاالیش نظم سیاسی سراسری سرمایه جهانی و یکپارچه کردن آن در راستای 3

اهداف یاد شده، تصفیه دولتهای متزلزل و فاقد صالحیت الزم برای تضمین ثبات 

و شرائط سیاسی ها سیاسی سرمایه داری از نوع دولت صدام و طالبان، برچیدن زمینه

مانند جمهوری اسالمی ها برخی رژیمهای و زیادت طلبیها اج خواهیو بین المللی ب

هائی و باالخره تسویه حساب با بقایای متالشی سرمایه داری دولتی سابق و حکومت

   مانند یوگسالوی پیشین، کوبا، کره شمالی و ..... 

زی، میانه و آسیای مرکو سیاسی بورژوازی امریکا در خاور. تسلط مستقیم اقتصادی 4

دیگر سرمایه جهانی های به عنوان یک اهرم نیرومند در پیشبرد پروسه رقابت با قطب

تولید شده توسط کارگران جهان، های و دستیابی به بیشترین سهم اضافه ارزش
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نفتی بین النهرین، سواحل شرقی و شمالی و غربی دریای خزر، های تصاحب سرمایه

مریکا در خلیج فارس و بزرگراههای آبی تحکیم بیش از پیش موقعیت استراتژیک ا

حمل انرژی، حضور اقتصادی، سیاسی و نظامی بسیار مؤثرتر و مستقیم تر در 

که برای سرمایه داری جهانی از اهمیتی بسیار ویژه و ممتاز برخوردار ای منطقه

  است. 

 امریکا در جنگ خاور میانه را باید با  شکست، موفقیت و درجات نسبی برد و باخت

توان می و انتظارات مورد داوری قرار داد. در یک نگاه بسیار سادهها نگاه به این مؤلفه

دید که جنگ عراق نه فقط بورژوازی امریکا را در حصول این هدفها گامی به جلو 

نبرده است که ضربات مؤثری بر استخوانبندی استراتژی ایاالت متحده در پیگیری 

قعیت بورژوازی بین المللی در مقابل جنبش کارگری این اهداف وارد ساخته است. مو

جهانی نسبت به روزهای پیش از جنگ عراق یا جنگهای اخیر بطور کلی، مستحکم 

تر نشده است و اگر هم شده باشد، نه از برکت جنگ افروزیها که تابعی از عوامل 

دیگر بوده است. نقش دولت امریکا به لحاظ سرکردگی در اعمال نظم سیاسی و 

رقیب سرمایه بین المللی های تولیدی جهانی سرمایه و موقعیت وی در مقابل قطب

نیز تقویت نشده است که بالعکس به صورت بارز تضعیف گردیده است. فروماندگی 

نظامی دولت بوش در کار مستقر ساختن یک رژیم دست نشانده منحل در تار و پود 

عتبار کاخ سفید را حتی در میان اقمار امریکائی، اهای برنامه ریزیهای مطلوب سرمایه

امریکا به طور محسوس کاهش داده است و نیروهایی رقیب و ای سیاسی خاورمیانه

باج خواه منطقه را به اتخاذ مواضع تعرضی نیرومندتر تحریص کرده است. دولت 

بورژوازی اسالمی ایران در قیاس با روزهای قبل از شروع جنگ عراق از موقعیت 

برخوردار است و هم اکنون موقعیت حساسی را در برنامه  ی تریسیاسی قو

روز اقتصادی و سازماندهی نظم سیاسی سرمایه داری عراق داراست. های ریزی

تضعیف متحدین امریکا در خاور میانه مانند دولت سنیوره و اقتدار بیشتر ارتجاع 
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یل به غرب و حزب اهلل در لبنان، کاهش چشمگیر اعتبار نیروهای فلسطینی متما

پیشرفت متقابل ارتجاع حماس، تنزل فاحش موقعیت دولت اسرائیل و بایگانی شدن 

امریکائی، ظهور امکانات گسترده تر برای بهره گیری های «طرح صلح» کامل 

جمهوری اسالمی از موقعیت حزب اهلل و حماس و همانندان برای مطالبه سهم 

جهانی همه و همه موضوعاتی هستتند اقتصادی و نقش سیاسی نیرومندتر در عرصه 

که رخدادهای ناشی از تهاجم نظامی امریکا به عراق در تحقق آنها نقش کارا داشته 

 است. 

سهمگین مالی جنگ عراق به نوبه خود موقعیت اقتصادی امریکا را در های هزینه

ر مقابل رقبای جهانی آن کاهش داده است. تراز مبادالت بازرگانی ایاالت متحده د

مقابل چین یک نمونه آشکار این تغییر توازن است. اقدام اخیر دولت چین در زمینه 

میلیارد دالر ذخائر ارزی خود به یورو به جای دالر، اعالم آمادگی  10 000تبدیل 

ممالکی مانند ایران و لیبی و لتونی و رومانی و دیگران برای دست یازی به همین 

ای و بیکارسازی در امریکا، کاهش نرخ سود پاره جابجائی، گسترش موج نوین بیکاری

از انحصارات عظیم صنعتی و مالی این کشور و تأثیر گذاری آن بر نرخ سود 

اروپائی شریک آنها، کاهش نرخ برابری دالر در مقابل یورو و ارزهای دیگر های شرکت

امریکا متأثر  یا رخدادهای مشابه اینها به نوبه خود از تهاجمات میلیتاریستی بورژوازی

  بوده اند. 

تالش بورژوازی امریکا برای تسلط بر منابع انرژی خاور میانه و آسیای مرکزی همراه 

و اقتصادی این کشور در خلیج فارس و منطقه نیز به  با تقویت موقعیت استراتژیک 

طور محسوس با شکست مواجه بوده است. عواقب جنگ عراق و تزلزل بارز اتوریته 

سابق شوروی با رژیم اسالمی را های ظامی امریکا، مناسبات جمهوریسیاسی و ن

بیش از پیش استحکام بخشیده است و برخی چشم اندازهای اقتصادی امریکا در این 

کشورها را دچار مخاطره ساخته است. از اینها که بگذریم جنگ عراق در کاهش 
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لیه رژیمها و نیروهای اعتبار کارائی جنگ افروزیها و کودتاگریهای دولت امریکا ع

 مخالف در سطح جهانی تأثیر داشته است. آثار سقوط اعتبار این توحش گریها را

سرمایه داری امریکای التین از های توان در مناسبات میان امریکا و برخی دولتمی

 نوع رژیم ونزوئال به روشنی مشاهده کرد. 

ان گشوده است و موارد لیست پیامدهای شکست آمیز جنگ عراق برای امریکا همچن

توان به آنچه در باال گفتیم افزود، اما چیزی که در اینجا مورد بحث می دیگری را

است نه چند و چون این شکست که سیر آتی تداوم استراتژی امریکا در منطقه، 

کارگر و فرودست عراق در الی چرخ جنایات سرمایه جهانی و های سرنوشت توده

ه کارگر بین المللی در قبال جنگ افروزیهای سرمایه وظائف مهمی است که طبق

داری و آینده مردم کارگر عراق به عهده دارد. بورژوازی ایاالت متحده در جنگ 

جاری خاور میانه دچار شکست شده است اما سران کاخ سفید و کاًل قطب متحد 

از ای هو ثانیاند بورژوازی امریکا در مقابل این شکست راه تسلیم در پیش نگرفته

نوین و تدارک حمام خونهای گسترده تر و سراسری تر علیه های تدارک توطئه

بشریت غافل نمانده اند. شکست و پیامدهای آن، نمایندگان سیاسی و فکری 

بورژوازی امریکا را سخت به وحشت و جستجوی راه گریز انداخته است. اظهار 

کارتر رئیس جمهور سابق نظرهای کسانی مانند وزیر خارجه کنونی دولت بوش، 

و پنتاگون همه و همه ابعاد   CIAاز نمایندگان کنگره، سنا، سران ای امریکا، پاره

ان دهند. همه این کارکشتگمی ما قرارگسترده این وحشت و تقال را در پیش چشم 

تاریخ کودتا و شرارت و آتش افروزی، از محافظه کار تا دموکرات و موافق یا مخالف 

بطور یکصدا، اعتراف به شکست را با عربده ضرورت ترمیم شکست و  دولت بوش،

گویند که در فرهنگ می کنند.می انتقال شرائط روز به وضعیتی پیروزمندانه تکمیل

فئودالهای ایرانی هیچ تفنگی در دست هیچ دهقانی علیه هیچ اربابی شانس شلیک 

توم غیر قابل چون و چرا نداشت و پیروزی فئودال در مصاف با دهقانان یک باور مح
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شد. بورژوازی ایاالت متحده نیز همسان اربابان قرون گذشته تاریخ، تحمل می تلقی

پندارد و برآنند که شکست را به هر می شکست را سرآغاز سقوط در سراشیبی مرگ

  سیاق و لو به بهای نابودی بشریت با پیروزی جایگزین کنند. 

ی واشنگتن در خاور میانه با هدف جابجائی همه چیز گواه آن است که استراتژ

معادالت قدرت و پس راندن موج شکست در حال تغییر است. در مورد اینکه 

محتوای این تغییر یا تغییرات چه خواهد بود پیش بینی روند کار چندان ساده نیست 

 اما شواهد بسیاری حکایت از آن دارند که: 

مریکا نیست. انتظار دولت بوش این بود . ترکیب کنونی دولت عراق مورد رضایت ا1

که عراق به جزیره ثبات سرمایه، به اسرائیلی دیگر یا حداقل به دولتی از نوع اردن و 

عربستان سعودی و ایران سالهای قبل از انقالب در منطقه مبدل گردد. حاکمیت 

سیاسی بعد از جنگ عراق در دورنمای استراتژی واشنگتن، قرار بود نقشی تعیین 

کننده در تضمین سرکردگی امریکا در داربست نظم سیاسی و نظامی و اقتصادی 

جهان سرمایه داری ایفاء کند. این رؤیا اکنون به کابوس تبدیل شده است، نه به این 

معنی که نیروهای درون ارتجاع ائتالف حاکم عراق خواستار اجرای چنان نقش و 

در به ایفای این رسالت نشده اند. تهاجم مأموریتی نیستند، بلکه به این اعتبار که قا

نظامی امریکا شرائطی را پدید آورده است که حصول چنین موفقیتی را از دولتی با 

این ترکیب سیاسی و پیشینه و تناقضات سلب کرده است. از احزاب و نیروهای 

رسمی مرتجعی مانند مجلس اعلی، الدعوه، باند چلبی و همکیشان و باالخر 

م کرد که بگذریم، هر انسان شرافتمندی در هر کجای دنیا از جنگ و ناسیونالیس

شرارت و حمله نظامی امریکا نفرت داشته است. تحمیل ثبات سیاسی دلخواه 

کارگر و فرودستی که جنگ آنان را به های هارترین قطب سرمایه جهانی بر توده

نمی توانست  ایروزی سیاهتر از روزگار حکومت صدام سوق داده است، کار ساده

باشد. ارتجاع ائتالف بورژوازی حاکم عراق خواه به این دلیل و خواه زیر فشار تناقضات 
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فراوان دیگرش نمی تواند در اجرای نظم سیاسی مطلوب دولت بوش هیچ موفقیتی 

ندارد جز اینکه هر روز بیش از روز پیش استیصال و ای به چنگ آرد و چاره

ین گذر در پیش روی محاقل قدرت بورژوازی امریکا فروماندگی محتوم خود را در ا

  قرار دهد. 

. سوی دیگر ماجرا نیز ناتوانی ائتالف بورژوازی عراق در تحقق انتظارات امریکا را 2

کند. این ائتالف نیز از زمان سقوط حکومت صدام به بعد، می تکمیل و تشدید

ند. از منظر منافع حمایت نظامی و سیاسی امریکا را حالل معضالت خود نمی بی

نیروهای متشکله ائتالف، نهادن بوسه بر آستان حرمت کاخ سفید تا آنجا تقدس 

داشت که صدام را از سر راه عروج آنها به اریکه قدرت بردارد و حاکمیت آنها را 

مستقر سازد. با سقوط صدام مراوده نیروهای ائتالف و دولت بوش با توجه به خصلت 

وای مصیبت برای هر دو طرف چیز دیگری نبوده است. شرائط ناشی از جنگ، س

تاخت و تاز سبعانه ارتش اشغالگر امریکا در عراق هم برای توده کارگر و زحمتکش 

عراقی سخت دهشت انگیز است و هم بهانه به دست تروریسم توحش بار نیروهای 

ست. دیگر سرمایه جهانی، برای حضور هولناک خود در عراق داده اهای مرتجع بخش

هر دوی این موارد به نوبه خود، شانس بهره گیری ارتجاعی دولت موفت را از توهم 

سوزاند. از این که بگذریم، نیروهای تشکیل دهنده می مردم کارگر و زحمتکش عراق

دولت موقت به حکم پیشینه سیاه سیاسی خود بار تعهدات متنوعی را در مقابل 

کشند. مجلس اعالی اسالمی می دوش بخشهای مختلف بورژوازی بین المللی به

عراق دست پرورد سپاه پاسداران و دولت اسالمی بورژوازی ایران است. حزب الدعوه 

در تمامی عمرش جیره خوار رژیمهای مرتجع منطقه بوده است. ناسیونالیسم کرد 

را با فروش بی چون و چرای خود به ساواک شاه و حاکمان اش پروانه وطن پرستی

صعود به ها یه داری ایران تنفیذ کرده است. مسأله مهم برای همه ایندینی سرما

پلکان قدرت سیاسی و یافتن مکانی در ساختار قدرت دولتی سرمایه داری بوده است. 
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اساس محاسبات همگی آنان این بود که ارتش امریکا این انتظار را محقق خواهد 

رتش نه قاتق نان که قاتل ساخت و اکنون در دل شرائط بعد از جنگ، حضور این ا

جان است. همه این نیروها با مشاهده وضعیت جدید، روی کردن به دولت اسالمی 

بورژوازی ایران و استمداد از اقتدار نظامی، امکانات اقتصادی و نقش سیاسی این رژیم 

 یابند. ضرورت این رویکرد رامی در منطقه را به مثابه یک راه چاره در برابر خود

در گسترش روز به روز مناسبات میان دولت فعلی و حتی سلف وی با  توانمی

جمهوری اسالمی در همه قلمروها مشاهده کرد. شدت نیاز به تحکیم این روابط از 

سوی ائتالف حاکم به حدی است که جالل طالبانی به گاه انکار هر نوع کم خدمتی 

ود با چند واژه فارسی به دولت اسالمی، کوشید تا حتی آشنائی دست و پا شکسته خ

  را هم گواه ریشه دار بودن هر چه بیشتر همپیوندی با این رژیم سازد.

بخشی از استراتژی بورژوازی امریکا برای مقابله با عوارض شکست در جنگ عراق، 

تالش برای تغییر ترکیب نیروهای مؤتلفه درون رژیم فعلی عراق است. قدرت سیاسی 

روز استراتژی ایاالت متحده، باید بتواند تروریسم متکی  جدید عراق از منظر نیازهای

های به بخشهای مخالف امریکا در بورژوازی جهانی را زمینگیر کند، نارضائی توده

عاصی از حمله نظامی و متوهم به حاکمان سابق را تعدیل نماید، بتواند با اقمار 

ظم سیاسی و سپس امریکا در خاور میانه روابط متعارف و حسنه برقرار سازد. ن

امریکائی و دولت امریکا های تولیدی سرمایه داری عراق را در ارتباط با سرمایه

بورژوازی ایاالت متحده در جریان تغییر استراتژی خود برای تضمین نماید. 

مقابله با عواقب شکست جنگ، مستقل از موفق بودن و نبودن یا درجات 

بدنه نظامی و سیاسی باقی مانده از  متفاوت هر کدام از این حالتها، رجوع به

دهد و در این اواخر برای تحقق می رژیم بعث را یک راهکار الزم تشخیص

. فشار بر ائتالف حاکم برای مشارکت شمار این سیاست گامهائی برداشته است

زیادی از نظامیان و کادرهای سیاسی حزب بعث در اجالس اخیر تنها یکی از 
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ید است. توصیه دولت بوش به نوری المالکی برای تعویق این رویکرد جدهای جلوه

اعدام صدام حسین نیز اقدامی مرتبط با همین تغییر استراتژی بود. درخواستی که 

دولت موقت پذیرش آن را به سود خود ندید. کاخ سفید در اساس مخالف اعدام 

ام برایش صدام نبود زیرا بکارگیری نیروهای ابوابجمعی رژیم پیشین بدون وجود صد

رسد. هدف از تعویق می تا حدود زیادی معقول تر، بی دردسرتر و توجیه پذیرتر بنظر

حکم اعدام بیشتر این بود که این کار به تمهید مقدمات الزم برای اجرای استراتژی 

تواند منافع می کمک رساند. از دید سران واشنگتن آنچه که در حال حاضر  تازه

را کم یا بیش تضمین نماید و شکست مفتضحانه آنها را تا  بورژوازی امریکا در عراق

حدودی جبران کند استقرار یک دیکتاتوری سرکوبگر نیرومند در این کشور است. 

پس از سقوط صدام حسین و از جمله دولت نوری المالکی های هیچ کدام از دولت

باالتر اشاره کردیم. قادر به انجام این کار نبوده اند. یک دلیل مهم این امر سوای آنچه 

ویژگی و موقعیت و زمینه روی کار آمدن این دولتها بوده است. نیروهای متشکله این 

دولتها تمامی قدرت و موجودیت خود را مدیون تهاجم نظامی امریکا و جنگ افروزی 

ارتش متجاوز این کشور بوده اند، آنان نه فقط از هیچ نوع مقبولیتی در میان 

زحمتکش عراق برخوردار نیستند، که استخوانبندی سیاسی و  کارگر وهای توده

نداشته اند. ای تشکیالتی ریشه دار برای اعمال قدرت نیز در هیچ سطح و درجه

جنگ امریکا این نیروها را در مسند قدرت جاسازی کرد اما اینها هیچ دستگاه دولتی 

ر و سرکوب که شرط و سازمان پلیسی و ارتش و نهاد امنیتی و بساط الزم اعمال قه

های حیات دولتهای بورژوائی مخلوق جنگ افروزی سرمایه بین المللی و ارتش

متجاوز امپریالیستی است به همراه نداشتند. اگر جمهوری اسالمی ایران در روزهای 

پس از انقالب بهمن سوای موقعیت ضعیف و مستأصل جنبش کارگری ایران از 

واک مجهز و دستگاه وسیع پلیس و ژاندارم رژیم شاه امتیازاتی مانند ارتش آماده و سا

برای سرکوب انقالب برخوردار بود، دولتهای مخلوق جنگ امریکا در عراق از رژیم 
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است که سران واشنگتن آن را ای پیشین چیز زیادی به همراه نداشتند. این نکته

ه بدنه کنند و اینک در استراتژی تازه خود به آن توجه دارند. رجوع بمی درک

حکومتی رژیم بعث قرار است این مشکل را حل کند. نسخه پنتاگون برای تشکیل 

دولت بعدی عراق سازمان دادن یک ائتالف نیرومند متشکل از نیروهای درون رژیم 

کنونی و نهادهای مهم نظامی و پلیسی و سیاسی و امنیتی رژیم صدام است. گفتگوی 

شود بیشتر حول می اخل مرزهای عراق مربوطجاری تغییر استراتژی تا آنجا که به د

زند. این موضوعی است که برای ناسیونالیسم کرد، مجلس اعال، می این مهم دور

حزب الدعوه و طیف متحدان آنها خوشایند نیست اما امریکا برای غلبه بر وضعیت 

موجود به آن نیاز دارد. اتخاذ این سیاست حمایت برخی از دولتهای عربی دوستدار 

آورد. امری که به نوبه خود حلقه دیگری از می امریکا در خاور میانه را نیز به دنبال

زنجیره تالشهای استراتژیک ایاالت متحده است و کفه توازن قوای میان امریکا و 

سازد. بعداً خواهیم گفت می سنگینها نیروهای رقیب را به سود اولی و به زیان دومی

نیز برای دولت بوش نمی آفریند. در یک نگاه ای زهکه این رویکرد هیچ شانس تا

توان حدس زد که سود نهائی این تغییرات باز هم عاید رژیم دژخیم می ساده

 بورژوازی اسالمی ایران خواهد شد. 

آنچه گفتیم تنها بخشی از رویکرد تازه در استراتژی امریکا در رابطه با عراق و خاور 

امریکا بدون در جای خود نیازمند بررسی است.  میانه است. بخشهای دیگر آن نیز

تضعیف موقعیت سیاسی رژیم اسالمی و همزمان پیوند زدن بیش و بیشتر 

منافع اقتصادی و سیاسی بورژوازی ایران با سیاست خارجی و اهداف 

بورژوازی  اقتصادی بین المللی خویش، قادر به حل معضل عراق نمی باشد.

یا سایر رویدادهای دوره اخیر به اهمیت ها امی لشکرکشیامریکا تاریخاً و جدا از تم

وقوف حداکثر داشته است و همین مسأله در جای خود یکی  این همپیوندی و ادغام 

ساله حاکمیت  28کرده است. دوران می از هدفهای لشکرکشی به عراق را هم تعیین
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دو حزب جمهوری اسالمی قدم به قدم و با وضوح تمام بیانگر آن است که هر 

دموکرات و جمهوریخواه برای حصول این هدف به تمامی راههای ممکن متوسل 

و در این راستا ترغیب صدام برای حمله به ایران درست همان سیاستی را اند گردیده

کرده است که تحمل خضوعانه اشغال سفارت امریکا و گروگان گرفتن می دنبال

گسترده کارزار مقابله با دستیابی ایران  دیپلماتهای این کشور، به همین سیاق تدارک

 یا تهدید جمهوری اسالمی به حمله نظامی همان هدفی را تعقیبای به انرژی هسته

نموده است که راهکارهای متنوع برقراری مراودات حسنه و مناسبات سیاسی و می

جم برای تهاای اقتصادی نزدیک با این رژیم. هیچکدام از دولتهای امریکا هیچ نقشه

واقعی نظامی به ایران و جایگزینی جمهوری اسالمی با رژیمی دیگر از این طریق در 

و همه آنها به عواقب زیانبار آن برای سرمایه داری امریکا و سرمایه اند سر نداشته

داری جهانی وقوف داشته اند. مسأله اساسی برای امریکا متقاعد کردن سران دولت 

بیش و بیشتر و انطباق توقعات های صراف از باج خواهیاسالمی بورژوازی ایران به ان

دولت امریکا و مراکز کلیدی قدرت قطب های و سیاستگذاریها خود با برنامه ریزی

مسلط سرمایه جهانی بوده است. در سوی مقابل، رژیم اسالمی نیز از آغاز تا امروز، از 

جار و جنجالهای امریکا  ، از«شولد» و توسل به  « کنترا» حمله به سفارت تا واقعه

ستیزانه خمینی و احمدی نژاد تا امریکاگرائی رفسنجانی و گفتگوی تمدنهای خاتمی 

همگی همسو و هم هدف خواستار صحه گذاری امریکا و غرب بر انتظارات و توقعات 

بورژوازی ایران و قبول موقعیت برتر جمهوری اسالمی در منطقه بوده اند. محتوای 

ولتهای امریکا و جمهوری اسالمی هیچگاه از دائره امتیازگیری و باج مشاجرات میان د

خواهی از همدیگر فراتر نرفته است. نکته مهم این است که این مشاجره تا این زمان 

در همه فراز و فرودهایش به سود رژیم اسالمی و به زیان امریکا پیش رفته است و 

را هر چه بیشتر به نفع دولت شکست امریکا در جنگ عراق کفه این سود و زیان 

اسالمی بورژوازی اسالمی سنگین تر ساخته است. این روندی است که برای سران 
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کاخ سفید قابل تحمل نیست اما برای مقابله با آن نیز سوای توسل به همان 

 راهکارهای نوع گذشته هیچ تدبیر و چاره اندیشی دیگری در پیش روی ندارند. 

یک در خاور میانه، در رابطه با جدید استراتژهای رنامه ریزیتالش دولت امریکا در ب

جمهوری اسالمی، به عنوان یک شرط چالش شکست در جنگ عراق، مشتمل بر 

کوشد که: می از کارکردهای ظاهراً متناقض اما اساسًا همسو است. امریکاای مجموعه

د. ثانیًا فشار بین اوال قطب متحدین خود در خاور میانه را وسیعتر و نیرومندتر ساز

المللی بر دولت اسالمی را افزون تر کند. ثالثًا به کمک نتایج حاصل از فشارهای بین 

های المللی، قرار دادن رژیم اسالمی در موقعیتی ضعیف تر و کاهش باج خواهی

بورژوازی ایران و باالخره تن دادن به قبول برخی امتیازات، توافق دولت اسالمی را 

ی نظم سیاسی و تولیدی سرمایه داری در عراق جلب نماید. آنچه دولت برای برقرار

بوش در روزهای اخیر انجام داده است، اجماع این سیاستهای متناقض اما همسو و 

سیاست پردازان کاخ سفید  سازد. می متناظر به حصول یک هدف را در خود منعکس

و پیوند زدن سوریه به  « بشار اسد» از یکسو فعالیت وسیعی را برای جلب دولت 

متحدان امریکائی شروع کرده اند، از دولت سنیوره در در مقابل حزب اهلل و نیروهای 

مخالف وی در لبنان حمایت جدی بعمل آورده اند. برای متقاعد نمودن رژیم هلموت 

در کار برقراری ارتباط فعال با نیروهای غرب گرای فلسطینی و ایزوله نمودن بیشتر 

کا، دست به کار بوده اند. به شروط دولتهای روسیه و چین برای تهیه حماس و شر

یک متن مشترک تحریم علیه جمهوری اسالمی و تصویب این متن در شورای امنیت 

که در مجموع قرار دادن بورژوازی ایران در هائی سازمان ملل تن داده اند. تالش

در متن همین تالش ها، بر  نماید، اما همزمان درستمی موقعیتی ضعیف تر را دنبال

ضرورت گفتگو با دولت اسالمی بورژوازی ایران به اندازه کافی اصرار ورزیده اند. 

پیوسته های تعارضات صوری، حلقهای کوششها و سیاست پردازیهائی که به رغم پاره
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دیپلوماسی روز ایاالت متحده را در کارزار فرار از قبول واقعیت شکست در جنگ 

  دهد. می عراق تشکیل

رسد این است که پروسه می در یک نگاه بسیار ساده آنچه از همه بدیهی تر به نظر

چالش شکست از سوی دولت بوش سوای فرو رفتن ژرف تر امریکا در باتالق 

جدید سرانجام دیگری نمی تواند داشته باشد. بورژوازی کالً و از جمله های شکست

جر جبری طبقاتی و تاریخی خود و به حکم دولت وقت ایاالت متحده زیر فشار تح

عقب ماندگی سرشتی افکار منبعث از مصالح و منویات ماندگارسازی سرمایه داری از 

فهم یک حقیقت شفاف علمی و تاریخی عجز دارند، این حقیقت روشن که تحمیل 

ملزومات بقای نظام بردگی مزدی حتی در شرائط زمینگیری و بی سازمانی و بی 

کاری دشوار، متضمن سقوط در هولناک ترین  کارگری جهانی باز هم  افقی جنبش

ی در قبال این توحشها است. استراتژ سنگین گردابهای توحش و پرداختن تاوانهای 

بر غلیه بر وضعیت حاضر در برابر ای جدید امریکا در خاور میانه هیچ چشم انداز تازه

رودست عراق تاوان تهاجم امریکا را با بورژوازی امریکا قرار نمی دهد. مردم کارگر و ف

از دست دادن کل زندگی و دار و ندار خود پرداخت کرده اند. بورژوازی امریکا 

میلیونها کارگر و زحمتکش این سرزمین را به طور کامل از هستی ساقط کرده است 

خواهد صدام را سرنگون کند!! این توده وسیع کارگر و زحمتکش می به این بهانه که

با هدف بازگرداندن بدنه سیاسی و نظامی ها ی تواند شاهد تکرار کلیه این جنایتنم

رژیم صدام به اریکه قدرت باشد!!. ائتالف کنونی حاکم بر عراق نیز به رغم نیاز مفرط 

قدرت خود و قبول موقت راهکارهای واشنگتن، این رویکرد را در های به تحکیم پایه

 ر خود از ساختار نظم سیاسی سرمایه داری عراقدرازمدت راه تضعیف ییش و بیشت

نماید. دولت می که بی اعتمادی به امریکا نیز کامالً آن را تقویت  بیند. تصوریمی

اسد در سوریه، سنیوره در لبنان و نیروی الفتح در فلسطین نیز به رغم تمامی تحجر 

سیاست روز و انجماد فکری طبقاتی بورژوائی شان، برای منحل نمودن خویش در 
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امریکا با تناقضات زیاد مواجه هستند. تالش دو سویه سران رژیم اسالمی و کاخ 

سفید برای ادغام هر چه بیشتر منافع بورژوازی دو کشور در همدیگر نیر سالیان 

زیادی است که ادامه دارد و دلیلی برای موفقیت معجزه آسای روز آن وجود ندارد. 

اری نیز هیچ کورسوی امیدبخشی در مقابل دیگر اوضاع سیاسی جهای مؤلفه

  جاری دولت بوش قرار نمی دهند. های تالش

 طبقه کارگر عراق و جنبش کارگری بین المللی

بحث باال مروری در رویکرد روز نظام سرمایه داری و بورژوازی امریکا برای سوق 

تی، دادن عمیق تر طبقه کارگر عراق به ورط گرسنگی، فقر، بی آبی، بی بهداش

بیماری، تباهی، سیه روزی و حمام خونهای رقت بارتر و دردناک تر بود. محور 

اساسی گفتگو اما اینست که طبقه کارگر جهانی در این گذر چه کرده است؟ چه باید 

سال اخیر بر زن و کودک و پیر  16تواند بکند؟ توصیف آنچه در طول می بکند؟ و چه

دیگر تشریح درجه تشدید و تعمیق و توسعه  و جوان عراقی گذشته است یا به بیان

قبل های سده پیش حتی در قیاس با دوره 90سیه روزیهای این جمعیت از آغاز دهه 

از یکسوی دشوار و از سوی دیگر غیرضروری است. دشوار است برای اینکه نمی تواند 

ا هر بر هیچ قلمی جاری و با هیچ زبانی بیان گردد. غیرالزم است زیرا همه انسانه

صبح و عصر اگر نه همه زوایای آن اما حداقل پرتو کمرنگی از شرارتهای نظام سرمایه 

  کنند. می مشاهدهها داری در حق آنان را بر روی صفحات تلویزیونها و رسانه

اما توأم با عظیم ترین دروغ پردازیها است. همه ها تصویرهای تلویزیونی و اخبار رسانه

به نام ای رت بورژوازی، اصرار دارند که با علم کردن پدیدهاز هر طیف قدها رسانه

تروریسم و جار و جنحال حول این پدیده، منشأ واقعی بلیه دامنگیر میلیونها خانوار 

کارگر جهان مخفی سازند. تروریسم موجود های کارگر عراقی را از انظار عمومی توده

اناتی از بورژوازی در تسویه در واقعیت خود راه حل تقابل جویانه گرایشات و جری

دیگر بورژوازی از طریق راه انداختن حمام خونها و کشتارهای های حساب با بخش
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کارگر و ستم زده است. آنچه در عراق جریان دارد ادامه مستقیم های جمعی توده

تهاجم نظامی سرمایه جهانی و مقابله جوئیهای میان صف بندیهای رقیب بورژوازی 

المللی است که نان و آب و مسکن و جان و کل دار و ندار میلیونها جنایتکار بین 

نفوس ریز و درشت کارگری این کشور را در گرداب خون و مرگ و تباهی فرو برده 

 است. همه جنایات، همه کشتارها و همه عملیات تروریستی از ذات سرمایه

رگر و تأمین حاکمیت سرمایه بر طبقه کاها جوشد. هدف همه این توحشمی

ماندگارسازی نظام بشرستیز بردگی مزدی است. کلیه این حمام خونها هستی 

 گیرد و کودک و پیر و زن و مرد کارگر را به قربانگاهمی کارگر را نشانههای توده

خبری دنیا حقیقت ماجرا را های فرستد. تلویزیونها، روزنامه ها، رادیوها و سرویسمی

کنند. آنان جنگ سراسری نظام سرمایه داری علیه می ندر زیر انبوه دروغپردازیها دف

طبقه کارگر عراق و دنیا را به دروغ جنگ امریکا و عراق، جنگ بوش و صدام، جنگ 

تروریسم و دولت کنونی عراق، جنگ القاعده با امریکا یا جنگ اسالم و بورژوازی غرب 

ر و از جمله در عراق نمایند. اینکه بخشهای مختلف بورژوازی به طور مستممی قلمداد

با هم در جنگ و ستیزند محل ابهام یا تردیدی نیست اما مسأله اساسی این است که 

سرمایه و   همه این جنگ و ستیزها بر سر میزان نقش و حضور آنها در قدرت سیاسی

کارگر دنیاست. این جنگ و ستیزها در همه های سهم افزونتر در حاصل استثمار توده

نگی در چهارچوب مصالح سرمایه داری، معطوف به ضرورت بقای جا و هر زمان ج

سرمایه داری و تعمیق و تشدید استثمار و بی حقوقی کارگران به نفع سرمایه داری 

  است. 

کارگر عراق و های گذرد جنگ سرمایه است که هست و نیست تودهمی آنچه در عراق

به دنبال یک تاریخ طوالنی سازد. جنگی که طبقه کارگر عراق می منطقه را خاکستر

تحمل دیکتاتوری و کشتار و درندگی سرمایه داری، در شرائطی نیست که قادر به 

مقابله با آن باشد. طبقه کارگر عراق در سیطره حاکمیت رژیم جنایتکار صدام، 
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اقمار اردوگاه سرمایه « چپ»مخرب احزاب های دولتهای سلف آن و توهم پراکنی

درت ابراز حیات طبقاتی مستقل نیافته است و اینک در شرائط داری دولتی هیچگاه ق

ساله سرمایه جهانی و جنگ  15ناشی از اضافه شدن عوارض تجاوزات و تهاجمات 

اخیر امریکا بیش از پیش دچار فروپاشی و استیصال شده است. توده وسیع کارگر 

کرده است در  عراق برای رها شدن از جهنم هولناکی که سرمایه جهانی بر او تحمیل

همه شؤن و به همه لحاظ نیازمند همبستگی گسترده انترناسیونالیستی جنبش 

کارگری جهانی است. زن، کودک، پیر و جوان عراقی بدون خیزش سراسری 

انترناسیونالیستی طبقه کارگر بین المللی قادر به مقابله با این وضعیت نیست و بی 

نسبت به سرنوشت روز مردم عراق توجهی و عدم حساسیت جنبش کارگری جهانی 

وحشتناک و برگ تیره و تاری در تاریخ جنبش طبقه ماست. چرا ما و ای فاجعه

جنبش جهانی ما در مقابل این بلیه شوم انسانی دست ساخت سرمایه جهانی علیه 

همزنجیران نفرین شده خود در عراق صامت هستیم نیازمند بحث طوالنی است. یک 

سالیان دراز احزاب طیف اردوگاه سرمایه داری دولتی،  چیز روشن است. سلطه

سرمایه ساالر، سوسیال ای رفرمیسم راست سندیکالیستی و جنبش اتحادیه

دموکراسی، ناسیونال چپ و جنبشهای خلقی و سوسیال بورژوائی دیگر در جنبش ما، 

ی این وضعیت را بر ما تحمیل کرده است. آری چنین شده است اما اینکه چنین وضع

هیچ دلیلی برای ماندن ما در این وضعیت و تداوم تسلیم در اند را بر ما تحمیل نموده

  مقابل یکه تازی جنایتکارانه سرمایه داری جهانی نمی شود. 

انترناسیونالیسم کارگری یک همبستگی متعارف اخالقی محصور در معیارهای 

لعکس خیزشی بنیادین، بشردوستی، تعاون و اومانیسم توخالی بورژوائی!! نیست. با

طبقاتی، رادیکال و سرمایه ستیز از ژرفنای هستی تاریخی و اجتماعی طبقه کارگر 

است که ای کنند. بلیهمی بین المللی است. آنچه مردم کارگر و ستمکش عراق تحمل

نظام سرمایه داری در سینه کش تالش و جنگ افروزی برای تحمیل موجودیت 
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ارگران دنیا، بر سر آنها آورده است. کارگر عراقی به این منحط تاریخی خود بر همه ک

سوزد که سرمایه جهانی برای می دلیل در آتش توحش تروریسم و جنگ بورژوازی

تداوم تسلط خویش بر شرائط کار و زندگی و استثمار همه کارگران دنیا، خود را 

 تش انتقام خاکسترنیازمند آتش کشیدن او دیده است. بورژوازی بین المللی او را در آ

کارگر جهان از کل هستی خویش و های سازد تا راه ماندگاری سقوط همه تودهمی

طریق تبدیل هر چه کوه آساتر همه محصول کار و تولید ما به سرمایه را هموار سازد. 

دفاع از کارگر عراقی و خیزش سراسری علیه جنایات بورژوازی امریکا و کل بورژوازی 

صرف یک رسالت اخالقی انساندوستانه در حق کارگران عراق که جهانی بر وی نه 

حلقه ارگانیکی از زنجیره تقابل اضطراری و اجباری طبقاتی همه ما در مقابل نظام 

کارگر عراق جزء های بردگی مزدی است. اعتراض ما علیه وضعیت دامنگیر توده

یه علیه زندگی و الینفکی از پروسه ستیز ما برای دفع تهاجمات بشرستیزانه سرما

 شرائط کار و هر نوع حقوق اجتماعی و انسانی خود ماست. 

زند که طبقه کارگر بین المللی در می شاید تمامی معضل کار حول این محور چرخ

تواند به یاری همزنجیران خود در عراق می وضعیت کنونی دامنگیرش چگونه

صمیم به انجام کاری، رجوع شاید برای شمار زیادی از کارگران در صورت ت برخیزد؟ 

کارگری و در خواست اعتراض از سوی آنها یک راه تأثیر گذاری به های به اتحادیه

نفع توده کارگر عراق باشد. واقعیت این است که این راه به سوی گورستان است. 

کارگری همواره و در همه جا عصای دست بورژوازی در قلع و قمع های اتحادیه

اری طبقه کارگر دنیا هستند. بورژوازی امریکا و غرب از دیرگاه جنبش ضد سرمایه د

ضد سرمایه داری طبقه کارگر بین های خطر خیزشها تا حال با کمک همین اتحادیه

المللی را از سر خود دفع کرده است. این قطب از سرمایه جهانی در فرایند رقابت 

سازماندهی و تدارک کثیف  خود با اردوگاه سابق سرمایه داری دولتی و نیز در کار

بیشترین ها ترین کودتاهای امپریالیستی علیه مخالفان خویش از وجود همین اتحادیه
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استفاده را به عمل آورده است. بورژوازی امریکا و حتی راست ترین و کارگرستیزترین 

محافل قدرت این بورژوازی در سنا و کنگره امریکا همین امروز هم برای تسویه 

همین رفرمیسم راست  یرقیبانی چون دولت بورژوازی اسالمی بر روحساب با 

نماینده سنای    Rick Santorumکنند. اعتراض آقای می حساب بازای اتحادیه

سیاسی ایاالت متحده های امریکا در این گذر شنیدنی است. او که از هارترین چهره

امریکاست اخیراً در یکی در کارزار سالخی و نابودسازی هر نوع حق و حقوق کارگران 

دولتمردان کشورش به  بی توجهیبسیار خشمگین از ای از نطقهایش به گونه

ضرورت حمایت از سندیکای شرکت واحد و بهره گیری از نقش رفرمیسم راست 

    در ایران اعتراض نموده است!!! ای اتحادیه

و ها کمپین گفتیم، در بارهها همه آنچه در مورد بی ثمری رجوع به اتحادیه

جنبشهای فراطبقاتی از نوع جنبش ضد جنگ در روزهای قبل از تهاجم نظامی 

نمی ها و کمپینها کند. با آویختن به این شکل فعالیتمی امریکا به عراق نیز صدق

کارگر عراق را حل کرد. بحث صرفاً بر های توان هیچ مشکلی از کوه معضالت توده

زیها نیست. اعالم ضدیت با جنگ بدون پیکار سر مخالف نمائی علیه جنگ افرو

راستین طبقاتی و پراکسیس علیه موجودیت نظام جنگ افروز، به بیان صریح تر 

تظاهرات ضد جنگ راه انداختن و امتناع از حضور فعال در جنگ طبقاتی علیه اساس 

 سرمایه داری اگر عوامفریبی آشکار عالمانه نباشد، حداقل توهم زدگی و افتادن به

ورطه راه حل بافیهای فریبکاران است. برای مبارزه با جنگ افروزی سرمایه باید 

» نیروی وسیع و کارساز ضد سرمایه داری کارگران دنیا به میدان آید. در زیر بیرق 

و ضدیت با گلوبالیزاسیون نمی توان به مبارزه موفق علیه جنگهائی « امریکا ستیزی

ر ملزومات حفظ موجودیت سرمایه داری برخاست که ریشه مشتعل شدن آنها د

در همان صفی قرار گیرند   نهفته است. کارگران دنیا در کارزار ضد جنگ نمی توانند

و نهادهای مدافع سرمایه داری و ضد جنبش طبقاتی ها که بخشی از دولت
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بر پایه مجادالت خود با بخشی دیگر از سرمایه داران، به آن آویخته اند.  کارگران 

و ها جنبش کارگری جهانی قدم به قدم گواه است که تن دادن به این همسوئی تاریخ

همصدائیها سوای تبدیل شدن طبقه کارگر به ابزار تسویه حسابهای میان جناحهای 

رقیب بورژوازی و شکست دردناک و متعاقباً پسرفت دردناکتر مبارزات کارگران به 

ی نتیجه دیگری نداشته است. توسل نفع قدرت گیری بیشتر دولتها و احزاب بورژواز

به جنبش ضد جنگ، بدون صف آرائی مستقل ضد سرمایه داری در روزهای پیش از 

مرتجع کارگرستیز دنیا از قبیل دولت شیراک و های شروع جنگ عراق حتی به دولت

پوتین و دولتهای عربی و رژیم اسالمی و نیروهائی مانند حماس اجازه داد که چهره 

اعی خود را زیر مخالف نمائی با جنگ بپوشانند. جنبش ضد جنگ در منفور ارتج

به همه این دالیل نمی تواند در هیچ سطحی هیچ گرهی از اش چهارچوب فراطبقاتی

 کار طبقه کارگر عراق بگشاید.

حمایت از کارگران عراق و اعتراض به جنایات بورژوازی علیه مردم نفرین 

و ها تشکیل کمیته گری جستجو نمود.شده این کشور را باید از طریق دی

شوراهای ضد سرمایه داری برای سازماندهی حمایت از طبقه کارگر عراق و 

بسیج گسترده علیه توحش بورژوازی جهانی در این کشور، یک راهکار مؤثر 

که برای برنامه ریزی همه هائی انترناسیونالیستی است. شوراها و کمیته

 ن گذر دست به کار شوند. این شوراهااشکال مبارزه و اعتراض در ای

توانند ظرف اتحاد فعالین جنبش کارگری جهانی برای مقابله با بورژوازی می

در رابطه با وضعیت روز مردم کارگر و زحمتکش عراق باشند و به میزان 

توانند به بستری پابرجا برای هموارسازی راه خیزش می موفقیت خود

توانند می ر کشورها گردند. این شوراهاسراسری سرمایه ستیز طبقه کارگ
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متحد زنجیر پیکار انترناسیونالیستی کارگران جهان در مقابل های حلقه

  سرمایه داری شوند. 

شوراهای ضد سرمایه داری همبستگی انترناسیونالیستی با طبقه کارگر 

 توانند فعالیتهای زیادی را در دستور کار روز خود قرار دهند.می عراق

نند یک میدان وسیع بین المللی کارزار با سرمایه جهانی شوند. از توامی

سازمان دادن تظاهرات خیابانی تا تدارک اعتصابات کارگری و توقف چرخ 

تولید در کارخانه ها، مدارس، فروشگاهها، حمل و نقل، آب و برق و همه 

مراکز کار و تولید و پیوند زدن بخشهای مختلف جنبش کارگری در این 

ن، تا سازماندهی کمکهای غذائی و امدادهای درمانی و حل مشکالت میدا

زیستی مردم عراق توسط نهادهای داوطلب انترناسیونالیستی کارگری و 

تواند به موضوع کار روز این شوراها می دیگر همه و همههای بسیاری برنامه

ی تبدیل گردد. مطالبه احاله برنامه ریزی پروسه کار و تولید و نظم سیاس

محور اساسی مطالبات این شوراها  جامعه عراق به کارگران این کشور باید 

  باشد. 

تشکیل شوراهای ضد سرمایه داری با دستور کار روشن مبارزه علیه توحش سرمایه 

تواند یک عرصه پیکار جاری همه کارگران در همه مناطق می جهانی در خاور میانه،

بارزه خویش در حمایت از همزنجیران جهان شود. به جای اینکه کارگر ترک م

را زیر بیرق دروغین جنگ ستیزی نیروهای مرتجع دینی وثیقه اش طبقاتی عراقی

اقتدار این نیروها سازد، به جای اینکه کارگر پاکستانی، هندی، بنگالدشی، فلسطینی، 

لبنانی، مصری و سوری و افریقائی همبستگی طبقاتی خود با کارگر عراقی را در 

بهای عفونی مشاجرات ارتجاعی میان بخشهای مختلف بورژوازی یله سازد، چرا پایا

نباید به سازماندهی مبارزه طبقاتی و انترناسیونالیستی خود برای حمایت از 
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همزنجیران عراقی و ستیز با سرمایه جهانی روی آورد؟ خیزش علیه آنچه بورژوازی 

یک مانیفست روز  دارد موضوعمی جهانی در حق مردم کارگر عراق روا

ر کجا که زبانه این خیزش در ههای انترناسیونالیستی برای همه کارگران است. شعله

به سوی زندگی و آرایش قوای ضد سرمایه داری در درون ای هتواند دریچمی کشد

کارگر باز کند. جنگ جنبش کارگری عراق را به بدترین های کشور عراق بر روی توده

ته است. ناسیونالیسم کرد با افراشتن بیرق ناسیونالیستی، شکلی تار و مار ساخ

نیروهای مذهبی بومی با بلند کردن پرچم شیعه و سنی، دولت اسالمی بورژوازی 

ایران زیر لوای امریکاستیزی، ارتجاع پوسیده عرب در لباس دفاع از اقلیت سنی، 

مرتجع و ضد بازماندگان حزب بعث با علم و کتل ناسیونالیسم عربی و نیروهای 

کارگری دیگر هر کدام با نامی و نشانی امکان هر نفس کشیدن مستقل را از طبقه 

کارگر عراق سلب نموده اند. علیه این وضعیت باید در همه جای جهان دست به 

مبارزه زد. توده کارگر مقیم کردستان عراق در این گذر از مسؤلیتی بسیار سنگین و 

کردستان باید از وضعیت روز و شرائط متفاوتی که  تاریخی برخوردار است. کارگران

در قیاس با همزنجیرانشان در بغداد، بصره، کاظمین، موصل و تکریت دارند برای 

سازمانیابی ضد سرمایه داری خود علیه توحش بورژوازی در عراق و علیه نقش 

و ارتجاعی و ضد کارگری ناسیونالیسم کرد در این گذر وارد میدان گردند. خیزش 

اعالم آمادگی کارگر اروپائی، آسیائی، امریکائی، کانادائی، استرالیائی و کارگران همه 

تواند کارگر کرد و در تداوم خود کارگران می جهان علیه وضعیت روز عراق

سراسرعراق را در گشایش یک جبهه واقعی پیکار ضد سرمایه داری به طور مؤثر 

  یاری رساند. 

کارگری جهانی به احتمال زیاد رویکرد به برپائی این  فضای مسلط موجود در جنبش

شوراها را نوعی خواب و خیال تعبیر خواهد کرد، اما این فضا همان فضای آلوده و 

و رفرمیسم چپ ای مسمومی است که سرمایه جهانی، رفرمیسم راست اتحادیه
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سکتاریستی بر جنبش کارگری تحمیل کرده است. این فضا مرگزا است و باید 

گرگون شود. جنبش کارگری جهانی در سیطره بقای این فضا سرنوشتی بسیار غم د

انگیز و رو به قهقرا خواهد داشت. مبارزه برای درهم شکستن این آتسمفر سیاه 

شوراهای وظیفه هر فعال جنبش ضد سرمایه داری در هر نقطه جهان است. برپائی 

کار  کارگر عراق ضد سرمایه داری همبستگی انترناسیونالیستی با طبقه

 محالی نیست. باید برای تحقق آن دست به کار شویم. 
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   1387خرداد  29             دموکراسی نفرت و جشن نابرابری

 

رائول کاسترو جانشین فیدل کاسترو و نخست وزیر وقت کوبا اعالم داشته است که به 

از این نیز گفته بود  سیستم دستمزدهای برابر در این کشور پایان خواهد داد. او پیش

که اقتصاد کنونی کوبا را در راستای انتظارات بورژوازی غرب دستکاری خواهد کرد. 

بازار روز های سخن رائول با سرعتی ماوراء سرعت صوت در تمامی کوچه پس کوچه

سرمایه داری های سرمایه و محاسبات سیاسی نظام سرمایه داری چرخ خورد. رسانه

برای انتقال این خبر از همدیگر سبقت گرفتند. هر کدام تالش در همه ممالک غرب 

کردند تا چند عبارت کوتاه حرف رائول را خوراک روزها گزارش، مناظره، تفسیر، تفأل، 

طالع بینی و پیشانگری بسیار پرجنجال سازند. دولتمردان سرمایه هر کدام جدا، جدا، 

یأت دولت یا رجوع به پارلمان و خود، بدون هیچ نیاز به تشکیل ههای از عمق خانه

ساله  50سیستم بوروکراسی و هیچ آداب و طریق دیگر، ظن قریب یقین پایان بایکوت 

های همه جا حاضر شبکههای و بازگشائی میمون مرزهای تجاری کوبا را در بوق

غوغا کردند. در یک کالم بساط جشن و پایکوبی کل کهکشان ها سراسری خبررسانی

ر خود غرق کرد! که چی؟ که قرار است پرداخت مزدهای برابر در جزیره سرمایه را د

کوچک کوبا جای خود را به سیستم دستمزدهای نابرابر بسپارد. برای توصیف تعفن 

اقیانوس  5پناه برد و گفت که آب « سبک هندی» سرمایه داری باید به ادبیات 

انباشته جنایت، بشرستیزی، هیچگاه کفاف نخواهد داد، تا تر کنند سرانگشت و اوراق 

 گندیدگی، فساد و تباهی این نظام را بشمارند. 

هیوالی هولناک » و «!! کوبای سوسیالیست» سال است که بورژوازی غرب از  50

ای راند. در باره اینکه جامعه کوبا در هیچ دورهمی سخن«! دیکتاتوری فیدل کاسترو

است، بحث چندانی الزم نیست و  هیچ سنخیتی با سوسیالیسم طبقه کارگر نداشته

جای چنین بحثی هم در اینجا نیست. کوبا بسان تمامی جوامع دیگر سرمایه داری 
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مبتنی بر رابطه خرید و فروش نیروی کار و مناسبات کار مزدوری ای جهان جامعه

کارگر از هر های است. نیروی کار در این جامعه در وسیع ترین سطح کاال است. توده

 ت آزاد در برنامه ریزی پروسه کار و تعیین سرنوشت محصول کار خود ساقطنوع دخال

باشند. آنان بر همین اساس در تعیین سرنوشت زندگی خود به طور کلی نیز قادر می

به ایفای هیچ نقشی نیستند. سرمایه نه مشتی ماشین آالت، کارخانه، وسائل تولید، 

انند اینها، بلکه یک رابطه اجتماعی است. لتجاره و مابنگاه اقتصادی، بانک، پول و دار

دارای حق تملک انفرادی بر بنگاهها و ابزار های سرمایه داران نیز نه لزوماً مشتی آدم

تولید و مبادله که آحاد یک طبقه اجتماعی با نقش مسلط در چند و چون برنامه 

و ریزی رابطه خرید و فروش نیروی کار، تأمین کننده نظم تولیدی و سیاسی 

کارگر از های اجتماعی این برنامه ریزی، نیروی مدافع این رابطه و ساقط کننده توده

های هر نوع اثرگذاری آزاد و خالق اجتماعی در این فرایند هستند. تمامی مؤلفه

وجودی نظام سرمایه داری در کوبا با بیشترین وضوح الزم همیشه موجود بوده است. 

مونیسم را نه با نگاه سرمایه بلکه با نگاه معترض این موضوع برای همه کسانی که ک

کاوند و در همین گذر با الفبای آموزشهای مارکس آشنائی دارند در می طبقه کارگر

گردد. تفاوت میان کوبا و سایر کشورهای فاقد می زمره توضیح واضحات تلقی

دن نه در سرمایه داری بودن یکی و سوسیالیست بو« سوسیالیستی» های پیرایه

دیگری! بلکه صرفًا در نوع برنامه ریزی کاپیتالیستی پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی 

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میان آنهاست. تمایزات   مختلف اقتصادی،های در زمینه

میان سوسیالیسم بورژوائی کوبا و سرمایه داری این یا آن کشور غربی بسیار ساده در 

یار متمرکز و سازمان یافته دولتی قلمروهای پیش ریز مسائلی از قبیل کنترل بس

انباشت، کنترل سامان پذیری های در حوزهها سرمایه، کنترل دولتی رقابت سرمایه

محصول اجتماعی در قلمرو بازار سرمایه داری، نظارت دولتی بر تعیین بهای خرید و 

های پرداخت فروش نیروی کار، همسازی نسبی میان عرضه محصوالت در بازار و ب
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شده نیروی کار، محاسبه سازمان یافته دولتی بخش الحاقی سرمایه و برقراری تعادل 

میان بخش پرداخت نشده کار اجتماعی با اساسی ترین نیازهای انباشت کاپیتالیستی 

و باالخره حسابرسی و کنترل حتی المقدور مرزهای ادغام سرمایه اجتماعی در بازار 

گردد. عوارض انسانی و اجتماعی این می خالصهها انند اینجهانی سرمایه داری و م

تمایزات نیز به هیچ وجه موضوعاتی یک سویه و قابل الک و مهر شدن در بسته 

بهتر و بدتر در قیاس با این یا آن جامعه دیگر سرمایه داری نیستند. نه های بندی

حتی جواز رجحان  توان هیچ شناسنامه سوسیالیستی یامی برای تقسیم عادالنه فقر

نوع دولتی سرمایه بر اشکال غیردولتی آن صادر کرد، نه دیکتاتوری بشرستیز شکل 

توان در قیاس با دیکتاتوری متمرکز شکل دولتی این نظام می غیردولتی سرمایه را

از ای هیچ ذرهها شیوه آرایش هر کدام از این دیکتاتوری  لباس ترجیح پوشاند و نه

مایه و رابطه جنایت آمیز تولید اضافه ارزش قابل تفکیک است. تا سرشت روند کار سر

شود همه می آنجا که به طبقه کارگر و سوسیالیسم بردگان مزدی سرمایه مربوط

سر و ته یک کرباسند و بحث بدتری و بهتری این یا آن، واجد هیچ اهمیت ها این

 نمی باشد.ای ویژه

ماند. اینکه چرا در تمامی طول این می باقی تا این جا، جای یک سؤالها با همه این

سال همین کوبای سرمایه داری به صورت بسیار موحشی مورد تنفر و سب و لعن  50

کشورهای سرمایه داری غرب به ویژه ایاالت متحده و متحدان دست اول این کشور 

ای بوده است. پاسخ این سؤال هیچ مبهم نیست. سرمایه در سرشت خود پدیده

تر و معارض هر نوع متناهی بودن این خودگستری است. انباشت، استثمار خودگس

به سرمایه الحاقی، انباشت بیشتر ها نیروی کار، تولید اضافه ارزش، تبدیل اضافه ارزش

وسیع تر و متمرکزتر، استثمار موحش تر و مرگبارتر طبقه های و سهمگین تر در حوزه

افه ارزش ها، ساقط نمودن بدون هیچ حد و مرز کارگر، تولید افزون تر و کوه آساتر اض

کارگر از هر نوع مداخله در سرنوشت کار و تولید اجتماعی خویش، عروج نامتناهی 
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سرمایه به عرش قدرت خداگونه و استیالی مطلق بر هست و نیست زندگی انسان، 

 تسری ملزومات این روند به حوزه خلق، بازسازی یا دستکاری قوانین، قراردادها،

سیاست، دولت و کل ساختار نظم سیاسی، مدنی و اجتماعی، مسخ و انجماد و از خود 

بیگانه کردن انسان در جرز نظم ارزش افزائی و مصالح ماندگاری رابطه خرید و فروش 

نیروی کار، همه و همه، دقایق پیوسته سرمایه و اجزاء غیرقابل تفکیک پروسه بازتولید 

 و انکشاف آن است. 

وبا اتفاق افتاده است، هیچ نوع تغییری در بنیاد هیچ کدام از این خصوصیات آنچه در ک

سرمایه پدید نیاورده است اما در عین حال پروسه چگونگی تحقق آنها را با جایگزینی 

دیگر همراه ساخته است. در کوبا بخش قابل های توسط برخی مکانیسمهائی مکانیسم

بهداشت و دارو و درمان های ی کار در حوزهتوجهی از سرمایه تولید شده توسط نیرو

آموزش و پرورش و امکانات اجتماعی شهروندان نیز های پیش ریز گردیده است. حوزه

نقش مهمی را در اختصاص سرمایه به خود احراز کرده است. مالکیت متمرکز دولتی 

ن منفرد را به عقب رانده است و تعییهای سرمایه، مکانیسم رقابت میان سرمایه

انفرادی تعیین شود توسط های اولویت انباشت به جای اینکه در گذار رقابت سرمایه

 شود. بهای نیروی کار توسط قدرت متمرکز دولتی سرمایه تعیینمی دولت مشخص

مختلف طبقه کارگر دستمزدهای خویش را به صورت یکسان های گردد و بخشمی

 دارند. می دریافت

زتولید سرمایه اجتماعی که برخی از آنها وجوه مشترک فوق در پروسه باهای مؤلفه

اقتصاد کاپیتالیستی کل اردوگاه و برخی دیگر ویژه سرمایه داری کوبا بود، سبب شد 

» که بورژوازی غرب و به طور اخص امریکا از همان دقایق نخست پس از سقوط 

را علیه ها و پیروزی انقالب کوبا، هارترین و بربرمنشانه ترین خصومت« باتیستا

کارگر این کشور برنامه ریزی کنند و به اجراء گذارند. جرم مردم کوبا این های توده

های بود که سرمایه داری دولتی آن دیار حوزه پیش ریز دلپذیر و مطلوبی برای سرمایه
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را بر روی جنرال موتورز و کرایسلر و فورد و بنز ها غرب نبود. دروازه پیش ریز سرمایه

فت و اریکسون و گوگل به اندازه الزم باز هوخست و فیلیپس و بعدها مایکروسا و ولو و

عظیم انحصاری کشورهای های نمی کرد، بازار داخلی کوبا را آنسان که خواست غول

نمی ساخت و عظیم ترین بخش ها این تراستهای غرب بود میدان دورپیمائی سرمایه

ط پرخروش سودهای این انحصارات اضافه ارزش حاصل از کار کارگر کوبائی به ش

حاصل استثمار آنان به های سرشکن نمی گردید. جرم مردم کوبا این بود که سرمایه

جای پیش ریز شدن در عرصه تجارت سکس و خرید و فروش کودک یا ایجاد 

بهداشت و درمان و های آماده برای نابودی جهان، در حوزهای هستههای زرادخانه

شد. جرم این مردم آن می انباشتها نیازهای اولیه آدمای فع پارهآموزش و پرورش و ر

توانستند از بهداشت و دکتر و داروی رایگان برخوردار شوند. می بود که در همین گذر

های آموزش آنان در همه سطوح مجانی باشد و به رغم فشار فرساینده فقر در پیشرفت

جود جلوتر افتند. کوبا یک جامعه صنعتی دنیای موهای پزشکی از عظیم ترین قطب

سرمایه داری بود، اما تمامی جرم مردمش این بود که سرمایه داری کوبا نسخه 

 مطلوب و مورد توافق کامل بورژوازی غرب نبود. 

کارگر کوبا به همین دلیل و صرفاً به خاطر همین جرم، آماج دژخیمانه ترین های توده

بورژوازی های پا و امریکا قرار گرفتند. دولتتهاجمات تاتاریستی سرمایه داری ارو

را دلیل کافی ارتداد دولت سرمایه ها بشرکش این جوامع حتی همین اندازه از تفاوت

داری کوبا از میثاق نظم گند وخون و توحش سرمایه قلمداد کردند و فریاد دیکتاتور 

د مغز هر کودک سال الالئی خرافه و افیون انجما 50بودن کاسترو را در تمامی این 

خردسال اروپائی و امریکائی ساختند. آنان در این گذر تا آنجا پیش رفتند که در 

ماالمال از وقاحت خود، جامعه کوبا را نماد کامل های تمامی بوقها و کرناها و و رسانه

کارگر کوبا را موجوداتی مهدورالدم و رئیس دولت کوبا را مخوف های وحشت، توده

خ تصویر کردند. در جریان کریه هر بازی انتخابات در کشورهای غربی ترین چهره تاری
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بسیار بسیار دموکراسی خواه بودن بوش را شرط و و اصل باور به دیکتاتور بودن کاستر

قبول مشارکت در سناریوی فجیع دموکراسی پارلمانی سرمایه ساختند. کاسترو به 

ردید دولت دیکتاتوری سرمایه طور قطع یک دیکتاتور بود و دولت کوبا بدون هیچ ت

داری بود، اما اعتراض تا مغز استخوان بشرستیزانه اینان هیچ ربطی به هیچ نوع نقد 

آدمیزاد از این دیکتاتوری نداشت و طبیعتاً نمی توانست داشته باشد. دیکتاتوری در 

 تلقی اینان آن بود که نان و دکتر و داروی کودک کوبائی به طور کامل به رود عظیم

غرب نمی پیوندد. دیکتاتوری در روایت اینان آن بود که های اضافه ارزش سرمایه

هزینه آموزش و مدرسه و مهد کودک خردساالن کوبا به اقیانوس سود انحصارهای 

این های غول پیکر غرب سرریز نمی شد. اینان استثمار کارگر کوبائی توسط سرمایه

صنعتی و مالی غرب را های ه تراستکشور در غیاب اختصاص عظیم ترین بخش آن ب

دیدند. برای اینان دستمزدهای می عین دیکتاتوری و آن هم هارترین شکل دیکتاتوری

برابر کارگران کوبا فاجعه تام و تمام دیکتاتوری بود، زیرا که حتی تعیین بهای نیروی 

اتوری بر صورت نگیرد حتمًا اعمال دیکتها کار نیز اگر در بازار رقابت آزاد سرمایه

 سرمایه است!! جامعه کوبا برای آنان از آن لحاظ یک جامعه دیکتاتوری هولناک تلقی

بر آنچه که  شد که نظم تولیدی و سیاسی و اجتماعی ضد انسانی سرمایه در آنجا می

کرد انطباق نداشت. در مورد اینکه خود این می دموکراسی سرمایه در غرب طلب

دیگر به اندازه کافی بحث کرده ایم و تکرار مجدد دموکراسی چیست ما در جاهای 

هیچ ضرورتی ندارد. شیرازه وجود این دموکراسی بر ساقط نمودن کامل ها آن

عظیم طبقه کارگر بین المللی از هر نوع حق و حقوق واقعی و آزاد انسانی های توده

نه حقوق و استوار است. این دموکراسی ظرف انحالل جامع االطراف و تمام عیار هر گو

آزادی انسانی در ملزومات ارزش افزائی، سرمایه است. دموکراسی مورد جار و جنجال 

سرمایه دموکراسی استثمار هر چه هولناک تر طبقه کارگر توسط سرمایه، دموکراسی 

انفصال کامل کارگر از هر شکل دخالت آزاد در پروسه کار و تعیین سرنوشت محصول 
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بی امان و بدون هیچ انقطاع محصول کار کارگر به کار خود، دموکراسی، تبدیل 

عروج  سرمایه، دموکراسی خروج مطلق محصول کار کارگر از حیطه هر دخالت او و

نسخه دموکراسی   این محصول به حیطه فرمانروائی مطلق بر سرنوشت بشریت است.

کل و دارائی سه سرمایه دار بزرگ جهان با ها سرمایه نسخه برابری میزان سرمایه

میلیون توده فرودست کارگر، نسخه مرگ و میر ساالنه چند ده  600هست و نیست 

 3میلیون انسان زیر فشار گرسنگی ناشی از وجود سرمایه، نسخه گرسنگی مرگبار 

میلیارد دالری در کنار  14000نظامی های میلیارد جمعیت کره ارض، نسخه هزینه

است. ها بی خانمانی چند میلیاردی انسانبی آبی، بی بهداشتی، بی نانی، بی دکتری و 

دنیا را بر روی یک عبارت رائول های این دموکراسی حق دارد که تمامی دروازه

کاسترو پیرامون تغییر سیستم مزدهای برابر آذین بندد و گلباران سازد. اما این 

دموکراسی سوای همه آنچه که گفتیم معنای دیگری هم دارد. این دموکراسی به طور 

 واقعی دموکراسی نفرت است و این از جمله اسامی بسیار شایسته و برحقی است که

ای توان نثار آن ساخت. چرا؟ زیرا که کل دار و ندار این دموکراسی در وجود پدیدهمی

گردد. محتوا و موضوعیت این انتخابات آن است می به نام انتخابات و حق رأی خالصه

بر اساس معیارهای انحالل تمامی حقوق و که توده کارگر و فرودست جامعه 

خویش در ملزومات ارزش افزائی و نظم اجتماعی سرمایه هر چند سال یک های آزادی

رأی جمع شوند و به نقش مسلط تر این یا آن بخش ار ارتجاع های بار در پای صندوق

اعمال بشرستیز بورژوازی در کار برنامه ریزی نظم تولیدی و مدنی و سیاسی سرمایه و 

این نظم علیه خویش رأی دهند. این معنای انتخابات و رأی آزاد در دنیای توحش 

دموکراسی سرمایه است اما تا اینجا هنوز پیرامون رمز و راز دموکراسی نفرت چیزی 

گردد این است که کارگران می نگفته ایم. ماجرا تا آنجا که به این موضوع خاص بر

و تحجر در معیارهای نظم سرمایه و زیر فشار فقط در چهارچوب انجماد و مسخ 

رأی نمی روند، کارگران های شرائط تحمیل شده از سوی سرمایه به پای صندوق
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ریزند نه رأی گزینش میها آنچه را که به طور واقعی به صندوق سوای همه این ها، 

است.  این یا آن جناح بورژوازی که رأی تنفر و انزجار به جناح معینی از این طبقه

دهند زیرا که در طول چهارسال می کارگر و فرودست به بخش راست تر رأیهای توده

در آستان « چپ»  و رفاهی و اجتماعی آنها توسط جناحکل دار و ندار معیشتی 

سوداندوزی هر چه هارتر سرمایه سالخی شده است. آنها رأی نفرت خود به سوسیال 

محصول آن انتقال قدرت این بخش بورژوازی به ریزند و میها دموکراسی را به صندوق

سرکش نفرت نصیب جناح های گردد. در انتخابات بعدی موجمی بخش هارتر دیگر

گیرد. می شود و الجرم جناح معزول قبلی راه عروج به قدرت را در پیشمی راست تر

وعی اینکه طبقه کارگر تا کی و تا کجا آلت فعل این سناریوی سیاه خواهد ماند موض

است که روند مبارزه طبقاتی تکلیف آن را تعیین خواهد کرد. اما برای درک انحطاط و 

اندکی به   فقط کافی است که بشرستیزی دموکراسی نفرت، این دجال فعل سرمایه 

« رانول کاسترو» های چندش بارش بر سر راه عبور وعدههای و گلبارانها آذین بندی

 ای برابر در کوبا نگاهی اندازیم. پیرامون تغییر سیستم دستمزده

 

 

 



 65/   جنبش کارگری جهانی

 و چاره کارکارگران فرجام تیره ناسیونالیسم توحش سرمایه،فلسطین، 

 2007ژوئن  23

 

دنیای سرمایه داری در بند بند وجودش، کانون وقوع هولناک ترین جنایت ها، 

هاست. آنچه از دیرباز تا امروز بر سر مردم کارگر و زحمتکش  و توحشها شرارت

و شرارتهاست اما مسلماً از نوع ها از همین درندگیای سطین رفته است نیز گوشهفل

بدترین و فاجعه بارترین آنهاست. در اینجا همه چیز با هم جمع بوده و اکنون نیز 

جمع است!! دستیازی سرمایه جهانی به عظیم ترین حمام خونها علیه بی پناه ترین 

برای ایجاد دژخیمانه ترین پایگاههای توحش انسانی، با هدف تسطیح راه های توده

کارگری و اجتماعی مخالف بربریت بردگی مزدی های علیه هر نفس کشیدن جنبش

در منطقه، قربانی شدن هر چه سهمگین تر و دردناک تر نفرین شدگان دوزخ سرمایه 

وار بخشهای مختلف بورژوازی بین المللی، چنگال رقابتها و سودجوئیهای کرکس در 

بی امان کل دولتها و کل بورژوازی عرب و اسالمی   مردارخوارانههای طئهتو

به دستمایه مناقشات سیاسی درون طبقاتی ها خاورمیانه برای تبدیل مبارزات توده

خویش، و باالخره فاجعه تسلط سراسری و ریشه دار ناسیونالیسم فلسطینی بر هر 

ن سرزمین، همه و همه همسو و کارگر ایهای جنبش و هر مبارزه حق طلبانه توده

همنهاد و همگن زندگی میلیونها کارگر گرسنه و برهنه و آواره فلسطین را در محاق 

شرارت خود گرفته است. هر کدام از این موارد بطور قطع برای خود تاریخی دارد که 

باشد. تمام بحث بر سر می شرح آنها نه عالج درد است و نه در حوصله این مقال

ین وضعیت و راه برون رفت از سیطره تسلط این فاجعه سیاه انسانی است. چرائی ا

کند، توضیح واضحات می اینکه سرمایه جهانی چه کرده است و در حال حاضر چه

جنایتکار عرب و های است، اینکه دولت بورژوازی سفاک اسرائیل و امریکا یا دولت

ای نیز هیچ بحث تازهاند جمهوری اسالمی بر سر جنبش مردم این دیار چه آورده
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سال کارزار  60نیست. موضوع اساسی یا اساسی تر از همه آنست که چرا فرجام 

مستمر، گسترده، سراسری و خونین یک توده وسیع تحت فشار استثمار، بربریت و 

بیحقوقی سرمایه جهانی به وضعیت دردناک موجود دچار آمده است؟ هر نوع گفتگو 

انسانی جاری در این دیار بدون تمرکز روی این محور  زیر نام فلسطین و فاجعه

گشایشی در چند و چون این تراژدی غمبار طبقاتی و بین   اساسی هیچ راهی به هیچ

المللی و تاریخی نمی برد. مرکز ثقل بحث اینجاست و باید به کندوکاو این موضوع 

  پرداخت.

مبتنی بر رابطه تولید  فلسطین بخشی از جغرافیای جهان سرمایه داری است. جهانی

اضافه ارزش و استثمار شرربار نیروی کار، جهانی با ساختار سیاسی، مدنی، حقوق، 

قانون و نظم سیاسی متناظر با بازتولید رابطه کار و سرمایه، جهانی در سیطره قدرت 

مختلف بورژوازی های سبعانه میان بخشهای دولتی سرمایه داری، آکنده از رقابت

برای درهم کوبیدن هر فریاد اعتراض ها حاد سراسری همه این بخشجهانی و ات

کارگران دنیا یا هر جنبشی که به نوعی ثبات اقتصادی و سیاسی نظام بردگی مزدی 

را دچار اختالل کند. در چنین جهانی رهانی هیچ کارگری، هیچ انسان ستمکشی، 

سنه و آواره و بی هیچ آدم بی حقوقی، هیچ بشر فردوستی، هیچ موجود انسانی گر

خانمانی در غیاب یک جنبش نیرومند طبقاتی ضد سرمایه داری هم محال است، هم 

نه هاادعای آن دروغ محض است، عوامفریبی است و اصرار بر آن مشارکت آگاه یا ناآگا

فلسطین در های در ماندگارسازی وضعیت موجود است. جنبش رهائی طلبی توده

متمادی است که لحظه به های ف پل بسته است و دههبنیاد بر روی این حقیقت شفا

 لحظه با بند بند حیات ساکنان آن خطه تاوان گریز از این حقیقت را پرداخت

  کند. می

برج دیده بانی تمدن علیه « » هرتزل» دولت اسرائیل تشکیل شد تا به گفته زمخت 

ایه برای حفظ و به زبان مبارزه طبقاتی، ستاد قهر ارتجاعی سرم«!!! وحشی گری
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بردگی مزدی و پاالیش نظم سرمایه به نفع قطبهای مسلط تر بورژوازی جهانی باشد. 

کارزار مردم فلسطین در سرچشمه حیات و در تمامی مراحل تکوین، بلوغ و پیری 

خود فاقد ظرفیت الزم برای چالش این قدرت یا این ستاد قهر بورژوازی بود. جنبش 

خشمگین علیه جنایت روز بورژوازی جهانی بود اما  فلسطین فریاد اعتراض مردمی

این جنبش با قابلگی ناسیونالیسم عرب مسلمان از مادر زائید. توسط حاج امین 

ندیشد در دامان دایگی بری شد. تا خواست به هستی خود بیارهها الحسینی

 عبدالناصرها و ناسیونالیستهای کارگرکش عرب به خواب شد. همه جا ناسیونالیسم و

ارتجاع عرب و پان اسالمیستی بود که چهارچوب ابراز حیات و نشو و نمای آن را 

معماری کرد. نیروهای الئیک و چپ نمای آن درس آموختگان اردوگاه و قطب دولتی 

را بر ها سرمایه داری جهانی بودند. این جنبش همه جا فشار این نیروها و تندنس

وزش ها، راهبردها و راه پردازیهای آنها، سینه خود سنگین یافت و در فضای تیره آم

همه چیز را وارونه دید و باژگونه پی گرفت. از شرارت بورژوازی دژخیم بین المللی به 

آغوش بورژوازی مرتجع عرب پناه برد. برای مقابله با وطن سازی بشرستیزانه سرمایه 

عرض سفاکانه جهانی به میهن پرستی فلسطینی روی نمود. به جای ستیز با تجاوز و ت

بورژوازی، یهود ستیز شد. جبران جنایت دیریاسین و کفرقاسم و صبرا و شتیال را در 

کشتار مردم عادی اسرائیل دنبال کرد و در یک کالم به عنوان جمعبست همه این 

به جای مبارزه طبقاتی علیه سرمایه داری جهانی، ها و باژگونه رفتنها باژگونه دیدن

تماعی خود را با راهکارها و افق سازیهای بورژوائی و ناسیونالیستی تمامی اندامواره اج

شمع آجین ساخت. به جای روی کردن به کارگران عرب، کارگران اسرائیلی و 

و ها کارگران سراسر جهان، از عموزادگان قومی قدرت سرمایه در اندرون قالع دولت

تی و کارگری بر کل یاری خواست. به جای جستجوی بستر بالندگی طبقاها حکومت

 هستی واقعی طبقاتی و اجتماعی خود پل بست.
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های اسارت فلسطین در چهاردیوار سیاستهای دور، از دورههای اگر از گذشته

مستعمراتی امپریالیسم بریتانیا بر منطقه، دوره مقدماتی بسترسازی تروریستی 

متصل آنها چشم زمانی های بورژوازی جهانی برای برپائی دولت اسرائیل و حلقه

 60گذرد. می سال از روزهای تأسیس واقعی دولت اسرائیل 60پوشیم اینک قریب 

سال است که ساکنان عرب این سرزمین آواره ممالک عرب یا نواحی دیگر دنیا 

غزه و ساحل غربی رود اردن دردناکترین نوع زندگی های و یا در باریکهاند شده

مستمر دولت بورژوازی های ی را در زیر بمبارانماالمال از گرسنگی و فقر و ستمکش

سال عظیم ترین  60کنند. در طول این می سفاک اسرائیل و سرمایه جهانی تجربه

میلیونی خطه فلسطین عمالً به صورت نیروی کار شبه رایگان،  4بخش سکنه 

کنند. در می مستأصل، تحقیر شده، آواره و محروم در اینجا و آنجا روزگار سپری

یت، لبنان، سوریه، اردن و مصر نیروی کار خود را به ارزان ترین بهای ممکن به کو

فروشند. می ، هم نژاد، هم قوم، هم مذهب و هم زبان«هم تبار» سرمایه داران عرب 

در نوار غزه و ساحل غربی رود اردن هم عین همین کار را برای صاحبان کارگاهها، 

دهند. میلیونها کارگر می اب هموطن انجاممزارع و فروشگاههای فلسطینی االصل ن

شوند و می در کنار کارگران عرب خاورمیانه به شدیدترین شکل ممکن استثمار

و افزایش سرمایه سرمایه داران عرب و غیر ها ببشترین نقش را در تولید سود سرمایه

سیع فلسطینی مقیم اسرائیل در کنار خیل و  650000نمایند. بالغ بر می عرب ایفاء

های کارگران یهودی این کشور آماج شررباترین شکل استثمار و توحش سرمایه

برده مزدی مقیم غزه برای فروش نیروی  60 000اسرائیلی هستند و روزانه بیش از 

  کنند. می کار خود به اسرائیل رفت و آمد

هولناک در کنار فاجعه حمام خون ای فوق به سهم خود، حدیث فاجعههای داده

توسط دولت بورژوازی سفاک اسرائیل و عرب و سرمایه جهانی است. ها انسان  تمرمس

میلیون کارگر فلسطینی در البالی زندگی و کار چند ده میلیون کارگر عرب و  4
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اسرائیلی، در درون زنجیر سراسری توحش بردگی مزدی و در شرائطی که همه با 

ی توسط سرمایه استثمار و توسط هم، در کنار هم، همسان هم به سفاکانه ترین شکل

گردند، تنها و تنها کاری که می نظام سرمایه داری ار هر نوع حقوق انسانی ساقط

نمی کنند، تالش سازمان یافته آگاه برای مبارزه علیه سرمایه و به تبع آن مبارزه 

علیه کل ساختار نظم سیاسی و دولتی سرمایه داری در منطقه و از جمله دولت 

جنایتکار اسرائیل است. همه این چند میلیون کارگر زیر فشار بختک  بورژوازی

ارتجاعی وطن های توهمات ناسیونالیستی و فرسوده از کوله بار سنگین آموزش

و همگی در هر اند پرستانه، بر روی کل هستی طبقاتی و کارگری خود خط کشیده

 ن فلسطینی، سرکجا که هستند فریاد وافلسطینا، واوطنا! قدس، قدس، مام میه

است که عمق ای دهند!!! این امر، لولیدن در ورطه این توهمات رعب آور، فاجعهمی

آن از فاجعه نخست کمتر نیست و دوام آن عمر فاجعه اول را بیشتر و بیشتر دوام و 

 بخشد.می قوام

قرنی است که جنبش مردم کارگر و آواره و فرودست فلسطینی بر صلیب سیاه 

میخکوب شده است. در تمامی این مدت ارتجاع بشرکش پان ناسیونالیسم 

این جنبش خوانده های اسالمیستی فتوای جنگ اسالم علیه یهود را در گوش توده

است، بورژوازی الئیک راست، سرود میهن فلسطینی را در گوش وی ساز کرده است 

ر و بورژوازی چپ به صورت مدام به او آموخته است که بدون حصول پیروزی د

هیچ راهی به سوی رهائی قابل تصور نیست. چیزی که « جنبش ملی» چهارچوب 

ترجیع بند ناسیونالیسم چپ در سراسر دنیا و از جمله سازو کار ناسیونالیسم کرد و 

شرکای سوسیال بورژوای وی در روزهای بعد از تغییر نام سازمان زحمتکشان خلق 

کردستان بود. چند میلیون کارگر و در رابطه با « حزب کمونیست ایران» کرد، به 

بسیار طوالنی به بدترین و سنگین ترین شکل های زحمتکش آواره فلسطینی دهه

ممکن، تاوان تبعیت از این راهبردها، راه حلها و راه پردازیها را پرداخت کرده اند. 
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کارگر فلسطینی، وضعیتی که نگاه هر کارگر آگاه های وضعیت امروز جنبش توده

را، جریان انتقال جهانی غم و درد و خشم و رنج، به اندرون انسانی و طبقاتی  بیننده

  سازد، منتجه طبیعی روندی است که این جنبش طی کرده است. می وی

چند میلیون کارگر فلسطینی در هر کجای این جهان که هستند، در داخل مرزهای 

ه یا ساحل غربی رود اردن، اسرائیل، در اردن، سوریه، لبنان، مصر، کویت، در نوار غز

باید بدانند که کارگرند، باید بدانند که هیچ کارگری وطن ندارد، بدانند که وطن در 

هر شکل و شمایل و با هر رنگ و انگ صرفًا دام تزویر سرمایه برای تحکیم طوق 

بردگی مزدی بر گرده آنهاست. جنبش ملی جنبشی سراسر موهوم، ارتجاعی و ظرف 

ی جنبش طبقاتی کارگران در منجالب منافع بورژوازی است. این امر به انقیاد و تباه

کند که در مورد همزنجیر ایرانی، می همان اندازه در مورد کارگر فلسطینی صدق

چینی، روسی، ترک، عرب، آسیائی، امریکائی، افریقائی، کرد و امریکای التینی او 

جای خود، گواه زنده و بسیار  مصداق دارد. تاریخ زندگی روز هر کارگر فلسطینی در

به آنچه دولت فلسطینی نام گرفته است نگاه ای صادق این مدعاست. برای لحظه

کنید. حماس و فتح، جبهه دموکراتیک خلق و سازمان جهاد اسالمی، محمود عباس 

و اسماعیل هنیه و سالم فیاض و حبش، همه و همه را در نظر بیاورید. درست در 

رتش جنایتکار و دژخیم اسرائیل آخرین آلونکهای نمور مسکونی همان روزهائی که ا

ریزد، در زیر می گرسنگان فلسطینی را بر سر کودکان و پیران این دیار فرو

بمبارانهای هولناک بشرستیز سرمایه جهانی، اینها خود هر کدام با نام فلسطین، در 

ناسیونالیسم عربی و  زیر بیرق دولت ملی فلسطین و در شعاع غرورپردازیهای پرفریب

فلسطینی به جای جنگ با اسرائیل، تمامی جان و زندگی و خانه و کاشانه و 

 و تسویه حسابهای گروهی خودها را وثیقه پیشبرد رقابتها موجودیت این توده

  سازند.می
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کارگر فلسطینی در هر نقطه جهان که هست باید از هستی طبقاتی خویش، از کارگر 

ماید، او همزنجیر کارگر عرب، اسرائیلی، ایرانی اروپائی و هر جای بودن خود حرکت ن

دیگر است، او بخشی از یک طبقه بین المللی است و برای رهائی خود از مصائب 

این طبقه، علیه بورژوازی هر کشور، علیه کلیه های موجود باید دست در دست توده

نظام سرمایه   رائیل و علیه کلبورژوازی منطقه، علیه بورژوازی جنایتکار اس  دولتهای

داری مبارزه کند. برپائی یک جنبش نیرومند ضد سرمایه داری در منطقه با مشارکت 

همه کارگران عرب و اسرائیلی علیه کل بورژوازی عرب و اسرائیل و جهانی، تسویه 

حساب با ناسیونالیسم و ارتجاع مذهبی و دراز کردن دست یاری به سوی جنبش 

لمللی تنها راه رهائی کارگر فلسطینی است. این امر در همان حال کارگری بین ا

نیازمند دخالت آگاه و وسیع همه فعالین جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر در 

سطح جهانی است. توده کارگر فلسطینی باید در شرائط کار و مبارزه و زندگی 

نبش دست به کار اجتماعی خود در هر کدام از کشورهای عربی برای برپائی این ج

شود. فعال کارگری ضد سرمایه داری در سراسر دنیا نیز باید به جای دلسوزیهای 

ناسیونالیستی و کمک به انحالل جنبش کارگری این منطقه در باتالق منافع 

ونهای ملی و دینی، برای کمک به شکل گیری و قوام این جنبش نیرومند یاپوزیس

 ضد سرمایه داری دست به کار گردد.

یادآوری کوتاهی نیز در مورد دیدگاههای چپ غیرکارگری و سوسیال بورژوائی ایران 

و جهان پیرامون مسأله فلسطین بیجا نیست. گویا بناست که هر تراژدی تاریخی 

بازگشتی طنزگون در پی داشته باشد. چپ مورد بحث ما تاریخاً از هر مبارزه ضد 

کارگر های جنبش ضد کار مزدی توده سرمایه داری و از هر تالش برای سازمانیابی

دور بوده است، اما این چپ در دائره دموکراسی طلبی فراطبقاتی و سوسیال 

رفرمیستی خود الاقل رژیم ستیز بوده است. سیمای طنزگون کارنامه سیاسی 

کارگر و ستمکش فلسطین گردیده است. های ابوابجمعی این چپ تصادفاً نصیب توده
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دو دولت اسرائیلی و فلسطینی در کنار هم توسط نیروها و سر دادن شعار وجود 

و «!!! برقرار باد دولت سرمایه داری اسرانیل»احزاب چپ متضمن این معناست که 

برای ها قرار بر این بود که کمونیست«!!! برقرار باد دولت سرمایه داری فلسطین»

عای غیرواقعی نوع دولت مبارزه کنند و حتی اد  برقراری سوسیالیسم و محو هر

زیادی از چپ سوسیال بورژوا هم این بود که برای سرنگونی دولتهای های بخش

کنند. رویکرد احزاب چپ موجود به مسأله فلسطین کارنامه این می بورژوازی مبارزه

خلقی و های شود که بسیاری از وارثان جنبشمی ادعا را باطل ساخته است و معلوم

یستی و دموکراسی طلبی بورژوائی حتی در قیاس با امپریالیسم ستیزی ناسیونال

اسالف خویش هم، نه رو به جلو که دست به کار سیر قهقرائی هستند. به این دلیل 

که گذشتگان آنان حداقل برای دولتی از نوع دولت بورژوازی جنایتکار و دژخیم و 

چپ بشرستیز اسرائیل شعار برقراری و استقرار سر نمی دادند. مواضع احزاب 

کارگر فلسطین جز آنچه های سوسیال بورژوا در مورد افق و انتظارات جنبش توده

نمی تواند باشد. اما برای هر کارگر آگاهی در هر کجای دنیا از روز هم اند اعالم داشته

روشن تر است که معضل کارگر فلسطینی و اسرائیلی نه دفاع از جاودانگی یا استقرار 

بارزه برای محو تمامی موجودیت سرمایه داری و هر نوع دولتهای بورژوازی بلکه م

ساختار نظم سیاسی و اجتماعی و دولتی سرمایه است. شعار تشکیل دو دولت 

اسرائیلی و فلسطینی، شعار بورژوازی عرب، بورژوازی اسرائیل، بورژوازی فلسطین و 

های کارگر فلسطین باید دست در دست تودههای کل بورژوازی جهانی است. توده

کارگر همه ممالک عربی، کارگران همه کشورهای همجوار و کل طبقه کارگر بین 

المللی علیه وجود هر دولت بورژوازی و برای استقرار سازمان شورائی برنامه ریزی 

سوسیالیستی کار و تولید اجتماعی مبارزه نمایند. پیشبرد این مبارزه و تالش برای 

ینی و عرب نیست. بالعکس، امر بدیهی و مبرم و پیروزی آن مطلقاً خاص کارگر فلسط

اساسی هر جنب و جوش سوسیالیستی و ضد سرمایه داری در هر گوشه جهان است. 
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کارگر و ستمکش فلسطین از شر وضعیت رقت بار موجود، از سیطره های رهائی توده

توحش بار ترین شکل تاخت و تاز جنایتکارانه بورژوازی جهانی، امر عاجل و قطعی 

کل بشریت کارگر و یک حلقه پیکار انترناسیونالیستی جنبش ضد سرمایه داری در 

    همه جای دنیا است. 
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 2006 نوامبر                           سرمایه، خیریه توحش و جایزه صلح نوبل

 

بارزترین ممیز سرمایه داری پایان قرن نوزدهم از سرمایه داری آغاز آن سده، در 

سعه وسیع صدور سرمایه به سراسر مناطق جهان قرار داشت. عواملی مانند ظهور تو

انحصارات عظیم صنعتی و مالی در دو قاره اروپا و امریکا در این گذر کارسازترین 

کرد. فاز امپریالیستی سرمایه داری پروسه خلع ید از مولدین خرد و می نقش را ایفاء

رابطه خرید و فروش نیروی کار را در یک فراشد قاره عالم بسط داد،  5دهقان را به 

تند تاریخی به شیوه تولید مسلط اقتصادی در سرتاسر جهان مبدل کرد و استثمار 

عظیم انسانی را وثیقه بقای بردگی مزدی ساخت. آنچه در های نیروی کار ارزان توده

و این راستا رخ داد پاسخی بود که سرمایه به نیازهای انکشاف، خودگستری 

داد. این پاسخ اما، سرشت متناقض تولید سرمایه می ماندگاری مقدور تاریخی خود

و در کرد می داری را در همه وجوه  و در کل استخوانبندی وجود، با خود حمل

همین راستا از بیخ و بن دچار تناقض بود. شمار بردگان مزدی سرمایه، حیرت آسا رو 

ثمار ژرف تر و مرگبارتر نیروی کار، بارآوری به فزون رفت، اما نیاز سرمایه به است

فزون تر کار را الزم ساخت و این امر سیر صعودی ترکیب آلی سرمایه ها، پروسه افت 

نرخ سودها و وقوع کوبنده تر بحرانها را شتاب بخشید. استثمار گسترده تر، شدیدتر و 

جنبش کارگری تا بخشی از به نظام سرمایه داری امکان داد  عمیق تر پرولتاریا،

زمینگیر کند اما این کار به رغم ای جهانی را در باتالق رفرمیسم راست اتحادیه

کارسازی عاجل آن عالج دیرپائی برای دردهای العالج سرمایه داری نبود و کاهش 

آن، خطر سرکشی موج جدید  اقتصادیهای ظرفیت سرمایه در تداوم تضمین زمینه

ن را به موجودیت سرمایه هشدار داد. منظور از همه اعتراض و پیکار این بخش کارگرا

این اشارات فقط یک چیز است. شیوه تولید سرمایه داری در هر گام از بازتولید 

توسعه و تشدید و تعمیق استثمار های اجتماعی، جهانی و تاریخی خود مکانیسم
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م و بخشد، اما درست در درون همان گامی طبقه کارگر را در وسعت جهانی، صیقل

 در بطن همان لحظه حیات، انبوه موانع نوین را بر سر راه تداوم بازتولید خود سبز

سازد. بازتولید می کند و تناقضات سرشتی این فرایند را پیچیده و پیچیده ترمی

سرمایه، بازتولید استثمار نیروی کار در ابعاد هر چه گسترده تر، هر چه ژرف تر، هر 

نده تر، هر چه مرگبارتر و هر چه تحمل ناپذیرتر است. چه مضاعف تر، هر چه فرسای

سرمایه داری این بارزترین مشخصه در پویه تکامل تاریخی نظام سرمایه داری است و 

پایان قرن بیستم تنها در توسعه و تشدید و طوفانی تر ساختن هر چه بیشتر درجه 

 وصیف کرده است.استثمار کارگران دنیاست که تفاوت وضعیت خود را با شروع قرن ت

بیش از حد  این حدت، وسعت و تعمیق استثمار نیروی کار،های اشکال و عرصه

تنزل مستمر و بی مرز بهای نیروی کار، همراه با سرشکن متنوع است و در این میان 

های تولید و سامان پذیری سرمایه بر گرده تودههای نمودن عظیم ترین بخش هزینه

. سرمایه داری پایان قرن کندمی تعیین کننده ایفاء کارگر نقشی بسیار اساسی و

بیستم در تحقق این شیوه کثیف سالخی کارگران که رویه دیگری از فاجعه کشتار 

چشمگیری را در کارنامه های جمعی بشر توسط این نظام دژخیم است موفقیت

حیات سراسر ننگ و شرارت خود ثبت کرده است. نظام کاپیتالیستی در طول 

اخیر تاریخ با توسل به تمامی اهرمها، تالش کرده است تا به ویژه در ای هدهه

حضور ارتش عظیم ذخیره نیروی کار یا به بیان دیگر در قلمروهای آکنده های حوزه

وسیعی از پروسه تولید های از شمار کثیر گرسنگان و نیروی کار شبه رایگان، بخش

ارگران انتقال دهد و از این طریق محصول اجتماعی را به عمق آلونکهای مسکونی ک

هزینه تولید را به حداقل برساند، درست به همانگونه که کوشیده است تا در پرتو به 

هزینه مبادله کاالها را تا سرحد امکان بر دوش کارگران ها کارگیری بسیاری مکانیسم

طبقاتی  اتحاد و سازمانیابی پیکارهای سرشکن نماید. از همه اینها اساسی تر زمینه

سرمایه « محمد یونس» کارگر را سنگالخی تر و ناهموارتر سازد. آنچه آقای های توده
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ای دار اقتصاد خوانده بنگالدش در طول سالهای اخیر انجام داده است نیز دقیقاً گوشه

از همین اشکال توسعه توحش سرمایه است و درست به همین دلیل نیز از سوی یک 

جایزه صلح سال را « کمیته صلح نوبل» داری، موسوم به  بنیاد آشنای نظم سرمایه

 کند.می دریافت

 محمد یونس و بانک دهکده

مؤسسه مالی آقای محمد یونس، بانک دهکده یا گرامین بانک نام دارد. این بانک در 

میلیون زن روستائی در  7تأسیس یافته است و تا امروز به بیش از  1967سال 

گر دنیا وام پرداخت کرده است. او با همکاری بیل بنگالدش و برخی مناطق دی

کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا و خانم هیالری کلینتون همسر وی، در چند 

سال پیش جمعیت کثیری از فروشندگان نیروی کار ایاالت آرکانزاس امریکا را نیز در 

رار داده کاپیتالیستی و برکات مقدس بانکی خویش ق« احل اهلل البیع» وسعت شمول 

موجود جهان، در های است!!! روال کار بانک دهکده این است که همسان همه بانک

راستای پیش ریز سرمایه و کمک به توسعه رابطه خرید و فروش نیروی کار به 

دهد. شیوه کار این مؤسسه مالی در همان حال تفاوتی نیز با می مراجعین خویش وام

 دتًا و به طور غالب به زنان فقیر دنیا وام پرداختمؤسسات بانکی دیگر دارد. اینکه عم

دارد. محمد یونس می ! و بهره متعارف بانکی خود را از این جماعت دریافت!!کندمی

زن بنگالی را بعنوان نیروی کار شبه رایگان با فاجعه ها از این طریق تا امروز میلیون

فزوده است. چیزی که در بارترین شرائط کار به جمع بردگان مزدی سرمایه جهانی ا

 رویه بیرونی خود تصویر دیگری سوای رابطه خرید و فروش نیروی کار را منعکس

 سازد!!! ظاهر ماجرا این است که بانک دهکده به توده کثیر زنان بنگالی واممی

کنند، مصالح و ماتریال و ابزار می دهد، این زنان وام دریافتی را دستمایه کار خودمی

نمایند. با این ابزار و مواد خام و وسائل کمکی شخصاً محصوالت می ریداریتولید را خ

کنند. آنان در ادامه کار، محصوالت تولیدی خود را به بازار می جدیدی را تولید
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رسانند. زنان بنگالی در تداوم می نمایند و در آنجا به فروشمی سرمایه داری منتقل

د متعارفی که میزان آن در هیچ کجا و هیچ این پروسه، وام دریافتی را بعالوه سو

دارند. نمای می گزارشی درج نشده است، به بانک دهکده آقای محمد یونس مسترد

بیرونی مراودات همانگونه که باالتر گفتیم چیزی از رابطه خرید و فروش نیروی کار 

برهوت تصویر نمی کند، اما همه این داد و ستدها نه در قرون میانه تاریخ و نه در 

اشکال تولیدی آن دوران، که در عمق تسلط بالمنازع شیوه تولید سرمایه داری و در 

پیوندد. قبل از هر چیز ابزار کار و مواد می دایره سامان پذیری سرمایه جهانی به وقوع

خام و وسائل تولید زنان بنگالی سرمایه بانک دهکده آقای محمد یونس است. 

ه بین المللی است که در اینجا و در حوزه استثمار توده میلیاردها دالر از کل سرمای

شود. بخشی از سرمایه مالی و می کثیر زنان بنگالی به وسائل تولید و مبادله تبدیل

گردد. نکته بعدی اینکه می بانکی دنیاست که در پروسه استثمار نیروی کار پیش ریز

نمی شوند ای هیچ سرمایه زنان بنگالی با تبدیل وام دریافتی از بانک دهکده صاحب

بلکه صرفاً موقعیت آنان به عنوان فروشنده نیروی کار به سرمایه جهانی است که از 

شود. به بیان دیگر این اعجاز باژگونه پردازی سرمایه است که در می بیخ و بن تحریف

کند. اگر در وضعیت متعارف، خرید نیروی کار کارگر را می اینجا مرتبه مضاعف احراز

کند، در اینجا، این باژگونه نمائی را تا القاء نفی فروش می ه مثابه خرید کار وی القاءب

دهد. آنچه در می نیروی کار زن بنگالی و جعل نوعی مالکیت ابزار کار برای وی، بسط

میلیون  7این گذر واقعی است این است که سرمایه بزرگ بانک دهکده نیروی کار 

 دیگر هم سنخ آنان در این یا آن گوشه دنیا را به کار وا زن بنگالدشی یا انبوه زنان

دارد. این زنان با ابزار و مواد خام و وسائل تولیدی که همه و همه سرمایه آقای می

کنند. محصول کار آنان نیز دقیقاً به عنوان بخشی از می محمد یونس هست کار

 رمایه جهانی سرریزمحصول پروسه کار نظام سرمایه داری به فرایند دورپیمائی س

 شود. بهای این محصول بر اساس قوانین نرخ سود عمومی سرمایه داری تعیینمی
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صرف اند گردد. سهمی از آنچه زنان بنگالی و زنان همزنجیر آنها تولید کردهمی

شود و سهم بسیار بزرگتری از آن به صورت اضافه ارزش می بازتولید نیروی کارشان

سرمایه جهانی عاید کل سرمایه و از جمله سهم معینی نیز در پروسه سامان پذیری 

گردد. رابطه خرید و فروش نیروی کار تسلط می آقای محمد یونسهای عاید سرمایه

 کامل و بالمنازع خود را بر کل شرائط کار و زندگی توده کثیر زنان بنگالی اعمال

 نماید. می

جا ختم نمی شود. بانک دهکده فقط ن اندازه و فقط تا همین دامنه ماجرا اما به همی

میلیون زن بنگالی را استثمار نمی کند بلکه عمق، شدت و ابعاد توحش  7نیروی کار 

بسیار مهم و قابل کند و کاو است. بانک آقای ای این استثمارگری نیز خود مسأله

را تأسیس نکرده است. هزینه خرید هیچ زمین و ای محمد یونس هیچ کارخانه

اد هیچ مؤسسه تولیدی یا تجاری را تقبل نکرده است، اجاره ساختمان مخارج ایج

هیچ کارگاهی را نمی پردازد. نیازمند خرید سرویس حمل و نقل برای هیچ 

نیست، در هزینه خرید ماشین آالت و تکنولوژی و مواد خام و وسائل ای کارخانه

یح خواهیم داد حداکثر  که بعداً توضای کمکی و همه ملزومات دیگر تولید نیز به گونه

انبارداری نیز های آورد. از اجاره انبار و پرداخت هزینهمی صرفه جوئی را به عمل

میلیون زن بنگالی  7بکلی بی نیاز است. از همه اینها مهمتر و تعیین کننده تر، کل 

مطلقاً در استخدام سرمایه آقای محمد یونس نمی باشند، اینان هیچ نوع بیمه، هیچ 

اجتماعی، هیچ حق بازنشستگی، هیچ حق مرخصی ساالنه، هیچ بیمه دارو و  تأمین

درمان، هیچ نوع امکانات رفاهی، هیچ شکل تضمین معیشتی و در یک کالم هیچ حق 

و حقوق انسانی یا انسان بودن در بطن و متن شرائط کار و تولید اجتماعی خویش 

خ شرارت و سبعیت نظام سرمایه دارا نیستند. اینان شماری از بردگان نفرین شده دوز

داری هستند که در ازاء نازل ترین و ناچیزترین بهای بازتولید نیروی کار برای 

کنند. می سرمایه جهانی و بانک دهکده آقای محمد یونس کار و کار و باز هم کار
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بردگان مزدبگیری که در بطن برنامه ریزی قرن بیست و یکمی نظام سرمایه داری 

کوب و خفه کردن آنها نیاز زیادی به ارتش، پلیس و تحمل هزینه حتی برای سر

ماشین قهر ارتجاعی نیست. آنان در زیر یک سقف با هم جمع نیستند. چه بسا خود 

را توده همزنجیر فروشنده نیروی کار احساس نکنند و شاید که محمد یونس و بانک 

کار خود تلقی ننمایند. دهکده را هم صاحبان سرمایه و استثمارگر جنایتکار نیروی 

همه اینها مواهبی هستند که سرمایه داری پایان قرن بیستم و شروع قرن بیست و 

یکم برای تشدید و تحکیم بندهای بردگی مزدی و برای تعمیق هر چه موحش تر و 

سفاکانه تر استثمار کارگران دنیا به زندگی روز بشر اهداء کرده است!!! در مورد میزان 

اشی از این شکل برنامه ریزی خرید و فروش نیروی کار و استثمار صرفه جوئی ن

 کارگر کافی است فقط به یک مقایسه آماری بسیار ساده  توجه کنیم.های توده

میلیون ریال  117 414 672میالدی، از کل  2001در جامعه ایران در طول سال 

 603 571نهاسرمایه پیش ریز شده در شماری از واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی ت

میلیون ریال آن به پرداخت مزد اختصاص داشته است و کل مبلغ مابقی، یعنی  20

میلیون ریال دیگر صرف تهیه مواد خام، ماشین آالت، وسائل حمل و  96 811 101

نقل، ساختمان و در یک کالم اجزاء مختلف بخشهای فیکس و گردشی سرمایه ثابت 

کل سرمایه پیش  %17ر مجموع چیزی حدود شده است. به این ترتیب سهم مزدها د

های مابقی به تهیه و تشکیل سایر بخش %83کرده است و می ریز ساالنه را تعیین

سرمایه تخصیص یافته است. در همین جا اضافه کنم که رقم مربوط به پرداخت 

مزدها در این جا به هیچوجه معادل ارقام واقعی دستمزد دریافتی کارگران مورد 

این بخش از سرمایه اجتماعی ایران نبوده است، بلکه بورژوازی به رسم  استثمار

مربوط به بوروکراسی واحدهای صنعتی را نیز به طور کامل در آن های معمول هزینه

اخیر در کل رقم های ملحوظ داشته است. بر این مبنی و با مالحظه مکان مؤثر هزینه

ماند در بهترین می کارگران باقیدستمزدها آنچه که به عنوان مزدهای پرداختی 
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کل سرمایه پیش ریز ساالنه تجاوز نمی کند و این بدان  %12حالت از میزان تقریبی 

 تعیینزینه تشکیل و پیش ریز سرمایه را مابقی اقالم دیگر ه %88معنی است که 

نموده است. حال اگر همین مثال کنکرت و ساده آماری را مبنای ارزیابی میزان می

ار نیروی کار توسط سرمایه بانک دهکده آقای محمد یونس قرار دهیم، با استثم

 واقعی زیر مواجه خواهیم شد.های مؤلفه

مربوط به سرمایه گذاری را های هزینه %88بانک دهکده  بخش بسیار مهمی از 

کند. همان گونه که قبالً اشاره شد، هزینه تأسیس ساختمان یا اجاره می صرفه جوئی

و ذهاب یازمند تهیه وسائل نقلیه و ایاب کار و تولید را به دوش ندارد. ن بهای مرکز

کارگران نمی باشد. مخارج مربوط به انبارداری و بسته بندی و نگهداری کاالها بر 

نیست. در رقابت با بخشهای دیگر سرمایه ملزم به ارتقاء روز به روز سطح اش عهده

باشد، پولی که بایت تهیه مواد خام و تکنیک و خرید ماشین آالت مدرن نیز نمی 

پردازد در نازل ترین سطح و سودآورترین می ابزار کار و وسائل تولید به زنان بنگالی

را وثیقه  %88شود. بانک دهکده به این ترتیب سهم عظیمی از این می میزان تعیین

ر مشتری که در اختیار های کند. مقدار سرمایهمی افزایش بیش و بیشتر سود سرمایه

توان توسط آن، نیروی کار یک می دهد پائین ترین رقمی است کهمی خود قرار

کارگر را در ضدانسانی ترین و جنایتکارانه ترین شرائط کاری به کار گرفت و از 

استثمار آن حداکثر سود ممکن را به دست آورد. محمد یونس آلونک مخروبه و نمور 

سازد و از این طریق بهای ساختمان می کار وی زن بنگالی را کارگاه استثمار نیروی

کند، حمل و نقل مواد خام را به می اضافهاش الزم برای پروسه کار را به سود سرمایه

کند و در این گذر معادل بهای ترانسپورت کاال و هزینه رفت می دوش زن بنگالی بار

از ای در گوشهسازد. جای خواب کودک بنگالی می و آمد او را، سود سرمایه خود

نماید و بهای انبارداری محصول را به سود می آلونک را، انبار حفاظت مواد خام

کند. لیست صرفه جوئی محمد یونس در تنزل هزینه می سرمایه بانک دهکده اضافه
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های سرمایه گذاری به زیان کارگران زن بنگالی و متقابالً طومار افزایش سود سرمایه

تعمیق استثمار همان زنان به درازی شب یلداست و خویش از محل تشدید و 

 محاسبه همه جوانب آن نیازمند گزارشی مبسوط است. 

باال به صرفه جوئی بانک دهکده در تنزل هزینه بخش ثابت سرمایه های تمامی داده

شود. برنامه ریزی آقای محمد یونس برای کاهش بهای بخش متغیر می مربوط

است که در جای خود بسیار شنیدنی تر است. قبالً گفتیم  ایسرمایه داستان جداگانه

که زن بنگالی اصالً خود را نیروی کار مزدی سرمایه بانک دهکده به شمار نمی آورد. 

اگر بخش وسیعی از کارگران دنیا زیر فشار باژگونه پردازی سرشتی تولید سرمایه 

کنند! زن بنگالی در می داری، خود را نه فروشنده نیروی کار که فروشنده کار تلقی

گستره برنامه ریزی فوق مدرن و ماوراء اومانیستی سرمایه جهانی!! خود را نه حتی 

دومی که مشتری محترم مدیون کمپین فقر ستیز!!!! آقای محمد یونس و بانک 

نماید. او در موقعیتی نیست که خواستار افزایش دستمزد باشد، می دهکده محسوب

می گیرد. لفظ بیمه بیکاری، بیمه درمان، حق بازنشستگی و هر زیرا اصالً دستمزدی ن

نوع حق و حقوق بشری دیگر هم برایش سخت ناآشناست زیرا که او اساسًا در 

میلیون زن بنگالی هم  7استخدام هیچ سرمایه و سرمایه داری قرار ندارد. ساعات کار 

ساعت به باال جریان  16مطلقاً تابع هیچ نوع حساب و کتابی نمی باشد. روزانه کار 

عادی زندگی اوست. زیرا در غیر این صورت مطلقاً قادر به بازتولید سرمایه بانک 

آقای محمد یونس نخواهد بود. روز تعطیل های دهکده و تأمین سود دلخواه سرمایه

میلیون نفرین شده دیار سرمایه،  7هفتگی یا تعطیالت ایام سال نیز برای این 

نه است. زیرا در کل شرائط کار و استثمار آنها هیچ جائی برای مفاهیمی بسیار بیگا

برنامه ریزی پروسه کار  اندیشیدن به چنین حقی موجود نیست یا به بیان دیگر

توسط بانک دهکده، این بیگانگی را در ابعادی مضاعف دامن زده است و آن را در 

است. محاسبه  زوایای ذهن و زندگی توده کثیر بردگان مزدی بنگالی کشت کرده
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سرمایه آقای محمد یونس با توجه به همه این داده ها، سهم بخش متغیر اینکه 

سرمایه را تا چه میزان کاهش داده است یا به زبان واقعی و زمینی، شدت و عمق 

استثمار نیروی کار را تا کدامین مرزهای ممکن توسعه داده است، کار چندان 

ن است. اینکه او در تشدید، حدت و تعمیق نمی باشد. اما یک چیز روشای ساده

استثمار کار توسط سرمایه به طور قطع رکوردهای عظیمی را کسب کرده است و 

 مرزهای بسیار دوری را پشت سر نهاده است. 

شاید تصور شود که دریای سود ناشی از توحش بی مرز آقای محمد یونس در کار 

 ط به جیب بانک دهکده وی فروتوسعه استثمار زنان بنگالی یکراست فقط و فق

رود. این تصور از بیخ و بن غلط است. سرمایه آقای محمد یونس فقط بخشی از می

کل سرمایه جهانی است و فقط به نسبت مقدار و مکان خود در فرایند ارزش آفرینی 

سرمایه بین المللی سهمی از کل اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی 

 میلیون زن بنگالی آورده  یا 7دهد. آنچه او به سر و روز می تصاصرا به خود اخ

شود. به این سخن  مارکس می آورد، موهبتی است که نصیب کل سرمایه جهانیمی

 خوب دقت کنیم.    

هر فرد سرمایه دار همانند تمام سرمایه داران هر قلمروی ویژه تولید در استثمار » 

ایه و در شدت این استثمار نه فقط به نسبت کل طبقه کارگر به وسیله کل سرم

همدردی و همدلی طبقاتی بلکه به نسبت اقتصادی مستقیماً سهیم است. زیرا اگر 

تمام شرائط دیگر منجمله ارزش کل سرمایه ثابت پیش ریخته شده را ثابت فرض 

کنیم، نرخ سود متوسط به شدت استثمار کل کار به وسیله کل سرمایه بستگی دارد. 

  » 

ابزار کار و مواد خام و وسائل کمکی و امکانات زن بنگالی جزئی از سرمایه بانک 

کند. می دهکده است. او در جریان بازتولید این سرمایه مقادیر معینی محصول تولید

 نماید و بر اساس قیمت بازار به فروشمی این محصوالت را تسلیم بازار سرمایه داری
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مختلف های در جریان رقابت گسترده میان بخشرساند. قیمت بازار کاالها می

شود و در  می سرمایه که در شرائط کامالً متفاوت تولیدی پیش ریز شده اند، تعیین

گردد. در می درون همین فرایند است که نرخ سود عمومی سرمایه تشکیل و حاکم

زل تر و با ترکیب هر چه ناهای این گذر و در پیچ و خم عبور از این فراشد، سرمایه

شرائط استثمار هر چه توحش بارتر نیروی کار، مقادیر عظیمی از اضافه ارزش نهفته 

با ترکیب باال و درجه برتر بارآوری های در محصوالت تولیدی شان را به نفع سرمایه

دهند. کندوکاو دقیق این امر نیازمند توضیح زیادی است که می نیروی کار از دست

ساده کالم این است ر حوصله این نوشته کوتاه نیست. جوهر پرداختن به آن مطلقاً د

میلیون زن  7پرخروش ناشی از استثمار سفاکانه و سراسر شرارت که دریای سود 

سرمایه جهانی را  بانک دهکده آقای محمد یونس که کلهای بنگالی نه فقط سرمایه

بیست و یکم در  و آغاز قرن 20کند. سرمایه داری پایان قرن می ببه سهم خود سیرا

 پرتو توسل به این راهکارهای پر درخشش اومانیستی!!! مذهبی و الئیک است که

تواند با سیر مستمراً رو به نزول منحنی نرخ سودها عجالتًا دست و پنجه نرم کند. می

های ابتکار عمل بسیار مدبرانه و اندیشمندانه!!! آقای محمد یونس در کشف این شیوه

بشری و جنایت آمیز برای تشدید، تحکیم و تعمیق استثمار  کارساز سراسر ضد

مستأصل ترین و محروم ترین و بی پناه ترین بخش بردگان مزدی سرمایه، با هدف 

جلوگیری از سقوط نرخ سود سرمایه ها، او را به درستی شایسته وصول جایزه صلح 

نماد  «کارترجیمی » نوبل ساخته است. این جایزه پیش تر به کسانی مانند آقای 

های کثیف ترین جالد توده« اسحاق رابین» عالی سبعیت و جنایت سرمایه جهانی، 

چهره مزدور و منفور دست نشانده سرمایه بین « لخ والسا» کارگر و آواره فلسطین، 

المللی در جنبش سندیکالیستی سرمایه ساالر لهستان و رئیس جمهور بعدی نظام 

دژخیم بورژوازی های رایزن تجاوز ارتش «وفی عنانک»سرمایه داری در این کشور، 

بین المللی برای قتل و عام دهها میلیون زن و مرد و کودک بالکان، افغانستان و عراق 
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و کسان دیگری از قماش اینها، تعلق گرفته است. سرمایه جهانی مدال صلح خود را 

ین المللی با موجودیت کند. اینکه پرولتاریای سرمایه ستیز بمی بسیار آگاهانه تعیین

نظام بشرستیز بردگی مزدی و تشدید لحظه به لحظه توحش و جنایات این نظام چه 

کند. نابودی می خواهد کرد؟ موضوعی است که کل راز زندگی انسان عصر را تعیین

سرمایه داری و استقرار سازمان شورائی سوسیالیستی برنامه ریزی کار و تولید 

  .راهی سوای این فقط راه نابودی بشریت است اجتماعی تنها راه است.

 

 

 

 

 

 





 87/   جنبش کارگری جهانی

 

 جمهوری»و « بوش»هایدولت میانه و مذاکره مستقیمبورژوازی، خاور

 2007می 29                                  «اسالمی
 

های بورژوازی در باره محتوای دیدار اخیر خاویر ترجیع بند گزارشات همه رسانه

داری ایران ای و کل دولت اسالمی سرمایهانی، آن بود که خامنهسوالنا با علی الریج

خواستار برقراری کانال مستقیم و فعال مذاکره با دولت بورژوازی امریکا هستند. 

های مختلفی که پس از ختم این دیدار با خبرنگاران داشت با سوالنا خود در مصاحبه

ک معضل مهم دنیای  لحنی خاص و با ژست یک مکتشف موفق سفینه عبور از ی

داری، به کرات بر این قضیه تأکید نمود. در این میان واکنش مشتاق، مؤکد و سرمایه

مملو از تبلیغات سران دولت بورژوازی ایران، به محتوا و لحن بیان سوالنا، حتی از 

های مسؤل سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بسیار پرهیاهوتر و جمعبستها خود گفته

 بود. 

های رنگارنگ بورژوازی در غرب و شرق دنیا که از مدتها پیش تنظیم تلویزیون و رادیو

های پر در باره رویدادهای روز خاور میانه و جنگ عراق را به گمانه زنی هر گزارش

های ایران و امریکا قفل کرده بودند، ناگهان پیرامون احتمال گفتگوی دولت زرق و برق

المی سرمایه نسبت به وقوع مذاکرات، دامنه حرص سیمای راغب سران اس با مشاهده

به نقل واقعه را ده چندان ساختند. به موازات همه اینها، سران  و ولع و اشتیاق خود

های مختلف و در دل هر گفتگوی بدون هیچ تساهل، به مناسبت بورژوازی امریکا نیز

 ژوازی ایران تأییدکردند و نمایندگان بورمی جنجالها تازه خود، آنچه را که رسانه

تصدیق قرار دادند. همه چیز گواه آن است که رشته  نمودند با شوق و ذوق موردمی

ای خورده است اما کشور به هر حال تکان تازه مراودات و مناقشات میان بورژوازی دو
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مذاکرات بغداد قرار است به چه چیز یا چه  ببینیم که محتوای این تکان تازه چیست و

  خ گوید؟مسائلی پاس

تأکید بر این نکته ضروری است که بحث کوتاه حاضر قرار نیست هیچ  قبل از هر چیز

مناقشات »های پیشین و به طور مشخص مقاالت شده در نوشته کدام از مسائل مطرح

و « جنگ عراق، بورژوازی امریکا و چالش شکست»یا  «.... درونی بورژوازی جهانی

فشرده حاضر در امتداد همان مباحثات است و با  طلبمانند اینها را تکرار نماید. م

 برای جنبش کارگری ایران و جهان، توجه به اهمیت و موضوعیت مستمر مسأله

البالی مقاالت یاد شده تأکید  کند. پیش تر درمی تکمیل همان گفتگوها را دنبال

امریکا تاریخ تالش بورژوازی  داری،نمودیم که تاریخ حاکمیت دولت اسالمی سرمایه

و ها های اقتصادی، سیاستریزی برای متقاعد نمودن بورژوازی ایران به قبول برنامه

اقتصادی و نظامی ایاالت  راهبردهائی است که در سطح جهانی اتوریته سیاسی و

مالی این کشور  متحده و سهیم شدن هر چه وسیع تر و عظیم تر انحصارات صنعتی و

کارگر ایران  ط طبقه کارگر جهانی و از جمله طبقهدر کل اضافه ارزش تولید شده توس

اسالمی هم  این را نیز توضیح دادیم که جمهوریها را تضمین کند. در همان نوشته

کوشیده ها در مقاطع مختلف این فرایند، با استمداد از کلیه عوامل، شرائط و مناسبت

همپیوندی  و ادغام واست تا به بورژوازی امریکا و کاًل غرب تفهیم کند که همزیستی 

 باشد و سهم متناسب و مطلوبمی آری، اما این کار نیازمند تحقق شروط خاص خود

های تولیدی و نقش برتر و فعال دولت بورژوازی ایران در توزیع اضافه ارزش

ایران در داربست نظم سیاسی خاور میانه بنیاد این شروط را از نظر رژیم  داریسرمایه

کرده است. محور واقعی کشمکشها همواره این بوده است و می ینتعی اسالمی سرمایه

 های مهم زیر به افت و خیز خود ادامهطوالنی اینک زیر فشار مؤلفه فرایند این مناقشه

  .دهدمی
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  داری جهانیسرمایه موقعیت عمومی  .1

آخر قرن بیستم به این سوی روند اشباع بازار جهانی از سرمایه،  در طول چند دهه

، نرخ رشد ساالنه صدور 90پشت سر نهاده است. در شروع دهه  الترین رکوردها رابا

برابر  3اوج گرفت. این نرخ عمالً  %30امریکای التین تا  سرمایه به کشورهای آسیائی و

برابر نرخ رشد کل تولید جهانی در  4در سطح جهانی و  نرخ رشد ساالنه صادرات کاال

تریلیون دالر سرمایه در سطح بین  2نزدیک به  1990این دوره بود. فقط در سال 

نوسان و برخی افت و خیزهای طبیعی در  المللی پیش ریز شد. این روند با مقداری

دوره مورد بحث متوسط رشد نرخ  سالهای بعد تا زمان حاضر ادامه یافته است. در

کارائیب امریکای جنوبی و  و در ممالک %223انباشت سرمایه در سطح جهانی بالغ بر 

نیست و زمانی که از  متجاوز بوده است. هدف انباشت سوای سود هیچ چیز %600از 

کنیم باید می صحبت %600و  500رشد نرخ سرمایه گذاریها در دنیا با ارقام جهشی 

تصاعدی،  های غول آسایبه خاطر بیاوریم که سرمایه بین المللی در پی این افزایش

 نماید. در کنار این ارقام بد نیست یامی ی طلبحجم اضافه ارزشهای عظیم نجوم

در »شاید بسیار الزم است که به اعداد و ارقام دیگری نیز کمی عمیق توجه گردد. 

در » ، «سازندمی میلیون شغل را از دور خارج 2هر سال ها متحده شرکت ایاالت

 120میلیون شغل از مجموع  90فقط در امریکای شمالی بیش از  سالهای آینده

در آلمان فقط در فاصله یک سال بیش »، «رفتن است میلیون شغل در حال از دست

سازنده  ABB دی، سویسیئسو شرکت» ، «شغل حذف شده است 500 000از 

 %60فروش خود را  کارگر را اخراج و همزمان میزان 50 000جنراتورهای الکتریکی 

ژنو تا قبل از  ین المللی دربر اساس پژوهش فدراسیون فلزکاران ب»، «باال برده است

 نیروی کار فعلی جهان برای تولید تمامی %2شروع دهه سوم قرن جاری تنها 

 .«کاالهائی که کل تقاضای جهان را برآورده نماید کفاف خواهد داد
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بدون نیاز به هیچ تفسیر و تئوری واقعیات بسیار بدیهی و سرنوشت سازی را  ارقام باال،

سازد. اینکه روند اشباع جهان از سرمایه با می عاصر مجسمدیدگان بشر م در برابر

تازد، اینکه این روند به صورت غالب با سیر تصاعدی افزایش می پیش آخرین شتاب به

ارگانیک سرمایه در دنیا همراه است. اینکه به تبع این فرایند و در یک  متوسط ترکیب

المللی یر در کل سرمایه بینتاریخی، به صورت بی امان سهم سرمایه متغ قیاس نسبی

رود، اینکه از کل جمعیت مهیای فروش نیروی کار بخش هر چه می رو به کاهش

مانند و به ارتش ذخیره کار آواره در سطح بین می خارج عظیم تری از دائره اشتغال

متوسط نرخ سود سرمایه جهانی به رغم فزونی مستمر  گردند، اینکهمی المللی مبدل

پیماید و باالخره به عنوان نتیجه اساسی و سرنوشت می رزش ها، روند افتنرخ اضافه ا

داری جهانی در پاسخ به ملزومات ماندگاری سرمایه ساز همه این فرایندها اینکه نظام

المللی هیچ راه ممکن به طبقه کارگر بین خود سوای وارد ساختن آخرین فشارهای

این یک نظریه پرداری نیست، کل . دحل دیگری در پیش روی خود نمی بیند و ندار

موجود، مو به مو بر صحت این  فعل و انفعاالت، رویکردها و سیر وقایع درون عینیت

قرن پیش نرخ  90دهه  تا آغاز 70دهد. در فاصله میان شروع دهد می بحث گواهی

داشته است و  افزایش %35بهره وری قلمروهای تولیدی در بخش وسیعی از جهان 

است. این  کاهش یافته %15مین پریود نیاز به نیروی کار در این قلمروها درست در ه

رشد  .فرایند در طول دو دهه اخیر باز هم با سرعت افزونتری به پیش تاخته است

 بود در %5،4به طور متوسط  1972تا  1968مزدهای واقعی ساعتی که در سالهای 

د که این سیر افولی حیرت بار داننمی ،% رسید و همگان5به سطح  89تا  79سالهای 

متوسط  90تا  70سالهای بعد باز هم حیرت زاتر بوده است. در فاصله سالهای دهه  در

نرخ متوسط  » .است %33ست و این نرخ امروز حدود بوده ا %6،5رشد بیکاری  نرخ

داری دست کم به اندازه میانگین نرخ اقتصادهای عمده سرمایه بیکاری حتی در

 «است 1930دهه  ن رکود بزرگبیکاری دورا
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همه آنچه که گفتیم و سیر جاری « خبر تلخ را نشنیده است خنددمی کهآن» 

ای داری یا به بیان بهتر منتجه طبیعی قوانین پایهسرمایه رخدادهای قهری درون نظام

کاپیتالیستی، نابودی بخش عظیمی از بشریت را به شرط حتمی  و نهادین شیوه تولید

است. نمایندگان سیاسی و اقتصادی بورژوازی این امر را  ظام مبدل ساختهبقای این ن

در راستای درک این نیاز در پیشبرد دو وظیفه  کنند ومی شفاف تر از روز درک

اول اینکه بخش عظیمی از بشریت کارگر دنیا . اساسی خود، هیچ تردید روا نمی دارند

خش دیگر آن باید به تحمل نازل بپذیرد و ب ناشی از گرسنگی را مرگ محتوم باید

زیست اجتماعی رضایت دهد و دوم  ترین بهای نیروی کار و توحش بارترین شرائط

تضمین شرائط بازتولید  برای اینکه قطبهای مختلف سرمایه بین المللی باید

کار طبقه  های ناشی ازهای خود و کسب سهم مناسب در کل اضافه ارزشسرمایه

 .ابتهای هر چه سبعانه تر و ویرانگرتر باشندکارگر جهانی مهیای رق

  های درون بورژوازی جهانیبلوک بندی سیمای تازه  .2

های مختلف سرمایه فروپاشی اردوگاه شوروی، معادالت جاری میان بخش تا پیش از

حول یک صف بندی دو قطبی آرایش یافته بود. نوعی آرایش دو  جهانی به طور غالب

ساختار اساساً اقتصادی آن، وسیعًا در محاق مجادالت  و قطبی که به رغم درونمایه

محصور بود. شوروی سابق به لحاظ قدرت  های نظامیسیاسی و صف و صف کشی

داری، هیچگاه رقیب سرمایه رقابت سرمایه و وسعت حضور در بازار بین المللی

رمایه آنچه در آن زمان س. اقتصادی نیرومندی برای بورژوازی غرب به حساب نمی آمد

متحده را زیر فشار قدرت  ساخت و قاره اروپا و به ویژه ایاالتمی جهانی را دو شقه

گسترده اردوگاه، با  داد. بیش از هر چیز درهمرفتگی و ائتالفمی بلوک رقیب قرار

افریقا و امریکای  های ناسیونالیستی و سوسیال خلقی کشورهای سه قاره آسیا،جنبش

جا قرار داشت.  ی این هماوردی کاپیتالیستی درست در همینالتین بود. بنیاد اقتصاد

مانعی بر  های یاد شدهامپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی و سوسیال بورژوائی جنبش
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حمایت از این  های امریکائی و اروپائی بود و اردوگاه باسر انباشت امپریالیستی سرمایه

 حدت جهانی را واقعیت وهای خلقی فرایند دوقطبی و چالش درون سرمایه جنبش

  .بخشیدمی

های های زوال آن بر خالف بسیاری از تحلیلبه فروپاشی بود و زمینه اردوگاه محکوم

« پروستریکا»در کتاب « گورباچف»بر خالف استنباط و ادعای  محافل راست و چپ و

مسلط برساختار نظم اجتماعی جامعه شوروی ریشه  مطلقاً در بوروکراسی منحط

بنیاد اقتصادی جامعه بود. آنچه کل اردوگاه و  بورورکراسی حاکم روز محصول نداشت.

بحران و فروپاشی سوق داد، قبل از هر چیز  از جمله جامعه روسیه را به سراشیب

موقعیت بسیار آسیب پذیر و ضعیف  بحران سراسری سرمایه جهانی و در گام بعد

بود. سرمایه اجتماعی روسیه و  لیالملاردوگاه در کل فرایند بازتولید سرمایه بین

قادر به احراز سهم مناسب و  ممالک اردوگاه در قیاس با همتایان و رقبای غربی خود

المللی و پاسخ به همه بین های تولیدی توسط پرولتاریمطلوب از کل اضافه ارزش

که در آستانه  شدمی های خودگستری و بقای خود نبود. این امر سببپیش شرط

بعنوان  داری، کشورهای اردوگاهعمیق و توسعه بحران ساختاری نظام سرمایهحدت و ت

 های ضعیف و شکنده تر این نظام، به ورط فروپاشی فروغلطد. مسأله دیگری کهحلقه

نمود سرانجام جنبشهای می فرایند فروپاشی این بلوک را تکمیل و تسریع

یا زیر ها بود. این جنبش سوسیال بورژوائی در کشورهای سه قاره ناسیونالیستی و

خود، از هم پاشیدند و یا در صورت پیروزی، در بهترین حالت،  فشار تناقضات درونی

دولتی محتضر، متکی به نازل ترین درجه بارآوری کار،  داریبه ساحل یک سرمایه

سرمایه جهانی و کانون حداکثر استثمار و بی حقوقی  آماج سرریز تمامی بار بحرانهای

همه این مسائل، فرایند پیچش و تمرکز حاد . ی کارگران لنگر انداختندو ستمکش

داری دولتی به کرد. اردوگاه سرمایه بحران در یک بخش از سرمایه جهانی را تسریع

دنیای کاپیتالیستی نیز نسبتًا  ورطه فروپاشی افتاد و متعاقب آن قطب بندی روز
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و قطب ها ای از صف آرائیتازه ساختارسریع، یا حداقل در زمانی نه چندان طوالنی، با 

  .جایگزین گردیدها بندی

روسیه این بار نه در زیر علم و کتل سابق و نه در مکان مزاحم سیاسی و  داریسرمایه

های نوین انباشت در های غربی به حوزههای انحصارات یا دولتسرمایه نظامی صدور

و توسعه سیستم کاپیتالیستی وارد عنوان یک قطب در حال بازسازی  سه قاره، که به

متحده و اتحادیه اروپا شد. سوای روسیه که بسیار  میدان کشمکش با ایاالت

موقعیتی است، چین تا همین لحظه حاضر به چنان  سرسختانه در تالش احراز چنان

امریکا و حوزه یورو بسیار بیشتر از  موقعیتی دست یافته است که خطر آن برای

و چین و هند، به ویژه دومی در  داری دولتی سابق است. ظهور روسیهاردوگاه سرمایه

کاال و توازن حضور بخشهای  داری معادالت صدور سرمایه وکل بازار جهانی سرمایه

ساخته است. بسیاری از  مختلف سرمایه در بازار جهانی را عمیقاً دستخوش تغییر

اقتصادی خود و  وابطهای امریکای التین در جایگزین سازی بخش اعظم ردولت

اقتصادی  قراردادهای %70امریکا با بورژوازی چین دچار تردید نشده اند. بیش از 

در سفر سال پیش خود « ینجهو»زیل یکراست با چین بوده است. های اخیر برسال

سال آینده در زمینه توسعه مراودات  10این کشورها اعالم داشت که در طول  به

التین تا جائی پیش خواهد رفت که صندوق دخیره ارزی  با امریکای اقتصادی چین

میلیارد دالر تقویت خواهد گردید!! بازار افریقا به میزان  100های منطقه تا دولت

های چینی است و کشورهای آسیای وسیع سرمایه ظرفیت موجودش شاهد حضور

دان در سطحی بسیار گسترده به می های خلیججنوب شرقی و آسیای میانه و حوزه

غربی تبدیل شده اند.  های صادر شده چین با کشورهایرقابت محصوالت و سرمایه

انحصارات  است که بزرگترینها اروپا از این وضع بی نصیب نمانده است و مدت

های سرمایه صنعتی و مالی اروپای غربی و شمالی از ناتوانی خود در کارزار رقابت با

فشار حضور  صادرات امریکا بسیار بیشتر از اروپاکنند. تراز واردات و می چینی ناله
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تا میران  نماید. کاهش این ترازمی تولیدات چین را در بازار داخلی این کشور احساس

که  میلیارد دالر در سال به زیان امریکا زعمای کنگره را مجبور ساخته است 233

چینی به  درصدی بر واردات کاالهای 27،5برای طرح و تصویب یک تعرفه گمرکی 

داری چین در مقطع کنونی تاریخی از افتند. واقعیت این است که سرمایه دست و پا

برخوردار است که بورژوازی امریکا و اروپا به میزان زیادی فاقد آن هستند.  موقعیتی

برای انباشت ها شبه رادیگان چند صد میلیون کارگر، وسیع ترین حوزه نیروی کار

یب ارگانیک سرمایه اجتماعی در قیاس با کشورهای غربی، نازل ترک سرمایه، متوسط

سرمایه ثابت در اعظم قلمروها، همگی و در رأس همه آنها، همان  بهای کمتر تشکیل

دهد که می ارزان، سرمایه اجتماعی چین را در موقعیتی قرار توده عظیم نیروی کار

های امریکائی و هدر بازار بین المللی برای سرمای وسعت حضور و قدرت رقابت آن

داری چین با گردد. در کنار عروج سرمایهمی حوزه یورو و ژاپن خطری بالفعل تلقی

داری روسیه و هند را نیز در نظر گرفت. سرمایه مشخصات یاد شده، باید وضعیت روز

 %70کند. بیش از می مورد این دوتا نیز صدق های اقتصاد چین دربسیاری از مؤلفه

کشور بار فشار  3مرزهای جغرافیائی این  به رایگان دنیا در فاصلهکل نیروی کار ش

نمایند. همه آنها در حال حاضر بهشت می داری را تحملاستثمار و بربریت سرمایه

شوند. صاحبان همه انحصارات می امنیت، انباشت و سودآوری سرمایه بین المللی تلقی

ها های خویش به این حوزهسرمایه غول پیکر صنعتی و مالی جهان، در انتقال و صدور

  دهند.هیچ تردیدی به خود راه نمی 

  داری و منطقه خاورمیانهجدید سرمایه هایبندیقطب  .3

تاریخاً در استراتژی دولتهای بزرگ بورژوازی مکان بسیار حساسی داشته  خاورمیانه

است. ظهور های این اهمیت بوده انرژی و ذخائر سرشار نفتی یکی از داده است. مسأله

های نخست قرن پیش، عروج گسترده و تعیین داری دولتی در سدهسرمایه اردوگاه

ناسیونال چپ و ضد امپریالیستی خلقی در جهان، اشتراک منافع و  هایکننده جنبش
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اخیر در مقابل بورژوازی غرب، واقع شدن خاورمیانه در  دورنماهای نزدیک دو قطب

الی شوروی سابق و بورژوازی امریکا، موقعیت احتم سینه کش هماوردیهای نظامی

مهم و سرنوشت ساز در معادالت نظامی، عبور  بسیار حساس خلیج به عنوان یک آبراه

احتیاج قاره اروپا از خلیج و آبراه هرمز،  کل نفت مورد %50نفت مورد نیاز ژاپن و  90%

ری نظام را در استراتژی سراس هر کدام به نوبه خود، اهمیت نقش این منطقه

داری روز دنیای سرمایه ساخته است. وضعیتمی داری برجسته و برجسته ترسرمایه

فقط از نقش  کالً و ساختار و ترکیب کنونی قطب بندی درونی سرمایه جهانی نه

حساسیت  اقتصادی و استراتژیک این منطقه نکاسته است که کاماًل بالعکس بر میزان

 شرائطی که هر گام ماندگاری نظام بردگی مزدیو درجه اهمیت آن افزوده است. در 

به تشدید تصاعدی فشار بر شرائط کار و معیشت کل کارگران دنیا گره خورده است و 

های برای بردن سهمی بیشتر از اضافه ارزشها موقعیتی که رقابت سبعانه سرمایه در

نیز مکان مهم  میانه، خاورپرولتاریای جهانی از همیشه سبعانه تر گردیده است تولیدی

کند. آنچه در طول سالهای اخیر رخ می های بقای هر بلوک کسبپیش شرط تری در

خود مؤید همین واقعیت است. جنگ افروزی گسترده امریکا در  داده است به نوبه

کاخ سفید بر ضرورت توسعه حمالت تاتاریستی و  افغانستان و عراق، پافشاری

زده فلسطین، جنگ افروزیهای وسیعتر  و ستم بربرمنشانه اسرائیل به مردم کارگر

عربی اقمار امریکا توسط دولت  سران واشنگتن در لبنان، تسلیح بی سابقه کشورهای

خلیج، اقدام بورژوازی این  بوش، مانورهای نظامی عظیم و کم نظیر ایاالت متحده در

انه بزرگ و تئوری خاورمی کشور در کار برپائی پایگاههای غول پیکر نظامی در منطقه،

ای طرحها و رویکردهای پاره های کوتاه مدت و بلند مدت در این راستا وبرنامه ریزی

استراتژی تهاجمی بورژوازی  دیگر، همه و همه از افزایش اهمیت نقش این منطقه در

  .دهندمی امریکا خبر
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  داریایران در قطب بندی اخیر سرمایه بورژوازی  .4

در طول دو دهه اخیر، در کار سرکوب گسترده جنبش  بورژوازی ایرانهای موفقیت

راه برای عظیم ترین سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی، به  کارگری و هموارسازی

به عنوان یک قدرت تعیین کننده اقتصادی، سیاسی و  داری ایرانعروج دولت سرمایه

دیگر به  ای است که من در مقاالتاین نکته. نظامی در خاورمیانه کمک کرده است

داده ام. مسأله مهم در اینجا این است که  ای نسبتاً مشروح پیرامون آن توضیحگونه

کشور  3منطقه، یکی از شرکای مهم هر بورژوازی ایران با داشتن چنین موقعیتی در

خارجی در ایران در سالهای  چین، روسیه و هند است. عظیم ترین سرمایه گذاریهای

کاالئی بورژوازی ایران با  ای واست و مبادالت سرمایه اخیر توسط چین صورت گرفته

روسیه و چین با  هر دو کشور دیگر در سطحی بسیار باالست. همکاریهای نظامی

اختیار  منابع گاز جهان در %90دولت اسالمی بورژوازی وسعتی چشمگیر دارد. 

بسیار  از نفوذسرمایه داران روس و ایران است. سوای همه اینها، دولت بورژوازی ایران 

 ای از گروههای فلسطینی، جریانات سیاسی و دینی لبنان و از همهزیادی در پاره

  .بیشتر، در میان احزاب و نیروهای مختلف بورژوازی عراق برخوردار است

در مجموع بورژوازی ایران را در موقعیتی بسیار ویژه قرار داده است.  های باالمؤلفه

ه با لحاظ بازار گسترده انباشت داخلی ایران و روابط چین خوا های روسیه ودولت

تواند در می کشور و خواه با توجه به نقشی که بورژوازی ایران متنوع اقتصادی با این

داری ایفاء نماید، خود را به داشتن ارتباط دنیای سرمایه ساختار قطب بندی جدید

لت در عین حال با تمامی بینند. هر کدام از این دو دومی تنگاتنگ با آن نیازمند

کاپیتالیستی، چگونگی تنظیم مرزهای مراودات سیاسی  زیرکی و هشیاری سودجویانه

کنند. از دید بورژوازی هر دو کشور می و کنترل و دیپلوماتیک خود با ایران را تعمق

اسالمی باید در سطحی تنظیم شود که  دامنه روابط و مبادالت آنان با جمهوری

های خویش و امتیازگیریها ن، نه فقط آن را سکوی زیادت خواهیبورژوازی ایرا
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تاوان باشد. مثال واقعی  نسازد، بلکه همواره برای حفظ آن مجبور به پرداخت غرامت و

با دولت اسالمی  نگاه بورژوازی ممالک مذکور به مراودات سیاسی و دیپلوماتیک

امنیت سازمان  شورای»اری در توان از ورای سیاستی که در سال جمی داری راسرمایه

تصویب  به روشنی مشاهده کرد. همسوئی با ایاالت متحده دراند اتخاد نموده« ملل

 های اقتصادی علیه ایران و در همان حال پافشاری بر حل دیپلوماتیک مشاجرهتحریم

با هدف کنترل یکه تازیهای برتری طلبانه دولت بوش، نوعی سیاست دو سویه 

بهره گیری حداکثر اقتصادی و سیاسی از مناقشات جاری را به نفع  سودجویانه که

 .تضمین نماید بورژوازی چین و روسیه

سوای پیوند زدن مصالح بورژوازی کشورهای فوق به موقعیت روز خود،  بورژوازی ایران

خویش با ممالک منطقه نیز به اندازه کافی تالش نموده است. در  برای بهبود روابط

اقمار امریکا کم و بیش موفق شده است نوعی مراودات  رهای عربیرابطه با کشو

جایگزین سیاست خصمانه سابق سازد. کویت،  دوگانه آمیخته با شک و تردید را

یکسوی هر نوع بالندگی قدرت  امارات، عمان، قطر و حتی عربستان سعودی از

کنند و از یم خود تلقی بورژوازی ایران در خاور میانه را خطری جدی برای آینده

ای خاورمیانه هایسوی دیگر تداوم سنت جانبداری بی قید و شرط از سیاست

را به نفع خود  داری ایرانبورژوازی امریکا و ابراز دشمنی صریح با رژیم اسالمی سرمایه

جهانی را به  های مهم قطب بندی جدید بورژوازینمی بیند. همه این کشورها مؤلفه

دانند، می عه روابط خود با چین و روسیه را یک ضرورتکنند. توسمی خوبی لمس

بین  شکست فاجعه بار امریکا در عراق و افول نقش بورژوازی ایاالت متحده در عرصه

 دهند، به آینده انحالل خویش در اهداف و استراتژیمی المللی را مورد توجه قرار

این دالیل پیوستن  سراسری امریکا حداقل به شیوه سابق اعتماد نمی کنند. به همه

و شرط به قطب امریکا و باقی ماندن به صورت یک پایگاه نفوذ این کشور در  بی قید

با منافع درازمدت خود سازگار نمی بینند. درست در همین راستا قرار  خاورمیانه را
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مخالف با بورژوازی ایران و تبدیل شدن به ابزار باج خواهی  گرفتن در یک جبهه

 داری ایران را متضمن تحمل عواقب زیانبار احساسسرمایه اسالمیامریکا از دولت 

 . کنندمی

ناپذیر بورژوازی امریکا در جنگ عراق و متقابالً نفوذ بسیار گسترده  شکست جبران

آنجا، روابط اقتصادی و سیاسی در حال توسعه میان ایران و  جمهوری اسالمی در

اغلب ممالک اروپائی و ژاپن به روابط سابق، نیاز چشمگیر  جمهوریهای آسیائی شوروی

نیاز مبرم و حیاتی همه این جوامع به نفت خلیج، فرسایش  تنگاتنگ اقتصادی با ایران،

نیرومند شدن قابل توجه حزب اهلل در لبنان یا  نسبی قدرت اسرائیل در منطقه و

نمود. های باال اضافه را باید به کل مؤلفه های دیگرحماس در فلسطین و برخی داده

نمایند که می خطوط کلی وضعیتی را ترسیم و حوادث در کنار هم،ها همه این داده

قوا به نفع بورژوازی ایران در عرصه  در نگاه نخست بیش از هر چیز سنگین شدن کفه

سازد. این فاکتورها اما در غیاب می متبادرها مناقشات درونی سرمایه جهانی را به ذهن

داری ایران و روند روز سرمایه یاسی مهم مربوط به وضعیتهای اقتصادی و سداده

واقعی سیر رخدادها نیستند.  مبارزه طبقاتی در این جامعه، قادر به تصویر سیمای

 رخدادها را چگونه زیر فشار های اساسی اخیر کدامند و فرایند جاریببینیم که مؤلفه

  گیرند؟می

ز یکسو میزان فقر و فالکت و گرسنگی و های اخیر، اایران در طول دهه داریسرمایه

میلیون نفوس کارگری جامعه را تا آخرین مرزهای ممکن  50بیحقوقی همه نوعی

به یمن همین تعرض تاتاریستی علیه سطح زندگی  بسط داده است و از سوی دیگر

انباشت و سودآوری سرمایه اجتماعی را پشت  های کارگر، یک دوره طالئی توسعهتوده

دچار بن بست است و آستانه تحمل  است. این روند اینک از هر دو سو سر نهاده

طبقه کارگر ایران نه فقط هیچ . کندمی امواجی کامالً مخالف و متضاد را دق الباب

فقر و گرسنگی و  گنجایشی برای قبول تشدید فشار توحش بورژوازی و پذیرش
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ندارد که در  داری رامایهفالکت عمیق تر ناشی از تهاجم صاحبان سرمایه یا دولت سر

همه اشکال  همه این مدت و به ویژه در چند سال اخیر، برای مقابله با این وضعیت به

طالئی  و طغیانها دست زده است. روند رونق انباشت و توسعهها مقاومت ها، خیزش

 ، بخش اعظم شرائط الزم برای فرو شدننیز به نوبه خودها پیش ریز سرمایه

 یران در محاق یک بحران اقتصادی ویرانگر جدید را فراهم ساخته استداری اسرمایه

های اقتصادی چشمگیری را استحصال بورژوازی ایران در طول سالهای فوق نرخ رشد.

از  1385تا  1384تولید ناخالص داخلی سرمایه اجتماعی را فقط در فاصله  کرد. سطح

رد دالر افزایش داد و از محل خانه میلیا 243میلیارد دالر به حدود  209 رقم کمتر از

میلیارد دالر  313های کارگر شرائط ارتقاء این رشد تا سطح تر توده خرابی سهمگین

پایه گذاری کرد. شمار طرحهای کالن و کوچک اقتصادی و حجم  در سال بعد را

سرسام آور بوده است و سودی که در این گذر عاید  انباشت سرمایه در این مدت

از آنکه تصور شود خیره کننده است. این روند  ران گردیده است بسیار بیشسرمایه دا

داری از همین حاال عالئم روشن افول را سرمایه اما زیر فشار تناقضات جبری و اندرونی

های انباشت شده در قابل توجهی از سرمایه بر پیشانی خود ظاهر ساخته است. بخش

سراسری سرمایه اجتماعی قادر به  زائیهای کوچک در گستره شرائط ارزش افحوزه

مجبور به حذف ها تمرکز سرمایه بازتولید خود نیستند و با ترکش قهری فرایند جاری

اسالمی که بازتاب نیاز  قانون اساسی رژیم 44باشند. اجرای اصل می و پاالیش

همان حال که  است درها اضطراری و غیرقابل گریز سیر متمرکز شدن سرمایه

اجتماعی را  کند، کل سرمایهمی ا کارگر را به خیل عظیم بیکاران حاضر اضافهمیلیونه

بورژوازی  سازد. در طول این چند سالمی هم در تحقق نرخ سود دلخواه دچار معضل

 هایایران با توجه به سیر جهشی افزایش بهای نفت، حصه خود از کل اضافه ارزش

 ای رؤیائی و خیرههایش را به گونهیهتولیدی کارگران جهان و الجرم نرخ سود سرما

 کننده باال برد. این مؤلفه نیز امروز رویکردی معکوس دارد. فوران نرخ تورم در طول
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سال جاری که دولت احمدی نژاد در شروع کار خود وعده کنترل آن را به لیست 

یند های خویش افزوده بود، اگر نه تمامًا، اما به میزان زیادی از براپراکنی توهم

متأثر است و به نوبه خود روند سراشیبی سرمایه ها کارکرد همین داده مشترک

نماید. بر اساس گزارش ساالنه صندوق می ورطه بحران را تشدید اجتماعی ایران به

در  %5به  1385درصدی ایران در سال  6اقتصادی حدود  بین المللی پول نرخ رشد

طح کنونی هم بسیار فراتر خواهد رفت. از س افت خواهد نمود و نرخ تورم 86سال 

از سیر  %23تأکید بر یک نرخ تورمی  گزارش اخیر مجلس اسالمی بورژوازی نیز ضمن

در پشت همه این تبخاله . نمایدمی در صدی افزایش نقدینگی حکایت 40صعودی 

چیز  2جریان دارد.  ها، آنچه به صورت تعیین کننده و به عنوان یک نیروی محرکه

نرخ تولید اضافه  رود که برمی ول اینکه نرخ انباشت در سطح سرمایه اجتماعیاست. ا

داری به سرمایه ارزش سبقت گیرد و ثانیاً سرشکن شدن بار بحرانهای اقتصادی دنیای

  .بخشدمی حوزه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران این فرایند را شدت

های باال و فشار بسیار سهمگین تری اقتصادی ایران با توجه به داده روند جاری اوضاع

زندگی طبقه کارگر وارد خواهد شد، جنبش کارگری ایران را ولو در  که در این گذر بر

سازمان ترین حالت، به عرصه مصاف بسیار حادتر و گسترده تر و  متششت ترین و بی

یت ای است که در تصویر موقعپیش خواهد راند. این مسأله تهاجمی تر علیه بورژوازی

های جاری درون بورژوازی مکان این موقعیت در چالش روز دولت اسالمی بورژوازی و

  .اعتبار و اهمیت است جهانی بیش از هر فاکتور دیگری حائز

همه اینها و قرار دادن سیر مشاجرات امریکا و ایران در شعاع تمامی  حال با مشاهده

مناقشات مذکور به داوری  یزختوان پیرامون چگونگی افت و می این داده هاست که

سران جمهوری اسالمی برای نشستن بر سر میز مذاکره  نشست. توافق دولت بوش و

و فرایند حاصل از ترکیب ها ارگانیک این مؤلفه در کشور عراق با رجوع به جمع

همه تالش بورژوازی ایران این بوده و این . گرددمی آنهاست که به درستی قابل فهم
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داری و از ناحیه قطبهای اصلی سرمایه نامه ریزی سراسری دنیایاست که در بر

ای کارا و قابل حساب مورد قبول عنوان حلقه بورژوازی جهانی به ویژه امریکا و اروپا به

ی در دست دارد و از سوی دیگر ابرنده واقع شود. برای این کار از یک سوی برگهای

کند. توان بی مانند و عزم می لو وجوه ضعف بسیاری با خود حمها آشیل شنهپا

ایران، روابط  جزمش در اعمال وحشیانه ترین اشکال سرکوب علیه جنبش کارگری

گذر  گسترده اقتصادی با چین و روسیه و هند و مکان اقتصادی خاصی که از همین

داری به چنگ آورده است، نیاز تعیین کننده در قطب بندی روز دنیای سرمایه

یکی قطب در حال عروج چین و روسیه به وی در قلمرو رقابت با و ژئوپلیت اقتصادی

موفقیت او در سوق دادن کشورهای عربی حوزه خلیج به ورطه تردید  امریکا و غرب،

اتکاء یکجانبه به قدرت اقتصادی و نظامی امریکا، پیوند زدن  نسبت به کارساز بودن

و امریکای التین با استمرار  کشورهای آسیای میانه و اروپا منافع اقتصادی بسیاری از

ای هستند که در گیر و دار از جمله مهمترین برگهای برنده داری ایران،و بقای سرمایه

دارد. در مقابل این برگهای برنده همه جا نیر دچار  این مناقشات با خود همراه

چین و روسیه کلیه اشکال حمایت سیاسی و . استیصال و آماده باج پردازیهاست

های تعیین کننده عقب نشینی اتیک خود در مورد بورژوازی ایران را بهدیپلوم

کنند. کشورهای عربی می اقتصادی دولت اسالمی و تحقق انتظارات خویش موکول

دارند و به می بر حوزه خلیج هر گام توافق خود با بورژوازی ایران را زیر فشار وحشت

ممالک دیگر  آن هستند. همه همین دلیل خواستار تضعیف هر چه عمیق تر موقعیت

رقیب  آنها و نه داری حریف مستأصلدولت اسالمی سرمایه کنند کهمی نیز آرزو

 زورمند آنان در عرصه مبادالت اقتصادی باشد. نیروهای ابوابجمعی رژیم اسالمی در

منطقه نیز در همان حال که ابزار قدرت و تحکیم موقعیت وی هستند، باید برای 

های گزاف پرداخت کرد و باالخره و از همه مهمتر توانائی کم هزینهآنها  نگهداری

این رژیم در اعمال قهر و سرکوب و جنایت علیه جنبش کارگری که  نظیر و موحش
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سند مقبولیت او برای همه قطبهای سرمایه است با نگاه به روند  ممتازترین و براترین

عه، نمی تواند برگ برنده بسیار خیزش و پیکار طبقه کارگر جام رو به اعتالی خشم و

  .روز با نیروهای حریف باشد قاطعی در عرصه مناقشات

بورژوازی برگهای برنده خود در دست اما عمیقاً مستأصل و مصدوم از  دولت اسالمی

های مرگبار سرنوشت ساز، نیازمند ارتباط محکمتر با بورژوازی آشیل تمامی پاشنه

ا این کشور است، چاره اندیشی برای بقای خود و مشاجرات فیمابین ب امریکا و حل

مقابله با وضعیت از هر لحاظ غیرقابل اعتماد، شکننده و آسیب  جستجوی امکانات

کند و شنیدن می او را به هر ندای موافق واشنگتن حساس پذیر کنونی امری است که

خویش  کند تا ممسک و حسابشده از امتیازاتمی گیرد. سعیمی آن را به فال نیک

کاود و بر می نهراضعف حریف را بسیار هوشیا حداکثر بهره را به چنگ آرد، همه نقاط

را برای باج خواهی باز ها ترین حساب آن است که بر روی هر کدام از آنها وسیع

طبقاتی درون جامعه و در مقابل موج رو به  زاررنماید. کامالً آگاه است که در قلمرو کا

حیاتش در معرض تالطم طوفان  یران پایش سست و کشتیطغیان جنبش کارگری ا

امریکا و غرب را با حمایت  است و در همین راستا سخت احتیاج دارد که مشاجره با

تضعیف و فرسایش بورژوازی  این دولتها جایگزین سازد. در عین حال به موقعیت رو به

و استیصال ایاالت ورشکستگی  های نیرومند نوپا، به همه وجوهامریکا در مقابل قطب

اشراف کامل دارد و در  متحده در جنگ عراق و افول بخت دولت بوش در خاورمیانه

به دادن امتیاز  های مهلک خود از موضعی قوی حریف راتالش است تا با استتار ضعف

مشخصات  متقاعد سازد. جمهوری اسالمی بورژوازی در چنین وضعی و با حمل این

 شود. ازمی اد و گفتگوی مستقیم با ایادی دولت بوشمتناقض وارد مذاکرات بغد

پیش بسیار ملموس بود که نخستین کالم رژیم بر سر میز مذاکره چه خواهد ها مدت

درست همان عبارتی که در شروع گفتگو بر زبان سفیر بورژوازی ایران جاری شد.  بود؟

آمریکا در  خبرگزاری آسوشیتدپرس در نشستی که رایان کروکر، سفیر به گزارش»
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متمرکز بر عراق توصیف کرد، ایران پیشنهاد برقراری یک  و یعراق آن را جد

)سایت « داده است که شامل آمریکا، ایران و عراق باشد مکانیسم امنیتی سه جانبه را

شرائطی که تمامی تاکتیکها و راه حلهای بورژوازی امریکا  اینترنتی دنیای اقتصاد( در

بار موجود عراق به بن بست رسیده است، دولت اسالمی  جعهبرای غلبه بر وضعیت فا

ای بدیل اعمال توحش خویش را به عنوان وسیله تواند قدرت بیمی سرمایه در ایران

امریکا از این وضعیت، به رخ دولتمردان  برای آرام ساختن اوضاع عراق و برون رفت

ری با دولت نوری مالکی چشمگیر، همکا تواند با گرفتن امتیازاتمی کاخ سفید بکشد.

انتظامی بورژوازی عراق را وعده  در سازمان دادن ارتش و سپاه و نیروهای نظامی و

و بر حضور مؤثر اش های اتمیبرنامه تواند در قبال حصول تأیید امریکا برمی دهد،

منطقه خاورمیانه، از یک  طیف طرفدارانش در دولت عراق و نقش برجسته ترش در

منافع تعدیل  را از مخمصه موجود خالصی بخشد و از سوی دیگر طرف دولت بوش

قدرت مقتدا  تواند از یکسویمی یافته امریکا در عراق و خاورمیانه را تضمین نماید.

دیگران را  صدر و حزب اهلل و حماس و رابطه دیرینه خود با مجلس اعلی و الوعده و

 ای عقبان حال قبول پارهوثیقه باج خواهی از بورژوازی امریکا سازد و در هم

از سوی محافل قدرت کاخ سفید و گرفتن امتیازاتی به نفع اقمار ارتجاعی ها نشینی

  .در منطقه را مالک وفاداری خود به هدفهای این نیروها القاء کند خویش

دهد در اساس هیچ ربطی به حل مشکل مردم می زیر نام مذاکره رخ آنچه در بغداد و

این است که دو دولت دژخیم بورژوازی که هر یک از آنها زیر  اجراعراق ندارد. کل م

ناشی از معضل ماندگارسازی نظام بردگی مزدی و صعوبت  فشار تناقضات خردکننده

داری بر طبقه کارگر سخت درمانده اند، در سرمایه و جنایاتها تحمیل تمامی توحش

با طبقه کارگر جهانی را به  نقاط قوت خود در جنگ شتابند تامی بغداد به دیدار هم

خود را با هدف آرایش بهتر قوا برای حفظ نظام  هم بیاویزند، اختالفات درون طبقاتی

در این گذر همدیگر را تقویت نمایند و از  داری جرح و تعدیل کنند،بشرستیز سرمایه
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جنبش کارگری بین المللی حداکثر  این تقویت علیه جنبش کارگری کشورها و کل

وضعیت موجود کل نظام  ا برگیرند. در البالی بحث هر چند مختصر بهبهره ر

موقعیت منطقه خاور  داری، به قطب بندیهای روز درون بورژوازی جهانی، بهسرمایه

بورژوازی ایران در این  میانه در تقابل منافع اقتصادی و استراتژیک قطبها و به نقش

قطبهای مخالف و رقیب  نظام، همهگذر اشاره نمودیم. تقالی حداکثر برای حفظ کل 

زند. می پیوند را در مقابل طبقه کارگر بین المللی در همه تار و پود به هم

توزیع اضافه  به رغم اجتناب ناپدیر بودن آنها و به رغم اینکه در کارها کشکمکش

برای حفظ  داری کالً وهیچ قابل گریز نیستند اما برای ماندگاری سرمایهها ارزش

موقت  سرمایه در هر کشور، پروسه تعدیل و در صورت نیاز بیشتر حتی تعطیل سیادت

اضافه  کنند. مناقشات تا آنجا برد دارند که معضل احراز سهم افزونتر درمی را پیشه

های پایه تولید شده توسط کارگران دنیا را رتق و فتق کند و آنجا که حفظهای ارزش

 گردند. هم دولتمی ار تسلیم مبانی وحدتیابد باالجبمی قدرت سرمایه اولویت

اسالمی بورژوازی ایران و هم دولت بورژوازی امریکا شرائط روز را نه مقتضای حدت 

بینند. اساسی ترین سؤال در این رابطه در می که فضای مساعد تعدیل آنها جدال

زی به کل طبقه کارگر جهانی قرار دارد؟ بورژوا پرولتاریای ایران، عراق و یپیش رو

 آنچه الزمه تحمیل دوزخ بشرستیز سرمایه بر کارگران دنیاست انجام هکه تاز طور ی

 این کشورها و کل جنبش جهانی در مقابل این جنایات چه دهد، جنبش کارگریمی

فراوان گفته شده است و بسیار فراوانتر باید گفت.  کند؟ در این زمینه طبعًا سخنمی

خیزشی سراسری علیه غائله موجودیت نظام  تدارکاما مسأله اساسی نه گفتن که 

  .داری در تاریخ استسرمایه
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     2009ژانویه                                 و هولوکاست غزه « اوباما» 

 

 چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کاال

ع سرمایه داری یا دولتمردان طبقه سرمایه دار تفاوتی در نوهای تفاوت میان دولت

برای حفظ نظام سرمایه داری و ها و چاره پردازیها نگاهها، تحلیل ها، برنامه ریزی

کارگر دنیاست. اما این همه کالم های چگونگی تحمیل این نظام بر چند میلیارد توده

نیست. شرائط خاص تاریخی حیات سرمایه داری، میزان درهم پیچیدگی تناقضات 

اری و از همه بنیادی تر و سلسله جنبان تر، ذاتی و سرکش شیوه تولید سرمایه د

درجه حدت و ضعف یا اوج و افول مبارزه طبقاتی و سیمای واقعی آرایش قوای پیکار 

دو طبقه اساسی درون جامعه موجود همه و همه در تعیین سمت و سوی راهبردها، 

فاع از در کار دها یا دولتمردان برای ایفای نقش آنها و راهکارهای دولتها سیاست

 گذارد. می موجودیت سرمایه داری تأثیر

اوباما تیر ترکش مسموم اما بسیار مفلوک و بی تأثیر سرمایه جهانی در دل شرائط 

درست فلسفه رها شدن وی از چله، سناریوی  تاریخی خاصی است که برای درک 

سی همین او قبل از هر چیز باید به بررهای و وارونه بافیها سیاه رسالت، عوامفریبی

شاهی سابق در عهد انحطاط و فروپاشی های شرائط پرداخت. در تاریخ دودمان

عظیم برده دار به هنرنمائی بی شور و بی رمق و استیصال آمیز و های امپراطوری

کنیم می برخوردها محکوم به شکست قطعی یا اساسًا گورزاد وارثانی از این امپراطوری

نمائی آنان   سازند اما کل فلسفه جنجال و قهرمانمی که زمین و زمان را پرجنجال

فقط این است که برگ آخر تاریخ احتضار دودمانشان را هر چه زودتر به نام خود 

تولیدی از بیخ و بن متفاوت های رماسیونند. منظور از این مثال نه قیاس فممهور ساز

دوره و نه رؤیابافی  اجتماعی هرهای تاریخ، نه مقایسه نمایندگان فکری و سیاسی نظام

نه » دترمینیستی در مورد فروپاشی قریب الوقوع سرمایه داری است. مراد آن است که 
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و نه داد و قال اوباما هیچ زخمی از کوه « قار و قور غازها کاپیتول را نجات داد

کشنده سرمایه داری را تسکین خواهد داد. اوباما مولود شرائطی است که های زخم

نظام سرمایه داری بیش از هر دوره دیگر تاریخ حیات این نظام به ای تناقضات ریشه

هم گره خورده است. نوشته کوتاه حاضر در صدد تشریح این وضعیت نیست. این کار 

در جاهای دیگر کم و بیش صورت گرفته است. محور گفتگو صرفاً اشاره کوتاهی به 

 ر باره مسأله فلسطین است. سیاست روز امریکا و دولت اوباما در خاور میانه و د

های خواستند از طریق جنگ و به کارگیری زرادخانهمی آنچه را که نومحافظه کاران

عظیم نظامی و تسلیحاتی در سطح جهان و از جمله در منطقه خاورمیانه محقق 

سازند، قرار است اوباما و تیم وی با سالح سیاست و گفتگو و همراه با دنیائی از 

نامد هیچ چیز جز این نیست می «تغییر» ترفند دنبال کنند. آنچه اوباما عوامفریبی و 

اما این تغییر مطلقًا متضمن جایگزینی جنگ توسط سیاست نیز نمی باشد، تعبیری از 

جنگ ادامه سیاست »این دست مقداری گمراه کننده است، اساسًا این فرمولبندی که 

رک شود. تأکید بر توالی وقوع آنها حرف درستی است اما باید به درستی هم د« است

های نباید جنسیت واحد آن دو را از نظر پنهان سازد. جنگ و سیاست سرمایه پدیده

باشند، با می همگن و همجنس و غیرقابل تفکیکی هستند، هم آمیزند، مکمل هم

سازند، سرمایه است که در باره هر می گیرند و پرمی بیشترین سرعت جای همدیگر را

 گیرد. وجوه مختلف یک وحدت را تعیینمی تصمیمها ن و هر سطح و شکل آنمیزا

کنند، آنچه در لحظه حاضر برای تحقق خود محتاج جنگ سرمایه است گامی آن می

تواند در هم سوزد، بی خاصیت گردد و شانس تحقق می جنگهای سوتر با تداوم شعله

ارد. جنگ و صلح و گلوله و خود را از دست بدهد. چیزی که عکس آن نیز مصداق د

سیاست و توحش و مدنیت بورژوازی همه و همه مشروعیت وجود خود را از روند 

کنند و متناسب با ملزومات سودآفرینی سرمایه بی هیچ می ارزش افزائی سرمایه اتخاذ

گردند. واژه تغییر در زبان اوباما معنای زمینی معینی می قید و شرط به هم تبدیل
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 معنا در همان حال وجوه متفاوتی از یک واقعیت واحد را با خود حملدارد. این 

گوید زیرا که آنچه بورژوازی بین المللی کالً و می سخن« تغییر»کند. اوباما از می

بورژوازی امریکا به طور خاص در طول این چند دهه انجام داده است به بن بست 

 «تغییر» ه دیگر آنچه اوباما رسیده است، اما این فقط یک رویه موضوع است. روی

چند دهه اخیر نظام سرمایه داری به رغم بن های نامد این است که جنگ افروزیمی

فاحش شکست آمیزش، شرائطی را پدید آورده است که در غیاب عروج ضد های بست

توان بر فراز آن به دور جدیدی از توحش و ترفند می کار مزدی پرولتاریای جهانی،

 راهکارهای دیگری را بر راهکارهای دوره قبل افزود. آنچه دولت اوباماروی کرد و 

سال اخیر توسط دولت بوش دنبال شده است.  8خواهد همان است که در طول می

و رویکردها و آنچه تا امروز انجام گرفته است همه ها معضل اصلی این است که جنگ

و اند گام بعدی را یا مسدود ساخته و در هر گام راه برداشتناند و همه فاجعه ساز بوده

یا بسیار دشوارتر نموده اند. برای بورژوازی امریکا داشتن نقش مسلط در سطح جهانی 

و تضمین دستیابی انحصارات و کل سرمایه اجتماعی این قطب به باالترین میزان 

تولید شده توسط طبقه کارگر بین المللی صدر و ذیل تمامی های ممکن اضافه ارزش

است. ها و حمام خونها و دوستی ها، صلح سازیها نگ و آشتی ها، دشمنیج

بورژوازی امریکا برای حصول این هدف به موقعیت برتر سیاسی و تسلیحاتی و همه 

نوعی خود در سطح جهان نیاز دارد و خاورمیانه و معادالت سیاسی جاری در آن 

قه سرمایه دار امریکا در این بخش بسیار قابل توجهی از دنیای بردگی مزدی است. طب

مهمی مواجه است. دولت سرمایه داری ایران مخالف های محدوده با مجادالت و چالش

کند نیست، آنان که شب و روز از آشتی ناپذیری روابط می آنچه بورژوازی امریکا دنبال

و « اسالم سیاسی» جمهوری اسالمی با این یا آن دولت امریکا، از تعارض میان 

کنند. می نویسند اشتباهمی گویند یامی سخنها الیسم یا نئولیبرالیسم و مانند اینلیبر

بورژوازی امریکا در یک چشم به هم زدن هزاران طالبان و مالعمر و بن الدن از درون 
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تواند مائده آسمانی می برای غرب و امریکا« اسالم سیاسی»اندازد، می آستین بیرون

راستای تضمین تسلط قطب سرمایه داری تحت سرکردگی  باشد، مشروط به اینکه در

بورژوازی امریکا در سراسر دنیا ایفای نقش کند. جدال دولت اسالمی ایران با امریکا 

این است که خواستار تضمین موقعیت برتر خود در آسیای غربی و مرکزی و 

ر کارگهای خاورمیانه و حصول حصه مطلوب بورژوازی ایران در استثمار توده

کشورهای این نواحی و هر کجای ممکن دنیا است. جمهوری اسالمی سالیان زیادی 

مختلف امریکا، متحدان و اقمار امریکا های است که برای رسیدن به این هدف با دولت

و دل بستگان به حمایت امریکا درگیر است. این دولت در پیگیری این اهداف تنها 

دنیا با همه افت و خیزها با او همراه است به  نیست، بخشی از بورژوازی منطقه و حتی

 سرکش دو جنگ توأمانهای است در کام شعلهها این ترتیب خاورمیانه مدت

سوزد. جنگ طبقاتی میان بردگان مزدی سرمایه با نظام سرمایه داری در یک می

سرمایه داری و جریانات های مختلف سرمایه و دولتهای سوی و جنگ میان قطب

کارگر های حاصل کار و استثمار تودههای ورژوازی بر سر تقسیم اضافه ارزشمختلف ب

در سوی دیگر به طور همامیز، مرگبار و موحش بر سر کارگران منطقه خراب گردیده 

است. بورژوازی جهانی در خاورمیانه به صورت بسیار بارزی دو شقه است در این جا 

که کل سرمایه در همه جای  سرمایه مزید و مضاعف جنگی استهای جنگ قطب

 جهان و از جمله در این حوزه به بربرمنشامه ترین شکلی علیه کارگران به پیش

برد. توضیح واضحات است که خاورمیانه یک استثناء نیست. سرمایه جهانی در می

کند، در بالکان، در افریقا، امریکای التین و هر می همه جا چنین کرده است و چنین

یازد. اما هر کدام از می دست یازیده است و دستها همین توحش کجای دیگر به

و تبیین خاص خود را دارند. بحث ما فعالً خاور میانه ها در عین حال ویژگیها این

وسیع فروشنده نیروی کار به طور بی امان همه مصائب و های است. در اینجا توده

گ شعله ور همزمان با هم سرمایه را در دو جنهای شدت استثمارها و حمام خون



 109/   جنبش کارگری جهانی

کنند. کارگران این دیار فقط توسط صاحبان سرمایه سالخی نمی شوند، می تحمل

فقط توسط درنده ترین دولتهای سرمایه داری سرکوب نمی گردند، فقط محکوم به 

فروش بی بهاترین و شبه رایگان ترین شکل نیروی کار خود نیستند، در این جا همه 

مختلف سرمایه و نیروها و های آفرین جنگ و ستیز قطب با عوارض مرگها این

و توسعه دامنه قدرت و تسلط خود ها مختلف بر سر تقسیم اضافه ارزشهای دولت

کارگر این حوزه باید هزار هزار و چند هزار چند هزار در زیر های همراه است. توده

نیز لت و پار شوند، سرمایه جهانی ای هستههای و بمبارانای سربی و خوشههای بمب

غول پیکر ارتش هولوکاست ساز بورژوازی خونخوار اسرائیل های باید در زیر چرخ تانک

نیز سالخی گردند. آنان باید خون خود را برای پر کردن باتالق متعفن رؤیاهای شوم 

ناسیونالیسم دینی یا الئیک گروههای سیاسی نیز نثار کنند، باید میلیون میلیون در 

مان برانداز میان دولت اسالمی سرمایه و میلیتاریسم خونریز سرمایه داری جنگ خان

عراق نیز دفن شوند. باید پیشمرگ حزب اهلل هم باشند. باید در کشمکش میان فتح و 

حماس هم جان بازند، وضعیت خاورمیانه و سرنوشت بردگان مزدی مقیم آن چنین 

 است.

مختلف رقیب با بهره گیری از کشنده ای هو دولتها است که قطبها در این جا سال

از ناسیونالیسم گرفته تا مذهب و غیره برای سنگین ها ترین و جنایت بارترین سالح

کنند و در این میان می نمودن کفه توازن قوا به نفع خویش و به زیان رقیب تالش

سرنوشت چند میلیون توده کارگر و فرودست و بی پناه فلسطینی بسیار بدتر و 

مبارتر و زجرآورتر از همه به دار این مجادالت هار سبعانه آویزان گردیده است. غ

هولوکاست اخیر اسرائیل درغزه نیز رخداد تاریخی فجیعی است که موضوعیت و زمان 

دولت های کند. جنگ افروزیمی و ابعاد وقوع خود را از درون همین مشاجرات احراز

یر کفه توازن قوا به نفع بورژوازی امریکا در سال زمامداری برای تغی 8بوش در طول 

و ها منطقه خاورمیانه به هیچ کجا منتهی نشده است. بخش اعظم این بربرمنشی



 و هولوکاست غزه« اوباما»   /  110

حتی نتیجه معکوس داده است و موقعیت دولت سرمایه داری ایران را ها نابودسازی

 هیچ تضعیف نکرده است. دولت اسرائیل در قیاس با گذشته کاماًل ضعیف تر گشته

است. ارتجاع حزب اهلل، حماس، مقتدی صدر، جهاد اسالمی، امل و نیروهای مشابه زیر 

بورژوازی امریکا بیش از پیش به دولت اسالمی نزدیک شده اند. های فشار بربرمنشی

اقتصادی امریکا و غرب و کل متحدانش در همان حال که وضعیت های تحریم

تبه بیش از پیش رقت بار ساخته است اما کارگر ایران را چندین مرهای معیشتی توده

بر روی نوع رویاروئی و میزان باج خواهی و جنگ قدرت و سود جمهوری اسالمی با 

قطب غربی سرمایه تأثیر چندانی بر جای نگذاشته است. جنگ اخیر اسرائیل با حماس 

های در زنجیره این معادالت سیاسی و تقابل میان بخشای و هولوکاست غزه حلقه

ختلف بورژوازی در خاور میانه بود. طرفین جنگ در اینجا فقط حماس و ماشین م

کشتار نظامی بورژوازی اسرائیل نیست. هر تغییر در اینجا و در معادالت قوای میان 

این دو تغییری به نفع یا به زیان نیروهای دو سوی کشمکشی است که در خاور میانه 

پیش از شروع جنگ غزه، دور جدیدی از ها اهو دنیا جریان دارد. بورژوازی امریکا م

های متوالی سالهای دیپلوماتیک را برای جبران شکست  و ترفندهایها تالش

زمامداری بوش به هم ردیف ساخته بود، از شرم الشیخ تا آناپولیس، از آنکارا تا دمشق، 

جالس از ریاض تا عمان، از اتحادیه عرب تا خانه محمود عباس و کاخ سفید، از ا

مشترک سران عرب با حاکمان اسرائیل تا مقر قدرت آقای نوری مالکی همه جا گرد و 

خاک این دیپلوماسی پهن بود. تضعیف هر چه ممکن قطب قدرت حریف زیادت خواه، 

 محور مهم این تکاپوها را تعیینای باج طلب و در تدارک تسلیح به انرژی هسته

رژیم اسالمی یک شرط الزم حصول این  کرد و سرکوبی حماس و نیروهای متحدمی

 داد. می هدف را تشکیل

ضرورت وقوع جنگ عزه، آتش کشیدن هزاران کودک، حمام خون زنان باردار، بمباران 

و دفن جوان و پیر و جوان و سالم و زخمی در زیر خروارها ها مدارس و بیمارستان
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مه جنایات دیگر توسط سربی بر بدن چند صد هزار انسان یا ههای خاک، ریختن بمب

دولت اسرائیل و علیه بردگان مزدی بی بهای فلسطینی نیز رسمی یا غیررسمی، 

آشکار یا مستتر، موجود در دستور کارها یا مستحیل در موج نگاهها، حرفها و فضای 

وحدت و الفت سیاسی حاکم، جزء الینفک گفتگوهای باال بود. هیچ نیازی به این 

یا حتی خطوط کلی آنچه اسرائیل بعدًا کرد در درون این نیست که حتماً جزئیات 

نشست ها، بحث شده یا مورد تصمیم قرار گرفته باشد. اصالً الزم نیست که شاه 

سعودی زیر طرح هولوکاست اسرائیل را امضاء کرده باشد. مراد از این تفاهم آن نیست 

ه طور دقیق صحه نهاده که ابعاد فاجعه را شاه اردن و رئیس جمهور مادام العمر مصر ب

هیچ ضرورتی ندارد. آنچه این هولوکاست را در این دیدارها ها باشند. هیچ کدام از این

ساخت اجماع حاصل دولت امریکا، متحدان غربی، می و گفتگوها به محور توافق تبدیل

در تغییر معادالت منطقه به زیان ها زمامداران سعودی و اردن و مصر و طیف متحد آن

متناظر با حصول این هدف بود. آنچه های و راه حلها ت اسالمی و اتخاذ سیاستدول

و تاخت و ها در طول این چند سال روی داده بود گام به گام راه را برای باج خواهی

تازهای قدرت جویانه دولت بورژوازی ایران هموار ساخته بود، آژیر خطر وجود این 

و بسیاری کارهای دیگر ای بر ادامه مسأله هستههیوال به ویژه با سماجت سران رژیم 

 عظیم ترین بخش بورژوازی عرب را به پذیرش بیش از پیش آنچه دولت بوش طرح

مصر و عربستان سعودی برای حداکثر های ساخت. عزم جزم دولتمی کرد متقاعدمی

ز همکاری در هر تاخت و تاز امریکا در منطقه سایر ممالک عرب را نیز کم و بیش ا

کرد. مسأله می نمود و به همراهی بیشتر با این قطب ترغیبمی ورطه تردید خارج

یک   عربی همسان دولت هار اسالمی ایرانهای فلسطین تاریخاً برای همه دولت

خون بوده است اما حتی های برای شیار دلمهای دستاویز مناسب سوداگری و مزرعه

مصر و عربستان سعودی نیز جرأت اتحاد وقیح ترین و رسواترین آنها از نوع دولت 

فلسطینی را به خود نمی دادند. این   آوارههای مستقیم با اسرائیل در قتل عام توده
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حکم در این مقطع و در دل شرائط روزهای پیش از وقوع هولوکاست غزه برای این 

های داد. سناریوی سیاه تقابل بخشمی حکمت خود را کم و بیش از دستها دولت

ختلف بورژوازی در منطقه و ضرورت کاهش خطر دولت اسالمی هر دوی این م

را به همدستی آشکار و بدون هیچ پرده با دولت ها و طیف همراهان عرب آنها دولت

 سیاسی شروع جنگ فراهمهای نمود. همه دادهمی اسرائیل برای شروع جنگ تشویق

نهاد. رژیم اسالمی می سرگردید. دولت بوش واپسین لحظات عمر خود را پشت می

 3کرد و صدور می را دنبالای ایران همچنان با سرسختی و سماجت فعالیت هسته

اقتصادی متعاقب های قطعنامه محکومیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم

آن هیچ کاهشی در خطرآفرینی و سوداگری قدرت و سود این دولت پدید نیاورده بود. 

ابتذال و ترفند و توهم انتخابات امریکا، پهن شدن بساط جادو و جنبل سناریوی پر از 

وی در مورد گفتگوی های اوباما و منشور هفت رنگ عبارت پردازی«!! تغییر طلبی» 

مستقیم احتمالی با دولت اسالمی نیز به نوبه خود معادالت سیاسی شکل یافته در 

نفع شروع جنگ تند و پرشتاب جا مغز حاکمان سعودی و مصر و اردن و سایرین را به 

پیچید که نکند می اخیر را در خودهای کرد. وحشت زایدالوصفی سران رژیممی به جا

جنگ های بوش و به پایان رسیدن عربدههای با خاموش شدن عمر جنگ افروزی

زیادت جویانه رژیم اسالمی سیر حوادث را به های جنگ دولت وی علیه گردنکشی

که باز هم ای نفع رقیب در منطقه تغییر دهد. محاسبه زیان آنان و به

مؤثر ای همپیوندی و همدلی با دولت اسرائیل را با هدف وارد ساختن ضربه  ضرورت

داد. امروز دیگر هر می یاد شده هشدارهای بر پیکر اقتدار دولت اسالمی به رژیم

عرب در ریاض  داند که سرکردگان بورژازیمی کودک خردسال فلسطینی بسیار خوب

جاهای دیگر نه فقط درشروع جنگ غزه با سران دولت اسرائیل ای و قاهره و پاره

در پیشبرد تمامی جزئیات جنگ از بستن بزرگراه رفح ها که همه آناند همدست بوده
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تا ممانعت از رسیدن هر میزان مایحتاج غذائی و داروئی به کودکان در حال مرگ 

   و فعال داشته اند.فلسطینی مشارکت همه نوعی 

باال همگی و هر کدام پس از دیگری نقش مصالح و ملزومات شروع جنگ را های مؤلفه

 بوش و اولمرت وظیفه معماری ساختمان جنگ را به دوش های کردند. دولتمی ایفاء

در غیاب توافق پیامبر نوظهور بورژوازی بشرکش امریکا به ها کشیدند اما همه اینمی

ای شعله کشیدن نائره هولوکاست نوین سرمایه در غزه کفایت نمی کرد. هیچ وجه بر

در مورد اینکه چرا جنگ نیازمند توافق کامل اوباما بود استدالل زیادی الزم نیست. 

و ها پود موجودیت و سیاست روز پس از آن تاریخ باید تمامی تار و 20سران اسرائیل 

کردند، بسیار می امریکا رتق و فتق استراتژی بقای خود را با رئیس جمهور جدید

سفیهانه است اگر تصور کنیم دولت اسرائیل بدون توجه به این عامل مهم و تعیین 

آنچه که پای ها شتافت. با همه اینمی کننده حیات آتی خویش به استقبال جنگ

جرا کرد مطلقاً در مؤلفه باال خالصه نمی شد. طنز مامی اوباما را به هولوکاست غزه باز

این است که نیاز رئیس جمهور سیاه پوست بزرگترین قطب سرمایه به حمام خون 

عظیم انسانی نفرین شده در غزه اصالً از نیاز دولت های عظیم بردگان مزدی و توده

عربی کمتر نبود. های اسرائیل و سران بورژوازی مصر و سعودی و اردن و سایر دولت

شت و هولوکاست غزه از این لحاظ برای او به همان اوباما بیش از همه به جنگ نیاز دا

 شکل نعمت بود که جنگ ایران و عراق برای دولت اسالمی حکم نعمت داشت. 

اوباما در تمامی طول یک سال جدال انتخاباتی او های و وارونه بافیها محور عوامفریبی

و درهم شکسته بوده است و این تغییر یا همان چیزی که موقعیت فرسوده «!!! تغییر» 

سرمایه داری امریکا آن را به صورت ملزومات بازسازی محتمل خود در مغز وی القاء 

کرده است، بسیار بیشتر از آن که در فاصله مرزهای جغرافیائی امریکا موضوعیت 

داشته باشد در سیاست خارجی این کشور واجد اهمیت است. اوباما خود مرتبًا این 

است. خاورمیانه، تعیین تکلیف مجادالت میان امریکا و دولت مسأله را یادآور گردیده 
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اسالمی سرمایه داری، تعیین سرنوشت جنگ میان اسرائیل و مردم فلسطین، واکنش 

مختلف در سراسر های نسبت به موج بی مهار نفرت و خشم و عصیانی که به شکل

موقعیت بسیار  دولت امریکا زبانه کشیده است، دستکاریهای دنیا علیه جنگ افروزی

مزورانه ای فرسوده و رو به وخامت سرمایه داری امریکا در سطح جهانی، تصویر چهره

تر و عوامفریبانه تر از این قطب سرمایه در دنیا و تالش برای پس راندن موج نفرت 

تنش و جنگ و ستیز به مثابه یک نیاز جبری های عمومی، تالش برای کاهش هزینه

سرکش و انفجاری روز در داخل امریکا و های و عصیانها ائیسرمایه به مهار نارض

فراوان مسائل دیگر موضوعاتی هستند که معضالت حاد سرمایه داری امریکا در شرائط 

کنند. بورژوازی ایاالت متحده اوباما را برای حل و فصل این مسائل می روز را تعیین

گردد حل و فصل مناقشات با می رئیس جمهور کرده است. تا جائی که به خاورمیانه بر

جمهوری اسالمی بسیار مهم است و اوباما به هر میزانی که در گشایش گره جدال 

موفقیت به چنگ آرد با موقعیت مستحکم تری ها تاریخی دیرپای اسرائیل و فلسطینی

به مالقات سران بورژوازی ایران خواهد رفت. اوباما دقیقاً به هولوکاست غزه نیاز داشت 

تواند به عنوان پیامبر فریب صلح بساط جادو می را بر بام این هولوکاست است که اوزی

و جنبل خویش را پهن کند. هولوکاست غزه شرائطی را پدید آورده است که هر دو 

سال جریان داشته است نیازمندند.  60طرف جنگ بیش از همه به پایان آنچه در این 

لیغاتی دولت اسالمی سرمایه داری به راه تبهای بر خالف جار و جنجالی که بوق

نداشته است و نمی توانست داشته باشد. جریان ارتجاعی ای جنگ برندهاند انداخته

حماس در این جنگ تضعیف شد. منظور اصالً موقعیت نظامی و قدرت جنگی دار و 

 به این نام نیست. آنچه ضعیف و ضعیف تر شده است و پروسه احتضار خود راای دسته

پیماید ناسیونالیسم فلسطینی در هر شکل خود اعم از الئیک یا دینی است. روند می

فرسایش و فرتوتی این پدیده بدبختانه با نشو و نمای هیچ رویکرد رادیکال کارگری و 

ضد سرمایه داری در میان توده چند میلیونی بردگان مزدی منطقه جایگزین نشده 
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ت اما در عین حال واقعیت احتضار است. این یک فاجعه عظیم دردناک اس

ناسیونالیسم در این منطقه را نفی نمی کند. این حادثه اتفاق افتاده است. ناسیونالیسم 

فلسطینی در دل شرائط تاریخی خاصی از درون گروههای سیاسی مختلف اما متحد و 

ی مؤتلف ، با حمایت فرصت طلبانه و تا مغز استخوان کاسبکارانه جناحی از بورژواز

آواره های عرب و با بهره گیری از توهمات انباشته چند میلیون برده مزدی یا انسان

قتل عام شده و عاصی از فشار سرمایه جهانی توانست این توده اسیر دوزخ را حول 

دهه اخیر به  4بیرق پرفریب ناسیونالیسم دور خود جمع سازد. تمامی روزهای تاریخ 

روههای ناسیونالیست قادر به بازگشائی گرهی از زیان این جنبش پیش رفته است. گ

های نمی توانستند باشند، اما درک چنین واقعیتی برای تودهها مشکالت این انسان

متوهم فلسطینی به دو شکل امکان داشت. شکل نخست فروغ مشعل سوسیالیسم و 

 جنبش ضد کار مزدی پرولتاریای جهانی بود. این مشعل بدبختانه زیر فشار کربن

انبوهی که در سراسر دنیا از سوی کمونیسم بورژوائی روسی و چینی و تروتسکیستی و 

کارگری و ناسیونالیسم چپ و ضد های اروپائی، سوسیال دموکراسی و اتحادیه

شد بسیار کم فروغ بود. شکل دوم همین می تصعیدها امپریالیسم خلقی و نوع این

مام خون پشت سر حمام خون، است که رخ داده است. شکست پشت سر شکست، ح

تفرق و تششت هولناک مستمراً رو به گسترش میان خود ناسیونالیست ها، تحمیل 

و جنگ و کشتارهای متعاقب آن بر گرده ها فاجعه بار تمامی سنگینی این تشتت

کارگر و فرودست فلسطینی، حلق آویزی این ناسیونالیسم به دار هر رژیم های توده

در هر گوشه دنیا از بورژوازی امریکا تا دولت اسالمی ایران و انبوه  درنده و جنایتکاری

» عوامل دیگری از این دست که پشت سر هم قابل لیست کردن هستند. چیزی به نام 

در چنین وضعی قرار دارد و هولوکاست غزه این وضع را بسیار «! جنبش فلسطین

انبوه های زدی و تودهوخیم تر و هولناک تر ساخته است. جمعیت عظیم بردگان م

انسانی دوزخ نشین غزه در همان حال که کوه آتش مشتعل نفرت و کینه و عصیان 
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علیه جنگ افروزان حمام خون پرداز اسرائیل و امریکا هستند اما کم و بیش 

که موشک پرانی حماس در مناطق مرزی اسرائیل نیز نه جنگ با بورژوازی اند دریافته

دیگری از کشتار همزنجیران عرب و غیرعرب آنان توسط هار اسرائیل بلکه شکل 

باز گردیم. بی اعتمادی دوزخ نشینان « اوباما» دولت اسالمی است. به های موشک

ای فلسطینی به حماس و فتح و تضعیف موقعیت این نیروها به طور قطع برگ برنده

شکستگی و در دست اوباما است و این در شرائطی است که دولت اسرائیل نیز در ور

پیمودن روند تضعیف دست کمی از گروههای ناسیونالیست دینی و الئیک فلسطینی 

نداشته است. اوباما به این شرائط نیاز داشت. کشتی قدرت و سود سرمایه داری امریکا 

در خاورمیانه و در پهن کردن بساط گفتگو با دولت اسالمی به افراختن بادبان بر 

کند تا در خاورمیانه بر می نیازمند بود. او اینک تالشدریای خون کودکان فلسطینی 

حیات های خون برای سیراب کردن شریانهای جنگ غزه به شیار دلمههای ویرانه

 سرمایه داری امریکا بپردازد. 

سرنوشت چند میلیون انسان کارگر فلسطینی اکنون بسیار بدتر از همیشه عرصه 

مشاجرات سودجویانه و قدرت طلبانه  تاخت و تازهمه نوعی بورژوازی جهانی و

مختلف بورژوازی است. وضع موجود رقت بارترین وضع است. دولتمردان های بخش

روز امریکا، دولت اسرائیل، دولت اسالمی، حماس، سازمان فتح، مصر و عربستان و 

عربی منطقه، اتحادیه اروپا، همه و همه کرکس وار در های سوریه و سایر دولت

چرخند. سرمایه جهانی این می زیر موج خون مردم غزه به دنبال طعمه هایویرانه

بخش از مردم کارگر دنیا را به این وضع فرو رانده است. ناسیونالیسم فلسطینی به 

مثابه جزئی از بورژوازی بین المللی در همین زمینه ایفای نقش کرده است. رؤیاهای 

نی پهن کرده است از همان آغاز دروغینی که ناسیونالیسم پیش پای کارگر فلسطی

یا کارگران را ها واهی و رو به سوی بن بست بوده است. کل بورژوازی در کل این سال

ون ها، زیر یکشته است یا مبارزه آنان را به کجراه برده است. دولت ها، گروهها، اپوزیس
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ر کنند. مشکل کارگمی را دنبالها نام راست یا چپ، همین امروز هم همین کار

هیچ تخفیف « دولت مستقل فلسطینی» به نام ای فلسطینی با فرض پیدایش پدیده

درون ناسیونالیسم های نمی یابد. از کجا معلوم که جنگ عباس، هنیه و فرقه

فلسطینی کشتارگاههای بعدی فرزندان وی نباشد. او باید با تمامی جراحت اندامش 

رانش در همه جای جهان برای آزادی در قلب منطقه خاورمیانه با جلب اتحاد همزنجی

 از شر وجود هر دولت سرمایه داری در باالی سرش پیکار کند. 
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 2001مارس        "بوش"جمهورى اسالمى و پیروزى 

 

احزاب یا جناحهاى مختلف بورژوازى در خصمانه ترین حالت ممکن پژواک  کشمکش

لزومات نظم تولیدى سرمایه، چگونگى سیاستها و راه حلهاى متفاوت آنها در پاسخ به م

تحمیل بردگى مزدى بر توده هاى کارگر و باال بردن سهم سرمایه اجتماعى جامعه 

 تولید شده توسط طبقه کارگر بین الـمللـى است. تأثیر نقش معین از کل اضافه ارزش

 شمسلط سرمایه دارى امریکا در تنظیم شرائط تولید و بازتولید سرمایه جهانى و نق

ساالنه میان  توزیع اضافه ارزش هبرتر انحصارات عظیم صنعتى و مالـى این قاره در نحو

بخشهاى مختلف سرمایه بین الـمللـى خصلت تعارضات جناحى در این کشور را 

چگونگى اعمال عمیق ترین  اندکى ویژگى بخشیده است. در اینجا مضمون کشمکش

تنفیذ یا تنقید ذیصالحى  هسراسر دنیا، نحواشکال استثمار کاپیتالیستى بر کارگران 

دولتها در اجراى نظم سیاسى و مدنى سرمایه در همه ممالک گیتى، اشکال مختلف 

، جنایت و جنگ افروزى به اقصى نقاط دنیا با هدف دفاع از بود و بقاى توسعه توحش

مایه سیستم کاپیتالیستى و تضمین سهم باالتر سود سرمایه هاى امریکائى در کل سر

جهانى است. سایه یک ویژگى دیگر نیز بر محتواى فرمولبندى تمایزات جناحى 

است. اینکه اختالف نمائیها بر خالف برخى  بورژوازى امریکا بطور بارز قابل لـمس

و پیکار توده هاى مردم یا طبقه کارگر نیز قرار ندارد،  ممالک اروپائى زیر فشار اعتراض

هائى از  فریبانه بورژوازى در برابر تمایالت عمومى بخشعوام به بیان دیگر واکنش

واقعیت درنده  نمى سازد بلکه بى پرده، شفاف و بدون رتوش شهروندان را منعکس

 مى دهد.  خوئى و بربریت نمایندگان مختلف فکرى و سیاسى سرمایه دارى را انعکاس

ه اختالفات میان نه تمایزات کاریکاتورى جناحهاى مختلف بورژوازى امریکا و ن

بحث انگیزى براى مردم کارگر دنیا  هگرایشات بورژوائى هیچ کشور دیگر هیچ پدید

 نیستند. این مشاجرات نه فقط پایه مادى هیچ سیاست و تاکتیکى را براى جنبش
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کارگرى تشکیل نمى دهند که هر نوع بهاء دادن به آنها با هدف فرق گذارى میان 

عین خط کشیدن بر موجودیت طبقاتى و سیاست هاى مختلف بورژوازى  بخش

کارگرى در این راستا  مستقل کارگرى است. آنچه براى طبقه کارگر و آگاهان جنبش

قابل تعمق است تنها یک نکته است. اینکه جابجائى جناحها، مشاجرات یا توازن قواى 

عى است در جارى آنها که خود بازتاب موقعیت اقتصادى و روند بازتولید سرمایه اجتما

مجموع کل جبهه بورژوازى را در چه شرائطى قرار مى دهد و اینکه پرولتاریا با توجه 

یا مقاومتهاى معینى را باید سازمان دهد.  به تغییرات مربوطه چه تعرضات خاص

بررسى تأثیر شکست دموکراتها و پیروزى محافظه کاران امریکائى بر روى موقعیت 

حاظ و فقط از این لحاظ براى کارگر آگاه ایرانى نوعى جارى رژیم اسالمى از این ل

گفتگو است. در این رابطه انداختن یک نگاه اجمالـى به چند مؤلفه مرتبط به  هسوژ

 هم مى تواند تا حدودى به شفافیت فضاى این گفتگو کمک کند.

دادهاى نتیجه انتخابات امریکا حداقل براى این بار بگونه اى نسبتاً بارز با برخى رخ . 1

طوالنى  تازه در وضعیت اقتصادى دنیاى سرمایه دارى مالزمت داشته است. نفس

شدن مجادالت براى حصول تفاهم نهائى بخشهاى مختلف بورژوازى امریکا در اعالم 

مى کرد. واقعیت این است بنوعى از وجود همین پیوند حکایت جمهور خود  نام رئیس

رى و ساختارى خود اینک مجدداً بر سر که سرمایه جهانى در بطن بحران سراس

تندپیچ سقوط در ورطه فاز نوینى از شدت و عمق بحران قرار گرفته است. سال 

( تکنولوژى، مدیا و تلکوم ) TMTگذشته سال سقوط اقالم نجومى سود انحصارات

ریز شده است در  بوده است نسبت حجم عظیم سرمایه اى که در این قلمرو پیش

مایه جهانى، سیر صعودى افراطى ترکیب ارگانیک سرمایه در این با کل سر قیاس

آن براى  هتعیین کنند حوزه، تنزل نرخ سود این انحصارات در سال گذشته و عوارض

کل سرمایه بین الـمللـى نمایندگان فکرى و سیاسى انحصارات  اقتصاد امریکا و سپس

د مشغول داشته است. بورژوازى بطور جدى به خو غول پیکر امریکائى را از ماهها پیش
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هاى دیگر سرمایه و از این  امریکا باید سرشکن سازى بار بحران هاى مجدد بر بخش

علیه طبقه  و توحش طریق سازمان دادن مستقیم و غیر مستقیم امواج نوین تعرض

کارگر در سایر ممالک را بر جریان روتین بربرمنشى کاپیتالیستى خود اضافه کند. 

هم ذیصالح و  هها و محافظه کاران براى اجراى این حکم سرمایه به اندازدموکرات

کارایند اما این کفایت و صالحیت باالخره باید در محضر مراجع رسمى سرمایه عجالتًا 

به یکى از این دو جناح محول مى شد. اعالم نتیجه انتخابات تا حصول این توافق 

الیستى حق تقدم تا انتخابات بعدى به بطول انجامید و در چهارچوب محاسبات کاپیت

و جناح وى واگذار گردید. محافظه کاران اینک باید مداخله گرى بین الـمللـى  بوش

خود در عرصه هاى اقتصادى و سیاسى را بر متن سرکشى موج نوین تشدید و تعمیق 

 بحران سرمایه دارى به بازیگرى ایستند. 

ملزومات سودآورى انحصارات عظیم صنعتى و محافظه کاران امریکائى در پاسخ به  .2

تولید شده  اضافه ارزش مالـى یا تضمین تملک این انحصارات بر بیشترین بخش

توسط طبقه کارگر بین الـمللـى نیاز چندانى به گرفتن ژست اصالحات و تولید عظیم 

ترین حجم توهم در ذهن توده هاى کارگر و مردم فرودست این یا آن کشور نمى 

ند. از دید آنان تأمین ثبات سیاسى براى امنیت سرمایه گذارى در دنیا هیچ نیازى بین

به این ادا و اطوارها ندارد، براى مقابله با خطر اوجگیرى مبارزات کارگران و درهم 

کوبیدن زمینه هاى اقتصادى یا اجتماعى بروز انقالبات نیز نه فقط احتیاج به مدرن 

ردازى نیست که توسل بورژوازى به این نوع مسائل نمائى، سکوالربازى و مدنیت پ

نیز ببار آورد. در نگاه اینان توسل به قرون  براى فریب انسانها چه بسا نتیجه معکوس

وسطائى ترین اشکال اعمال نظم، متحجرترین سنتهاى اجتماعى، بربرمنشانه ترین 

ترین حقوق مدنى،  خرافه پردازیها، عمیق ترین درجه محروم سازى انسانها از ابتدائى

حکومت از  هقبر شد زن ستیزى، مذهب ساالرى و سایر نهادها و شیوه هاى نبش

کارائى معجزه آسائى براى تحمیل بردگى مزدى بر طبقه کارگر برخوردارند. اضافه 
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کنیم که همه بخشهاى بورژوازى در بکارگیرى همه این اشکال و نهادها از هر لحاظ با 

ت دموکراتها و محافظه کاران در این راستا تنها و تنها همدیگر همقولند، تفاو

با   در قیاسها در چاره ساز بودن بیشتر و بیشتر این شیوهها سرسختى افزونتر دومى

 شیوه هاى دیگر است. 

ونهاى بورژوائى درون و بیرون رژیم یتمامى اشکال ترفند و شعبده بازى اپوزیس .3

یم زیر لواى اصالحات به پایان خط رسیده است. اسالمى براى تداوم حاکمیت این رژ

در این روزها شباهت بسیار زیادى به وضعیت  "اصالح طلبان"حال و روزگار 

پیدا کرده است. براى  1990کودتاچیان مخالف پروستریکاى گورباچف در روسیه سال 

ه از روشن کنند به بیان دقیق تر براى اینک اینکه تکلیفشان را با اصالح طلبى خویش

شر اصالحات چى بودن خود رهائى یابند درمانده و مستأصل منتظر امداد غیبى 

مردم کارگر و فرودست ایران از این دار و  میباشند. قطع امید متوهم ترین بخش

دامنه خیزشهاى مردمى علیه تمامیت  دسته شرائطى را پدید آورده است که گسترش

براى وحشیانه ترین سرکوبها در سوى دیگر رژیم در یکسو و تدارک بخشهائى از رژیم 

 آن قابل رؤیت است. 

در چنین وضعى نشستن محافظه کاران بر جاى دموکراتها در عرشه سفینه سرمایه در 

امریکا، از سوى محافل فقاهتى بیشتر پان اسالمیستى رژیم اسالمى از همه لحاظ به 

ه که باالتر گفتم جار و فال نیک گرفته میشود. حاکمان جدید وال استریت همانگون

ون نمایانه دار و دسته سرمایه در کشورها پیرامون اصالحات، مدنیت و یجنجال اپوزیس

لفظ بازیهاى سیاسى مشابه را کمپین مناسبى براى تحکیم پایه هاى قدرت سرمایه 

با رژیم اسالمى را از این  نمى بینند و از همین روى جریان داد و ستد طبقاتى خویش

 "دو خرداد"و الفاظ پاکسازى خواهند کرد. مسأله اى که براى طیف  مفاهیم

ناخوشایند و براى رقباى آنان بسیار خوشایند است. آغاز فاز نوین تشدید بحران 

سرمایه دارى و رسالت محافظه کاران امریکائى در حل و فصل معضل به نفع عظیم 
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الحیت پیشبرد مراودات دو ترین انحصارات کاپیتالیستى نیز بنوبه خود کفه توازن ص

رژیم را به نفع جریان پان اسالمیستى تر جمهورى اسالمى تغییر مى دهد. در این 

 کسادتر از رقباست. براى سرشکن ساختن بیش "اصالح طلبان"رابطه نیز دکه کاسبى 

طبقه کارگر بین الـمللـى و  هو بیشتر بار بحران اقتصادى انحصارات بزرگ بر گرد

کارگر ایران از طریق صدور سرمایه، دادن وامهاى چندین میلیارد  منجمله طبقه

 دالرى بانک جهانى و صندوق بین الـمللـى پول به دولت سرمایه دارى اسالمى، فروش

بى حد و مرز اسلحه، توسعه داد و ستدهاى نفتى خارج از قلمرو معامالت اوپک و همه 

یک  با همه پوچ و هیچ بودنش "بىاصالح طل"امور مشابه دیگر باز هم جار و جنجال 

دردسر است. سرکوب و سرکوب و باز هم سرکوب فارغ از هر گونه قید و شرط چشم 

حکایت از آن دارند که ها انداز کاماًل دلپذیرترى را تصویر مى کند. همه این مؤلفه

ل پیروزى محافظه کاران امریکائى به رغم تشابه همه سویه آنان با دموکراتها به هر حا

از سوى جناح بیشتر پان اسالمیستى رژیم اسالمى گامى به جلو در کار تسویه حساب 

 با جناح رقیب تلقى مى گردد. 

اینها نکاتى است که تعمق در آنها مى تواند به آشنائى بیشتر کارگر ایرانى از اوضاع 

أثیر سیاسى روز کمک کند اما یکبار دیگر تأکید قبلـى خود را تکرار مى کنیم که نه ت

نتایج انتخابات امریکا و نه هیچ فعل و انفعال دیگر درون طبقه بورژوازى جامعه یا دنیا 

هیچ موضوع تعیین کنندة قابل بحثى براى طبقه کارگر نیست. آنچه اساسى و تعیین 

کننده است طرح راه حل مستقل طبقاتى، پیکار مستمر و بالفعل سوسیالیستى علیه 

سراسرى براى پایان دادن به کار ه سازماندهى مبارزبود و بقاى بردگى مزدى و 

مزدورى و استقرار سازمان شورائى کار و مدنیت سوسیالیستى در جامعه و جهان 

 است. 



 "بوش"جمهورى اسالمى و پیروزى   /  124



 125/   جنبش کارگری جهانی

    ورشکستگى بورژوازى، خأل آلترناتیو کمونیستى سوئد 1998انتخابات 

1998اکتبر   

 

ى مضمحل کردن و سرمایه برا سیاسی نظم شکلی ازدموکراسى و پارلـمانتاریسم 

لغو کار مزدورى است. شرکت کارگران در انتخابات  درهم کوبیدن جنبش

پارلـمانتاریستى با هر هدف و جهتگیرى سیاسى و با هر دستاوردى، حتى اگر با 

سوسیالیستى  سواى یک شکست براى جنبش پیروزى مطلق همراه باشد! در اساس

رأی  به صندوقهایتوده هاى کارگر  عرجو طبقه کارگر هیچ چیز دیگرى نیست. نفس

 و چپ پارلـمانهاى سیاسى میان احزاب راست  رقابت گردابغوطه خوردن آنان در  و

کارگرى که سرنوشت کار و است.  سرمایه داریگواه آشکار توهم آنها به نظام  نشین

ت میان احزاب در سالن هاى را به تغییر معادالت قدرو همزنجیرانش  دخو ندگیز

طبقاتى خود علیه  مبارزهارى سرمایه ارجاع مى کند، قبل از هر چیز بر ذنگقانو

خط مى کشد. رأى توده هاى کارگر به احزاب  بردگی مزدیهای سیه روزیاستثمار و 

، سوسیالیست! یا کمونیست!! نه فقط هیچ نشانى از "چپ"پارلـمان نشین موسوم به 

به مناسبات  عمق توهم آنان عکسرشد آگاهى و بلوغ سیاسى آنها نمى دهد که بال

قضیه اما لزوماً یا در بیشتر موارد  مى گذارد. عکس ى را بنمایشانسان ستیز کار مزد

احتراز کارگران از تمکین به پارلـمانتاریسم به خودى خود  صادق نیست. نفس

متضمن درک روشن یا روشن تر آنان نسبت به جبهه پیکار طبقاتى و سوسیالیستى 

ى باشد. با این حساب کامالً روشن است که هر نوع گفتگو پیرامون میزان برد خود نم

و باخت یا جنبه هاى مثبت و منفى!! مشارکت کارگران در یک انتخابات پارلـمانى 

براى سنگین تر نمودن بار توهم و بى  اساساً غلطیدن به ورطه رفرمیسم و نوعى تالش

دام فریب و نیرنگ نمایندگان جور واجور دانشى توده هاى کارگر است. لولیدن در 

سیاسى و  حزبسرمایه، ارجاع مأموریت برنامه ریزى نظم دولتى سرمایه به این یا آن 



 سوئد ورشکستگى بورژوازى، خأل آلترناتیو کمونیستى 1998انتخابات   /  126

از این طریق صحه گذاشتن بر بقاى بردگى مزدى حاوى هیچ برد یا وجه مثبتى براى 

طبقه کارگر نیست. در اینجا همه چیز منفى، همه چیز باخت و شکست و همه چیز 

تأثیر  هدال بر فرو ماندگى، استیصال و بى افقى است. از اینها که بگذریم گفتگو در بار

نتایج یک انتخابات بر روى شرائط زندگى طبقه کارگر حتى در دموکراتیک ترین! 

جوامع کاپیتالیستى نه فقط فریبکارى که مبین باالترین میزان کودنى و سفاهت 

ظم سرمایه دارى از هر قماشى که باشند و در فکرى نیز هست. احزاب سیاسى مدافع ن

زیر هر عنوان و پرچمى که حرکت کنند به هر حال مقتضیات نظم تولیدى و استثمار 

نیروى کار توسط سرمایه را تدبیر میکنند. تفاوت میان آنها نیز صرفاً تفاوت سیاست 

از  آناندن هاى عملـى براى چگونه استثمار کردن توده هاى کارگر و چگونه ساقط نمو

است.  خویشهر گونه دخالت و اثرگذاری آزاد واقعی بر تعیین سرنوشت زندگی 

احزاب چپ و راست یا تغییر توازن قواى میان آنان در ماشین دولتى  جابجائى نقش

سرمایه بسیار بى معنى تر و مذبوحانه تر از آنست که بخواهد منشأ تغییرى در وضع 

مهمتر احزاب سیاسى چپ و راست نیستند که رابطه کار زندگى کارگران گردد. از این 

رابطه سرمایه است که رویکرد و اندیشه  و سرمایه را سمت و سو مى دهد، بالعکس

نمایندگان سیاسى خود را طراحى میکند و محتوا مى بخشد. با توجه به همه این 

ه دیگر انتخابات سوئد یا هر جامع  هنکات کاماًل روشن است که بحث ما در بار

بهیچوجه از نوع صدور فتوا یا تأیید و تکذیب هاى رایج چپ پیرامون مشارکت یا عدم 

در اینجا صرفاً نکاتى است که  انتخابات نیست. نکات مورد توجهمشارکت کارگران در 

قواى میان طبقه کارگر و بورژوازى و  کارگرى، چگونگى آرایش موقعیت جنبش

کند. ما  ولتاریا علیه سرمایه دارى را تصویر میویژگیهاى اساسى جبهه پیکار پر

همواره و در مواجهه با هر حادثه و وضعیتى به چنین بررسى نیاز داریم زیرا که 

نبرد  مستمرهائى از این نوع جزء غیر قابل تفکیکى از جریان  و تحلیلها بررسی

تخابات است. ان سوسیالیسمدارى و استقرار  کمونیستى طبقه ما براى محو سرمایه
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هاى آموزنده اى بود که بایستى مورد توجه قرار  سوئد از این لحاظ حاوى درس 1998

 گیرد. در ادامه بحث بر روى این نکته درنگ خواهیم کرد که آنچه در جامعه سوئد می

گذرد و تمامى فاکتورها و مؤلفه هاى مربوط به وضعیت جارى تقابل میان پرولتاریا و 

 صرفاً نمود کنکرتى از وضعیت سراسرى و عمومى آرایشبورژوازى در این کشور 

کارگرى بین الـمللـى تند پیچ  طبقاتى در سطح جهانى است. جنبش هموجود مبارز

راستین  را در تاریخ حیات خود آغاز مى کند. فاجعه بزرگى است اگر گرایش یحساس

جعه هنگامى به کمونیستى طبقه کارگر این شرائط جدید را عمیقاً درک نکند اما فا

به رغم تمامى جار و جنجالهاى ها ژرفناى واقعى خود خواهد رسید که کمونیست

فشار توهمات  چند و چون اهمیت این شرائط باز هم زیر هدر بار خویش هروزمر

واقعى براى  همچون بسیارى از دوره هاى دیگر، از ایفاى نقش سوسیال رفرمیستى،

این نکات  هسوسیالیستى پرولتاریا غافل مانند. در بار راندن و سازماندادن جنبش پیش

 صحبت خواهیم کرد. عجالتاً از مسأله انتخابات سوئد آغاز مى کنیم. 

 98ویژگیهاى سیاسى انتخابات 

به  توان بر روى پاره اى نکات در یک نگاه ساده به گزارشات آمارى انتخابات اخیر می

کار، بقه کارگر سوئد در قبال شرائط کنونى الـمل ط عکس مثابه مؤلفه هاى مربوط به

 ند از:عبارت. این نکات جامعه انگشت نهادخود در  استثمار و زندگی

 سقوط همزمان آراء طیف راست بورژوازى و حزب سوسیال دموکرات .1

 "حزب چپ سوئد"سابقه آراء  یصعود تاریخًا ب .2

انى که از شرکت در انتخابات شگفت انگیز و باز هم تاریخاً جدید شمار کس افزایش .3

 خود دارى نمودند.

ویژه گروههاى ه قابل توجهى از رأى دهندگان به احزاب کوچک ب روى آورى بخش .4

   استانى و مجالسها کمونطیف چپ در انتخابات 
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حزب سوسیال دموکرات هیچگاه و در هیچیک از دوره هاى انتخاباتى بعد از سال 

تا این حد مورد انزجار توده هاى کارگر سوئد نبوده است. تا امروز اینچنین و  1922

بیشترین میزان بى اعتبارى این حزب در میان رأى دهندگان کارگر و غیر کارگر 

مربوط میشود. حتى در آن سال نیز  1992سوئدى تا قبل از انتخابات اخیر به سال 

این نکته نیز قابل از کل آراء بود.  40رقمى معادل %ها درصد آراء سوسیال دموکرات

یاد شده، شمار شرکت کنندگان در انتخابات به چیزى  هذکر است که در دور

سال بالغ مى گردید. حزب سوسیال دموکرات در  18کل شهروندان باالى  90حدود %

داد و این در حالـى بود که شمار رأى  آراء را به خود اختصاص 36تنها % 98انتخابات 

پارلـمانتاریسم در  عرف مطابقتنزل یافته بود.  80طح %دهندگان سوئدى نیز تا س

در سوئد سقوط موقعیت سوسیال دموکراتها همواره  کشورهاى غربى و بطور مشخص

با صعود آراء طیف راست تر بورژوازى همراه بوده است. انتخابات امسال از این لحاظ 

ت راستى سوئد دس ه. چهار حزب شناخته شدنهاد نیز رویکرد متفاوتى را بنمایش

انتخاباتى اخیر بیشترین میزان بى اعتبارى و باالترین حد  هدر دو دور بنوبه خویش

سقوط سیاسى خود را تجربه کرده اند. درصد مجموع آراء این احزاب از حدود نسبى 

 44اینک به سطح حداکثر % 1992تا  1922در فاصله سالهاى  48تا % 54میان %

از حمایت  70که تا اواخر دهه  "مرکز"و  "مردم"سوم به تنزل یافته است. دو حزب مو

حتى گروههائى از عقب مانده ترین  بورژوازی،وسیعى از  یعنى بخش اهالی 40قریب %

تدریج در آستانه پیاده شدن اجبارى از ماشین ه اینک باند کارگران برخوردار بوده

کارگر و فرودست از هر دو  دولتى قرار گرفته اند. ابراز انزجار یا نارضائى توده هاى

طیف نیرومند قدرت سیاسى بورژوازى یعنى ائتالف راست به رهبرى راست افراطى از 

ه یک طرف و سوسیال دموکراتها از طرف دیگر، بطور همزمان و در جریان یک دور

انتخاباتى، یکى از پدیده هاى جدید تاریخ پارلـمانتاریسم و دموکراسى در جامعه سوئد 

 است. 
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برابر تضعیف تاریخاً بیسابقه موقعیت دو طیف یاد شده در بهره گیرى از توهم و در 

حاشیه نشین قدرت سیاسى بورژوازى یعنى حزب  بیدانشى توده هاى کارگر، بخش

ت این حزب چپ به یک رشد کاماًل جهشى در این انتخابات دست یافت. میزان موفقی

حتى یکبار هم  90تا اواسط دهه  أسیساز بدو تو غیرکارگران  در جلب آراء کارگران 

و بیشتر موج تنفر  به دنبال اوجگیرى بیش 94باالتر نرفته بود. در سال  5از حدود %

آراء شرکت کنندگان  6مردم نسبت به طیف راست بورژوازى، باالخره توانست قریب %

فت. از آنجا نیز باالتر ر 12در انتخابات را بدست آورد. این رقم در انتخابات اخیر از %

که حزب محیط زیست نیز به رغم نام و نشان یا برخى مالحظات سیاسى متفاوت در 

کند، مى توان گفت که طیف چپ  را دنبال می "حزب چپ"مجموع همان خط مشى 

آراء شهروندان  17قدرت دولتى بورژوازى در بازى پارلـمانتاریستى اخیر حدود %

منابع رسمى و دولتى سرمایه از نتایج  زارشداده است. گ سوئدى را به خود اختصاص

ویژه در انتخابات ه رأى دهندگان نیز ب 3انتخابات حکایت از آن داشت که نزدیک به %

استانى به جریاناتى نظیر حزب سوسیالیست، حزب عدالت  و مجالسها کمون

 سوسیالیستى، حزب مارکسیست لنینیست سوئد و.... رأى داده اند.  

شرکت در انتخابات بطور کلـى صرفنظر کردند. این امر نیز در تاریخ مردم از  %20

دموکراسى سوئد بیسابقه بود. اهمیت این مسأله را هنگامى مى توان بخوبى درک کرد 

که ویژگیها و مؤلفه هاى واقعى ساختار دموکراسى یا در واقع نظم سیاسى سرمایه در 

با سایر  از این لحاظ حتى در قیاسجامعه سوئد بخوبى مورد توجه قرار گیرد. سوئد 

جوامع غربى داراى تفاوت هاى بارزى است. طبقه کارگر سوئد بطور زایدالوصفى خود 

را در داربست رفرمیسم و پایبندى به نظم تولیدى و سیاسى سرمایه منحل کرده 

ها یاست. این یکى از معجزات سوسیال دموکراسى است!!! در اینجا و در پرتو برنامه ریز

، الیناسیون طبقه کارگر و بتوارگى نظم تسوسیال دموکراحزب و کارکرد سالیان دراز 

سرمایه در دنیاى دید و دریافت کارگران به حداکثر رسیده است. نظم مدنى سرمایه 
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 هاز هر مذهب و آیین تئیستى در زوایاى فکر و عمل روزمر دارى در سوئد بیش

ه که گفتیم دقیقاً از کرامات سوسیال کارگران رسوخ یافته است و این همانگون

دموکراسى است. حزب سوسیال دموکرات سوئد در یک مسیر طوالنى تاریخى طبقه 

 کارگر را آنچنان به ژرفناى توهمات مسموم بورژوا رفرمیستى فرو رانده است که بخش

 از مشقات و اعظم کارگران دستکارى مقدور نظم سرمایه دارى را تنها راه فرار خویش

مصائب موجود تلقى مى کنند!!! پارلـمانتاریسم، سندیکالیسم، قانونیت و قراردادیت 

 متوسلبه آن  یهائى هستند که کارگر سوئدى براى عالج هر دردمسکن تنها 

آخرین  ! سوسیال دموکراسى به کارگران آموخته است که سرمایه دارىشود!می

هیچ راه خروجى از این مناسبات  ! به آنان تفهیم کرده است کهمنزلگاه تاریخ است!

 قابل تصور نیست!! به کارگران گفته است که تن دادن به استثمار و ستم و فقر و بی

حقوقیهاى آن از یکسو و چانه زدن با سرمایه داران براى بهبود احتمالـى شرائط کار و 

ندیشند. طبقه کارگر سوئد ازیست از سوى دیگر تنها چیزى است که باید بدان بی

شدت استثمار هاى دیگر طبقه کارگر جهانى بطور طوالنى علیه  همسان همه بخش

سرمایه دارى پیکار کرده است اما رهنمودهاى خرافه بار و مسموم سوسیال دموکراسى 

توانسته  همواره چراغ راه این پیکار بوده است. کارگر سوئدى در پرتو مبارزات خویش

هاى سیاسى خود را بر بورژوازى تحمیل کند  یاست پاره اى مطالبات اقتصادى و آزاد

و مالحظات سوسیال ها نفوذ این مبارزات زیر فشار سنگین آموزش هاما گستره و دائر

ر یک کالم دموکراسى هیچگاه از مرز پارلـمانتاریسم و اتحادیه گرائى و قانونیت و د

 ته است. افزائى سرمایه فراتر نرف با مقتضیات ارزش رعایت اصول همزیستى !!

از یک رکورد بسیار استثنائى در ها عضویت کارگران سوئد در سندیکاها و اتحادیه

کارگران متشکل؟! و عموماً عضو اتحادیه  95از % سطح جهانى برخوردار است. بیش

است. هر کارگر سوئدى  12مى باشند. این میزان در فرانسه فقط %  LOسراسرى 

دیکا و سازمان عضویت دارد. چیزى که مشابه آن انجمن و سن 5تا  4بطور معمول در 
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در هیچ نقطه دیگر دنیا یافت نمى شود. شرکت کارگران در انتخابات نیز تا سال 

با  پائین تر نرفته است. این نسبت حتى در قیاس 90بطور معمول از مرز % 1994

قطع  زندان و شکنجه و خطرکه عدم شرکت آدمها در انتخابات  جوامعى مانند ایران 

باز هم بسیار  سازدمی را به ذهن متبادر کوپن نفت و نان و هزاران بدبختى دیگر

را در مورد  رویه و متناقض دوباالست. تمامى این مشخصات یا شواهد یک واقعیت 

طبقه کارگر بیان مى کند. اینکه پرولتاریاى سوئد از یکسو موفق شده است نظم 

فشار مطالبات محدود رفرمیستى خود قرار دهد سیاسى و مدنى سرمایه را بنوعى زیر 

را یکجا در حصار ماندگارى  ها، انتظارات و مبارزاتش و از سوى دیگر تمامى، خواست

 سرمایه دارى محدود سازد. 

هدف از طرح تیتروار تمامى این نکات فقط تأکید بر این واقعیت است که کارگران 

سوسیال رفرمیستى عادت دارند که  یک سنت دیرینه سوئد بطور معمول و بر اساس

طور جدى درگیر شوند و این اقدام را ه در بازى رایج پارلـمانتاریسم و دموکراسى ب

در سیر حوادث روزمره تلقى مى کنند. درست   نوعى دخالتگرى سیاسى و اعمال نقش

و ها کمونامتناع کارگر سوئدى از حضور در انتخابات پارلـمان یا  بر همین اساس

موجود  هاستانى نیز مى تواند پدیده اى قابل تعمق در روند عمومى مبارز مجالس

عظیمى  تر بگوئیم، بخش حساب آید. روشنه سرمایه دارى بعلیه طبقه کارگر سوئد 

خود ر حافظه تاریخى یا تجارب مستقیم از کارگران ایران حتى ناآگاهترین آنها، د

ها عمومى را یک دسیسه دولت براى فریب تودهمعموالً پارلـمان، انتخابات و حق رأى 

 این تلقی دلیلتلقى مى کنند.  حاکم و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتورى و توحش

مان و ماشین دولتى و نظم سیاسى حاکم سواى جنایت، نان از پارلروشن است. آنیز 

 حقوقى سیاسى و اجتماعى، فقر، گرسنگى، کشتار، خفقان، وحشیانه ترین اشکال بی

از طبقه کارگر  دیگرى ندیده اند. بى تفاوتى این بخش چیزبیخانمانى و سیه روزى 

نسبت به پارلـمانتاریسم و اجتناب وى از غلطیدن به ورطه جار و جنجالهاى  جهانی
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محرومیت از خطر  احساسانتخاباتى یک امر عادى است. در این کشورها معموالً 

که مى تواند است ه آن از جانب حاکمان و اشاعزندان اجتماعی و محدود امکانات 

کارگران را به پاى صندوقهاى رأى بکشاند. این موضوع اما در مورد کارگر انگلیسى، 

طبقه کارگر . به به مقدار زیادى متفاوت استمشاانسوى، آلـمانى، سوئدى و ممالک  فر

جال سوئد با توجه به پاره اى عوامل تاریخى، اجتماعى و سیاسى که در اینجا م

و تحمیل برخى  درفرمیستى خوپرداختن با آنها نیست، در امر بهره گیرى از مبارزات 

از کارگران سایر کشورها موفق بوده  بر بورژوازى، بیش معیشتى و مدنىمطالبات اولیه 

است. این امر در غیاب یک آلترناتیو شفاف کمونیستى و زیر فشار توهم پراکنى هاى 

ى، کارگر سوئدى را با پارلـمانتاریسم و رفرمیسم سخت به سوسیال دموکراس هگسترد

درصدى طبقه کارگر سوئد از شرکت در  20 هم آمیخته است. امتناع یک بخش

را باید با مالحظه این فاکتور و بر متن این محاسبات واقعى مورد  1998انتخابات سال 

وده اند، مسلـمًا از سر بحث قرار داد. کارگرانى که از مشارکت در انتخابات خوددارى نم

با حداقلی  نکرده اند، بالعکس این کار راعقب ماندگى اجتماعى یا بى تفاوتى سیاسى 

دست زده اند. آنان بطور غالب متعلق به جریانات  این نوع واکنش از شناخت به

و حتى تا  90که تا اوایل دهه اند تر طبقه کارگر سوئد بوده ناراضى تر و نسبتاً معترض

چپ طرفداران سوسیال دموکراسى را تشکیل مى  بخش 94رگزارى انتخابات سال ب

کارگر سوئد را به کارگران طرفدار حزب چپ  هدرصدى تود 20 داده اند. اگر این بخش

 عمالًدرصدى از طبقه کارگر مواجه مى شویم که  30اضافه کنیم آنگاه با یک جمعیت 

تصادى احزاب راست و سوسیال دموکراتیک را آلترناتیوها یا راه حلهاى اجتماعى و اق

قرار مى دهد. ذکر این نکته مهم است که حزب چپ یا  طور جدى مورد اعتراضه ب

ه حتى جریاناتى از نوع حزب سوسیالیست، حزب عدالت سوسیالیستى و مشابه اینها ب

 طور قطع هیچ تفاوت اساسى یا مرز و مرزکشى طبقاتى با سوسیال دموکراسى ندارند.

اما این نیز بدیهى است که اقبال بخشى از کارگران سوئدى به این گرایشات نه از سر 
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باور به حرفها و ادعاهاى سیاسى اینان که عمومًا حرکتى در جهت ابراز نارضائى از 

 هاى سوسیال دموکراسى است.  سیاست

طبقه کارگر سوئد نسبت به وضعیت موجود  براى اینکه تصویر ظاهرى واکنش

باورى وى به سوسیال و درجه باور یا نا سرمایه داریادى، اجتماعى خود در نظام اقتص

رفرمیسم، دموکراسى بورژوائى و پارلـمانتاریسم را روشن تر کرده باشیم باید به یک 

نکته دیگر توجه کنیم. اینکه اغلب کارگرانى که در حال حاضر به حزب سوسیال 

سالهاى قبل از آن اساساً از سر استقبال  یا 70دموکرات رأى میدهند بر خالف دهه 

و عملکردهاى این حزب نبوده است، بلکه دقیقاً تالشى است که ها نسبت به سیاست

قدرت رسیدن احزاب راست تر بورژوازى ه انجام مى دهند تا به مدد آن از از خطر ب

ى الـعملها و عکسها یریجلوگیرى بعمل آورند. این حقیقتى است که بیشتر جهتگ

کند. استعفاى هزاران کارگر می سوى آن را تأیید به این 80از اواخر دهه  کارگران

حزب سوسیال دموکرات، فشار در از عضویت   Loعضو اتحادیه سراسرى کارگران 

در حزب مذکور، شکل گیرى  Lo کارگران براى لغو عضویت اتوماتیک اعضاى هگسترد

در  Dalaو... که اولـى یعنى  Dala  Sandvik  ،Offensivهائى نظیر  جنبش

 شروع خود پشتیبانى نیرومند چندین هزار کارگر مبارز و شمارى از عناصر سرشناس

Lo علیه  92کارگران سراسر سوئد در  اکتبر  هرا نیز به همراه داشت، تظاهرات گسترد

 Loهاى حزب سوسیال دموکرات، تهدید مکرر بسیارى از واحدهاى محلـى  سیاست

ها، اجتماع چند هزار از سوسیال دموکرات امل جانبدارى اعضاء خویشبه قطع ک

براى  1996اعزامى کارگران سراسر کشور در مقابل پارلـمان سوئد در سال  هنمایند

اتحادیه  "به برنامه اقتصادى دولت سوسیال دموکرات با شعار معروف  اعتراض

 SAF)"هدنمی راءاجه کارفریایان توصیه مى کند، دولت سوسیال دموکرات ب

beställer, regeringen verkställerعظیمى از کارگران سوئد  (  تصمیم بخش

و تحریم پیوستن افراد به  1995به تشکیل صف جداگانه در تظاهرات اول ماه ماى 



 سوئد ورشکستگى بورژوازى، خأل آلترناتیو کمونیستى 1998انتخابات   /  134

راهپیمائى سوسیال دموکراتها که به تعطیل عملـى مراسم سنتى حزب در چند شهر 

 بخشیک رى موارد دیگر همه و همه از انزجار بزرگ سوئد منتهى گردید و بسیا

د. همه این به سوسیال دموکراسى حکایت مى کن طبقه کارگر سوئد نسبت وسیع

حوادث گواه روشن این واقعیتند که حتى شمار کثیرى از حامیان کنونى حزب 

سوسیال دموکرات یا در واقع رأى دهندگان به آنها صرفاً به این دلیل در انتخابات 

ه ـمان و شوراهاى کمونها یا استانها شرکت مى جویند تا از این طریق خطر بپارل

قدرت رسیدن احزاب راست افراطى مانند محافظه کاران، لیبرالها و مشابه اینها را دفع 

 نمایند. 

 طبقاتى  هموقعیت طبقات اساسى در وضعیت موجود مبارز

تضار پارلـمانتاریسم و رفرمیسم سرمایه دارى همراه با احو انفجارآمیز انحطاط تاریخى 

از یکسو و فقدان آلترناتیو کنکرت و روشن کمونیستى از سوى دیگر دو مشخصه 

طبقاتى در سرتاسر جهان موجود و از جمله در جامعه سوئد را تعیین  هاساسى مبار

سوئد نیز دقیقاً همین حقیقت و فقط همین  1998مى کند. نتایج انتخابات سال 

تنزل روز به روز سطح معیشت کارگران، امحاء  تأکید قرار میدهد.قت را مورد حقی

مستمر و خشونت بار امکانات اجتماعى توده هاى کارگر، از بین رفتن تدریجى تأمین 

ارتشاء و ناامنى، عریان  ،فساد هوسعه بیکارى، رواج فزاینداجتماعى و امنیت شغلـى، ت

مى مانند حق رأى همگانى، قانونیت، و بیشتر ابتذال و یاوگى مفاهی شدن هر چه بیش

رمایه دارى، قراردادیت، مدنیت، دموکراسى و حقوق  مدنى یا شهروندى در نظام س

به  بورژوازیسوسیال دموکرات و چپ و  راست نئولیبرال بى وقفه احزاب تعرض

 کارگرى، بى اعتبار شدن و گندیدگى عریان جنبش دستاوردهاى اجتماعى جنبش

نحالل همه سویه گرایشات چپ و سوسیال دموکرات سرمایه در جریانات اتحادیه اى، ا

ود میان آنها، بورژوازى و مبتذل شدن مرزهاى تصنعى تا کنون موج نئولیبرالراست و 

 سازمانهاى پلیسى، امنیتى، انتظامى و نظامى سرمایه براى مقابله با جنبشبازپردازى 
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خطوط اساسى و تیترهاى درشت تاریخ کارگرى و تحوالت بسیار دیگرى از این قبیل 

 90و  80سیاسى کشورهاى اروپاى غربى و شمالـى را در تمامى طول دهه هاى 

جوامع باصطالح نوعى ه ب 70تشکیل مى دهد. به بیان دیگر آنچه تا اواخر دهه 

هاى دنیاى سرمایه دارى متمایز مى کرده است اینک  دموکراسى را از سایر بخش

 اشى و اضمحالل جدى خود را آغاز کرده و با سرعت تمام پیشدیریست پروسه فروپ

زیر فشار بار سنگین توهم و  70رانده است. کارگر سوئدى تا سالهاى آخر دهه 

بیدانشى از یکسو و دلـمشغولـى به پاره اى امکانات رفاهى و حقوق اجتماعى یا 

خود تلقى سندیکالیستى از سوى دیگر در مجموع حزب سوسیال دموکرات را حزب 

نمود. در  هاى اجتماعى این حزب جانبدارى می کرد. از برنامه اقتصادى و سیاست می

 مسؤلیت و خودجوش انتخابات پارلـمان و شوراهاى کمونى یا استانى با احساس

کرد تا تعادل قواى سیاسى را بنفع حزب مذکور تغییر دهد. این وضع  شرکت می

حزب سوسیال دموکرات تمامى تفاوتهاى صورى  طور جدى تغییر کرده است.ه امروز ب

خود با احزاب راست تر سرمایه دارى را کنار گذاشته است و در بسیارى موارد 

مصالح سودآورى سرمایه هاى سوئدى را بر شرائط کار و ها آنسنجیده تر و مؤثرتر از 

اهان کند. سوسیال دموکراسى خو استثمار و زیست مدنى یا اجتماعى کارگران بار می

اتحادیه اى کارگران است.  تغییر قوانین کار سوئد بنفع بورژوازى و علیه حتى جنبش

خواهان لغو حق اعتصاب به سود سرمایه داران، محدودیت بیشتر تمامى اشکال بیمه 

تمامى انواع مالیات مربوط به طبقه سرمایه دار و  هاى اجتماعى کارگران، کاهش

و فزاینده بر سطح معیشت طبقه کارگر است.  جبران آن از طریق فشار گسترده

سوسیال دموکراسى مجرى و مبلغ کاستن از امکانات درمانى و آموزشى با هدف 

سود سرمایه داران و باال بردن ظرفیت رقابت سرمایه اجتماعى سوئد در بازار  افزایش

ا و جهان اتحاد بورژوازى اروپا علیه طبقه کارگر اروپ آش جهانى است. کاسه داغ تر از

است. سوسیال دموکراسى همواره و بطور مادرزاد چنین بوده است اما هیچگاه و در 
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هیچ دوره اى مجبور نبوده است که واقعیت ضد کارگرى خود را تا این اندازه برمال 

کارگرى  سازد. خود این امر یعنى اجبار سوسیال دموکراسى به مقابله آشکار با جنبش

 هراطى بورژوازى یکى از پدیده هاى قابل توجه تاریخ مبارزو همداستانى با راست اف

طبقاتى در طول این سده است. ممکن است عقب مانده ترین قشر کارگران در این یا 

آن جامعه اروپاى غربى ریشه این تغییرات را مثالً در تفاوت میان کارگر دوستى امثال 

اسى جستجو کنند! اما فشار اوالف پالـمه با راستگرائى رهبران جدید سوسیال دموکر

از آن است که جائى براى جدى گرفتن این حرفها در افکار  واقعیتهاى اجتماعى بیش

. این بحث که بدون از بین بردن رفاه اجتماعى و تنزل گذاردعمومى طبقه کارگر باز 

و بقاى نظام سرمایه دارى را ها حداقل معیشتى کارگران نمى توان سودآورى سرمایه

ست. ا تا چپ آنها ندگان رسمى بورژوازى از راستکرد ورد زبان تمامى نمای تضمین

هر کارگرى هر اندازه هم که عقب مانده باشد اگر فقط ترجیع بند کالم این 

داده باشد، درک کرده است که منحنى  سیاستمداران قباحت نفهم سرمایه را گوش

رهاى مختصات سود و راست و چپ نمائى سوسیال دموکراسى را فقط بر روى محو

خوبى تعمق کرد. احزاب سوسیال دموکرات اروپاى غربى و از ه زیان سرمایه مى توان ب

هاى شروع نیمه دوم این قرن تا پایان دهه  جمله سوسیال دموکراسى سوئد در سال

و ابزار موفق تحمیل این خرافه هاى مسموم بر طبقه  "دولت رفاه"هفتاد از منادیان 

در میان کارگران  زشتده اند. آنان در زمانى به تبلیغ این انگاره هاى کارگر اروپا بو

اقدام مى کردند که سرمایه بین الـمللـى یکى از پر اعتالترین دوران جهانى شدن و 

نهاد. حجم عظیم سودهاى کالن  توسعه انباشت جهانى خود را پشت سر می

یالیستى سرمایه در اقصى روز به روز انباشت امپر بر متن گسترش یغربهای تراست

هاى محدود طبقه کارگر  داد که در مقابل درخواست نقاط دنیا به آنان اجازه می

جوامع بومى انعطاف نشان دهند و سموم مرگبار پاى بندى به پارلـمانتاریسم و 

ذهن ملیونها کارگر کشت  هسندیکالیسم و دولت رفاه بورژوائى را در الیه هاى کدر شد
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دموکراسى در آن زمان مى توانست ماهیت ضد کارگرى خود را با قشر کنند. سوسیال 

هاى حق طلبانه  همبستگى با جنبش ونازکى از ژست هاى عوامفریبانه کارگر دوستى 

هاى روباز سوار  مى توانستند در کنار کاستروها بر ماشینها مردمى استتار کند. پالـمه

چپ بگیرند و بار سنگین توهم و شوند و در برابر صفوف کارگران سوئدى قیافه 

ناآگاهى کارگران اروپائى را باز هم سنگین تر کنند. نظام سرمایه دارى اینک 

موضوعیت چنین وضعى را تاریخاً و براى همیشه منتفى ساخته است. دوران قبول 

سفارشات رفرمیسم توسط سرمایه سپرى شده است. زمانى که سرمایه به خواست 

بیمارستان و ایجاد مدرسه گردن مى نهاد دیگر به گذشته دور  یسکارگران دائر بر تأس

تاریخ ملحق شده است. اگر قرار است نظام سرمایه دارى باقى بماند فقط یک راه 

روى ندارد. تحمیل بیشترین گرسنگى ها، عمیق ترین بیحقوقى ها،  بیشتر پیش

ها، مدرسه ها، باز  ن، تعطیل بیمارستارین استثمارها بر توده هاى کارگردهشتناک ت

و در یک کالم توسعه بى امان سیه  همه دستاوردهای مبارزات گذشتهگرفتن  پس

روزى و فالکت و بیخانمانى میلیاردها کارگر در سرتاسر دنیا، این تنها مسیرى است 

را بر آن بگذراند. بیاد داشته  شحیات ننگین هروزهاى باقى ماندکه سرمایه مى تواند 

و ها ى از گره خوردگى حیات سرمایه دارى به اعمال تمامى این جنایتباشیم که وقت

صحبت مى کنیم، دقیقاً کشورهاى اروپاى غربى را در مدّ نظر داریم و ااّل ها شتوح

تمام و کمال روشن است. سیستم ه تکلیف مابقى بخشهاى دنیاى سرمایه دارى ب

لیا و حتى امریکاى شمالـى هیچگاه کاپیتالیستى در آسیا، امریکاى التین، افریقا، استرا

و در هیچ شرائطى به رعایت حقوق اولیه کارگران یا به تأمین مطالبات ابتدائى 

د بخواهد آنها را باز اقتصادى و معیشتى آنان تمکین نکرده است که اینک و از این ببع

 گیرد.  پس

دارد. اینکه  حقوق مدنى، آزادى و انسانگرائى در دوران سرمایه دارى فقط یک معنا

بر  شرا با اتکاء به نیروى پیکارها کارگرى توانسته باشد این حقوق و آزادی جنبش
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انسداد  باعثبورژوازى تحمیل کند و اینکه بورژوازى تحمل این حقوق انسانى را 

در  . دموکراسى و مدنیت و حقوق بشرنبیندمجارى سود و انباشت سرمایه هایش 

حاصل عقب نشینی  از جنگ دوم امپریالیستى تا امروز غربى از سالهاى بعد ممالک

شبح هراس سرمایه از پیش و های اجباری بورژوازی در مقابل جنبش کارگری دوره

بورژوازی اروپا به یمن حصه کالن سودهایش در کل اضافه ارزش  .بوده است کمونیسم

ی را نیز تولید شده توسط طبقه کارگر بین المللی بضاعت این عقب نشینی اضطرار

یخاً از دست هشته است. بحران دوم را تارسرمایه دارى اینک مؤلفه داشته است. 

سال بحرانهاى  200جارى سیستم بحرانى بى بازگشت است. سرمایه در طول 

متعددى را پشت سر نهاده است. در پى هر بحران متمرکزتر شده است و با ترکیب 

ود را آغاز نموده است. در پروسه طوالنى ارگانیک بسیار باالترى روند جدید انباشت خ

و تاریخى تمرکز خود کلیه دستاوردهاى علمى بشر و تمامى ابداعات تکنیکى و 

بارآورى کار اجتماعى و پشبرد فرایند  اطالعاتى و مدیریت و همه چیز را براى افزایش

چوب  زمین را در چهار هکار گرفته است. در این راستا سرتاسر کره خودگسترى خود ب

انباشت و سامان پذیرى خود پیوند زده است.  هتقسیم کار کاپیتالیستى دلخواه به حوز

اى جدیدى براى دورپیمائى و طور مکرر حوزه هاى تازه اى براى انباشت و بازارهه ب

جستجو نموده است. سرمایه در این روند شدت استثمار کارگران و  کاالهایشفروش

است. باال برده را تا حداکثر ممکن  رشاناز محصول کا توده هاى کارگرمیزان جدائى 

بحرانهاى سرمایه دارى از درون همین فرایند و به مثابه کارکرد اجتناب ناپذیر 

از دیگرى و هر بار بسیار کوبنده تر و و ویرانگرتر  سرمایه یکى پس درونمایه متناقض

امتداد تحمل تمامى این وقوع پیوسته اند. سرمایه بین الـمللـى در ه از گذشته ب

کارگیرى کلیه اهرمها و مکانیسم هاى خنثى سازى آنها سرانجام از لحاظ ه بحرانها و ب

به  باال رفتن ترکیب ارگانیک و پیشى گرفتن نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش

بلندترین قله بحران خیزى خود صعود کرده است. ظرفیت موجود سرمایه جهانى براى 
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با بحران دیرپاى جارى فقط به توان بورژوازى براى تعمیق هر چه دردناکتر مقابله 

توسعه هر چه ممکن فقر و بیحقوقى و  جهانی،هاى طبقه کارگر  استثمار همه بخش

 سیه روزى توده هاى کارگر و فرودست در سرتاسر دنیا محدود گردیده است. 

یعنى سرمایه اجتماعى هاى سرمایه جهانى  در چنین وضعى حتى نیرومندترین بخش

تولید شده توسط پرولتاریاى جهانى را به  کشورهائى که باالترین سهم اضافه ارزش

مى دهند نیز براى جلوگیرى از انسداد مجارى سود خود راهى سواى  خود اختصاص

علیه سطح معیشت و حقوق اولیه کارگران دنیا و از  و باز هم تعرض ، تعرضتعرض

جاست که  روى ندارند. و درست در همین همین کشورها در پیشجمله طبقه کارگر 

سوسیال دموکراسى بعنوان نماینده اى از نمایندگان نظم تولیدى و سیاسى و مدنى 

از هر زمان دیگرى خود را کشف حجاب کند، تمامى  سرمایه ناگزیر است که بیش

کسره دور اندازد. رداى مى کرده است ی انه وثیقه اعتبارعوامفریبآنچه را که تا دیروز 

نیست که  ساز شنه فقط بر اندام ،اولیه کارگرانلت اجتماعى یا حقوق ادولت رفاه، عد

. اکنون قریب دو دهه است که سوسیال استتوقع آفرین و خطرناک  برایش

دموکراسى در بار کردن مصائب و ادبار سرمایه بر زندگى کارگران از نیروهاى طیف 

و ولع جریانات  حرص ى گرفته است، نه به این دلیل که آتشراست تر بورژوازى پیش

و جنایت و بیداد سرمایه بر کارگران شعله ورتر نیست،  راست تر براى اعمال توحش

نیستند، سوسیال دموکراسى با  بلکه تنها به این دلیل که آنچه را آنان قادر به انجامش

آید. کارنامه  بر می اجرایش هعهد بهتر ازها در امر فریب تودهاش چاالکى خودویژه

، کارنامه سیاه تر حزب 1998تا  1994دولت سوسیال دموکرات سوئد در فاصله میان 

پارلـمانى جارى و آنچه که سایر احزاب طیف چپ بورژوازى در  هدر دور کارگر انگلیس

حزب . هستنداین واقعیت  ههمگى شواهد زنداند اروپاى سالهاى اخیر به اجراء گذارده

آراء  46سوسیال دموکرات سوئد در چهارسال قبل درست چند روز بعد از کسب %

مثله کردن امکانات اجتماعى موجود  برایشرارت آمیزى  تازششهروندان به چنان 
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قادر کارگرى  از جنبش کارگران دست زد که احزاب راست تر سرمایه به دلیل هراس

تاریخى سرمایه دارى هیچ مفرى براى هیچ . انحطاط آن نبودندموفقیت آمیز  انجام به

ژست عوامفریبانه از سوى هیچ جناح بورژوازى باقى نمى گذارد. امروز دیگر نه فقط 

هاى استکهلـم به صالح  ماشین سوارى مشترک با کاستروى اردوگاهى در خیابان

تائب از اروکمونیسمِ  "گودرون شیمان"سوسیال دموکراسى نیست که حتى گفتگو با 

 کمونیستِ موسوم به چپ هم باید با هزاران شرط و شروط مقید گردد. ضد 

 هماعى دیگر برگهاى برنددموکراسى، پارلـمانتاریسم، سندیکالیسم و جنجال رفاه اجت

اروپاى غربى باید راه اقارب  احزاب راست و چپ سرمایه دربورژوازى نیستند. روز 

باید  "فتایکروسام"د. نگیر ا در پیشطبقاتى خود در افریقا، امریکاى التین و آسیا ر

 هاز تمامى دار و ندار ساالنه یک میلیارد سکنه کر در انتهاى هر سال به تنهائى بیش

و ولو و اریکسون و بنز و پژو و صنایع نظامى و بانکهاى  زمین سود داشته باشد. یاس

فت ایکروسابزرگ اروپا نیز هر کدام در جاى خود باید به نرخ سودهائى در مدار م

هاى بورژوازى از هر  دست یابند تا عجالتاً شرائط بازتولید خود را تولید کنند. دولت

نوع که باشند باید مقتضیات تحقق چنین نرخ سودهائى را چاره گرى کنند. این به 

آخرین ته مانده کار الزم کارگران را به کار اضافى براى اینکه زبان ریاضى یعنى 

زند. آنچه در اروپاى دو دهه اخیر جریان یافته است همین بوده سرمایه داران مبدل سا

انحطاط سرمایه دارى مشهودترین واقعیت تاریخ عصر در حالت انفجارآمیزی است. 

سرتاسر جهان کنونى است. مفاهیمى از قبیل رفرم یا اصالحات اجتماعى که در 

ردم حربه دست گذشته خیلـى دور با مضمون نوعى بهبود در شرائط کار و زندگى م

طور بى چون ه براى فریب کارگران بود اینک حتى در کعبه عشاق رفرمیسم بها دولت

مى گردد. رفرم دیگر  و چرا با معنا و محتواى جدیدى روى آنتن هاى خبرى گزارش

یعنى از بین بردن بیمه بیکارى، یعنى خط کشیدن بر بیمه دارو و درمان، یعنى بستن 

ها، یعنى ساقط کردن کارگران از حداقل معیشتى و باالخره یعنى و بیمارستانها مدرسه
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همچون مجرمان  این دورانهمگانى. سرمایه جهانى در  هبیکارسازیهاى گسترد

ظاهر و باطن خود را یکى  ،هراسناک مذهبى محتضر، یا مستان بى تعادل آخر شب

به توحید مطلق سرنیزه  مى کند و تثلیث سجاده و صلیب و سرنیزه را در خلوص

 تکامل مى بخشد.  

عوامفریبى بورژوازى را بسیار تنزل داده است.  سرمایه دارى شانس بی مهارانحطاط 

سندیکالیسم، پارلـمانتاریسم و دموکراسى دیگر گیرائى چندانى براى فریب کارگران 

درصدى کارگران سوئد از شرکت در انتخابات پارلـمان  20ندارد. رمز اجتناب جمعیت 

چگونگى برخورد  در بارهمحلـى در همین نهفته است. ارقامى که باالتر  السو مج

 همهاز  انکارگر خیل وسیعردیف کردیم انزجار  98طبقه کارگر سوئد به انتخابات 

 خیل کثیرمى گذارد. این  نمایشه را ب و بازی دموکراسی احزاب راست و چپ سرمایه

و یا اگر از آنان پرسیده اند وددارى کردههاى رأى خ یا عمالً از رفتن به پاى صندوق

شود که چرا به حزب چپ، محیط زیست یا حزب سوسیال دموکرات رأى داده اند؟ در 

به  از بر هم خوردن تعادل قوااند هپاسخ همگى یک چیز خواهند گفت. اینکه خواست

ب حاکم و احزا همهنفع احزاب راست تر و هار تر جلوگیرى نمایند. این نکته را تقریباً 

خسته شدن مردم از "کنند. عبارت  درک می به طور کم یا بیشون یاپوزیس

ترجیع بند واحد فرمولبندى هاى   "هاى احزاب و احزاب سیاسى موجودسیاست

یا توضیح زمینه د هاى دستجمعى خو سیاسى تمامى این جریانات در تحلیل شکست

 از پارلـمانتاریسم است. ها فرار توده

سیاسى ایرانى و غیر ایرانى براى رسیدن به  متوهمى که انبوه عقب ماندگان در روزهائ

معبد شقاوت و سبعیت سرمایه  بهذره اى دموکراسى و حقوق مدنى و سکوالریسم 

بورژوازى اروپا از راست تا چپ در تمامى وجوه پراتیک و حرفهاى بندند، می دخیل

ن وى به دموکراسى و حقوق مدنى با صراحت تمام اخطار مى کند که تمکیاش روزمره

دوران جوانى بوده است. سر پیرى مجال معرکه  هدر گذشته فقط یک بازى بى مز



 سوئد ورشکستگى بورژوازى، خأل آلترناتیو کمونیستى 1998انتخابات   /  142

رغم تمامى ه قدر جدى است که کارگر اروپائى نیز ب گیرى نیست! تصمیم بورژوازى آن

و سندیکالیسم و پارلـمانتاریسم بر آن مى شود تا به سوسیال دموکراسى  شتوهم

را بیشتر و بیشتر درک کند. بورژوازى اروپا در سالهاى آینده سناریوها این ترفند بودن 

کارگر هد گفت. سخن خواها ها، پینوشه ها، صدامی به زبان خمینى ها، الجورد

 اروپائی باید معبر پیکار ضد کار مزدی خود را حفاری کند. 

 کارگرى  ویژگى تاریخى وضعیت موجود جنبش

کارگرى  اى جهات بیانگر هیچ شرائط تازه اى براى جنبش نکاتى که گفتیم از پاره

بار بحران همه دنیا نمى باشد. شدت استثمار و بیحقوقى کاپیتالیستى، سرشکن شدن 

طبقه کارگر، سیه روزى، بیخانمانى و مشقات بى  هو انحطاط سرمایه دارى بر گرد

د. بحث ما هستت ه پدیده هاى مادرزاد سرمایه داریانتهاى بردگى مزدى همه و هم

پیرامون اهمیت وضعیت موجود نیز اساساً به این موارد رجوع نمى کند. ما روى مؤلفه 

کارگرى در  تازگى دارند. تاریخ جنبش تا حدودیکنیم که  هاى معینى درنگ می

وسیعى از طبقه کارگر به  بخشدنباله روی تمامى صد و پنجاه سال اخیر تاریخ 

ریانات رفرمیستى بوده است. انقالبات گسترده و خونبار در آلترناتیوهاى بورژوائى و ج

زیر پرچم  راى برقرارى سرمایه دارى دولتى!!نقاط مختلف دنیا زیر لواى کمونیسم اما ب

انترناسیونالیسم اما با هدف استقرار سرمایه دارى مستقل و ملـى!!، با نام کمونیسم اما 

یالیسم اما در جهت جاودانه کردن براى برپائى دموکراسى!!، زیر علم و کتل سوس

رخ ها و توهم زدگیها بر متن این دنباله روی مزدورى!! پارلـمانتاریسم و مناسبات کار

 داده است.

و ها از این تندنس مبین هیچ گسست واقعى خاص قطعاًکارگرى  روند جارى جنبش

رناتیوهاى افقها و آلت همهجهتگیریها نیست اما یک چیز در این میان تازه است. 

مناسبات بورژوائى یا راه حلهاى تأمین حداقل معیشتى مردم کارگر دنیا در چهارچوب 

ی این بن بست تاریخى در حدت ب شالودهبه انتها رسیده است. تاریخاً  بردگى مزدى
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سابقه تناقضات سرمایه دارى نهفته است. این نکته اى است که در جاى خود به بحثى 

نوبه خود و در سطح ه این امر یا این واقعیت اقتصادى ب مشروح تر نیازمند است.

سیاسى، ورشکستگى تمامى چشم اندازها و راه حلهاى سوسیال رفرمیستى میلیتانت 

مصائب جامعه طبقاتى را عمیقاً سترون کرده و به بن  کاهش  برای یا غیرمیلیتانت

 بست کشانده است. 

کارگرى اروپا یا تمکین طبقه کارگر  سوسیال دموکراسى و برآمد آن در جنبش هدر بار

جوامع غربى به رفرمیسم در نیمه اول قرن جارى پیشتر اشاره کردیم. انقیاد و دنباله 

کارگرى کشورهاى آسیائى، امریکاى التین و افریقا از چشم اندازهاى  روى جنبش

تاریک دیگرى از  آشنائى است که بخش هسوسیال خلقى و ناسیونالیستى نیز پدید

تاریخ مبارزات طبقه کارگر را در طول چندین دهه تشکیل داده است. هر کدام از این 

برخوردار بوده اند. صدور  معینیدو روند در دوران وقوع خود از پایه هاى اقتصادى 

یاد شده از آغاز این  هسرمایه هاى غربى به حوزه هاى نوین انباشت در سه قار هگسترد

یو سوسیالیستى به خودى خود راه حلهاى بورژوائى خروج قرن به بعد در غیاب آلترنات

از بن بست تاریخى نظام فئودال را حتى در میان توده هاى کارگر کشورها جامه 

مقبولیت مى پوشاند. امپریالیسم ستیزى ناسیونالیستى در آن زمان مى توانست 

جوامع مورد بخشهائى از طبقه کارگر را نیز بسوى خود جلب کند. توسعه کاپیتالیستى 

ونهاى بورژوائى گوناگون را در میان یبحث باز هم در غیاب آلترناتیو کمونیستى، اپوزیس

کارگران و توده هاى فرودست حیثیت و اعتبار مى بخشید. به لیبرالهاى غربى اجازه 

. اگر لیبرالها بلند کنندداد که پرچم ترقیخواهى و میهن پرستى ضد کارگرى  می

زمینه کسب نمى کردند احزاب برادر همه فضاى سیاسى  زیادى در این شانس

فشار راه  واعتراضات کارگرى و توده اى را زیر نفوذ خود داشتند. در برهوت فئودالـى 

مانند مصدق نیز  ،یک لیبرال سست عنصر و عاجز ،توسعه اجتماعى بورژوائیحلهاى 

کسب کند!!  "لـىقهرمان م"لقب  "ملـى کردن نفت"مى توانست با علم و کتل شعار 
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توانستند هر کدام براى خود ندال و ناصر و سوکارنو و لومومبا و بن بال مىاآلنده و م

! ما بارها با تأکید گفته ایم که  که در تمامى این باشند رهائى بخش پرچمدار جنبش

 وجود آلترناتیو راستن کمونیستى مى توانست جهتگیرى جنبشها مراحل و موقعیت

کاماًل تحت تأثیر قرار دهد. اما به هر حال فقدان چنین راه حلـى هر حرفى کارگرى را 

 را مجال هاى غربى حتى حرف شرکاى سرمایه دار مستقیم آنها علیه امپریالیست

هاى اعتراضى کارگران و دهقانان  براى خود جا و مکانى در درون جنبش داد تامی

 به پایان رسیده  است. بخش یا حدود. این دوره هر چند نه کامل اما تکنددست و پا 

ون نمائى بورژوائى را در وجوه یکارگرى بین الـمللـى اپوزیس عظیمى از جنبش

مختلف تجربه کرده است. از این مهمتر نظام سرمایه دارى وارد چنان فازى از احتضار 

را نیز اش و انحطاط خود شده است که زبان بیشرم ترین مدافعان فکرى و سیاسى

 ه است.   بست

 طبقه کارگر و آلترناتیو کمونیستى

طبقاتى در اروپاى  هتا اینجا فقط به یکى از دو مشخصه اصلـى موقعیت موجود مبارز

و سرخوردگى کارگران از  غربى یعنى بى اعتبار شدن آلترناتیوهاى بورژوائى، یأس

ژگى دوم و وی شد.پارلـمانتاریسم و دموکراسى و سندیکالیسم و مشابه اینها اشاره 

اساسى تر مسأله بى آلترناتیوى طبقه کارگر و سردرگمى عمیق این طبقه در یافتن راه 

سرمایه است. کارگر سوئدى و اروپائى همسان کارگران تمامى  از چنگال  ن رفت وبر

دنیاى موجود از لحاظ داشتن یک دورنماى روشن، زنده، و عملـى براى فرا رفتن از 

برپائى نوع جدیدى از سازمان کار و زیست و مدنیت در وضعیتى نظام سرمایه دارى و 

اسفبار و دردناک قرار دارند. احزاب راست سرمایه نه، سوسیال دموکراسى نه، چپ 

اتحادیه اى و سندیکالیستى نه، سبزها نه،  بورژوازى نه، پارلـمانتاریسم نه، جنبش

رفرمیسم نه، همه اینها و  هشداردوگاهیان سابق و الحق نه، در یک کالم اشکال تجربه 

این سؤال حیاتى و به بیان دقیق تر حیاتى،  نه، باالخره چه چیز آرى؟ نظائر اینها
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 جهانیکارگرى  کارگرى اروپا و جنبش ترین، عاجل ترین و حادترین سؤال جنبش

را با همین فرمولبندى ساخته و آماده از  است. هیچ نیازى نیست که آدم این پرسش

یا فالن اتحادیه کارگرى فرانسه و  Lo  ،Laybourین کارگر و آن کارگر عضو  زبان ا

. چنین انتظارى بى معنى و عمیقًا آردایتالیا و آلـمان بشنود تا به صحت آن ایمان 

درصدى  20خود را دارد. جمعیت  خاص زبانطبقاتى  هساده لوحانه است. مبارز

ا بر صورت سوسیال دموکراسى تف ماندند ت کارگرانى که روز انتخابات سوئد را در خانه

اعم از   بخش وسیعی از کارگرانطرح کردند.  دازند، با عمل خود همین سؤال رانابی

به این دلیل به چپ یا  اجتناب کنندگان از شرکت در انتخابات یارأى دهندگان 

قابل اتکاء  سوسیال دموکراسى رأى مى دادند یا نمى دادند که هیچ آلترناتیو ملـموس

شدن از شر تمامى چپ و راست هاى سرمایه در برابر  و مورد اطمینانى براى خالص

دیدند. حزب چپ، سبزها، سوسیالیستهاى تروتسکیست و سایر  خود نمی

 70دهه  هچکدام سواى نشخوار کنسروهاى فاسد شدرفرمیستهاى نو و کهنه هی

سوسیال دموکراسى حرف دیگرى نداشتند. مرز و مرزکشى هاى صورى و بى مایه این 

ون بورژوازى هیچ افق متفاوتى در مقابل یجریانات با سایر نمایندگان حاکم و اپوزیس

دامن نمى نوینى را در درون این طبقه  طبقه کارگر نمى گشاید و الجرم هیچ جنبش

زند. درست به همانگونه که جار و جنجال سکوالریسم و مدرنیسم منصور حکمت اگر 

یک کارگر ایرانى مى رسید هیچ قندى را در دل وى آب نمى کرد.  هم احیاناً به گوش

طبقاتى بر تند پیچ ب حساسى قدم گذاشته است. رفرم دستکارى کردن  هتاریخ مبارز

ار مزدورى هیچ دردى از مردم کارگر و فرودست را در و رنگ و لعاب زدن مناسبات ک

هیچ گوشه دنیا درمان نمى کند. بار عظیم رنج و درد و بیحقوقى و فالکتى که سیستم 

چند سنار بیمه  و کاهش کارگران بار کرده است با افزایش هکاپیتالیستى بر گرد

انحصار  10 سود خالصبیکارى یا حق اوالد هیچ تقلیلـى نمى پذیرد. اگر قرار است که 

شهروند   2 000 000خانوار یا در واقع  500 000بزرگ سوئدى از کل درآمد ساالنه 
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ى کاماًل روشن لیف زندگى طبقه کارگر بین الـمللاین کشور بیشتر باشد. دیگر تک

است. آخرین ته مانده هاى معیشتى کارگران باید در سیل سود سرمایه ذوب شود. 

و  بی معناستکمتر به سطح معیشت موجود  ه دارى براى تعرضچون و چرا با سرمای

ون چپ براى یافتن جاى پائى در میان یتمامى جار و جنجال اپوزیس بر همین اساس

نمى برد. سردرگمى، انقالب گریزى و تردید طبقه کارگر به جائی کارگران ره به 

ریانات رسمى ج ازهاى راستین در عین انزجار آنان  حتى کمونیستها کمونیست

مسأئل موجود تاریخ  ترینواقعى و یکى از جدى  هیک پدید سرمایه راست و چپ

و راه فرارى مى اند ستوه آمدهه است. کارگران دنیا از استثمار و جنایات سرمایه دارى ب

جویند. اما هیچ جریان سیاسى چپ، هیچ بخشى از کمونیستها هیچ چشم انداز واقعى 

مرگ در مقابل آنان تصویر نمى کند. همه از  ین محبسروشنى براى خالصى از ا

مالیات، از دولتى شدن و خصوصى شدن سرمایه، از فشار کمتر یا  و افزایش کاهش

هیچ جریان چپ در هیچ  بیشتر بر سطح معیشت موجود حرف مى زنند. برد اعتراض

رى کمتر و چند از بیکاالت واقعى و زمینى بر مى گردد کجاى دنیا تا آنجا که به معاد

چیز تازه ها سنار دستمزد بیشتر فراتر نمى رود. طبقه کارگر در صدر و ذیل این حرف

دریچه برون رفتى مشاهده نمى کند. کارگر سوئدى و  یااى، چشم انداز جدیدى 

سرمایه دارى هالک  دنیا از مشقات و مصائب همهآلـمانى و انگلیسى همسان کارگران 

وى عرضه نمى شود.  به رتى براى فرا رفتن از این سیستم نیزاست اما آلترناتیو کنک

گرایشات یا  "حزب کمونیست کارگرى"آنچه که امروز جریانات مدعى چپ نظیر 

براى طبقه  ى در درون محافل بسته پر جنجال خویشمشابه در سطح بین الـملل

به  شکارگر ایران یا هر جاى دیگر نسخه پیچى مى کنند، حتى در چپ ترین حالت

و انتظار کارگر ایرانى را در مطالبات  نیز نمى ارزد. تمامى اعتراض لعنت ابلیس

سکوالریستى خالصه کردن به این امید که شاید بتوان با جلب هوادارى جوانان جاى 

ونهاى رسمى رفرمیستى جمهورى اسالمى دست و پا کرد، سواى خط یپائى در اپوزیس
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کمونیستى به رفرمیسم  جنبش یک فروشاژکشیدن بر سوسیالیسم و تکرار تر

بورژوائى چیز دیگرى نیست. عین همین مسأله در مورد برخورد گرایشات چپ با 

کارگر سوئدى، فرانسوى یا کارگر هر جاى دیگر صدق مى کند. باال و پائین بردن بیمه 

شمار بیکاران، چند کرون کمتر و بیشتر شدن حق اوالد  و کاهش بیکارى، افزایش

کارگر این کشورها پدید نمى  گى ماالمال از درد و رنج تودهکارگران گشایشى در زند

بن بست است.  دچار نیزرفرمیستى حتى در غیاب آلترناتیو کمونیستى  آورد. جنبش

 جنبش کسانى که این را نمى فهمند و همچنان شیپور بدهنجار رفرمیسم در گوش

ژرفاى گندیدگى و پوسیدگى  ادر به کاوشطور قطع قه کارگرى دنیا ساز مى کنند ب

 سرمایه دارى نیستند. 

دستمزد، بیمه  طور مثال تا چند دهه قبل افزایشه در گذشته نه چندان دور و ب

بیکارى، بیمه دارو و درمان، حق بازنشستگى و امثال اینها به هر حال نوعى بهبود 

هاى  آزادى فعالیتایجاد مى کرد. حق  انموقت در وضعیت زندگى و کار کارگر

کارگران  یسندیکائى نیز در کنار انبوه توهماتى که مى آفرید محلـى براى چون و چرا

هاى  کارفرمایان پدید مى آورد. رفرمیسم در آن دوران با تکیه بر همین گشایش با

کمونیستى مى توانست توده هاى  هموقت و صد البته در غیاب آلترناتیو زند هفریبند

سمت خود جذب کند. طومار این شرائط تاریخاً بسته شده است.  ه لتاً بکارگر را عجا

هاى دنیاى سرمایه دارى  اینکه انجام گیرد در تمامى بخش دستمزدها با فرض افزایش

همراه است. بیمه بیکارى اگر هم پرداخت شود در زیر دستمزدهای واقعی  با کاهش

در باالترین سطح دستاوردهاى  خط رسمى فقر نوسان مى کند و کارگر بیکار حتى

. اتحادیه، سندیکا و هر نوع تشکل فقیر و مفلوک استانسانى  باز همرفرمیستى 

رسمى کارگرى تنها ابزارى براى کنترل مبارزات کارگران به نفع سرمایه هستند. از 

 همه اینها گذشته در تقسیم بندى میان کار الزم و اضافى طبقه کارگر دیگر بخش

حتى مفهوم متعارف و کالسیک خود را از دست داده است. کار الزم کارگر را الزم کار 
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 که وى براى سرمایه انجام مى دهد باید با چشم مسلح از الى حجم انبوه کار اضافى

. درصد ناچیزى از روزانه کار که ظاهراً به مثابه کار الزم کارگر و در شکل کاوش کرد

، به مصرف غذا، پوشاک، بهداشت، آموزش شود بهاى نیروى کار به وى پرداخت می

طور مستمر اشکال مصرف ه استراحت و تفریح وى نمى رسد. تولید سرمایه دارى ب

افزائى سرمایه اجتماعى و بین الـمللـى را بر بشریت  همگن با پروسه انباشت و ارزش

 کند و همراه با توسعه و تعمیق این روند تمامى موجودیت بشر را زیر تحمیل می

بسیار مهمى از کار الزم طبقه کارگر زیر فشار قوانین  مهمیز نابودى مى گیرد. بخش

حرکت سرمایه و اشکال مصرفى منبعث از آن صرف خرید وسائلـى مى شود که نه 

تمامى سالمتى  فقط در جهت پاسخ به الزامات معیشتى کارگران نیست که بر عکس

تهدید مى کند. امروز دیگر فقط تولید  را به نابودى جسمى و ذهنى او و فرزندانش

مواد مخدر و مشابه اینها توسط سرمایه جهانى نیست که  ،سالحهاى اتمى، میکربى

سرمایه دارى  بلکه اساسًا نفسرا در ورطه نیستى قرار مى دهد.  زمین و ساکنانش هکر

بودن تولیدات است که کل فضاى زیست بشرى را تا اعماق آلوده است و هر نوع 

 سالـم در آن را غیر ممکن ساخته است.  تنفس

عمل مى آید این است که طبقه کارگر ه بدیهى ترین استنتاجى که از این وضعیت ب

در سطح جهانى و محلـى ، سرمایه دارىدر مقابل را باید آلترناتیو سوسیالیستى خود 

دن باید طور پیوسته و کنکرت ارائه کند. چپ مدعى کارگرى بودن و کمونیستى بوه ب

کمونیسم و خالصه کردن آلترناتیو  هیک بار و براى همیشه از کلـى بافى در بار

سوسیالیسم استثمار "طور مثال ه سوسیالیستى در فرمولبندیهاى متعارف تا کنونى، ب

و بیحقوقى  کمونیسم به هر نوع نابرابرى و تبعیض"، "و طبقات را از میان مى برد

با  "، "یگانه راه فرار از مصائب سرمایه دارى است سوسیالیسم"، "پایان مى بخشد

استقرار سوسیالیسم دولت و هر نوع سازمان ادارى باالى سر کارگران از میان مى 

و نظائر اینها خداحافظى کند. چپ  "سوسیالیسم کار مزدورى را محو مى سازد"، "رود
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ورد زبان خود  صد و پنجاه سال است که این عبارات را همسان اوراد و ادعیه دینى

خود را  "ایمان کمونیستى"کرده است و درست همان زمانى که با زمزمه این اوراد 

صیقل مى زده است!! از ناخن پا تا فرق سر براى تحقق رفرمیسم و براى سوق دادن 

و اعتبار این  کارگرى به ورطه رفرمیسم فرمان انقالب مى داده است. ارزش جنبش

حتى از وعده و وعیدهاى متافیزیکى ظهور مهدى موعود و مفاهیم در شرائط فعلـى 

این یا آن منجى دروغین غیبى نیز پائین تر است. زیرا اگر باورهاى خرافى مذکور به 

هر حال در دنیاى تاریک جهالت آدمهائى را فریب مى داد و الاقل به تحرکات حماقت 

فوق  هان بار تحریف شدآمیزى وا مى داشت، شعارهاى عام و مریخى و نامفهوم و هزار

هیچ چیزى را در زندگى و فکر هیچ کارگرى جابجا نمى کند. آنان که به اعتبار این 

 کلـى بافیها و شعاردادنها مى کوشند تا خود را به کمونیسم بچسبانند و در جنبش

کارگرى جهانى براى خود دفتر و دستکى باز کنند، فقط خود را فریب میدهند. تاریخ 

دیر زمانى است که سپرى شده است. فشار استثمار و ها عار پراکنىمصرف این ش

طبقه کارگر بین الـمللـى بسیار  همشقات و سیه روزى نظام سرمایه دارى بر گرد

 "مرگبارتر، حادتر و زمینى تر از آن است که به وى مجال آویختن به وعده هاى 

علیه  دعصیان خو بدهد. کارگر سوئدى "چنان خواهیم کرد"و  "چنین خواهد شد

مى  نکبت و ادبار سرمایه را در انزجار خود از احزاب راست و چپ بورژوازى بنمایش

گذارد. همانگونه که دور باطل توهم کارگر ایرانى به گرایشات مختلف اسالمى و غیر 

به سمت اسالمى به هر حال زیر فشار واقعیات کریه گرسنگى و فقر سرمایه دارى 

کارگرى بن بست و بحران رفرمیسم را با گوشت و پوست خود  ش. جنبرودمی پایان

 کمونیستى طبقه کارگر از آغاز با گشایش کند. قرار بر این بود که گرایش می لـمس

سمت رفرمیسم را ه ب چشم انداز مدنیت و زیست کمونیستى راه کج شدن این جنبش

 ل شد. اما اینک جنبشخود در رفرمیسم منح سد کند. این کار را نکرد و بالعکس

طور ر رقت بارى از درون گندیده و از برون فرسوده است. آیا زمان ه رفرمیستى نیز ب
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آن نرسیده است که کمونیستها راه حل واقعى سوسیالیستى برون رفت از جهنم 

روى جبهه پیکار کارگران بگشایند؟ پاسخ کامالً روشن است.  کاپیتالیستى را در پیش

سنگینى به فاصله زمانى حداقل یک قرن و نیم در انجام این مهم رخ تأخیر تاریخى 

داده است. موجودیت کمونیسم در هر گوشه اى از دنیا باید فقط و فقط از وراى طرح 

کنکرت سوسیالیستى در مقایل عینیت موجود سیستم کاپیتالیستى و از  هآلترناتیو زند

جارى طبقه  ترناتیو به جریان جنبشبراى تبدیل این آلاش روزمره هوراى پراتیک زند

فقط براى  که این کار را نمى کند، هر کس کارگر مورد داورى قرار گیرد. هر کس

که زیر لواى کمونیسم  کند، آن کس می تالش تسخیر قدرت سیاسى توسط حزبش

دموکراسى یا  هرا به سکوالریسم طلبى و سراب فریبند تمامى بود و نبود مبارزاتش

سم معطوف داشته است، هر که کمونیسم و نام طبقه کارگر را ظرفى براى مدرنی

ماشین دولتى سیاه با نوع سرخ  رنگ آن یا بسترى براى خودمختارى طلبى  ضیتعو

عنوان اپورتونیست و ه ناسیونالیستى و سندیکالیسم و مشابه اینها قرار داده است باید ب

کمونیستى طبقه کارگر باید با طرح  غیر کمونیست افشاء شود. کمونیسم و گرایش

براى  مشخص هبدیل کنکرت سوسیالیستى در مقابل عینیت کاپیتالیستى و با مبارز

جنبش شورائى و کمونیستى طبقه کارگر تداعى گردد.  تبدیل این آلترناتیو به جنبش

کت و روى ندارد. یا باید هر روز فاز جدیدى از فقر و فال در پیشکارگری دو راه بیشتر 

ای یا اگر نمى خواهد به چنین ورطه ،تجربه کند سیه روزى را در زندگى خویش

علیه تمامیت سرمایه  خود با تمام نیروى طبقاتى و بین الـمللـى بایدسقوط نماید 

دارى بپا خیزد. هر کارگرى در هر گوشه دنیا دست در دست همه کارگران جامعه و 

چه تولید شود و چه چیز تولید نشود؟ وسائل  هبار فریاد بر آورد که تصمیم در جهانش

تولید چگونه بازتولید گردد؟ محصول کار به چه شکلـى توزیع شود؟ و هر آنچه که 

توزیع محصول کار است حق مسلم همه آحاد  همربوط به برنامه ریزى تولید یا نحو

هر نوع دولت بشر است. محو تمامیت کار مزدورى، بر چیدن بساط مبادله و بازار، محو 
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باالى سر شهروندان و دخالت مستقیم  و نافذ و همه سویه همه آحاد جامعه بشرى در 

برنامه ریزى تولید و توزیع، برابرى مطلق همه انسانها در همه شؤن زیست اقتصادى، 

طبقه کارگر دنیا  همدنى، سیاسى و اجتماعى باید به موضوع پیکار جارى و روزمر

ونیست است که در این راه و براى تبدیل سوسیالیسم تبدیل شود. فقط کسى کم

مى نماید.  تالش با تمامى توانکارگرى دنیا  روز جنبش محتوایراستین کارگرى به 

افق پیش برنامه ریزى کنکرت سوسیالیستى هر جامعه و کل جهان موجود باید به 

رمایه دارى توده هاى کارگر دنیا و مضمون روتین پیکار طبقاتى آنها علیه س روی

 گردد.
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 1996ژوئن                  کارگرى فلسطین و جنبش

  

سرمایه جهانى در حق مردم کارگر و محروم فلسطین با هیچ معیارى  ابعاد توحش

نیست. انسانهائى آواره و بیخانمان، گرسنه و  و با هیچ بیانى قابل گزارش قابل سنجش

به لحظه توسط دژخیمان مسلح دولت اسرائیل قتل  بیکار، بى پناه و سیه روز لحظه

عام مى شوند. تاریخ زندگى این مردم تاریخ تحمل سفاکترین جنایتها، رقت بارترین 

هاى حق طلبانه،  ها و جنبشریخ وسیعترین مقاومت ها، اعتراضخانه بدوشى ها، تا

ها جنبش وشتاریخ افق نمائى ترفندبار ناسیونالیسم، تاریخ سرشکن شدن امواج پرخر

ه پان اسالمیسم است. خاورمیانه و سرزمین فلسطین اینک بدتر از همیشه ب در مرداب

طور لحظه به لحظه صحنه حمام خون انسانهائى است که از زمین و آسمان آماج 

تهاجمات نظامى، دسیسه هاى شوم سیاسى، عوامفریبى چندشناک دینى و همه 

دژخیم اسرائیل سینه جوانان عاصى و  . ارتشاشکال توطئه سرمایه بین الـمللـى اند

رود، سران الفتح توهم توده هاى بى پناه فلسطین  دست خالـى فلسطینى را نشانه می

به بازى صلح کاخ سفید را وثیقه تشفى ناسور ناسیونالیسم و تداوم حیات سیاسى خود 

 هشور مبارزمى کنند. رژیم اسالمى سرمایه و ایادى حزب الهـى او در منطقه تمامى 

مردم کارگر و فرودست فلسطین را در داالنهاى سیاه باورهاى متحجر دینى مسخ و 

 منجمد مى نمایند. در یک کالم سرمایه جهانى در اینجا با همه چهره هاى رنگارنگش

 زنده بودن و زنده ماندن ملیونها انسان را به شالق بسته است.   اساس

ول نیم قرن اخیر دفتر یادبود رخدادها و کارنامه مقاومت مردم فلسطین در ط

تصویر غم انگیز و دردآلودى از حاصل  رویکردهائى است که لحظه حاضر این جنبش

، ناسیونالیسم فلسطینى به مثابه بستر پیکار رهائیبخش تاریخى همه آنهاست. گزینش

، توسل به غیر عربقومى و اسالمى توده هاى عرب یا  اتکاء به باورهاى ناسیونالیستى، 

 هحمایت دولتهاى هار بورژوائى کشورهاى عربى و اسالمى و شرکاى سرسپرد
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انحصارات نفتى، دل بستن به مداخله گریهاى سودجویانه اردوگاه سرمایه دارى دولتى 

و مغازله دیپلماتیک با تمامى دولتهاى کاپیتالیستى دنیا خطوط بارز کار و سیاست 

گروههاى  "چپ ترین"ز تا این زمان بوده است. اسازمانهاى مقاومت فلسطین از آغ

اسم و رسم دار فلسطینى حتى در تعرضى ترین مقاطع پیکار توده هاى این سرزمین 

علیه دولت اسرائیل به چشم اندازى سواى چشم انداز ناسیونالیسم و به جبهه مبارزه 

نداخته او دیپلوماسى سرمایه دارى نظر نی اى آنسوتر از حصار قوانین جنگ، سیاست

و سایرین همواره این بوده است که  "ها حبش"، "حواتمه ها"اند. ترجیع بند کالم 

ناسیونالیسم میعادگاه واقعى رهائى فلسطین است!! تحمیل این توهمات، باورها یا افق 

، تکمیل آنها با "اح چپجن"نمائیها بر توده هاى کارگر و فرودست فلسطینى از سوى 

دینى از جانب گروههاى مذهبى راست و چپ و انکشاف  خرافه هاى هسموم کشند

این سرزمین نمیتوانست  هجارى مردم آوار هها به ظرف مبارز سیاسى این دورنماسازی

 به فرجامى سواى وضعیت دردناک امروزى منتهى شود. 

معضل فلسطین از ابتدا تا انتها معضل دست پخت سرمایه جهانى بوده است. معضلـى 

فلسطینى صرفاً  هآن با راه حلهاى ناسیونالیستى براى توده هاى آوار شکه انتظار گشای

خود و حلق آویزى مأیوسانه بر چوبه دار  حکم خط کشیدن بر موجودیت معترض

سرمایه دارى را داشت. اشغال نظامى فلسطین توسط دولتهاى کاپیتالیستى غرب و 

غاز شرائطى را پدید آورد که بر اقدام آنها در تشکیل دولت تجاوزکار اسرائیل از همان آ

این سرزمین تنها در ارتباط تنگاتنگ با موقعیت  همتن آن مشکل میلیونها مردم آوار

 کارگرى جهانى قابل حل بود. تنها یک جنبش طبقه کارگر ممالک عربى و جنبش

نیرومند کارگرى و سوسیالیستى در خاورمیانه و دنیا مى توانست به داد این انسانها 

ممکن در  فلسطین تنها از طریق احراز مؤثرترین نقش هتار و مار شد هد و تودبرس

از ورطه سیه روزى مى گردید. تشکیل دولت  قادر به نجات خویش درون این جنبش

اسرائیل میلیونها انسان فلسطینى را به نیروى کار شیخ نشینهاى ساحل خلیج، به 
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 هز طبقه کارگر اسرائیل به فروشندمقیم کشورهاى عربى، به بخشى ا هجماعت آوار

نیروى کار در ممالک اروپائى و سایر نقاط دنیا تبدیل کرد. این انسانها، این کارگران و 

فرودستان دیگر در هیچ کجا هیچ منافع مشترکى با بورژوازى هیچ کشورى و منجمله 

عربى  با بورژوازى فلسطین نداشتند. دولتهاى عرب و طبقه بورژوازى تمامى کشورهاى

به همان اندازه دشمن آنها بودند که دولت اسرائیل، دولت امریکا، دولتهاى اروپائى و 

چه باید ها اینکه فلسطینى هکل طبقه سرمایه دار جهانى دشمن آنها بود. بحث در بار

میکردند؟ چه نباید مى کردند؟ چه راهى باید مى رفتند و عمالً چه کردند و به چه 

وضوعى است که اگر چه گفتگوى گذشته است اما پرداختن بدان کجراهى فروافتادند م

آموزى و تجربه اندوزى براى آینده، از اهمیت بسیار  در سطح بررسى و نقد و درس

برخوردار است. این مسأله اى است که باید بطور جدى مورد گفتمان و کند و کاو 

دانیم. قبل از هر چیز به را به گذشته دور برگر نگاه خویش کمونیستها قرار گیرد. پس

 این سؤال پاسخ دهیم که راه درست چه بود؟

شورائى کارگرى در سرزمین فلسطین بر جاى دولت بورژوائى  قدرتیک شعار تشکیل 

هارى که حضور نظامى و سیاسى بربرمنشانه سرمایه جهانى در منطقه را نمایندگى 

که ظرفیت طبقاتى و اجتماعى مى کرد تنها شعار استراتژیک رادیکال و نیرومندى بود 

الزم براى سازمان دادن سراسرى پیکار کارگران فلسطینى، اسرائیلـى، عرب و غیرعرب 

و بوى  گفاقد رن قدرتیساخت.  می ود منعکسبا حمایت طبقه کارگر جهانى را در خ

متشکل از کارگران  و لکه ننگ دینى، شورائى و قومى، الئیک و منزه از ناسیونالیستى

صف و صف کشى  مبارزه براى ایجادش که قدرتیو اسرائیل و هر کجاى دیگر، عرب 

شفاف طبقاتى را طلب مى کرد. صف کارگران و فرودستان و محرومان را از صفوف 

ساخت. راه حل اجتماعى  و شمایل جدا می دشمنان طبقاتى آنها در هر رنگ و لباس

رائیلـى را از دور بعنوان انسانى فلسطینى دست کارگر اس هروشنى که در پرتو آن آوار

داد، همبستگى و اتحاد کارگران عرب را بسوى خود جلب مى  هم سرنوشت فشار می
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کارگرى  ى را پشتوانه قدرت خود مى ساخت و جنبشالمللکارگرى بین  نمود، جنبش

ى لکشورهاى عربى را به اعمال حداکثر فشار بر دولتهاى عرب براى تأمین منابع ما

لیه اسرائیل و براى قطع معامالت نفتى این دولتها با انحصارات کاپیتالیستى به پیکار ع

فلسطین از پیچ  همردم فلسطین فراخوان مى داد. راه رهائى توده هاى آوار نفع جنبش

و خم پرتالطم چنین رویکردى عبور مى کرد. لحظات عملـى و پروسه پراتیک این 

حق طلبانه  تر تمامى هواداران این جنبش پیکار نیز سازماندهى گسترده و گسترده

ضدکاپیتالیستى از همه کشورهاى عربى و از کلیه مناطق دنیا را طلب مى نمود، یک 

سرمایه دارى و  علیه توحش نیرومند کارگرى متشکل از انسانهاى معترض ارتش

کارگرى علیه سرمایه جهانى در منطقه  داوطلب در یک جبهه نبرد رهائى بخش

فیائى معینى از دنیا که بورژوازى جهانى آن را به کانون حمام خون مردمى جغرا

فلسطینى از این طریق مى  هکارگر و آوار هفرودست و بى حقوق مبدل ساخته بود. تود

توانست به استقبال افروختن شعله اى بشتابد که در شعاع آن کارگر اسرائیلـى راه 

عرب از وحشت انقالب مردم کارگر و  خود را از بورژوازى جدا سازد و بورژوازى

حق طلبانه فلسطینیها  منطقه تا سرحد ممکن از توطئه گرى علیه جنبش زحمتکش

 خوددارى ورزد. 

فلسطین اما نتوانست چنین دورنمائى را در برابر خود قرار دهد، نتوانست  جنبش

 ى به پیشو مشخصاتها چنین ظرف سازمانى احراز نماید و نتوانست با چنین مؤلفه

تازد. آنچه که در عمل در طول این چند دهه رخ داد از همان آغاز تمامى عوامل یک 

خود بار داشت. طرح موضوع به صورت جنگى میان  هشکست عظیم را بر گرد

فلسطینیها و اسرائیلـیها!، اعراب و اسرائیل!، مسلـمانان و یهودیها!!! اتکاء به دولتهاى 

رب شدن، به دولتهاى بزرگ سرمایه دارى دل بستن، همه عربى، آلت فعل بورژوازى ع

ناسیونالیسم و  هدر داربست پوسید طبیعى منحل بودن این جنبش و همه عوارض

باورهاى دینى و دور بودن آن از یک صف بندى مستقل کارگرى و جهانى بوده است. 
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سطین و مردم فل در تمامى طول این چندین دهه، زمان بطور مستمر به زیان جنبش

رفته است. سرنوشت انسانهاى کارگر  به سود دولت اسرائیل و بورژوازى جهانى به پیش

کور راه حلهاى  هو فرودستى که قادر به گسست از بورژوازى نباشند و در چنبر

کاپیتالیستى به جستجوى راه رهائى برخیزند جز این نمى تواند باشد. چپ 

این  هن در رقم خوردن سرنوشت مردم آوارناسیونالیستى و سوسیال اردوگاهى فلسطی

کشور به شکل اسفبار موجود سهمى سنگین بعهده داشته است و در این گذر کارنامه 

فلسطین امروز از همه دهه  آکنده از سرزنشى را بر جاى گذارده است. وضعیت جنبش

 هاى گذشته رقت بارتر است. اگر قرار باشد تغییرى در این وضعیت پدید آید سواى

گرفت و چرخیدن بر محور آنچه که انجام آن ضرورى  نقد آنچه نمى باید انجام می

دیگرى وجود ندارد. آیا هیچ چشم اندازى براى برپائى جنبشى نوین با  هبوده است چار

رویکردى نوین متکى بر نقدى رادیکال و سوسیالیستى در سرزمین فلسطین وجود 

ظیمى از ابهام مستور است. سؤال دیگرى دارد؟ پاسخ متأسفانه در پشت توده هاى ع

مطرح است. اینکه آیا ادامه رویکردها و کارکردهاى پیشین، دل بستن به صلح کاخ 

سفید، دمیدن در تنور ناسیونالیسم و امید بستن به ارتجاع عرب یا رژیم هار اسالمى 

با هیچ  ایران مى تواند گرهى از کار مردم فلسطین بازگشاید؟!! پاسخ این یکى آمیخته

توسط خرافه اش هر آدمى از هر کجاى دنیا که ساختار مغز و اندیشه .ابهامى نیست

پردازیها و باورهاى مسموم بورژوائى به تمام و کمال ضایع نشده باشد در منفى بودن 

این جواب تردیدى نخواهد داشت. در این میان چه باید کرد؟ چرخیدن بر ریل برپائى 

جهانى طبقه کارگر با دورنماى  رگرى، متکى به جنبشجنبشى نوین با ارتشى کا

با سازمانى متشکل از کارگر عرب و اسرائیلـى و  شورائى کارگرى قدرتاستقرار یک 

وجود  هر جائى، علیه بورژوازى جهانى با همه ابهاماتى که پیرامون شدن و نشدنش

شدن و موفق بودن دارد باالخره تنها راهى است که کارگر فلسطینى مى تواند بر روى 

و کسر و کمبودهاى  سال انتفاضه اول با همه تناقض 5آن حساب باز کند، تجربه 
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دستاوردهاى آن با سایر کارکردهاى گذشته مى تواند  و قیاساش اساسى و همه نوعى

 مؤثرى در این راستا، این انتخاب و ادامه پیکار باشد. درس
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  سوسیالیستى پاسخ گوئیم. با تعرض کاپیتالیستى را توسعه توحش

1999 ژوئیه  

 

فروند هواپیماى جنگى پنتاگون در منطقه خلیج و خاور  400تا لحظه حاضر حدود 

میانه مستقر شده یا دستور استقرار دریافت کرده است. هزارها موشک و زیردریائى 

 ارتش هسرباز ذخیر 30000از  امریکائى در آبهاى بین الـمللـى به راه افتاده و بیش

بار براى  نیز در تقالى توحش امریکا به خدمت احضار شده اند. بورژوازى انگلیس

تبدیل جهان به عرصه مانور نیروهاى درندة نظامى و ابراز همپیوندى نوکرمنشانه با 

سران واشنگتن هر چه الزم دیده است انجام داده است. یک ناوگان جنگى بریتانیا، 

سرباز انگلیسى در خاورمیانه  24000از  جنگى و بیش کشتى 18یک ناو هواپیمابر، 

براى ایجاد رعب و وحشت و هشدار وضعیت جنگى پرسه مى زنند. شمار قابل توجهى 

اعزام شده اند. برنامه ریزیها و  خلیج فارس هبه حوز B.1و  B.25بمب افکنهاى 

یم یا ضمنى تدارکات میلیتاریستى یاد شده از سوى امریکا و بریتانیا حمایت مستق

تمامى دولتهاى جهان را نیز به خود جلب نموده است، سازمان ملل این مرکز حل و 

فصل بربرمنشى هاى سیستم کاپیتالیستى یا آلت فعل همیشگى بورژوازى امریکا 

تمامى این لشکرآرائیها و جنگ افروزیها را صادر نموده و باالخره آخرین  فتواى تقدس

افغانستان آغاز شده به  کى دولتهاى امریکا و انگلیسوشخبر اینکه حمله هوائى و م

 است.   

زمین مطرح  هاین اوضاع براى هر سکنه کر هاولین و ساده ترین پرسشى که با مشاهد

قوا و تمرکز نیروى  مى شود این است که راستى راستى هدف اصلـى این همه آرایش

نیا، هدف از توافق همه مردم د نظامى، هدف از سردادن شیپور جنگ در گوش

سرتاسرى دولتهاى کاپیتالیستى بر حقانیت هر نوع اعمال قدرت نظامى و افروختن 

و کل دولتهاى کاپیتالیستى  شعله جنگ در هر کجاى دنیا چیست؟؟!! امریکا، انگلیس

جهان از این اقدامات و از راه اندازى یک ماشین عظیم جنگى با قدرتى سه برابر 
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در جنگ خلیج چه مقصود معینى را  1991میلیتاریستى سال ماشین جنگى ائتالف 

 دنبال مى کنند؟؟!! 

آیا تمامى تمرکز نیروها، ناوگان پراکنى ها، ساز و برگ تسلیحاتى فرستادنها، آماده 

شورها براى این است که باشهاى سراسرى ارتشها و دستگاههاى اختاپوسى امنیتى ک

این است که حکومت طالبان را ساقط را دستگیر کنند؟؟؟!!! براى  "بن الدن"

سازند؟؟؟!!! آیا به راستى بورژوازى بین الـمللـى زیر فشار غم و غصه از دست رفتن 

میم به اعالم شرائط جنگى در جهان و سر چند هزار انسان عادى امریکائى تصجان 

گرفته است؟؟؟!!! آیا جنگ اعالم شده از سوى  "جنگ جنگ تا پیروزى"دادن شعار 

کنند هیچ ارتباطى با تروریسم ستیزى و مهار  ها آنچنانکه عوامفریبانه مطرح میدولت

نمودن عملیات تروریستى دارد؟؟؟!!! آیا آنچنانکه عده اى تصور مى کنند و بگونه اى 

حماقت آمیز بر آن پاى مى فشارند این صف و صف و کشیها در تقابل میان تروریسم 

 تى قدرتهاى بزرگ قابل خالصه است؟؟!!. اسالم سیاسى از یکسو و تروریسم دول

طور قطع فقط مسخ ترین و متحجرترین آدمها مى توانند پاسخ مثبت در برابر این ه ب

یاوه بافیهاى نظام کاپیتالیستى است باور کنند. مسخره بودن این  هپرسشها را که عصار

عیت است و به همین دلیل هیچ نیازى براى توضیح واق ادعاها اظهر من الشمس

نمى شود. آنچه باید انجام گیرد نه صرف افشاء  سرتاسر عوامفریبانه آنها احساس

تبیین اهداف واقعى و پشت پرده اى است که کل سرمایه  دروغپردازیها که بالعکس

دارى جهانى در زیر بیرق یکه تازى امریکا از اجراى این سناریوى شوم تاریخى دنبال 

 م آنها هیچ دشوار و پیچیده نیست. مى کند. اهداف و مقاصدى که فه

حادثه انفجار ساختمان تجارت جهانى توسط هر نیروئى که سازمان یافته باشد، عوامل 

هار و آگاه سرمایه دارى غرب، تروریسم اسالم سیاسى یا تلفیق مکمل متوازن و 

راى نامتوازنى از این دو، اینک به مؤثرترین دستاویز در دست بورژوازى بین الـمللـى ب

کارگرى  تدارک گسترده ترین تهاجمات اقتصادى، نظامى و سیاسى علیه جنبش

جهانى و علیه کل مردم کارگر و فرودست دنیا تبدیل شده است. اعالم وضعیت 
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جنگى، لشکرکشیها، اعزام نیروها، به حرکت در آمدن ناوگانها، عربده هاى مستانه 

ى دولتها از هر اقدام نظامى امریکا جنگ جنگ، تصویبنامه هاى جنگى و ابراز جانبدار

در هر گوشه دنیا، همه و همه در این راستا و در جهت پاسخ به ملزومات هجوم 

سراسرى نظام کاپیتالیستى علیه طبقه کارگر جهانى سازمان یافته است. مبارزه با 

میان اسالم  تروریسم، دلسوزى براى جانباختگان حادثه تروریستى نیویورک، کشمکش

یافته  ى و دموکراسى غربى، تعقیب و دستگیرى بن الدن تروریست پرورشسیاس

CIA ساترى بر واقعیت کریه این تعرض هیا هر بهانه دیگر فقط و فقط قرار است پرد 

کارگرى و دستاویزى براى تحمیق و مسخ نمودن  تاتاریستى بورژوازى علیه جنبش

ى شناخت دالئل واقعى این صف افکار عمومى جهانیان به نفع بورژوازى باشد. برا

 قواها باید نظام سرمایه دارى را شناخت، به ویژگیها و شرائط خاص آرائیها و آرایش

بازتولید سرمایه بین الـمللـى در برهه کنونى تاریخ مراجعه نمود. بحران کنونى 

ید سرمایه دارى را با نگاهى مارکسى مورد کند و کاو قرار داد. باید ویژگیهاى فاز جد

انحطاط سیستم کاپیتالیستى را با روایتى مارکسى تشریح کرد. شدت، عمق و منحنى 

تولید سرمایه دارى  هانتقال یا گشت و بازگشت بحران جارى در ساختار سراسرى شیو

 هرا تعمق نمود. باید اثرات فاجعه بار تعمیق پرشتاب انحطاط و بحران زدگى شیو

جهان را به دقت تماشا نمود.  ارگر و زحمتکشتولید کاپیتالیستى بر زندگى مردم ک

فرسودگى و زنگ خوردگى بیسابقه مکانیسمهاى متعارف سرمایه در غلبه بر بحرانها را 

موشکافى کرد و باالخره باید چگونگى اضطرار سرمایه جهانى براى اتخاذ بربرمنشانه 

ـى را با بصیرتى کارگرى بین الـملل ترین و جنایتکارانه ترین اشکال تهاجم به جنبش

 کرد.  مارکسى تجسس

سپتامبر انجام گرفته و مى گیرد به همه این  11درک عمیق آنچه که به بهانه واقعه 

کندوکاوها نیاز دارد، اما بدون این کارها و با انداختن نیمه نگاهى به آنچه در طى دو 

یز مى دهه اخیر توسط نظام بردگى مزدى بر زندگى سکنه زمین تحمیل شده است ن

ماجرا آشنا کند. فاز جدید انحطاط  دهتواند ما را تا حدود زیادى با اسرار پشت پر
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سیستم کاپیتالیستى فاز گلوبالیزاسیون سرسام آور فقر، گرسنگى، مرگ و میر 

غول آساى بى بهداشتى، بى  سراسرى ناشى از فقدان غذا و دارو و درمان، فاز گسترش

بیخانمانى هى و معیشتى کارگران دنیا، فاز آوارگى و آموزشى، مثله کردن امکانات رفا

وجب به وجب جهنم سرمایه دارى و دفن شدن این آوارگان صدها میلیون انسان در 

بى سرانجام در اعماق آبهاى دریاها، فاز بازگشت بیماریهاى ریشه کن شده به سرزمین 

آفاق سرمایه، فاز غولهاى عظیم صنعتى!! و هجوم طاعونى بیماریهاى نوخاسته به همه 

بشریت در  آلودگى عمومى محیط زندگى انسانها و قربانى شدن عظیم ترین بخش

آمیز محتضرانه سرمایه جهانى، فاز اجبار صدها میلیون  آستانه سوداندوزى حرص

دختر و مادر به تن فروشى براى یافتن لقمه نان روزانه، فاز پرپر شدن صدها میلیون 

 هاى کار بردگى است. کودک معصوم در سیاهچال

فاز جدید انحطاط سیستم کاپیتالیستى فاز دستیابى غولهاى کوه پیکر سرمایه به ارقام 

ظرفیت بازتولید  متزاید نرخ سودها و کاهشومى اضافه ارزشها همراه با تنزل نج

سرمایه، فاز تشدید استثمار توده هاى کارگر دنیا در ابعاد عظیم و انسداد همزمان 

گسترى سرمایه در مقیاسهاى بى سابقه، فاز بحران پذیرى وخیم و وخیم مجارى خود

تولید سرمایه دارى در معیت عمق، شدت، وسعت و قدرت تخریب هر چه  هتر شیو

افزونتر بحرانهاست. فاز جدید انحطاط سیستم کاپیتالیستى فاز وحشت سراسرى 

فشار فالکت، از دهشت کارگران و فرودستان از فرداى تیره و تار، از خطر مردن زیر 

 اعتراضى انسانهاى ناراضى ازه تحمل روزهاى سیاهتر، فاز اوجگیرى جنبشهاى گسترد

دهشت بورژوازى از عمق یابى جنبشها  نوع سیاتل، لیون، یته بورى، جنوا، فاز احساس

 و خیزشهاى گسترده و گسترده تر کارگرى است.          

سپتامبر حلقه پیوسته اى از کارکرد تاریخى  11غائله کاپیتالیستى متعاقب واقعه 

علیه اش بورژوازى در غنیمت شردن فرصت براى پیشبرد هدفهاى شوم بربرمنشانه

مردم کارگر و محروم دنیا است. این غائله قرار است به نظام بردگى مزدى امکان دهد 
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ات عظیمى تا براى مقابله با عواقب اجتناب ناپذیر وضعیت جارى، براى فرار از مخاطر

 که در راه است دست بکار شود. سرمایه دارى جهانى مصمم است تا:

جهان را در ابعادى گسترده تر از گذشته میلیتاریزه و پلیسى کند. شاید هنوز  - 1

حتى یکساعت از فروریزى ساختمان مرکز تجارت جهانى نگذشته بود که همه 

پلیسى، از لزوم تقویت بنیه دولتهاى جهان یکصدا از ضرورت توسعه و تحکیم سیستم 

کامل شبکه هاى جاسوسى و انتظامى براى دفاع از  نظامى و از اهمیت آماده باش

پلیسى سرتاسرى نه  امنیت سرمایه دارى سخن گفتند. هدف مستقیم این آماده باش

 بن الدن و طالبان یا این و آن گروه تروریستى پان اسالمیستى که بطور قطع جنبش

الـمللـى است. نمایندگان فکرى و سیاسى بورژوازى این را مى فهمند که کارگرى بین 

 بر سر اردوگاه سرمایه دارى دولتى رفت می آنچه در شروع آخرین دهه قرن پیش

تواند دیر یا زود دامن بخشهاى عظیم ترى از کل سرمایه دارى جهانى را بگیرد. 

یستى، ارگانهائى مانند راست ترین محافل نظام کاپیتال تریبونهاى دوراندیش

مدتهاست که سکانداران سفینه سود و جنایت را  "نیویورک تایمز"و  "اکونومیست"

دهند. تبدیل شدن  براى مقابله هشیارانه با تحمل چنین تجربه اى هشدار می

جغرافیاى جهان کاپیتالیسم در آسیا، افریقا، امریکاى التین، اروپاى  وسیعترین بخش

بى  الـى به گورستان انسانهاى گرسنه،ى غربى یا امریکاى شمشرقى و حتى اروپا

بهداشت و محروم، فشار امواج سرکوبگر بحرانهاى اقتصادى و سرانجام اوجگیرى 

بین الـمللـى همه و همه در کنار هم نمى تواند که  جنبشهاى اعتراضى در مقیاس

در وحشت فرو نبرد.  خواب طبقه بورژوازى جهانى را آشفته نکند و افکار این طبقه را

با حضور افواج چند صد هزار نفرى  "جنوا"تا لیون و  "سیاتل"نمایشهاى اعتراضى 

یک رفرم  توده هاى ناراضى از سراسر دنیا با اینکه در محتوا و ترکیب فى الحالش

طلبى بى افق معطوف به راه حلهاى مسالـمت جویانه کاپیتالیستى است و با اینکه 

لغو کار مزدورى طبقه کارگر جهانى ندارد اما براى بورژوازى  شهیچ نشانى از جنب

کاماًل رعب آور تلقى مى گردد. میزان رعب و وحشت بورژوازى را طبیعتاً نباید با طول 
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اندازه گرفت. بورژوازى دیدگان ها یا عمق و جهتگیرى کنونى این جنبش و عرض

نندگان یته بورى، جنوا و سیاتل به را از البالى صفوف تظاهرکاش تاریخاً کور طبقاتى

سیستم  سازد که در زیر فشار توحش بلنداى آتشفشان نیمه مشتعلـى خیره می

کاپیتالیستى هر آن مى تواند شعله ور و شعله ورتر گردد. بورژوازى با تمامى کوردلـى 

فهمد. نمایندگان فکرى  اجتماعى را می ه، این معادله سادو توهم زدگى تاریخى اش

 رمایه حتى این را نیز درک مى کنند که اگر در آستانه سقوط اردوگاه شوروى میس

شد با علم و کتل سرمایه دارى نوع غربى و دجال مآبى دموکراسى ساکنان کارگر و 

توهم بافیهاى کاپیتالیستى و کمونیسم  هزمین را در گرد و خاک تیر هفرودست کر

ها آنان براى حصول این موفقیتطبقه  ستیزى سرگردان ساخت، این بار شانس

 حداقل به میزان گذشته باال نخواهد بود. 

تواند سراسرى یا  نظام سرمایه دارى حتى بدون حضور انقالب کارگرى و جهانى می

 در هم ریزد. کاماًل روشن است که در غیاب جنبش در وسعت حوزه هائى خاص

همان نظام کاپیتالیستى  نیرومند لغو کار مزدورى حاصل این درهمریزى بازسازى

در جهت حفظ نظم  خواهد بود، اما این امر هیچ دلیلـى براى تسامح دولتها از تالش

تولیدى و سیاسى سرمایه از خطر انواع جنبشهاى اعتراضى نیست. بورژوازى دیرى 

از وقوع حادثه نیویورک و واشنگتن  کرده است و مدتها پیش است که خطر را احساس

در آمده است.  میلیتاریستى با سرکشى موج جنبشها به حالت آماده باش براى مقابله

 فاجعه نیویورک براى بورژوازى این خاصیت را داشته است که صف آرائى و آماده باش

را وارد فازى نوین کند. ما درست در لحظات ادامه تظاهرات صد اش میلیتاریستى

د شاهد وقوع هیستریک و دیوانه وار میلیونى انسانهاى ناراضى در شهر یته بورى سوئ

پاره اى تغییرات در دستگاههاى قضائى، پلیسى، سیاسى و مدنى سرمایه در این کشور 

بودیم. در جامعه اى که سالها بورژوازى خود را نیازمند به خون کشیدن تظاهرات 

ران با حمایت همه جانبه کل دستگاه دولتى به گلوله با مردم ندیده بود، یکباره پلیس

شد  زرهپوش تظاهرکنندگان پرداخت. سوسیال دموکراسى در تمامى طول و عرضش
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ضد سرمایه دارى  و هارتر از احزاب هار بورژوازى براى قلع و قمع سبعانه هر اعتراض

و جو  !!! سرمایه بى پرس"عدالت"و  "رفاه"شاخ و شانه کشید. سیستم حقوقى مدینه 

ى و محکومیت تیرخوردگان و قربانیان داد. رادیوها، حکم بر برائت قاتالن مردم ناراض

و کل رسانه هاى جمعى در محاق زشت ترین و شنیع ترین ها تلویزیونها، روزنامه

سانسورها فرو غلطیدند و همه حقایق مربوط به تظاهرات و درگیریها بطور وارونه در 

یسى صادر افکار عمومى حقنه شد. دستورات فورى براى تقویت و تحکیم شبکه پل

گردید، دستگاههاى ترور و آدمکشى سرمایه جواز شایستگى گرفت. تغییرات جدى در 

ضد کاپیتالیستى در دستور کار قرار  قانون اساسى سوئد با هدف مقابله با هر اعتراض

گرفت. دولتهاى عضو اتحادیه اروپا یک یک براى سازمان دادن همین مقابله پردازیها و 

بقت گرفتند و تدارک سراسرى براى ستیز میلیتاریستى با آماده باشها از هم س

اعتراضى توده هاى خشمگین به حلقه مهم مباحثات کل دولتهاى  اوجگیرى جنبش

غرب و شمال اروپا بدل شد. آنچه بورژوازى بعد از حادثه نیویورک در سطح جهانى پى 

ستقیم و متزاید کارناوال جنگى راه انداخته است، ادامه م گرفته و براى پیشبردش

همین تقالهاست. انفجار ساختمان تجارت جهانى دستاویزى براى تشدید و توسعه این 

 وحشیگریها شده است.

بورژوازى به مدد این لشکرآرائیها و تهاجمات میلیتاریستى خواهد کوشید تا ضمن  -2

 رضمقابله با اوجگیرى جنبشها به روال معمول کلیه بار بحران جارى اقتصادى و عوا

ویرانگر فاز نوین تعمیق و تشدید آن را بر زندگى طبقه کارگر و مردم محروم دنیا 

سرشکن سازد. این روند که در طول دهه هاى اخیر بطور الینقطع جریان داشته است 

اینک با سیر صعودى مجدد بحران منحنى تشدید آن همه جا رو به اوج رفته است. 

اى هواپیمائى امریکائى و اروپائى که از ماهها پرداخت صدها میلیارد دالر به شرکته

بحران زدگى آنها در همه جا طنین انداخته بود، واریز دهها میلیون دالر  هآواز پیش

دیگر به حساب شرکتهاى مالـى و صنعتى زیر عنوان جبران خسارت این شرکتها، 

ولید تصویب اعتبارات عظیم نظامى براى تقویت زرادخانه هاى دولتها به نفع ت
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کنندگان سالحهاى گوناگون از جمله اقداماتى است که همین چند روز توسط 

بورژوازى اجرا گردیده است و پیداست که آخرین دینار آنها باید از نان و پوشاک و 

طبقه کارگر جهانى کسر گردد. بیکارسازى صدها  همدرسه و داروى عجالتًا باقى ماند

آغاز شده بود اینک  هارگوشه دنیا که از ماهها پیشهزار کارگر در امریکا، اروپا و در چ

زیر فشار جو پلیسى و رعب و وحشت موجود با گستاخى و بیشرمى هر چه بیشترى 

توسط بورژوازى اجرا مى گردد. حمله به حداقل سطح معیشتى و امکانات رفاهى در 

ر حال و امکانات بر جاى مانده است به سرعت د آنجاها که هنوز چیزى بنام معاش

توسعه است. فضاى میلیتاریستى روزهاى بعد از حادثه نیویورک به دولتها و نمایندگان 

سیاسى این طبقه اجازه داده است که هر چه گستاخانه تر اجتناب ناپذیرى!! این 

تعرضات جنایتکارانه به زندگى کارگران را اعالم کنند و در نهایت بیشرمى نیاز به 

از طریق لیون کودک گرسنه و بى بهداشت را دهها می افزونتر مرگ و میر گسترش

، بیمارستانها، رسانه هاى جمعى به همگان اطالع دهند. مثله کردن مجدد مدارس

بهاى دارو و درمان و همه ملزومات زنده بودن انسانها را  خانه هاى سالـمندان، افزایش

 طراحى نمایند و به هر جنایت دیگرى دست بزنند.   

مودن دولتهاى کاپیتالیستى، کشاندن کمپین ارتجاعى سرکوب سراسرى متحد ن -3

طبقه کارگر به زیر پرچم بورژوازى امریکا و تضمین قدرت مقابله مؤثرتر سرمایه دارى 

با جنبشهاى کارگرى هدف دیگرى است که دولت ایاالت متحده  و سایر دولتها براى 

گیرند. در طى این چند  مک میسپتامبر ک 11حصول یا تداوم آن از وضعیت بعد از 

 روز ما شاهد توافقات رسمى بلوک بندیهاى موجود بورژوازى بین الـمللـى و تالش

آنها براى حل اختالفات جارى فیمابین با هدف دستیابى به قدرت مقابله متحد علیه 

 کارگران دنیا و سایر توده هاى ناراضى بوده ایم. 

 چه باید کرد؟

نگتن بر خالف پندار رایج پاره اى گروههاى سیاسى هیچ شرائط حادثه نیویورک یا واش

از وقوع این حوادث پدید نیاورده است.  بین الـمللـى اساسًا متفاوتى با روزهاى پیش
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آنچه به بهانه وقوع این عملیات انتحارى صورت گرفته و مى گیرد عزم راسختر، 

یشگى علیه مردم کارگر و متحدتر و مصمم تر بورژوازى براى تداوم وحشیگریهاى هم

فرودست دنیاست. اگر این تعبیر را قبول داشته باشیم پاسخ ما به سؤال باال و اینکه 

کامالً روشن است. کمونیستها باید فعالیتها و برنامه  "در وضعیت حاضر چه باید کرد؟"

لغو  براى شکل گیرى نیرومندتر، شفاف تر، آگاهتر و افق دارتر جنبش عمل خویش

 و دامنه توحش مزدورى طبقه کارگر را دنبال کنند. بورژوازى بر قدرت تعرض کار

خود افزوده است. کمونیستها باید اندیشمندتر، بصیرتر و مصمم تر براى تحکیم پایه 

سوسیالیستى کارگران مبارزه نمایند. بورژوازى براى سرکوبى و  هاى قدرت جنبش

تان خود را میلیتاریزه مى کند، تضعیف جنبشهاى اعتراضى کارگران و فرودس

کارگرى جهانى به راه  جامع االطراف براى تسلیح جنبش کمونیستها نیز باید با تالش

حل عاجل و حى و حاضر سوسیالیستى حمله بورژوازى را پاسخ دهند. بورژوازى با 

استمداد از نیروى توهم بافى نمایندگان فکرى و دستگاههاى مخرب مهندسى افکار 

استتار مى کند!  "تروریسم ستیزى"حمله به طبقه کارگر را پشت باندرول  خویش

کمونیستها نیز باید کارگران دنیا را چراغ به دست تا سرچشمه هاى واقعى تمامى 

توحشها و جنایت آفرینیهاى نظام بردگى مزدى هدایت نمایند. بورژوازى متحدتر و 

ید کمونیستها باید پرچم آ جهانى تر در مصاف با طبقه کارگر به میدان می

 روى جنبش انترناسیونال کمونیستى را نیرومندتر، پرجالتر و سرافرازتر در پیش

 کارگرى بین الـمللـى به اهتزاز درآورند. 

نیرومند کمونیستى توده هاى کارگر پاسخ  کاپیتالیستى را باید با تعرض توسعه توحش

فقر و خانه  هاستثمار، توسعه فزاینده زمرداد. تا نظام کار مزدورى باقى است تعمیق رو

به دوشى، مرگ و میر صدها میلیونى کودکان، رواج بى امان تن فروشى براى لقمه اى 

نان، ساقط شدن بشریت کارگر و فرودست از هر نوع حق و حقوق انسانى و باالخره 

وم غلطیدن ثانیه به ثانیه دنیا در ژرفاى بیشترى از وحشت و دهشت یک پدیدة محت

است. هجوم تاتاریستى بورژوازى براى مکیدن خونابه حیات کارگران و تبدیل آن به 
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سپتامبر ندارد. براى دفع هر جنایت  11سود سرمایه هیچ ربطى به قبل و بعد حادثه 

هستى این نظام را دنبال کرد. در طول روزهاى  سرمایه دارى باید مبارزه علیه اساس

اختاپوسى و میلیتاریستى  بورژوازى در سطح جهانى  اخیر، درست به موازات خروش

فریاد خشم صدها هزار انسان علیه کاپیتالیسم، علیه جنگ و جنگ افروزى، علیه 

استثمار و فالکت آفرینى سرمایه دارى نیز در چهار گوشه جهان طنین انداخته است. 

اسپانیا، ترکیه،  هزار نفرى در امریکا، چندین هزار نفرى در ایتالیا، 13تظاهرات عظیم 

، سوئد و سایر کشورها در مقابله با موقعیت تهاجمى اندونزى، آلـمان، فرانسه، انگلیس

دولتها را دچار وحشت کرده است. این تظاهرات و  بورژوازى بگونه اى محسوس

نیرومند  خیزشها به هر اندازه که گسترده و سراسرى باشند باز هم در غیاب جنبش

بقه کارگر هیچ مشکل اساسى را از مردم گرسنه و محروم دنیا حل لغو کار مزدورى ط

نخواهد کرد. هر نوع چاره گرى اساسى براى تغییر وضعیت موجود جهان در گرو به 

است. از وضعیت موجود بسان هر وضعیت  میدان آمدن و قدرت یافتن این جنبش

رى را براى کمک به طبقاتى باید حداکثر بهره گی هدیگرى در هر برهه از حیات مبارز

لغو کار مزدورى، انسانهائى  بعمل آورد. فعالین جنبش تقویت و سازمانیابى این جنبش

که قلبشان براى سوسیالیسم مى تپد، کسانى که هر لحظه بقاى جهنم آکنده از 

گرسنگى، برهنگى، فحشاء، بیحقوقى و بربریت سرمایه دارى را در سلول سلول 

د براى بسیج توده هاى کارگر حول این مقابله طبقاتى و وجودشان درد میکشند بای

 کمونیستى با بیشترین بصیرت مارکسى دست بکار شوند. ما باید: 

در هر نقطه اى از جهان که زندگى مى کنیم براى تشکیل محافل متشکل از  .1

کارگران بومى و مهاجر اقدام نمائیم. با این کارگران در محل کار، در محله اى که 

مت داریم، در درون کمپینهاى اعتراضى و در وسعت جامعه ارتباط برقرار کنیم. اقا

، شرائط کار و زیست طبقه کارگر یا نظام سرمایه دارى و موقعیت موجود تاریخى اش

سایر فرودستان در جامعه محل اقامت، در ایران و در سراسر جهان، صف آرائى و آماده 

ن صف آرائیها، فلسفه اتحاد دولتها در سطح جهانى روز بورژوازى، اهداف واقعى ای باش
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قواى طبقاتى و بین الـمللـى بورژوازى علیه طبقه  و در یک کالم مشخصات آرایش

کارگر جهانى در لحظه حاضر را به موضوع گفتگوى این محافل مبدل سازیم. ذهنیت 

رگران کار مزدورى را در کا کمونیستى علیه وضعیت موجود و علیه اساس معترض

لغو کار  بیدار نمائیم و در این گذر براى کمک به رشد، بالندگى و قدرت گیرى جنبش

مزدورى سنگى بر روى سنگ استوار کنیم. براى ایجاد این محافل همانگونه که گفته 

شد سوئد، ایران، امریکا و هر کجاى دیگر دنیا را با نگاه کمونیستى بنگریم. بخاطر 

ن متولد شده ایم خود را در میان کارگران آلـمانى، انگلیسى، اینکه در جغرافیاى ایرا

فرانسوى و افغانى منزوى نکنیم، انترناسیونالیسم کارگرى را از زندان باورهاى مکتبى 

آزاد و بصورت یک سالح مؤثر پیکار زمینى علیه سرمایه دارى صیقل دهیم. در نظر 

ما در هر مملکتى انسانهائى سکونت بیاوریم که پیرامون خانه، کاشانه یا در محیط کار 

دارند، انسانهائى کار مى کنند و بیکارند، انسانهائى حق اقامت دارند یا ندارند که بند 

بند زندگى حال و گذشته شان آکنده از تحمل رنج، درد، استثمار، مظالـم و جنایات 

در درد دل و با نگاهى عمیقاً مارکسى باید  سرمایه دارى است. بطور زمینى و ملموس

را با این انسانها باز کنیم. رابطه میان تمامى مصائب و گرفتاریهایشان با نظام سرمایه 

دارى را تشریح نمائیم و اهمیت همگامى در یک پیکار مشترک انترناسیونالیستى علیه 

 کاپیتالیسم را در فضاى فکر و ذهن آنان برجسته سازیم. 

ه بر نیروى کارگران بومى همراه براى بسیج توده با ایجاد این محافل و بویژه با تکی .2

 سرمایه و اشکال گوناگون این تعرض هاى وسیع طبقه کارگر در برابر موج تعرض

اهتمام کنیم. ماهیت عوامفریبانه تبلیغات تروریسم ستیزى بورژوازى را افشاء نمائیم، 

ى به مبارزه مستدل و عمیق براى همگان ثابت کنیم که آنچه جریان دارد هیچ ربط

، بن الدن و طالبان و تمامى دولتها همه و همه از یک علیه تروریسم ندارد. بوش

و بربریت  سرمایه، مخلوق نظام سرمایه دارى و سمبل توحش هتبارند، همگى نمایند

نظام بردگى مزدى هستند. اهداف بربرمنشانه دولتهاى کاپیتالیستى از صف آرائى 

هبرى امریکا را براى همگان باز کنیم، برایى کارگران موجود در زیر علم و کتل ر
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عجالتاً موجود آنها  "آزادیهاى"و  "امکانات اجتماعى"توضیح دهیم که سطح معیشت، 

هدف اصلـى این تهاجمات کاپیتالیستى است. اهمیت پیکار علیه لشکرکشیها و صف 

ت و نمایشهاى آرائیهاى بورژوازى را تبلیغ کنیم. کارگران کشورها را به تظاهرا

امکانات درمانى و آموزشى،  اعتراضى عظیم علیه هر گونه بیکار سازى، هر گونه کاهش

بودجه نظامى و امنیتى و سیستم  علیه هر گونه میلیتاریزه کردن، هر نوع افزایش

 و ... فرا خوانیم.  "حقوق شهروندى"پلیسى، علیه هر گونه کم و کسرى در 

، علیه "علیه کاپیتالیسم"صورت سرتاسرى زیر پرچم در اعتراضات عظیمى که ب .3

صندوق بین الـمللـى پول یا سازمان تجارت جهانى، بانک جهانى، جنگ و ... تشکیل 

مى شود فعاالنه شرکت کنیم. راه حلهاى کاپیتالیستى، سترون بودن این راه حلها و 

کننده  عظیم شرکت هرفرمیسم مسلط در وضعیت موجود این جنبشها را براى تود

توضیح دهیم. روایت کارگرى و کمونیستى مبارزه علیه کاپیتالیسم، ملزومات برنامه 

واقعى لغو کار مزدورى را با شرکت کنندگان گفتگو  اى، عملـى و سازمانى حنبش

کارگرى، بدیل  نمائیم. به کمک محافلـى که پدید مى آوریم مطالبات واقعى جنبش

ل عینیت موجود کاپیتالیستى را در جامعه، در سوسیالیستى طبقه کارگر در مقاب

 کارگرى و در میان نیروهاى فعال سیاسى این کمپینها تبلیغ کنیم.   جنبش

کارگرى ایران است  اصلـى فعالیت و کار روتین کمونیستى ما طبیعتاً جنبش هحوز .4

 نقش ما براى برپائى محافل یاد شده جواز غافل ماندن از ایفاى فعالترین و تالش

ممکن در این حوزه نیست. با این وجود حضور ما در این مجامع و محفلها باید به 

آگاهگرانه و تبلیغى در  هرفقاى کارگر جامعه محل سکونت کمک کند تا به کار گسترد

میان طبقه کارگر دست بزنند، شرائط کار و استثمار توده هاى کارگر در جامعه و در 

حصول ساالنه کار کارگران در عرصه تولید و در همه سطح جهانى را تشریح کنند، م

عرصه هاى دیگر کار اجتماعى را به زبان ریاضى توضیح دهند. ابعاد استثمار کارگران، 

سرنوشت حاصل کارشان در نظام بردگى مزدى، سرمایه شدن و سرمایه شدن و باز 

اسى موجود هم سرمایه شدن محصول کار آنان، مکان دموکراسى و قانونیت و نظم سی
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در پروسه بازتولید سرمایه اجتماعى و جهانى، چگونگى انفصال همه سویه کارگران از 

هر نوع دخالتگرى آزاد در تعیین سرنوشت زندگى و کار و حاصل کار و همه آنچه که 

مبین ادبار و نکبت سرمایه دارى است را در نوشته هایشان براى توده هاى وسیع 

وقعیت روز کاپیتالیسم، بحران جارى سرمایه، راز صف آرائى طبقه کارگر بازگو کنند. م

فى الحال سرمایه داران و دولتهایشان براى سرشکن نمودن بار بحران بر زندگى 

شرح دهند. راه حل سوسیالیستى براى تغییر ها و اطالعیهها کارگران را در این نوشته

کنند. کفایت حاصل کار و  عینیت موجود و براى مقابله با تهاجم بورژوازى را ارائه

عظیمى از جهان، کفاف  امکانات اجتماعى موجود براى داوطلبانه نمودن کار در بخش

حاصل کار پرولتاریاى جهانى براى ریشه کن نمودن هر نوع فقر و گرسنگى و بى 

بهداشتى و بى آموزشى و هر گونه محرومیت دیگر در سرتاسر جهان را ریاضى گونه به 

منتقل سازند. دورنماى برنامه ریزى تولید و کار اجتماعى در ذهن کارگران 

سوسیالیسم را تصویر کنند، مکان  اتحادیه هاى سرمایه ساالر کارگرى در ساختار 

سیاسى نظم سرمایه و تحمیل بردگى مزدى بر کارگران را افشاء نمایند. مطالبات 

ران را به سازمانیابى لغو کار مزدورى را تبلیغ کنند، کارگ جنبش هرادیکال روزمر

 عظیم طبقاتى فرا خوانند و ...   شورائى این جنبش

پیگیرى این وظائف یقیناً دشوار است، کار یک آدم و ده آدم و صد آدم نیست. تقبل 

این وظائف نیازمند پیوند خوردن با توده هاى کارگر بومى و مهاجر است. احتیاج به 

کند،  شبرد مبارزات کارگرى را طلب مییادگیرى زبان دارد. ظرفیت کمونیستى پی

سوسیالیستى و صدها شرط و  طبقاتى و جنبش همسلح بودن به روایت مارکسى مبارز

شروط دیگر دارد اما براى لحظه اى فکر کنیم که اگر در طول دو دهه گذشته بطور 

بجاى این همه دور هم جمع شدن و از هم فرار کردن،  "کمونیستهاى ایرانى"مثال 

اتحاد عملهاى چپ و راست، بجاى تشکیالت ساختن و تشکیالت شکستن و  بجاى

گام بر مى داشتند شاید امروز ها بجاى همه کارهاى دیگر در این فضا و در این عرصه
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لغو کار مزدورى طبقه کارگر شده  موفق به حصول نتایج گرانبارى براى تقویت جنبش

 بودند. 

ر یک شبکه سراسرى شورائى به هم پیوند بزنیم کنیم تا محافل کارگرى را د تالش .5

لغو کار مزدورى  و این شبکه گستردة شورائى را به ظرف سازمانیابى و تحزب جنبش

 کارگران توسعه دهیم.    

همه آنچه را که در باال و بعنوان وظائف محافل کارگرى و کمونیستى بیان کردیم   .6

 کارگرى ایران دنبال کنیم.  با تمامى توان و امکاناتمان در مورد جنبش

کارگرى کشورها از مطالبات همدیگر و اهمیت  همبستگى انترناسیونالیستى جنبش .7

 مشترک طبقاتى در پیکار علیه سرمایه دارى را وسیعاً تبلیغ کنیم.   ایفاى نقش

راه حلهاى کاپیتالیستى سوسیالیسم بازار، ناسیونال چپ، سوسیال خلقى و لیبرالـى  .8

در هیأتها و رنگهاى مختلف خود نقد کمونیستى کنیم و این نقد را به آگاهى  را

 کارگران و به سالح مادى پیکار آنها علیه سرمایه ارتقاء دهیم. 
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 2001 اکتبر       ضد جنگ کارگران و جنبش

                   

یر صدها است. در طول دو ماه اخ ضد جنگ از همه سو در حال گسترش جنبش

میلیون انسان خشمگین از کودکان خردسال تا پیران سالخورده در سرتاسر دنیا به 

خود نسبت به درندگى و جنگ افروزى دولتهاى  تا نفرت و اعتراضاند خیابانها ریخته

 علیه مردم گرسنه و سیه روز عراق را فریاد کنند. جنبش و متحدانش امریکا، انگلیس

سى و محورى طبقه کارگر بین الـمللـى در شرائط روز است. ضد جنگ یک مسأله اسا

 در سطح یک خیزش تا لحظه حاضر به رغم همه وسعت و عظمتش این جنبش

و الجرم از همه جهت  عمومى سردرگم، فراطبقاتى، بى افق، آکنده از توهم و سازش

ضد جنگ پژواک مستقیم  آسیب پذیر باقى مانده است. وضعیت موجود جنبش

وقعیت ضعیف کمونیسم طبقه کارگر در لحظه کنونى تاریخ است. سؤال اساسى م

و  طبقاتى خویش اینست که کارگران دنیا در همین وضعیت بى سر و سامان جنبش

این ضعف و نابسامانى، زیر فشار موج هائل آتشفشان جنگ  بعنوان گامى در پاالیش

بکنند؟ جنگ را چگونه باید ببینند  بورژوا امپریالیستى بطور حى و حاضر چه میتوانند

بین الـمللـى ضد جنگ کدام افقها، راه حلها و نقشه عملها را باید  و در مقابل جنبش

کارگرى در سطح  باز گشایند. گرایشات مختلف اجتماعى درون و بیرون جنبش

جهانى براى این سؤاالت جوابهاى متفاوت دارند. پاسخ ما به این پرسشها در عامترین 

 بیان مشتمل بر نکات محورى زیر است. 

خیزد. نظام بردگى مزدى در  اول. جنگ از ژرفاى بحران جارى سرمایه دارى بر می

وجب به وجب جهان بطور لحظه به لحظه براى دفاع از موجودیت بحران زده و 

ضدبشرى خود با توده هاى کارگر و فرودست جهان در جنگ است. گرسنگى، فقر، بى 

، فساد، اعتیاد، تن فروشى، اجبار هداشتى، محرومیت از سواد و آموزشمسکنى، بى ب

کودکان به کار شاق و زندگى ذلت بار در حاشیه خیابانها، مرگ و میر لحظه به لحظه 
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صدها میلیون آدم زیر فشار این محرومیتها، حمام خونهاى چند میلیونى، دیکتاتورى، 

ارو و درمان تا کنون موجود، تعطیل پى در روز به روز بیمارستانها و امکانات د کاهش

و مراکز آموزشى در ثروتمندترین ممالک دنیا، مثله کردن مدام امکانات  پى مدارس

کارگرى در  مهد کودک یا مراقبت از سالـمندان و سایر دستاوردهاى گذشته جنبش

» در  اروپا، تقویت و تحکیم بى امان شبکه هاى پلیسى و ماشین قهر ارتجاعى سرمایه

همه و همه خاکریزهاى پیوسته و مرکب جبهه سراسرى جنگ !! «اردوگاه دموکراسى

همیشه مفتوح سرمایه علیه کارگران و فرودستان است. بورژوازى جهانى در کلیه این 

قلمروها با تمامى زرادخانه هاى فکرى، مدنى، آموزشى، تبلیغاتى، پلیسى و 

در جنگى همیشگى و تعطیل ناپذیر است.  با توده هاى کارگر جهاناش میلیتاریستى

در خلیج، چند سال بعد در بالکان، دیروز در  سال پیش 12 آنچه امریکا و متحدانش

افغانستان و امروز در عراق انجام مى دهند صرفاً و صرفاً سطح کنکرت دیگرى از 

همین جنگ سراسرى و ابزار و مکانیسم دیگرى از ملزومات تحمیل بردگى مزدى بر 

جهان بشرى به شیوه اى باز هم بربرمنشانه تر و انسان ستیزتر است. جنگ در 

موجزترین و بلیغ ترین بیان باز تقسیم کار الزم و اضافى بین طبقه کارگر بین 

کند، بورژوازى  الـمللـى و سرمایه جهانى به زیان اولـى و به نفع دومى را دنبال می

که ایجاد، توسعه و  ه این دلیل مشخصبراى حصول این هدف به جنگ نیاز دارد، ب

تداوم فضاى جنگ و قهر ارتجاعى سرمایه یک شرط الزم زمینگیر ساختن و خفه 

کارگرى جهانى است. بهانه جنگ هر چیزى مى تواند باشد، آنچه که  نمودن جنبش

اصالً براى نظام سرمایه دارى محلـى از إعراب نیست شکل و شمایل و آراستگى یا 

 گى این بهانه است.    عدم آراست

و بربرمنشى ضد  دوم. بورژوازى امریکا به رسم همیشه در صف مقدم این توحش

کارگرى و ضدبشرى قرار دارد. اما ژست صلح طلبى دولتهاى فرانسه، آلـمان، روسیه، 

وار بخشهاى دیگر بورژوازى براى داشتن سهم مؤثر  چین و ... نیز سواى تقالى کرکس
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ل استثمار کارگران دنیا هیچ انگیزه و مبناى دیگرى ندارد. تمامى و مطلوب در حاص

فضاى رعب و وحشت و جنگ در سراسر جهان، تحمیل فضاى  اینها در آفرینش

دهشت و جنگ بر کارگران دنیا، استفاده از موقعیت جنگى براى سالخى و خلع سالح 

ر سطح زندگى و دار و کارگرى و سرانجام بهره گیرى از این ابزار براى فشار ب جنبش

با هم یکدل و هم ها ندار توده هاى کارگر جهان به نفع حراست از نرخ سود سرمایه

میثاقند. مجادالت میان اینان مجادله بر سر تقسیم غنائم جنگ، مجادله بر سر میزان 

افزونتر علیه شرائط زندگى و  سهم بخشهاى مختلف سرمایه جهانى در حاصل تعرض

میان مشروعیت و فقدان  میان دولتها مطلقاً کشمکش ر است. کشمکشکار طبقه کارگ

بر سر چند و  مشروعیت جنگ علیه سکنه کارگر و فرودست دنیا نیست، کشمکش

چون جواز این مشروعیت است. مشاجره بر سر این است که آیا دولت امریکا نیروى 

فه ارزشها باشد یا یکه تاز و بالمنازع جنگها و صاحب حصه انحصارى در توزیع اضا

اینکه بخشهاى مختلف سرمایه در داربست ائتالف کاپیتالیستى و ضد کارگرى 

فرماندهان مشترک جنگ و شرکاى راضى توزیع غنائم جنگى باشند.  "سازمان ملل"

زمین از  هکر بن مایه سیاست دولت امریکا تابعیت مطلق سکنه کارگر و زحمتکش

تمکین بى چون و چراى بخشهاى دیگر بورژوازى  ملزومات سودآورى سرمایه جهانى و

بین الـمللـى به سهم فزونتر سرمایه اجتماعى امریکا در پروسه توزیع اضافه 

ارزشهاست. بورژوازى امریکا حصول این هدف را در گرو انجام پاره اى تغییرات در 

حلقه ساختار سیاسى دنیاى موجود مى بیند. تمامى دولتهاى سرمایه دارى که تاکنون 

ارگانیک و نهاد تمام عیار منحل در برنامه ریزى سراسرى مراکز عظیم کاپیتالیستى 

باید اند مانند صندوق بین الـمللـى پول، بانک جهانى یا صندوق تجارت جهانى نبوده

بازسازى گردند. این دولتها باید تمامى  بطور بى و چون چرا براى ایفاى این نقش

یه قرارها و قرارادهاى امپریالیستى سرمایه بر طبقه کارگر ظرفیت الزم براى تحمیل کل

دولت امریکا احراز کنند. نظم جهانى سرمایه باید هر چه  را مطابق الگوهاى خاص
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شود.  دقیق تر و مؤثرتر در این راستا ورق بخورد. مسأله مطلقاً به این حد محدود نمی

ر اروپاى غربى و شمالـى و کارگرى بین الـمللـى و از جمله طبقه کارگ کل جنبش

امریکا نیز قرار است از همه سو خود را با ملزومات نظم نوین سرمایه منطبق و در 

تن دادن  داربست آن منحل سازند. نظم نوینى که استخوانبندى و تار و پودش

کارگران به ذلت بارترین شکل بیحقوقى و ستمکشى در راستاى تضمین بقاى بردگى 

ن فاز انحطاط سیستم کاپیتالیستى است. دولت امریکا استقرار این مزدى در عمیق تری

نظم بربرمنشانه را در همه مناطق دنیا با تمامى سبعیت دنبال مى کند. قطب هاى 

دیگر سرمایه جهانى مانند اتحادیه اروپا، روسیه و ژاپن در اعمال نظم تولیدى و 

اختالف اساسى ندارند.  سیاسى سرمایه به شیوه اى متناظر با شرائط بحران هیچ

سازمان "به  اختالف فرانسه، آلـمان، روسیه و چین با امریکا بر سر ارجاع این نقش

است تا از این طریق یکه تازى بالمنازع امریکا در تعیین چند و چون بازسازى  "ملل

توحشبارتر نظم کاپیتالیستى را با دخالت جمعى قطبهاى مختلف سرمایه جایگزین 

 سازند.   

سوم. سرمایه دارى امریکا از دیرباز تا امروز عظیم ترین حصه سود را در پروسه توزیع 

مى داده  ناشى از استثمار پرولتاریاى بین الـمللـى به خود اختصاص اضافه ارزش

است. متوسط نرخ تمرکز و ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعى امریکا، وسعت حوزه 

ت غول پیکر ایاالت متحده در جهان، قدرت هاى صدور و انباشت سرمایه انحصارا

رقابت تراستها و شرکتهاى عظیم امریکائى در بازار جهانى، مکان سرمایه هاى 

امریکائى در رقم زدن نرخ سود عمومى سرمایه در دنیا همه و همه به سرمایه دارى 

ر تولید شدة طبقه کارگ امریکا امکان مى داده است که بیشترین حصه از اضافه ارزش

دهد. بورژوازى امریکا به اعتبار موقعیت مسلط  بین الـمللـى را به خود اختصاص

کثیف و شرربار  همین سرمایه اجتماعى و براى حفظ این موقعیت مسلط همواره نقش

ژاندارمى سرمایه جهانى را ایفاء کرده است و همچنان ایفاء مى کند. با همه اینها 



 177/   جنبش کارگری جهانی

سبعانه ضدبشرى در وضعیت  اى ایفاى این نقشجارى دولت دژخیم امریکا بر تالش

اول در توسعه شرائط خودگسترى و  حاضر نه نشانه عروج قدرتمند براى داشتن نقش

عظیم ترى از  وار براى تبدیل بخش حوزه هاى جدید انباشت که گواه تقالئى کرکس

 ضافه ارزشافزونتر ا حاصل کار کنونى کارگران دنیا به سود سرمایه و ربودن این بخش

هر  از چنگال بلوکهاى دیگر کاپیتالیستى است. اگر در گذشته نه چندان دور گسترش

تجاوزگرى  چه بیشتر حوزه هاى صدور و توسعه ممتد قلمروهاى نوین انباشت اساس

کرد اینک کوبندگى، شدت و عمق  امپریالیستى سرمایه دارى امریکا را تعیین می

توسل به هارترین، جنایت آمیزترین و نفرت بارترین بحران سراسرى سرمایه است که 

سران  ژاندارمى نظام بردگى مزدى بر دوش ماجراجوئیها را براى حفظ موقعیت و نقش

سازد. در شرائطى که کل سرمایه جهانى زیر فشار تناقضات ذاتى  واشنگتن سنگین می

الت متحده با همه بحران مواجه است سرمایه اجتماعى ایا هاین نظام با مهمیز کوبند

مسلط خود در تقریر نرخ سودها یا چگونگى توزیع اضافه ارزشها، باز هم باالجبار  نقش

میلیارد  150با تحمل خرد کننده ترین ضربات بحران مواجه است. کسرى بودجه 

 دالرى امریکا در سال آینده فقط گوشه کوچکى از چند و چون تحمل بحران است.  

مستقیم و سراسرى بورژوازى جهانى علیه زندگى و دار و ندار  چهارم. اگر جنگ تعرض

ضد جنگ نیز باید عرصه حضور و ابراز وجود  جنبش معیشتى کارگران است پس

سراسرى توده هاى کارگر دنیا باشد و این همان چیزى است که ما امروز شاهد 

کثیر فعال واقعیت صریح و تحقق عینى آشکار آن در چهارگوشه جهان هستیم. تودة 

ضد جنگ عموماً مردم کارگر جهانند. این کارگر کارخانه، کارگر بندر و راه  در جنبش

تجارت و برق و آب و  و ترابرى، معلم مدرسه، پرستار و بهیار بیمارستان، کارگر بخش

آموز و دانشجوى کارگر زاده و در یک کالم بخشهاى مختلف طبقه  کشاورزى، دانش

هستند که نیروى فعال تظاهرات چند صدملیونى دو ماهه اخیر را  کارگر بین الـمللـى

 تشکیل مى دهند. مشارکت فراگیر، کم سابقه و پرعظمت کارگران کشورها در جنبش
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جارى ضدجنگ جاى هیچ تردید و ابهامى نیست. معضل اساسى غیبت راه حلها، 

کارگر در این دورنماها، منشورها و چاره گریهاى معین طبقاتى و کمونیستى طبقه 

، با هر کثرتى از کارزار عظیم سراسرى است. مجرد راهپیمائیها با هر طول و عرض

جمعیت و با هر درجه از مشارکت مستقیم و پرهیجان توده هاى کارگر هر چند در 

و بربریت  چندانى هم در مهار توحش هتعیین کنند جاى خود بى تأثیر نیست اما نقش

ضد جنگ باید حول یک منشور  زى نخواهد کرد. جنبشانسان ستیز بورژوازى با

شفاف دفاع از حقوق پایه اى مردم کارگر و فرودست عراق و کل طبقه کارگر جهانى 

راه خود را بسوى پیروزى باز بگشاید. اگر سرمایه دارى براى حصول پلیدترین و شوم 

ار شونده و ترین اهداف ضد انسانى مصمم است تا زندگى و بود و هست مردم استثم

 کشد، ما کارگران نیز باید متحد و مصمم در یک خیزش دنیا را به آتش ستمکش

طبقاتى به مقابله با جنگ برخیزیم. خطوط  هانترناسیونالیستى، حول یک مانیفست زند

 سراسرى ضد جنگ شامل نکات زیر خواهد بود: اساسى منشور مطالبات ما در جنبش

و سایر کشورهاى  هاى متجاوز امریکا، انگلیس ط ارتشخروج فورى و بى قید و شر .1

کارگرى جهانى باید در خیزشى سراسرى و  عضو ائتالف از عراق و خاورمیانه، جنبش

عراق  هو کل بورژوازى براى ادار جنایتکارانه امریکا و انگلیس متحد علیه هر نوع تالش

رمیانه نیرومندترین اعتراضات یا تبدیل این منطقه به لبنان یا فلسطینى دیگر در خاو

 ممکن را سازمان دهد.  

پایان دادن به حاکمیت رژیم کنونى و پیکار سراسرى علیه استقرار هر نوع دولت  .2

باالى سر توده هاى کارگر و فرودست در جامعه عراق، رژیم صدام باید بدست کارگران 

یتالیستى دیگر نباید و زحمتکشان عراق سرنگون شود، به همانگونه که هیچ دولت کاپ

 در جامعه عراق مستقر گردد.

بازسازى جامعه عراق و برنامه ریزى کار و تولید و نظم اجتماعى حق مسلم و بى  .3

چون و چراى طبقه کارگر عراق است. شر کلیه دولتهاى کاپیتالیستى، سازمانهاى بین 
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بورژوائى و ارتجاعى  ونیو.. یا هر اپوزیس "سازمان ملل"الـمللـى سرمایه دارى از نوع 

عراق  عراق باید از هر نوع مداخله در سرنوشت کار و زندگى سکنه کارگر و زحمتکش

جامع االطراف، سراسرى و جهانى براى برقرارى  هبراى همیشه کوتاه شود. مبارز

سازمان شورائى کار و تولید توده هاى کارگر در جامعه عراق وظیفه عاجل و اساسى 

 الـمللـى است.  کارگرى بین جنبش

مردم کارگر عرب و کرد، متولد بغداد یا سلیمانیه، بصره یا کرکوک، همچون کل  .4

مردم کارگر در هر گوشه اى از جهان هیچ نوع خصومت، اختالف و جنگ و ستیزى با 

، زبان، لهجه و آداب و رسوم کردى یا عربى، نه هیچ هویت هم ندارند. شکل لباس

کارگر و فرودست بودن آنها هیچ  ها مى دهد، نه در اساسمتمایز و مختلفى به آن

آورد، نه در بنیاد استثمار شدن و بیحقوق بودن آنها توسط سرمایه  تغییرى پدید می

نهد. آنان همگى همراه با همه کارگران جهان بردگان مزدى  تفاوتى بر جاى می

اج وحشیانه ترین سرمایه، آم نظم تولیدى و توحش هسرمایه، زنجیرشدگان نفرین شد

تعرضات و اشکال ستم سرمایه اند. ناسیونالیسم اعم از عربى و کردى و مذهب اعم از 

صرفاً و صرفاً ابزار توهم سازى سرمایه براى تحکیم  شیعه و سنى و هر شکل دیگرش

طوق بردگى مزدى کارگران و وسیله سالخى فکر و مغز و ذهن توده هاى کارگر در 

یت پیشه بورژوازى است. دولت بعث عراق به همان اندازه دشمن دستان تبهکار و جنا

مشترک کل کارگران عرب و کرد است که احزاب مرتجع ناسیونالیست کرد دشمن 

مزورانه احزاب مزبور همراه با تمامى  مشترک همه این کارگران است. تالش

ى ایجاد یک ونهاى تا مغز استخوان ارتجاعى مذهبى و ناسیونالیستى دیگر برایاپوزیس

حکومت فدرال و تحمیل بربریت سرمایه دارى بر کارگران زیر نام و نشان فدرالیسم 

کارگرى جهانى بشدت محکوم گردد. استقرار سازمان شورائى کار و  باید توسط جنبش

تولید و نظم اجتماعى در کل مناطق عرب نشین و کردنشین با حضور مستقیم و مؤثر 
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عرب یگانه راه رهائى بشریت کارگر و فرودست این منطقه شورائى کل کارگران کرد و 

 است.   

و سایر اعضاء ائتالف امپریالیستى  دولتهاى اشغالگر و جنایت پیشه امریکا، انگلیس .5

سرمایه موظفند که کل خسارات اقتصادى و اجتماعى ناشى از جنگ بربرمنشانه 

هزینه هاى شرربار  کاهشعراق را از محل  تحمیل شده بر مردم کارگر و زحمتکش

تسلیحاتى و نظامى خود و فقط از این محل در سریعترین زمان ممکن جبران نمایند. 

این دولتها باید تمامى هزینه هاى الزم براى ترمیم ویرانیهاى جنگ از خانه و 

بیمارستان و مدرسه و راه و جاده گرفته تا معالجه و درمان مجروحین و همه چیزهاى 

 سازمان شورائى کار و تولید و نظم اجتماعى کارگران عراق پرداخت کنند. دیگر را به 

و  کلیه عناصر جنگ افروز هیئت حاکمه کاپیتالیستى کشورهاى امریکا، انگلیس .6

سایر اعضاء ائتالف باید بعنوان مجرمان جنگى در یک دادگاه کارگرى متشکل از 

 اکمه و مجازات شوند. کارگرى بین الـمللـى ضد جنگ مح نمایندگان جنبش

کارگرى بین الـمللـى تنها و تنها نیروئى است که اگر بخواهد مى تواند  جنبش .7

طبقه کارگر عراق را در غلبه بر وضعیت موجود، در مجبور نمودن ائتالف امریکا محور 

دولتهاى متجاوز کاپیتالیستى به خروج بى قید و شرط از خاورمیانه، در سرنگونى رژیم 

سرمایه دارى، در برپائى سازمان شورائى کار و تولید و نظم اجتماعى، در وارد بعثى 

نمودن فشار هر چه سنگین تر بر بورژوازى بین الـمللـى و دولتهاى اشغالگر براى 

پرداخت خسارات جنگى به توده هاى کارگر عراق یارى نماید. این کار در گرو آن 

شعارها متحد شده و خود را سازمان ضد جنگ حول این مطالبات و  است که جنبش

 دهد. 

مجرد سازمان دادن تظاهرات و راهپیمائى هاى ضد جنگ در شهرها و ممالک  .8

از عراق مطلقًا  مختلف دنیا براى خروج بورژوازى متجاوز و اشغالگر امریکا یا متحدانش

کفایت نمى کند. وقت آن رسیده است که به شیوه هاى کار و تاکتیکهاى سیاسى 
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و  مؤثرتر متوسل شد. باید تمامى کارخانه ها، بنادر، شبکه هاى حمل و نقل، مدارس

دانشگاهها و کلیه و مراکز کار و تولید در دنیا را به عرصه جنگى طبقاتى علیه 

بورژوازى و دولتهاى متجاوز تبدیل کرد. باید چرخ کار و تولید را در همه جا از 

اضافه ارزشها را با  سرمایه براى افزایش فرو انداخت. باید طوفان توحش چرخش

انسداد مجارى تولید سود پاسخ  گفت. باید کل پروسه بازتولید سرمایه را در همه 

 ، راهبندانها، تظاهرات و راهپیمائیها مختل ساخت. مناطق گیتى با اعتصاب، اعتراض

ست پردازیهاى ، از درون سیادهه هاست که ارتجاع بورژوازى از تمامى تریبونهایش .9

نفرت بار نئولیبرالیستى، از سکوى ترفند و خدعه سوسیال دموکراسى، از بلندگوى 

ارتجاع دینى، از شیپور فریب سوسیالیسم  هتوهم آفرین ناسیونالیسم، از منبر پوسید

بار سندیکالیستى کوشیده  روسى و باالخره از زیر علم و کتل تمکین طلبى چندش

القاء کند که سرمایه دارى ماندگار و شکست ناپذیر است. وقت  است تا به کارگران دنیا

این چند  هآن است که مشتهاى آهنین طبقاتى را از همه جهت بر دیواره هاى پوسید

کارگرى در پیشینه پرافتخار  ضلعى دروغین ارتجاع کاپیتالیستى فرو کوبیم. جنبش

ر انترناسیونال اول، در کمون و در مقاطع معینى از این پیکار عظیم تاریخى، د پیکارش

فراکشید. ها و در انقالب اکتبر، بورژوازى جهانى را به سرنوشت سازترین چالش پاریس

سراسرى  طبقه کارگر جهانى حى و حاضر از این ظرفیت برخوردار است که در جنبش

ضد جنگ با طرح منشور مطالبات پایه اى خود و با بسیج نیروى شگرف مقاومت و 

در برابر سرمایه جهانى به دفاع متحد طبقاتى از طبقه کارگر عراق  خویش همبارز

 خود را به پیروزى برساند.  برخیزد و خیزش
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 2007فوریه               محافظه کاران بورژوازی و معضل بیکاری در سوئدنو

   

ومحافظه حدود نیم میلیون از جمعیت متقاضی کار در جامعه سوئد بیکارند. ائتالف ن 

در طول سال پیش، با سازمان دادن   کاران بورژوازی در چند سال گذشته به ویژه

بر  و دروغ پردازیها حول داشتن راهکارهای الزم برای غلبهها وسیع ترین عوامفریبی

توانست رقبای سیاسی درون طبقه خویش را به حاشیه قدرت دولتی  معضل بیکاری!!

شین نظم سیاسی سرمایه احراز کند. احزاب نومحافظه فرو راند و نقش مسلط را در ما

از کارگران سوئد را به نفع   حتی شمار کثیریها کار در گرد و خاک این سیاه بازی

خویش به پای صندوقهای رأی بردند. یک نکته جالب در این میان آن بود که طیف 

وار آنها نیز و چپ همجها نیروهای رقیب از جمله سوسیال دموکراسی، سران اتحادیه

در مقابل شعبده بازیهای نومحافظه کاران چیز زیادی برای گفتن نداشتند. هر دو 

کردند. سوسیال دموکراسی و طیف رفرمیسم چپ به می طرف بر معضل بیکاری تأکید

اندازه کافی خلع سالح بودند زیرا در کارنامه چند ساله دولت خویش هیچ گزارشی از 

یت بیکاران برای طرح نداشتند. نومحافظه کاران اما هیچ نوع گرهگشائی در وضع

ون بودند و این تنها برگ برنده آنان برای توفیق در یسالهای طوالنی در اپوزیس

عوامفریبی بود. انتخابات با پیروزی محافظه کاران پایان یافت و متعاقب آن 

مونها و بیکارسازیها در بخشهای مختلف اقتصادی، خواه در قلمروهای تحت کنترل ک

استانداریها و خواه در مراکز خصوصی کار و تولید رو به توسعه رفت. آنچه در سوئد و 

کارگر در سراسر های برای طبقه کارگر سوئد رخ داده است حدیث زندگی کل توده

دنیاست. احزاب راست و چپ سرمایه در همه جا با سبقت گیری تمام از همدیگر در 

کنند که گویا معضل می و تولید توهم، به کارگران القاءجعل واقعیات و پرداختن دروغ 

این یا آن جامعه سرمایه داری است!!! گویا ریشه این معضل در  بیکاری پدیده موقت

معین قرار دارد!!! گویا هر چه رشد های آهنگ کند رشد اقتصادی سرمایه در دوره
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های با توسعه بخشگویا  گردد!!می از دامنه بیکاری کاستهاقتصادی بیشتر باشد 

و در یک کالم گویا اساساً بیکاری  !!توان آهنگ بیکاری را کاهش دادمی دولتی اقتصاد

توان می پدیده گذرای نظام کاپیتالیستی است و با اتخاذ راهبردهای درست اقتصادی

 ن معضل وسیع اجتماعی غلبه نمود!!در همین نظام بر ای

ون بورژوازی، رفرمیسم ی، احزاب حاکم و اپوزیسسرمایه داریهای سرمایه داران، دولت 

و تمامی جریانات آویزان به راه حلهای اصالح طلبانه در نظام سرمایه ای راست اتحادیه

و در اند که گفتیم تحلیل و طرح و بررسی کردهای داری، مسأله بیکاری را به شیوه

کارگر دنیا منتقل های ودهاین راستا دنیائی خرافه و توهم و وارونه انگاری را به ذهن ت

ساخته اند. واقعیت این است که بیکاری پدیده درون جوش، سرشتی و غیرقابل 

تفکیک شیوه تولید سرمایه داری در همه ادوار حیات تاریخی آن است. در هیچ جامعه 

برای رفع واقعی بیکاری وجود ندارد. هیچ متفکر ای سرمایه داری هیچ راه چاره

استگذار، هیچ اقتصاددان و هیچ مصلح بورژوازی قادر به پیچیدن بورژوازی، هیچ سی

برای مقابله با موج بیکاریها در سیطره نظام بردگی مزدی نمی باشد. ای هیچ نسخه

پدیده بیکاری را باید با دیدی طبقاتی و مارکسی شناخت و راه مقابله با آن را 

ری و برای محو کار مزدی یکراست و بی تردید در بطن پیکار سراسری ضد سرمایه دا

واقعی اجتناب های و شالودهها طبقه کارگر جستجو نمود. در مورد شناخت ریشه

توان به صورت بسیار مختصر به موارد زیر می یری بیکاری در جامعه سرمایه داریناپذ

 اشاره نمود.

. بذر بیکاری با تمامی قدرت رویش در لحظه لحظه حیات رابطه خرید و فروش 1 

» وی کار به اندازه کافی موجود است. این درونمایه واقعی سرمایه است که: نیر

عام سیستم سرمایه داری مفروض باشد، هر بار در جریان انباشت های هنگامی که پایه

« گرددمی رسد که تکامل بارآوری اجتماعی نیرومندترین اهرم انباشتمی درای نقطه

ه سرمایه داری روند انباشت سرمایه با روند ( به بیان دیگر در جامع 1)کاپیتال ج 
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تکامل بارآوری اجتماعی کار و به کار انداختن حجم بسیار عظیم تری از مواد خام و 

ماشین آالت و کالً سرمایه ثابت، به کمک مقدار بسیار کمتری نیروی کار به طور 

ه تر، کامل عجین و ارگانیک است. سرمایه به طور مستمر در تکاپوی انباشت انبو

تولید، استفاده از حداقل نیروی کار برای تولید هر چه عظیم تر های کاهش هزینه

محصول، افزایش قدرت رقابت، چنگ انداختن بر بازارهای وسیعتر، تصاحب سهم 

به این معنی ها تولیدی در سطح بین المللی است. همه اینهای کالن تر اضافه ارزش

عین حال پروسه تالش سرمایه داران برای بهره  است که پروسه بازتولید سرمایه، در

گیری حداکثر از نیروی کار موجود و کاهش جزء متغیر سرمایه در مقابل جزء ثابت 

این تغییر در ترکیب فنی سرمایه یعنی نمو توده وسائل تولید نسبت به » آن است. 

حجم نیروی کاری که حیات بخش آنهاست، در ترکیب ارزشی سرمایه یعنی در 

گردد. مثالً اگر می فزایش جزء ثابت سرمایه ارزش، به زیان جزء متحرک ان منعکسا

شد بعدًا می صرف نیروی کار %50صرف وسائل تولید و  %50سابقاً از سرمایه معینی 

در نیروی کار  %20آن در وسائل تولید و  %80در نتیجه ترقی درجه بارآوری کار 

توضیح نیست که روند مورد بحث بطور مداوم  الزم به )همان جا( « شود..می گذاشته

با پروسه توسعه انباشت سرمایه و نیاز به نیروی کار جدید همراه است. آنسان که به 

رغم سرکشی تعیین کننده فرایند تکامل بارآوری کار، شمار مطلق کارگران یک واحد 

هد. مسأله تواند حتی به افزایش خود ادامه دمی صنعتی، یک قلمروکار یا یک جامعه

بسیار اساسی در این گذر این است که فرایند دوم یعنی پروسه افزایش شمار مطلق 

یا جبری ندارد و حتی با فرض ثابت   نیروی کار به هیچ وجه خصلت ثابت، همیشگی

تواند به خارج ماندن خیل عظیم کارگران از بازار خرید و می ماندن جمعیت یک کشور

کارگر را در دستور کار های و بیکارسازی وسیع تودهفروش نیروی کار منتهی شود 

. تاریخ سرمایه داری همه جا با این فرایند آمیخته است. در صاحبان سرمایه قرار دهد

بوده   همین جامعه سوئد در طول همین چند سال ما شاهد وقوع بی امان این پروسه
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 ,VOLVO, ERIKSSON, ICA, TELIAو هستیم. انحصاراتی چون 

FARMACIA, ASTRA   و صدها شرکت دیگر درست به موازات انباشت

عظیمتر سرمایه و باال بردن بیشتر و بیشتر بارآوری کار به بیکارسازی وسیع نیروی 

خود دست زده اند. در همین روزهای جاری انحصار های بازتولید سرمایه  کار در حوزه

میلیارد کرونی خود تصمیم  60غول پیکر داروئی فارماسیا در کنار گزارش سود ساالنه 

 کارگر را نیز به همگان اطالع داده است.  3000به اخراج 

. سرمایه داری در پایه وجودی خود محکوم به غلطیدن در ورطه بحرانهای 2 

سرنوشت ساز اقتصادی و اجتماعی است. سرمایه کلیه دستاوردهای علمی، تکنیکی، 

 وند تولید سود و سود انبوهتر منحلآموزشی، اجتماعی و همه نوعی بشریت را در ر

سازد. به طور بی امان با استمداد از بارآوری عظیم تر کار، حجم و دامنه انباشت را می

دهد و درست در متن همین فرایند تنها سرچشمه واقعی تولید می غول آسا توسعه

ی دارد. سازد. این امر سیر تنزل نرخ سود را در پمی اضافه ارزش را محدود و محدودتر

بحران ستیز اندرونی سرمایه به صورت های که اگر چه زیر فشار مکانیسمای پروسه

گردد اما الجرم و به طور محتوم به تنزل تعیین کننده نرخ می کوتاه مدت کند یا مهار

شود و کل روند بازتولید سرمایه را در مقیاس گسترده می منتهیها سود سرمایه

کند. بحرانهای سرمایه داری اخراج عظیم می ر اخاللاجتماعی و گاه جهانی دچا

 فروشنده نیروی کار را به دنبالهای میلیونی و در شرائط موجود میلیاردین توده

آورد و بخش عظیمی از سکنه کره زمین را به ورطه بیکاری و محرومیت از ابتدائی می

 راند. می ترین امکانات معیشتی فرو

ری کار پدیده خودپو و اندرونی سرمایه است اما این نیز . گفتیم که تکامل بارآو3 

درونمایه حیاتی نظام سرمایه داری است که همه چیز را و کل هستی بشر را صرفا از 

زاویه سود، از زاویه تولید اضافه ارزش بیشتر و بیشتر و به بیان دقیق تر از منظر 

همین راستا سرمایه داران دنیا بیند. در میها انباشت و بازانباشت کوه پیکرتر سرمایه
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در کنار سیر تصاعدی بی مهار باال رفتن بارآوری کار اجتماعی نه فقط حاضر به قبول 

روزانه کار کوتاهتر کارگران نیستند، که به طور مدام در صورتی که بتوانند این روزانه 

ممالک دهند. در همین لحظه حی و حاضر کارگران سنگاپور یکی از می کار را افزایش

کنند. در سال گذشته ساعات می ساعت در هفته کار GNP ،70دارای باالترین میزان 

ساعت  8ساعت به  7کار کارگران آلمان یکی از بزرگترین قطبهای صنعتی دنیا از 

 48ساعته را با  40فزونی گرفت. در همین سوئد سرمایه دارن تالش دارند تا هفته کار 

ح بین المللی و تاریخی کافی است در نظر بیاوریم که ساعته جایگزین سازند. در سط

ساعته را با قدرت پیکار خویش بر  8کارگران اروپا در اوایل قرن بیستم روز کار 

بورژوازی تحمیل کرده اند، اما در اوایل قرن بیست و یکم کارگران انگلیس و بسیاری 

و از همه مهمتر به جاهای دیگر به طور واقعی، زیر فشار نیازهای حاد زیستی خود 

ساعت و گاه  44دلیل موقعیت ضعیف خویش در مبارزه طبقاتی به طور متوسط 

کنند. این فرایند متضاد یعنی افزایش پرشتاب بارآوری کار اجتماعی در می بیشتر کار

یکسوی و افزایش یا حداقل ثابت ماندن روزانه کار از سوی دیگر به نوبه خود پروسه 

    کند. می را تشدیدبیکارسازی کارگران 

. بر خالف جار و جنجالهای عوامفریبانه دولتهای سرمایه داری یا نمایندگان فکری و 4 

اقتصاددانان بورژوازی، وجود ارتش وسیع بیکاران در جامعه سرمایه داری، مادام که 

تهدیدی علیه اساس هستی سرمایه داری نباشد، نه معضل سرمایه که یک نیاز واقعی 

ازتولید رابطه خرید و فروش نیروی کار است. سرمایه داران به این ارتش نیاز پروسه ب

دارند تا از این طریق رقابت درون بردگان مزدی سرمایه را تشدید سازند و بهای 

نیروی کار را با مدد از این رقابت دهشتبار ناشی از نیاز کارگران، به حداقل ممکن 

ان، سیاستگذاران و بانیان نظم تولیدی کاهش دهند. از این که بگذریم دولتمرد

سرمایه با تمامی عقب ماندگی فکری هولناک منبعث از مکان و نقش تاریخی خود، باز 

دانند که سرمایه داری بدون بیکاری هیچ قابل تصور نیست. به همین می هم خوب
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 دلیل جار و جنجال آنان پیرامون اهمیت حل معضل بیکاری!!! به همان اندازه واقعی

 است که حقوق بشر و عدالت و آزادی و انسانیت آنها واقعیت دارد!!!! 

نظام سرمایه داری به همه دالئل باال زادگاه بیکارسازیها و بیکارماندنهای عظیم  

انسانهاست. اینکه چرا سرمایه داران و نمایندگان فکری بورژوازی به رغم این حقیقت 

آن، اینهمه در باره بیکاری و ضرورت و حتی به رغم وقوف خویش بر گریزناپذیری 

کنند. موضوعی است که ریشه آن را باید در بنیاد باژگونه پرداز می کاهش آن غوغا

اقتصاد کاالئی و شیوه تولید سرمایه داری جستجو نمود. عصاره حرف سرمایه داران و 

 آن است که توده وسیع بردگان مزدی« حل معضل بیکاری» دولت آنها در رابطه با 

باید در هر نقطه جهان به نازل ترین دستمزدهای ممکن تن دهند تا از این طریق 

بهای بازتولید نیروی کار به صورت سراسری به حداقل ممکن تنزل نماید. در چنین 

شرائطی سرمایه اجتماعی هر کشور و سرمایه جهانی کالً موفق خواهند شد نیروی کار 

مزد استثمار کنند، این امر به سرمایه جهانی هر چه بیشتری را با کمترین میزان دست

فرصت خواهد داد تا چند صباحی بیشتر وجود بختک وار خود را بر هستی بشریت 

 تحمیل نماید. 

تمامی هیاهو و داد و قال نومحافظه کاران بورژوازی سوئد پیرامون پدیده بیکاری یا  

باال هیچ چیز دیگر را  نام نهاده اند، سوای هدف« !! Utanförskap»آنچه که آنان 

دنبال نمی کند. درست همانگونه که هیاهوی وسیع طیف رقبای طبقاتی آنها، سران 

سوسیال دموکراسی، حزب چپ و جمعیت سبزها نیز هیچ راهی به هیچ گشایشی در 

معضل بیکاری کارگران سوئد در هیچ سطحی نداشته است و در آینده نیز نخواهد 

و هیچ طرح و برنامه و سیاست سرمایه داران قادر به حل داشت. هیچ دولت بورژوازی 

مشکل بیکاری در هیچ کجای دنیا نیست. در همین راستا مبارزه طبقه کارگر علیه 

بیکاری نیز به هیچوجه نمی تواند و نباید در دائره مطالبه کار از دولتها و سرمایه داران 

ی اشتغال و فرار از بیکاری سر و محدود گردد. اساساً این کارگران نیستند که باید برا
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دست بشکنند و زیر فشار نیاز به کار به تمامی انتظارات جنایتکارانه سرمایه تن دهند، 

کاماًل بالعکس این سرمایه داران و دولت آنهاست که باید برای راضی ساختن انسانهای 

 شهروند به کار، به همه شرط و شروط و خواستهای کارگران تن دهد. 

و جهانی از مکنت و اند ها در طول سالیان دراز، نسل بعد از نسل کار کردهانسان 

امکانات را پدید آورده اند. حاصل اینهمه تالش و کار و تولید و فکر و ابتکار و آموزش، 

امروز یکجا به صورت سرمایه بر هم انباشته شده است و به جای آنکه در خدمت 

عمیقاً معکوس به ضد زندگی و نیاز و معاش و  ایمعیشت و رفاه بشریت باشد، به گونه

متوالی های رفاه و آزادی و رشد آنها مبدل گردیده است. حاصل کار و تولید نسل

کارگر دنیا امروز به چنان هیوالی مخوف قدرتمندی تبدیل شده است که های انسان

نوع امکان  میلیارد تن از همین انسانها را از کار بیکار و سپس به جرم بیکاری از هر

سازد. این نظام سرمایه داری است که زیر فشار تناقضات حاد می ادامه معیشت محروم

کند و این فقط نظام بشرستیز می درونی خود بیکاری را در وسیعترین سطح تولید

نماید، مورد تعرض و می بردگی مزدی است که باید به خاطر آنچه بر بشریت تحمیل

کاری جرم هیچ کارگری نیست. سرمایه است که کارگر را از بی  آماج حمله قرار گیرد.

کند و الجرم سرمایه است که باید پاسخگوی کلیه نیازهای معیشتی و می کار بیکار

رفاهی و اجتماعی کارگران باشد. کارگر بیکار باید از همان درآمد و امکانات و حقوق 

ار است. مجرد اینکه اجتماعی برخوردار باشد، که هر شهروند شاغل دیگر برخورد

دارند، قاطع ترین، مستندترین و می انسانها آمادگی خود را برای کار کردن اعالم

براترین سند را برای بهره مندی کامل خود از کل حقوق اقتصادی، مدنی و همه 

نمایند. فقدان کار و کمبود زمینه اشتغال، جرم سرمایه و می اشکال رفاه اجتماعی ارائه

 داران است و آنانند که باید تاوان معضالت سودجوئی خود را بپردازند.  سرمایه دارا

خواست اساسی دیگری که باید بر سرمایه داران و دولتهای سرمایه داری تحمیل  

ی ه است. در شرائطی که رشد غول آساروزان نمود کاهش چشمگیر ساعات کار 
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ر کارگر را صدها بار اخیر محصول اجتماعی کار ههای بارآوری کار، در طول دهه

های افزایش داده است و در شرائطی که میزان اضافه ارزش تولید شده توسط توده

دور افزون تر گردیده است، کارگران همه جای های کارگر جهان میلیونها بار از گذشته

دنیا شاهد باال رفتن روزانه کار از یکسوی، کاهش هولناک دستمردها از سوی دیگر و 

م با گرسنگی یک میلیارد نفر از همزنجیران خویش هستند. جنبش بیکاری توأ

طبقاتی شورائی و سراسری ما برای برخورداری همه شهروندان جهان اعم از شاغل و 

بیکار و زن و مرد و پیر و کودک، از کلیه مایحتاج زیستی و رفاهی و امکانات اجتماعی 

 30ساعت کار روزانه و  6گردد.  باید با مبارزه برای کاهش چشمگیر ساعات کار همراه

 ساعت کار در هفته حداکثر زمانی است که انسانها حتی در همین جهنم سرمایه داری

      توانند برای سرمایه داران کار کنند.می

تحمیل مطالبات باال بر نظام سرمایه داری موضوعی نیست که در محدوده مبارزات  

وع تفکیک میان بیکاران و کارگران شاغل و هر بیکاران امکان پذیر باشد. اساساً هر ن

برای جنبش  آنان تالشی سترون و زیانبارنوع نسخه پیچی برای حل جداگانه معضالت 

کارگری است. این کل طبقه کارگر است که باید برای بهره مندی کامل بیکاران از 

کار  د که کلیه حقوق اشتغال به صورت سراسری بپا خیزد. باید به طور قاطع اعالم کر

کردن و نکردن مالک تضمین معیشت و رفاه و حقوق اجتماعی انسانها نیست. نفس 

اینکه آدمها وجود دارند و مجرد اینکه آنان در جستجوی ایفای نقش اجتماعی خود 

هستند باالترین مالک برای تضمین جامع االطراف همه حقوق معیشتی و رفاهی 

حمیل این مطالبه محق و انسانی علیه سرمایه آنهاست. طبقه کارگر سوئد باید برای ت

داران و دولت سرمایه داری بپا خیزد و خود را سازمان دهد. این نکته نیز بسیار 

اساسی است که مبارزه برای استیفای این حقوق چیزی نیست که در داربست 

سرمایه ساالر بگنجد. تحقق این هدف در گرو سازمانیابی شورائی یک های اتحادیه

کارگر است. وظیفه تک تک ما های ش رادیکال ضد سرمایه داری توسط همه تودهجنب
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کارگران در سراسر جامعه است که ضرورت مبارزه متحد و سازمانیافته برای تحمیل 

این خواست بر طبقه بورژوازی را به موضوع گفتگو، تالش و مبارزه لحظه به لحظه 

معه و جهان تبدیل کنیم و بسط خویش در هر محیط کار و تولید و در سراسر جا

  دهیم. 
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 2010فوریه     کدام جنبش، با کدام مطالبات وعلیه کدام نظام؟ هشتم مارس

 

دلباختگان اصالح سرمایه داری هیچ فرصتی را برای انحالل مبارزات کارگران در نظم 

ری طبقه بردگی مزدی و برای بستن سد بر سر راه هر نوع اعمال قدرت ضد سرمایه دا

کارگر از دست نمی دهند. بحث بر سر بی نقابان نیست، سخن از نقابداران است، 

گوناگون استتار کرده های مصلحانی که هویت خود را نسل بعد از نسل، زیر پوشش

اند. هشتم مارس برای اینان، برای رفرمیسم راست و چپ درون جنبش کارگری یکی 

آهنین اتصال میان بی های اعت اختفای حلقهاز این فرصت هاست. بنیاد کار این جم

با تضادهای سرکش درون رابطه سرمایه است  موجود بشرهای و سیه روزیها حقوقی

برای این کار میدان جدال زنان کارگر دنیا علیه نکبت و ادبار نظام سرمایه داری  و

ساز و رویکردهای زیادی با  یکی از آماده ترین میدان هاست. در درون این میدان

های نشان به رغم خط وکه هائی رویکردها و گروهصف بسته اند.  کارهای گوناگون

سرچشمه   . این میثاق که:را امضاء کرده اند مشترک میثاق یکمخالف همدیگر، پای 

و فجایع انسانی دامنگیر توده وسیع زن به هر کجای تاریخ قابل پیوند ها بی حقوقی

سرمایه داری ندارد!! که نسخه عالج همه دردهای زنان است اما ربطی به شیوه تولید 

استوار توسعه صنعتی و انکشاف مدنی نظام بردگی مزدی آویزان های عالم به دکل

است!! که جنبش رفع نابرابری زنان یک جنبش دموکراسی طلبانه و آزادی خواهانه 

 !!!جدا از مبارزه ضد سرمایه داری استای پدیده« همین دلیل» است و به 

را جنجال ها هشتم مارس فرصتی برای طیف رفرمیسم است تا همه این باژگونه سازی

کند. در جامعه ایران، جائی که فاجعه کشتار هر نوع  حقوق زن شرط جبری بازتولید 

های سرمایه است و نظام سرمایه داری سالح زهرآگین مذهب را هم بر همه سالح

از همه جای دیگر داغ ها روش این وارونه بافیکشتار جمعی خود افزوده است، بازار ف

تر است. واقعیت این است که در شرائط موجود جهان، یک اصل از همه اصول هستی 
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بدیهی تر، صائب تر و خلل ناپذیرتر است. بدون ستیز مستمر متکی به افق شفاف فرا 

یچ یک از رفتن از مناسبات کار مزدوری، هیچ تخفیف پابرجا و تعیین کننده ای، در ه

اجتماعی انسان عصر، در هیچ سطحی و به هیچ میزانی نمی توان های دردها و رنج

پدید آورد. هیچ نوع ستمکشی، هیچ شکل بی حقوقی، هیچ فرم فقر، هیچ میزان 

نابرابری و هیچ نوع فاجعه انسانی نیست که ساز و کار موجودیت یا رمز بقای خود را از 

ارزش استخراج نکند. بر همین اساس هیچ سطحی از  تار و پود رابطه تولید اضافه

اگر که قدرت اثر گذار  ،تقلیل در هیچ کدام این فجایع جهانشمول بشری مقدرو نیست

 جنبش نیرومند ضد سرمایه داری برای تحقق این تقلیل وارد میدان نشود. 

ای استخوانبندی و ابراز وجود چنین جنبشی نیازمند صف آرائی و خیزش آگاه طبقه

است که در هستی خود ظرفیت ایفای این نقش را دارد و اتفاقًا تنها و تنها، بر پایه 

حمل همین ظرفیت و امانت سترگ تاریخی است که از همه طبقات یا نیروهای 

که ای گردد. این طبقه، بسیار آشناست، پرولتاریا است، طبقهمی اجتماعی دیگر متمایز

عظیم ترین فشار استثمار که کامالً بالعکس شاخص واقعی هویتش نه توان تحمل 

قدرت نهفته او برای احتراق آگاه، انفجار نقشه مند، ویرانسازی دنیای کهنه و معماری 

و بدون پیوند درونی فعال با جنبش ضد جهانی تازه است. زنان به صرف زن بودن 

را که این قادر به تغییر واقعی وضعیت موجود خود نیستند زی سرمایه داری این طبقه

. نفس زن بودن نه گواه اسارت الزامی در وضعیت جزء انداموار نظام بردگی مزدی است

کارساز برای پاره های است و نه دسترسی حتمی به اهرم« زنجیرهای رادیکال» 

گوید. درست همان گونه که مجرد مرد می ساختن بندهای مسلوب الحقوق بودن را باز

با هم نیست. ها هیچ یک از این دو شاخص و اجماع آنبودن، هیچ دلیلی برای حضور 

این همان کتیبه ایست که خیل کثیرسپاهیان نقابدار اصالح نظام سرمایه داری از 

بعدی طیف رفرمیسم چپ های نما تا رده« کمونیست« »انقالبی»دوآتشه ترین محافل 

اق صف آرائی قادر به قرائت پراتیک آن نیستند. هشتم مارس اگر قرار است روز میث
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های چیز روز بازکاوی ریشههر برای تغییر وضعیت موجود زنان باشد، باید قبل از 

واقعی این وضعیت در مدار هستی سرمایه و روز جستجوی قدرت کارای تعرض علیه 

این هستی گردد. بدون رجوع به ریشه نمی توان به کالبدشکافی واقعی های پایه

ب دامنگیر زنان در وجود سرمایه است. نظام معضل پرداخت و ریشه تمامی مصائ

سرمایه داری کارگاه مسخ هر حقیقتی است. نقد رفرمیستی سرمایه داری همه 

گیرد و تبیین ستم می کارافزارهای انتقادی خویش را از همین کارگاه به عاریه

دیگرش با های جنسی را نیز بسان همه تحلیلهای جنسی، مردساالری یا نابرابری

در همین جا به این نکته نیز اشاره کنم، جماعتی از کاود. می کارافزارهاهمین 

گیرند از می هنگامی که زیر فشار انتقادات رادیکال ضد کار مزدی، قرارها رفرمیست

 کنند، دست پیشمی موضعی عمیقاً سرمایه ساالرانه، طریق فرار به جلو را انتخاب

اگر بانی و باعث بی حقوقی زن را نظام »نمایند که می نهند، بساط موعظه پهنمی

و حقوق مدنی زنان مبارزه سوسیالیستی ها سرمایه داری بدانیم آنگاه حصول آزادی

های شود و به این ترتیب مرز میان جنبش ضد سرمایه داری و جنبشمی تلقی

بسیار ناشیانه به ها این بخش از رفرمیست«!! گرددمی دموکراسی طلبانه مخدوش

زنند. کل بی حقوقی زنان در منظر و مشرب آنان حق فروش نیروی کار، می کاهدان

برابری بهای نیروی کار زن و مرد، امکان مشارکت زنان در امور برنامه ریزی یا اجرائی 

نظم تولیدی، سیاسی و مدنی سرمایه و حق دخالت آنان در تحمیل این نظم 

مسائل است!! اینان عشاق سینه  کارگر و نوع اینهای کارگرکش و بشرستیز بر توده

و حقوق زنان را نیز مالط و مصالح مورد نیاز اند «سرمایه داری دموکراتیک»چاک 

زن « حقوق» دانند. پیداست که این روایت از می آرایش دموکراتیک سرمایه داری

 حق دارد که اوالً بانی و باعث بی حقوقی زنان را نظام بردگی مزدی نداند و ثانیاً برای

هیچ نیازی به مبارزه علیه اساس کار مزدی نبیند. رفرمیسم « حقوق» حصول این 

ابعاد ماجرا زمانی که به جهنم سرمایه کند اما می پدیده حقوق زن را اینگونه نگاه
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 داری ایران و به حوزه نقدپردازی یا راهبردنمائی رفرمیسم در درون این جهنم مربوط

گردد. در اینجا مذهب فقط سالح قتاله می ه ترشود، باز هم عظیم تر و پیچیدمی

سرمایه برای تعرض هر چه درنده تر علیه زن نیست، بلکه در همان حال پرده ساتر و 

ستبری بر سر و روی مفصلبندی واقعی میان بی حقوقی زنان و رابطه تولید اضافه 

درت دولتی کاربرد اخیر مذهب در اینجا و در دست بورژوازی اعم از ق ارزش نیز هست.

اصالح طلب دینی درون و حاشیه قدرت سیاسی و یا های ونیمسلط سرمایه، اپوزیس

حتی محافل در حال جدال با جمهوری اسالمی، شرائط خاصی را پدید آورده است. 

شرائطی که از یک سوی مذهب را سپر بالی سرمایه و پوششی برای استتار بربریت بی 

ست و از سوی دیگر، هم سرمایه داری و هم مرز سرمایه داری علیه زن ساخته ا

مذهب را به شلیک آخرین تیر ترکش توحش علیه هر میزان اعتراض و مبارزه زنان 

بسیار ای واداشته است. این امر به نوبه خود سرنوشت سرمایه و مذهب را به گونه

 ریختا یکتراژ –کمدی های پیچیده به هم پیوند زده است. شاید این نیز یکی از بازی

نظام سرواژ در اروپای قرن مرگ مذهب و  اصالح همزمانی پروسه بخواهد که باشد

مذهب در ایران قرن بیست و یک مرگ نوزدهم را با روند همپوی مرگ سرمایه و 

جایگزین سازد. این بحثی است که جای باز کردن آن در اینجا نیست، به نقد 

 ان باز گردیم. رفرمیستی بی حقوقی زن در جهنم سرمایه داری ایر

سال اخیر توسل فراگیر جمهوری اسالمی به مذهب برای سلب ابتدائی  30در طول 

ها ترین حقوق حیاتی زنان این شائبه را به وجود آورده است که ریشه همه زن ستیزی

ضد زن، نه در روند کار سرمایه بلکه فقط در بازگشت قهرآمیز طاعون های و بربریت

معینی استخوانبندی این شائبه را در اذهان های . مؤلفهبشرکش مذهب قرار دارد

استحکام بخشیده است و بذر انکشاف آن را هر چه بیشتر آبیاری کرده است. تقارن 

تاریخی میان فرایند توسعه و تسلط سرمایه داری، چالش قدرت کلیسا، رشد مدرنیته 

و بیست، وقوع همین و مدنیت بورژوائی و بهبود موقعیت زنان در اروپای قرن نوزده 
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، 57در ایران قبل از انقالب بهمن  و کاریکاتوری تقارن در سطحی بسیار نازل

همپیوندی ارگانیک همه جنایات زن ستیزانه بورژوازی با استقرار حاکمیت دینی 

دهه اخیر و باالخره آمیختگی نهادین ارتجاع درنده اسالمی با احکامی  3سرمایه در 

تحمیلی، ارث، مردساالری ماوراء مرزهای بربریت، های واجچون قصاص، سنگسار، ازد

کشتار فاجعه بار حقوق مادران و مانند این ها، همه و همه، به تحکیم هر چه بیش و 

شائبه فوق کمک کرده است. این فاکتورها در  ترکیب با همدیگر های بیشتر پایه

ساخته است اما در ضمن اینکه به درستی ابعاد بی انتهای سبعیت مذهب را عریان 

همان حال به صورت کامالً نادرست واقعیت زن کشی و آپارتاید جنسی سرمایه در 

ی در جامعه ایران را در هاله استتار و ابهام فرو ردیواری استیالی نظام سرمایه دارچها

باال و غیبت یک کالبدشکافی مارکسی از های برده است. در پرتو تأثیر تقارن

مایه و اسالم، نهایتاً سرمایه که مرکز اصلی نشو و نما و بقای مفصلبندی واقعی سر

و تبعیضات فاجعه بار جنسی است، از تیررس مبارزه طبقاتی دور ها تمامی زن ستیزی

شده است. رفرمیسم در نقد خود از آپارتاید جنسی جمهوری اسالمی، بیش از هر چیز 

کند. احکامی می رد زنان استنادبر انبوهی از احکام ماقبل قرون وسطائی اسالم در مو

اشاره کردیم. زنجیره پایان ناپذیر و ها که همین چند سطر باالتر به چند نمونه آن

بسیار پیچیده و تلنباری از همه اشکال ستم جنسی که زن را در ال به الی فشار 

رساند، آخرین می کند، پروسه تباهی او را به انتهامی خود خردهای سهمگین حلقه

نماید و او را در موقعیت بی می نقش و اعتبار انسانی را از هستی وی جراحیهای رقهبا

 مرد مبدلهای بهاترین کاالها، به ملعبه تمام عیار و آلت فعل مطلق هوسرانی

از ای سازد. در مورد تنزل اعتبار زن در اسالم هر چه گفته شود، باز هم قطرهمی

العرب  های این حقیقت است که حتی در جزیردریاست. تاریخ در همین قلمرو، گوی

قرن ششم میالدی موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان در روزهای پیش از پیدایش 

بعد از استیالی ارتجاع اسالمی بهتر بوده است. حجاب های اسالم از روزها و دوره
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اجباری بر پایه بسیاری اسناد، ره آورد شوم اسالم است. ساقط شدن کامل زن از هر 

نوع ابراز حیات اجتماعی و تفویض تمامی اختیارات انسانی، اجتماعی و حقوقی او به 

همسر جنایتی است که با ظهور اسالم به اوج رفته است. سلب هر نوع تسلط زن بر 

 کریه اسالم است. های جسم خویش و احاله مطلق این تسلط به همسر از جمله بدعت

و حقوق اجتماعی زن تابعی از سطح جای هیچ تردیدی نیست که هر میزان حق 

اجتماعی هر های تکامل تاریخی جوامع انسانی است، اما فراموش نکنیم که جنبش

مختلف تکامل مادی تاریخ و جزء کاماًل های عصر، خود جزء ارگانیک و اندرونی دوره

فعال و تعیین کننده آن هستند. اسالم به عنوان نهضتی که حتی در شرائط خاص 

ر خود رویکردی منحط و ارتجاعی داشت موقعیت زنان را نه بهتر که از دوره ظهو

العرب قرن پنجم میالدی زیر فشار بی  هگذشته هم بسیار بدتر کرد. زن جزیر

اجباری عصر خود موجودی مسلوب الحقوق بود اما حتی در بطن همان های حقوقی

شیرتی دوره برده عهای وضعیت، برده تمام عیار همسر به حساب نمی آمد. داربست

 داری او را به سطح موجودی مقهور و مجری محکوم اراده پدر یا رئیس قبیله تنزل

مردان دفن نمی نمود. های داد اما کل نقش اجتماعی او را در پای معبد هوسبازیمی

اسالم همان نقش اجتماعی نازل را هم کشتار کرد. از این مهم تر تمامی بی حقوقی 

عصر برده داری را به دار آسمان آویخت، هر چه های زن ستیزیو ها ها، ستم کشی

جنایت بود الوهی و شرعی شد، بردگی مرد، سنگسار، حجاب، حق مالکیت مرد و افراد 

خانوده وی بر فرزندان، اختیار تام مرد در طالق، ساقط شدن زن از قضاوت و وکالت، 

ی اشکال دیگر تجاوز به بی اعتباری او در شهادت، حقوق نیمه وی در ارث و تمام

حریم انسانی وی، همه و همه احکام بدون هیچ چون و چرای آسمانی گردید. به این 

ترتیب تا جائی که به بربرمنشی بدون هیچ مرز اسالم به موقعیت انسانی و حقوق 

شود، جای هیچ بحثی نیست. مشکل نقد رفرمیستی بی می اجتماعی زنان مربوط

که در جاهای دیگر است. اولین مشکل پیش پای بانیان این  حقوقی زنان نه در اینجا
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نیست. این دین و ای نقد آن است که اسالم و بربریت هایش هیچ پدیده جدیدالوالده

سال است که در پهنه  1400بیش از اش همه احکام ماوراء ارتجاعی زن ستیزانه

ی سالیان دراز، مختلف براهای زندگی بخشی از سکنه کره زمین پهن است. در دوره

عظیم انسانی از بردگان عصر باستان گرفته تا های علیه تودهها شمشیر قتل عام دولت

دهقانان و رعایای دوران فئودالی و پس از آن بوده است. در مناطق مختلفی از دنیا 

به صور ها در مقابل همان دولتها اجتماعی همین تودههای ظرف ابراز حیات جنبش

یز یا مسالمت جویانه و با مطالبات و انتظارات متنوع واپسگرایانه یا شبه گوناگون قهرآم

سال به صدها فرقه و نحله و مکتب و آئین  1400رادیکال شده است، در طول این 

روایت ها تبدیل شده است، هر حکم و آیه و حدیث و اصول و فروع آن، سوژه میلیون

الب سیاست شده است، در بسیاری متضاد و متناقض گردیده است. در جائی بستر سی

جاها سالح ستیز با هر نوع دخالتگری سیاسی بوده است، یک جا  منشور کشتار هر 

مسیحی، جای دیگر مانیفست قتل عام سنی ها، آن سوتر فتوای جهاد نسل کشی 

علیه شیعیان، زمانی مرامنامه وحدت مذاهب، روزی فرمان تار و مار هر الئیک گردیده 

ی، هر نژادی، هر ملتی، هر حکومتی، هر نهضتی، هر طبقه ای، هر است. هر قوم

و گاه هر عربده کش قهاری به هر شکل که خواسته است آن ای قشری، هر دار و دسته

را تفسیر کرده است، به هر مکتب عقیدتی دلخواه یا هر نوع سالح جنگی مورد نیاز 

انی از ثبات در هیچ یک از تغییر شکل یافته است. در یک کالم در هیچ دوره هیچ نش

 1400به نام اسالم در تمامی طول این ای وجوه و ارکان خود نداشته است. پدیده

سال دچار چنین تطور و تنوع و سیالیت بوده است، حتی در روزهای عمر شارع و 

از این تطورات بر کنار نمی ای شارح نخستینش، در زمان شخص محمد هیچ لحظه

ری از آیاتش حتی آیات محکمات و بیناتش بر اساس مانده است. شمار کثی

ها دچار بارزترین تغییرها و تبدیل« محمد» و تمایالت شهوانی روز به روز ها هوسرانی

جنسی پیامبر به طور مدام های گردیده است. شأن نزول آیاتش با منحنی تغییر هوس
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فردای همان روز منزل بوده است!! در « وحی»ریخته است و آنچه امروز می بر هم

 گردیده است. می منسوخ آیات ناسخ بعدی

را در مورد اسالم بپذیریم، آنگاه باید به یک حقیقت مادی ها اگر این واقعیت

جهانشمول، به صحت آنچه فحوای واقعی ماتریالیسم پراتیک و انقالبی است نیز 

ابری، شالوده اعتراف و توجه کنیم. باید قبول نمائیم که ریشه واقعی هر شکل نابر

از جمله ها اصلی هر نوع ستمکشی و پایه و مایه هر فرم مسلوب الحقوق بودن انسان

بی حقوقی مضاعف زنان نه در روبنای دینی و ایدئولوژیک و مرامی خاص که در عمق 

های یا ادیان، سوای مه آلودگیها شیوه تولید مسلط هر عصر نهفته است. ایدئولوژی

دل شرائط اقتصادی و اجتماعی و روابط تولیدی حاکم در اعصار  متراکم تبخیر شده از

در هر حال، خواه به صورت ظرفی برای ها مختلف تاریخ، هیچ چیز دیگری نیستند. آن

بیان اندیشوار افق ها، انتظارات و ها و خواه در موقعیت قالبی برای حاکمیتها جنبش

ها، قدرت و یا حکومت خود را  که کل خواستای معین هستند، طبقهای منافع طبقه

کند. اسالم نیز می نه از مذهب بلکه از زیربنای مادی مسلط دوران احراز و استخراج

تاریخاً چنین نقشی ایفاء کرده است، بر خالف برخی تحلیل ها، به تازگی و توسط 

تبدیل نشده است، از همان آغاز، هر طبقه، « اسالم سیاسی» جمهوری اسالمی به 

ون و حمل اعتراض و خواه بر اریکه یرویکرد اجتماعی خواه، در موقعیت اپوزیسقشر یا 

قدرت دولتی هر جور که احتیاج داشته است از آن بهره برداری کرده است. برای برده 

داران پیشین ظرف اعمال حاکمیت برده داری، برای اشراف فئودال سالح قدرت 

« سربدار»یه داران نوپای واپسگرای فئودالیسم، برای پیشه وران شهری و خرده سرما

بیرق جدال با اشرافیت زمیندار، برای شاهان فئودال صفوی سنگر هارترین صف 

فاشیستی و میلیتاریستی علیه مردم منطقه عثمانی، برای همه استثمارگران های آرائی

سالح برنده تحمیق و تخدیر توده ها، برای تمامی فرودستان و استثمار  ،ادوار

ن افیون مرگ، برای بخشی از بورژوازی ظرف رقابت و سهم خواهی در مقابل شوندگا
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یونالیستی و نسخه امپریالیسم ستیزی ناسها طبقاتی، برای برخیرقبای زورمند 

از طبقه سرمایه دار ظرف تحمیل هائی باالخره برای الیهسوسیال خلقی دینی و 

و کار اعمال سبعانه ترین و هارترین شکل استثمار نیروی کار بردگان مزدی و ساز 

سرمایه داری بر طبقه کارگر شده است. واقعیت های ددمنشانه ترین شکل دیکتاتوری

به نام اسالم هیچ چیز سوای این نیست و سؤال اساسی این است که چرا باید ای پدیده

برخورد به جنایات دولت اسالمی سرمایه به طور کلی و ازجمله جنایات زن  شالوده

ه و آپارتاید جنسی افراطی این رژیم را یکراست، مذهب این دولت یا دیکتاتوری ستیزان

بودن آن قرار دهیم؟ چرا نباید همه این جنایات را به سرمایه و نقش این دولت در 

برنامه ریزی نظم تولیدی و سیاسی و اجتماعی سرمایه داری ارجاع داد؟ چرا نباید 

یا همان عصای دست سرمایه و سالح قتل عام  اسالم این دولت را در مکان واقعی خود

هر نوع آزادی و حقوق زن توسط نظام سرمایه داری کنکاش کرد؟ چرا نباید از سنگر 

چرا باید مبارزه علیه ارتجاع بشرستیز مایه داری به جنگ مذهب بشتابیم؟ ضد سر

ن اسالمی را از مبارزه علیه اساس کار مزدی منفک سازیم؟ چرا باید از طریق ای

کارگر دور کنیم؟ های تفکیک، نظام سرمایه داری را از تیررس مبارزه طبقاتی توده

چرا باید باز هم با همین تفکیک، جدال واقعی علیه سرمایه مسلح به مذهب را با 

جنگ و ستیزی بی حاصل علیه مذهب سرمایه جا به جا نمود؟ واقعیت این است که 

زن به اسالمی بودن یا های و بی حقوقیها جنسی و ستمکشیهای ارجاع نابرابری

دیکتاتوری بودن قدرت سیاسی حاکم و قلم کشیدن بر نقش سرمایه به عنوان شالوده 

اقتصادی و پایه مادی حیات این رژیم نه راهی به سوی رهائی زنان در ایران که بی 

از  کارگر و به طور اخص زنان این طبقهرای دور ساختن هر چه بیشتر طبقه بای راهه

و ها واقعی نابرابریهای سنگر واقعی مبارزه ضد سرمایه داری و مبارزه علیه ریشه

متنوع جنسی است. اسالم سالحی است که دولت سرمایه داری ایران در های ستم

کارگر و غلبه بر جنبش کارگری و در مراحل بعد های وهله نخست برای تحمیق توده
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زی و برای تسویه حساب با رقبای درون برای حل و فصل مناقشات درونی بورژوا

طبقاتی خود در داخل و در سطح جهانی به کار گرفته است. اسالم، صد البته که تنها 

سالح دست سرمایه برای تحقق این اهداف نیست، بورژوازی ایران تا پیش از وقوع 

انقالب، از اسالم در این سطح سود نمی جسته است و هم اکنون نیز همه الیه ها، 

طبقه سرمایه دار بهره گیری همسانی از اسالم در جدال با جنبش های احزاب و بخش

کارگری و نیروهای مخالف را دنبال نمی کنند. هر جناح و هر گرایش بورژوازی از 

راهکارها، ابزار، نوع برنامه ریزی سیاسی و مدنی و ساز و کارهای حکومتی معینی برای 

جوید و در این میان مافیای مسلط قدرت می دهماندگاری نظام بردگی مزدی استقا

های سیاسی سرمایه، اسالم مقتضای حال و باب طبع خویش را سالح جنگ با توده

کارگر و نیروهای حریف و رقیب قرار داده است. حمام خون بی عنان هر نوع حق و 

 و ساز و کارهای اینها حقوق زن توسط جمهوری اسالمی بخشی از راهکارها، سیاست

رژیم برای ایفای نقش هویتی خود یعنی دفاع از موجودیت سرمایه و رفع خطر جنبش 

کارگری یا هر گونه اعتراض اخالل آمیز از سر نظام بردگی مزدی است. تهاجم 

بربرمنشانه جمهوری اسالمی به ابتدائی ترین حقوق زنان نه برای ذوب هستی آنان در 

ر جنگ افزار مذهب برای تأمین و تضمین شریعت اسالمی که به کارگیری هر چه هارت

حتی االمکان نظم تولیدی و مدنی و سیاسی سرمایه است. اسالم در اینجا در هر تار و 

پود خود حربه تشدید استثمار طبقه کارگر است و هر شکل ستم و تبعیض و شرارت 

شود، می که با قدرت این سالح علیه زنان، علیه هر انسان یا هر گروه انسان ها، اعمال

شرطی از شروط حتمی و الزامی سرمایه برای بقای خود و برای تعمیق هر چه بیشتر 

 کارگر است. های فشار استثمار بر توده

برای درک ساده این واقعیت شاید نیاز به کندوکاو همه آنچه اشاره شد، نباشد. کافی 

م باز ورق زنیم. است کارنامه سیاه جنایات همین جمهوری اسالمی علیه زنان را با چش

در سال نخست بعد از انقالب، اجباری شدن حجاب زنان حداقل به صورت پراتیک در 
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مرکز توجه رژیم قرار نداشت. انقالب، نظم تولیدی و سیاسی و ساختار بوروکراسی و 

دی قدرت دولتی را بر هم ریخته بود و جمهوری اسالمی به مثابه دولت ناستخوانب

گرداند، برای می را به مسیر عادی خود بازها باید همه اینجدید نظام بردگی مزدی 

کارگر و فرودست یا هر صدای های این کار مقدم بر هر چیز باید جنبش انقالبی توده

یارای چنین تهاجم سراسری را  59شد. رژیم تا اواخر سال می مخالف دیگر سرکوب

ود را به سرکوب مبارزات داد که توان نظامی بالفعل خمی در خود نمی دید و ترجیح

و سطح شهرها و جنبش وسیع اعتراضی کارگران یا ها کارگر در کارخانههای توده

دوران تدارک قوا  59و  58های احزاب ناسیونالیست در کردستان اختصاص دهد. سال

و سازماندهی نیرو توسط رژیم برای آغاز جنگ سراسری علیه طبقه کارگر و نیروهای 

ایران با هدف استقرار مجدد نظم سیاسی سرمایه است. دولت  معترض در سراسر

اسالمی با بازسازی ارتش، پلیس، افزایش سرطانی خدم و حشم سرکوب در درون 

نهادهای دیگر ای کمیته ها، سازماندهی بسیار گسترده و بی مهار سپاه پاسداران و پاره

یزی فراهم آورد. برنامه ر 59پایانی سال های کشتار، شرائط آغاز این جنگ را در ماه

از ای و حقوق زنان جزء پیوستهها ابتدائی ترین آزادیتهاجم وحشیانه برای قتل عام 

که باید به برقراری مجدد نظم سیاسی و سپس ای همین پروسه تدارک بود. پروسه

شد و در مسیر خود هر نوع مبارزه، مقاومت و اعتراض می نظم تولیدی سرمایه منتهی

کوبید. این جنگ در طول می مخل تحقق خود را در همهای یا سایر مخالفتکارگران 

های شود. ادامه مقاومت تودهمی نخست خود تا حدود قابل توجهی مغلوبههای سال

کارگر و سایر فرودستان، گسترش جنگ در کردستان، حدت و شدت و وسعت مستمر 

بورژوازی و حتی درون جنگ ارتجاعی با دولت عراق، اوجگیری تشتت درون طبقه 

ساختار قدرت سیاسی بی ثبات در حال بازسازی، همه و همه مشکالت سر راه رژیم 

برای رسیدن به هدف نخست یا استقرار نظم سیاسی سرمایه داری را تشدید کردند. 

جمهوری اسالمی احساس نمود که باید مدام دامنه سبعیت و حمام خون خود را 
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ان را با منجنیق کشتار هدف سنگباران گیرد، باید به همه توسعه دهد، باید زمین و زم

چیز حمله کند و از هر دستاویزی برای حمله و سرکوب و کشتار استفاده نماید. همه 

 قدرت بردگی مزدی انجامهای با هدف اعاده نظم سرمایه و استحکام پایهها این

ء الیتجزائی از معماری ابتدائی و حقوق اولیه زنان جزهای گرفت و قتل عام آزادیمی

های همین نظم بود. غلط اندیشی محض است اگر این اعمال و اقدامات و سیاست

رژیم را از هم منفک سازیم. این قسمت بحث را به تدریج جمع و جور کنیم. در نظام 

سرمایه داری کالً و در جامعه سرمایه داری ایران به صورت مشخص، سلب هر نوع 

هر نوع حقوق اجتماعی هر انسان تابعی از ملزومات و شروط آزادی و پایمال شدن 

جبری بقا، توسعه، تحکیم، خودگستری و بازتولید سرمایه است. این قانون هستی 

رابطه تولید اضافه ارزش است، این حکم مطلقًا قابل نقض نیست. سنگسار، قصاص، 

مین حکم قانون حضانت و همه احکام ضد زن دولت اسالمی نیز در وسعت شمول ه

کنیم، طبقه سرمایه دار یا می قرار دارند و به هیچ وجه منافی آن نیستند. باز هم تکرار

تواند از سالح دین و از سنگسار و قوانین زن ستیز اسالمی می ماشین دولتی سرمایه

برای دفاع از مناسبات کار مزدوری استفاده نکند، اما حتی همین استفاده نکردن هم 

دقیق و ارگانیک تابعی از آرایش قوای طبقاتی درون جامعه ای به گونهبه نوبه خود و 

سرمایه داری، فروماندگی بورژوازی از کاربرد این سالح یا بالعکس توانائی دولت این 

طبقه برای به کارگیری کارافزارهای دیگر به جای ساز و کار دین است. در همین 

قوقی مطلق زنان، اصالح طلبان جهنم سرمایه داری ایران و در همین دوزخ بی ح

به بعد و در دل شرائطی که باالتر اشاره کردیم،  58های حکومتی که خود در سال

و همه اشکال ها سازمان دهندگان هار و تا بن دندان مسلح سنگسارها، اسیدپاشی

تهاجم به هر میزان آزادی و حقوق زنان بودند در دوره اخیر بدون احساس هیچ 

در ها سخن به میان آوردند!!! فرایند وقوع این جا به جائی« قوق زنح» وقاحتی از 

اصالح طلبان حکومتی ما به ازاء عینی همان حکم صائب و های زنجیره تاکتیک
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غیرقابل نقضی است که به آن اشاره نمودیم. آنان هر شکل حقوق زن را به رگبار 

سرمایه از دنیای بستند در شرائطی که این کار نیاز جبری عبور دولت جدید 

بعد از انقالب و رسیدن به فاز بازسازی نظم سیاسی و تولیدی سرمایه های مخمصه

به بعد با حداکثر فرصت طلبی و  76های داری بود. همین اصالح طلبان از سال

عوامفریبی از حقوق زن سخن گفتند زیرا این کار در بطن شرائط جدید باز هم برای 

ی بازسازی نظم سیاسی و اقتصاد سرمایه داری به شکلی آنان شرطی از شروط الزام

شد. در همه این حاالت یک چیز بسیار بدیهی است. اینکه زنان ساکن جهنم می دیگر

کشند از می سرمایه داری ایران، نه فقط زنان کارگر که حتی غیرکارگران، هر چه

طی اسالمی، کشند. همه قوانین ضد زن و کل آپارتاید جنسی افرامی دست سرمایه

گردد که نظام بردگی مزدی پا برجای ماند، می برای این، بر سر و روی آنان تلنبار

کارگری بدون هیچ دستمزد و های میلیون زن خانواده 13خانه نشینی گسترده 

غرامت و مستمری، نیاز تشدید استثمار هر چه بی عنان تر طبقه کارگر توسط 

ی است. این خانه نشینی عظیم فاجعه بار، صاحبان سرمایه و سرمایه داران دولت

گروگان گیری زنان توسط سرمایه با هدف استثمار هر چه فرساینده تر و مرگبارتر 

کارگران مرد، معافیت سرمایه از پرداخت هزینه پرورش و آموزش ارتش نیروی کار، 

ن این نگهداری سالمندان و معلوالن و فرسوده شدگاهای امتناع سرمایه از قبول هزینه

صرفه جوئی دیگر به نفع افزایش سودهای نجومی سرمایه داران است. ها ارتش و ده

گیرند زیرا که سیادت بی قید و می زنان در اینجا آماج بی رحمانه ترین جنایات قرار

و غدارمنشی ها، هوای تنفسی سرمایه و رمز زنده ماندن نظام ها شرط بی رحمی

 را استتارها واقعیتبی حقوقی زنان همه این  سرمایه داری است. نقد رفرمیستی

دهد که آخر در اروپای می ناله سرها وار سر در زیر کوه بلند برف ککند و کبمی

راند اما زنان برای خود حقوقی دارند!! می غربی و جاهای دیگر هم سرمایه داری حکم

جهان هر میزان از برند که در هر کجای این می صاحبان و شارحان این نوع نقد از یاد
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توسط جنبش  آزادی و حقوق زنان باز هم تابعی از حجم و وزن فشاری است که

بر سینه نظام  زن و مرد معترض به توحش نظام بردگی مزدیهای کارگری و انسان

سرمایه داری و بر سرمایه به مثابه یک رابطه اجتماعی وارد گردیده است. مارکس در 

را « کاپیتال»  کتاب پیمود و هنوز حتیمی س شدن راکه هنوز راه مارکهائی سال

ننوشته بود این حقیقت را به شفاف ترین شکلی برای کارگران اروپا تشریح کرد. او 

 تصریح نمود که:

شود که می از رابطه کار منفصل شده و مالکیت خصوصی این نتیجه نیز حاصل» 

شکل سیاسی رهائی کارگران  رهائی جامعه از مالکیت خصوصی و غیره، و از بردگی در

شود، نه به این دلیل که گوئی مسأله صرفاً بر سر رهائی آنان است، بلکه به می بیان

شود، به این می این دلیل که از رهائی آنان رهائی عام و جهانشمول انسان دریافت

دلیل که کل بردگی انسان در رابطه کارگر با تولید نهفته است و همه مناسبات بردگی 

های دستنوشته« ) گوناگون و پیامدهای همین مناسبات است...های رفاً حالتص

 اقتصادی، فلسفی(

هر گام ستیز برای استیفای حقوق زن در ایران و هر مقدار فشار بر آپارتاید جنسی 

جمهوری اسالمی در گرو برداشتن گامی استوار در مبارزه ضد سرمایه داری با 

مزدوری و برچیدن بساط سرمایه  در تمامیت رابطه  جهتگیری شفاف برای الغاء کار

اجتماعی آن است. با هیاهوی جنبش زنان، راه انداختن کمپین دفاع از آزادی زن و 

به کاروان اصالح جامعه سرمایه داری نه فقط هیچ گرهی از هیچ ها قفل زدن همه این

به ها قیمیزان بی حقوقی زنان باز نمی شود که به طور قطع کوه این بی حقو

گردد. درست به همان گونه که می عظیم غیرقابل عبور تبدیلهای کوهستان

سندیکائی و سندیکالیستی در هر بند وجود خود فقط سرمایه داری را های جنبش

کنند و به همان اندازه  امکان صف آرائی مستقل ضد سرمایه داری می تحکیم

در همه جا و در همه اشکال خود  سازند. رفرمیسممی کارگر را دشوارترهای توده
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چنین است، جنگ و ستیز برای اصالح بردگی مزدی مقدم بر هر چیز معماری 

معترض اعم از های استحکام افزون تر این نظام است و در این میان، آنچه عاید توده

سازد، حتی در بهترین حالت فقط هزینه ناچیز می و از جمله زنان کارگر یا غیرکارگر

از گور جنبش کارگری است که « گلی» بارزه طبقاتی است. به بیان دیگر تعطیل م

رود. رفرمیسم و ازجمله نقد رفرمیستی می همین جنبش به کار« پر کردن گور» برای 

بی حقوقی زن، عملگی آشکار برای دادن قوام به ساختمان قدرت نظام اجتماعی 

مسلوب های و بر همه انسانحاکم و جاودانه کردن تسلط این نظام بر طبقه کارگر 

الحقوق است. برای آزادی زنان و برای گشودن بندهای آهنین بی حقوقی آنان باید به 

طور مستقیم قلب سرمایه را نشانه رفت و باید آتش مبارزه ضد سرمایه داری را شعله 

 ور و شعله ورتر ساخت. 

نمی توان به دار مبارزه ضد سرمایه داری اما، مشتی شعار نیست، این مبارزه را 

کارگر و های پوسیده سندیکا و سندیکاسازی آویخت. با حزب سازی باالی سر توده

زیر نام حزب نیز هیچ خراشی به هیچ ای کسب و کار فرقههای توسعه سرطانی دکان

کجای سرمایه داری وارد نمی گردد. با سر دادن شعار جدائی دین از دولت هم نمی 

و اسارت و بردگی و جنس دوم ها ات کشنده بی حقوقیتوان هیچ مرهمی بر جراح

« نادولت»  یا 18بودن زنان گذاشت. جمهوری اسالمی سلطنت اشرافیت مالی قرن 

که با کمک مذهب خود را به دولت  آغاز قرن نوزدهم اروپای غربی نیستهای سال

ترین . این دولت درست در همان حال که یکی از هارترین و درنده کامل تبدیل کند

تاریخ سرمایه داری است از سازمان یافتگی بسیار پیچیده و ارگانیک های دولت

متناظر با همه الزامات کار سرمایه نیز برخوردار است، یک دولت کامل سرمایه داری 

است که الزاماً و قهراً خود را به تمامی شاخص ها، شروط و ملزومات اعمال حاکمیت 

قی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه در حلقه معینی از نظم تولیدی، سیاسی، مدنی، حقو

تقسیم کار درونی سرمایه جهانی تسلیح کرده است. در  طول و عرض این جهنم، 
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مسلوب الحقوق بودن بی مرز و محدوده زنان نه از نوع مسلوب الحقوق بودن زنان در 

، که بسیار روزهای آخر عمر نظام سرواژ یا اوایل انکشاف سرمایه داری در قاره اروپا

چون و چرای سرمایه برای زنان است. در اینجا انکشاف  بدونارمغان  ،صاف و ساده

صنعتی هر چه بیشتر جامعه، توسعه مدنی، دموکراسی، جدائی مذهب از دولت، رژیم 

به سوی حداقل آزادی و بهبود ای نیست که دریچهها ستیزی فراطبقاتی و مانند این

در درون این دوزخ وحشت و دهشت فقط ای نین دریچهکند. چمی وضعیت زنان باز 

تواند بار این امانت سنگین می دریچه پیکار علیه سرمایه داری است و جنبشی که

تاریخی را بر شانه خود حمل کند، فقط جنبش بردگان مزدی علیه سرمایه و رو به 

این میدان  سوی الغاء کامل کار مزدی است. سنگر آزادی زنان در اینجا و در پهندشت

 گسترده قرار دارد. ببینیم این سنگر چگونه باید توفانی و مشتعل شود. 

بند بند مطالبات جنبش رهائی و آزادی زن باید با تمامی برجستگی، شفافیت و عمق، 

ضد سرمایه داری طبقه کارگر قرار گیرد. هر نوع ای در دل منشور مطالبات پایه

انی باید به طور مطلق ممنوع شود، هر دخالت دولت در زندگی خصوصی هر انس

تصمیم هر نهاد دولتی یا هر جزء نظم سیاسی و اجتماعی حاکم پیرامون نوع پوشش 

زنان، چگونگی زناشوئی و زندگی آنان و همسران، روابط دختران و پسران با همدیگر 

ممنوع و در زمره جرائم مسلم حقوقی قرار گیرد. تشکیل زندگی مشترک زن و مرد و 

با اختیار کامل و آزاد طرفین تعیین شود، آزادی معاشرت میان ها وع روابط آنن

دختران و پسران باید بدون قید و شرط شود و این آزادی بی هیچ قید و شرط باید با 

بهداشتی، علمی و اجتماعی الزم تکمیل گردد. کار خانگی باید به های تمامی آموزش

شده است باید کار تلقی گردد و در ازاء آن به طور کامل محو شود و مادام که محو ن

عنوان کارهای شاق و طاقت فرسا دستمزد و اضافه دستمزد پرداخت شود. هر شکل 

نابرابری حقوقی میان مردان و زنان باید از میان برداشته شود و هر نوع اعمال این 

وق و این حق همهتبعیض باید در زمره جرائم سنگین مستوجب مجازات قرار گیرد. 
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طبقه ای دیگر باید در کنار سایر مطالبات پایههای و بسیاری حقوق و آزادیها آزادی

کارگر از قبیل تعیین دستمزد بر پایه محصول اجتماعی کار ساالنه در سطح جامعه، 

آموزش و بهداشت و درمان و مسکن و مهد کودک و خانه بزرگساالن و ایاب و ذهاب 

کامل ایام کار به تمامی بیکاران، آزادی بی قید و شرط سراسر رایگان و مدرن، حقوق 

از زنجیره ای به عنوان حلقه پیوستهدیف شوند. جنبش آزادی زنان باید سیاسی ر

کار مزدی طبقه کارگر در درون کارخانه ها، در اعتراضات سراسری جنبش ضد 

ورائی سازمان خیابانی، در مدارس و دانشگاه ها، در کلیه مراکز کار و تولید به شکل ش

یابد. این جنبش باید حول این مطالبات و با چنین نوع سازمانیابی به یک قدرت 

عظیم تبدیل گردد. قدرت ضد کار مزدی آگاه، شورائی و ضد کار مزدی طبقه کارگر 

که قادر است کوه قدرت سرمایه را از جای برکند. زنان کارگر جزء الیتجزای این 

و حقوق انسانی زنان غیرکارگر حتی زنان طبقه جنبش هستند، اما حتی آزادی 

سرمایه دار هم فقط در گرو درخشش و میدان داری هر چه درخشان تر این جنبش 

 است، به این دلیل مشخص که کلید رهائی انسان در چنگال همین جنبش قرار دارد. 
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   2011ژوئن               !تابوت نشینی زندگان و رستاخیز مردگان

 

 امروز از استانبول تا بوسنی پیروز شده است، از ازمیر تا بیروت احساس پیروزی... »

کنند. از آنکارا تا دمشق، از دیاربکر تا رام اهلل تا نابلس، قدس، غزه، همه و همه می

پیروز شده اند. امروز از ترکیه تا خاورمیانه تا قفقاز تا بالکان و قلب اروپا، جملگی به 

ته اند. امروز برادر ترک من، برادر کرد من، زازار، عرب، الز، گرجی، پیروزی دست یاف

 «!!!کولی و همه برادرانم پیروز شده اند...

نخست وزیر نولیبرال « رجب طیب اردوغان» عبارات نفرت بار و متعفن باال را آقای 

شریک و رقیب های اسالم ساالر طبقه سرمایه دار ترکیه، سوگلی و چراغ امید قطب

شمال « گذار به دموکراسی» بورژوازی مشعلدار « مهدی منتظر» مایه جهانی و سر

حزب عدالت و » افریقا و خاورمیانه، در لحظه اعالم پیروزی سومین دوره انتخاباتی 

برای مخاطبان خود ایراد کرده است. محدوده جغرافیائی، کشورها و مناطقی « توسعه 

برد، دقیقًا حوزه متصرفات امپراطوری عثمانی یم نامها که اردوغان در نطق خود از آن

در اواخر قرن پانزدهم میالدی هستند. در آن زمان است که فئودالیسم عثمانی در 

مقام میراث دار امپراطوری روم شرقی کل ممالک آناتولی، سوریه، فلسطین، ارمنستان، 

وسنی و رومانی را عراق، کردستان، مصر، لیبی، بلغارستان، یونان، صربستان، آلبانی، ب

پندارند، اسیر میها در سیطره نفوذ خود داشت. آیا واقعًا اردوغان آنچنان که برخی

مالیخولیای احیاء امپراطوری عثمانی شده است؟!! آیا او خواب جهانگشائی و تسخیر 

عصر « سلطان محمد فاتح» و « بایزید اول» خواهد می کشورها دیده است؟!! آیا

لجنزار افکار و رویکرد بورژوازی به ویژه اگر این لجنزار با گلخن خویش شود؟!! از 

 فریب اسالمی و آشویتس منشی ناسیونالیستی هم ممزوج باشد، هر معجون جنایتی

مراد لیدر حزب عدالت و توسعه ترکیه احیاء ها تواند متولد گردد، اما با همه اینمی

توهم به کارسازی یک سناریوی زشت  دوباره امپراطوری عثمانی نیست. او بر بام ویران
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سناریوئی که سال هاست سرمایه جهانی در دل یکی از بحران  .راندمی دیگر سخن

توحش و تعرض های زاترین دوره حیات خود و بر سر یکی از پرشتاب ترین تندپیچ

قهری خود، به عنوان ساز و کاری از دنیای ساز و کارهای الزم بقای شوم خود، اتخاذ 

است. سناریوی وحشت و دهشت نئولیبرالیسم که جبر تناقضات ذاتی و تعدیل کرده 

به غلط، آگاه یا ها ناپذیر سرمایه در تمامیت هستی جهانی و تاریخی آن است و خیلی

ناآگاه اصرار دارند که آن را تا سطح رویکردی در درون طبقه بورژوازی تقلیل دهند!! 

سرمایه متضمن تشدید جنون آمیزتر فشار  از تقسیم کار جهانیای بازنویسی تازه

کارگر در های استثمار کل کارگران دنیا، قتل عام همه امکانات معیشتی و رفاهی توده

تازه انباشت سرمایه های هر کجا که چنین امکاناتی احیاناً وجود دارد، بازگشائی حوزه

های یهو جستجوی راههائی برای محبوس سازی و سودآور ساختن کوه عظیم سرما

آزاد، تنزل بی مرز دستمزدهای واقعی کارگران، امحاء هر گونه امنیت شغلی، به صف 

کردن کل کارگران دنیا در پای گیوتین بیکاری و قرار دادن چند میلیارد کارگر در 

برابر گزینه بیکاری و مرگ ناشی از گرسنگی یا فروش نیروی کار به هر بهائی که 

رائی  آبمباران تمامی مجاری تالش کارگران برای صف صاحبان سرمایه تعیین کنند، 

زشت دیگر، خطوط کلی کار های طبقاتی و پیکار ضد سرمایه داری و بسیار دسیسه

» مانند هائی پیش زیر نام پروژهها دهد. سناریوئی که دههمی این سناریو را تشکیل

مالی بین ای هبا نظارت مستقیم غول« طرح تعدیل ساختاری» و « برنامه ثتبیت 

کشور آسیای جنوب شرقی، افریقا و امریکای التین جامه عمل  30المللی در بیش از 

میلیون کارگر ها دهیم آن خانه خرابی بسیار دهشتناک پوشید و محصول مستق

های سرگردان و راکد قطبهای از سرمایهای کشورها بود. ارقام نجومی خیره کننده

شخص امریکا و اروپا به بازار داخلی ممالک مذکور عظیم سرمایه داری و به طور م

خارج شدند و سودهای کهکشانی « آزاد» از حالت ها سرازیر گردید. این سرمایه

مطلوب را به دست آوردند. بخش وسیعی از طبقه کارگر به روز سیاه نشست و در 
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سرمایه از ای عوض، طول و عرض و حجم طبقه سرمایه دار باز هم رشد کرد. الیه تازه

فکری و خرافه پراکنی بورژوازی جهانی آن را های داران پیدا شدند که بعدها زرادخانه

طبقه متوسط نام نهاد و بار امانت رهائی بشر را بر دوش وی گذاشت!! نئولیبرالیسم، 

سناریوی تشدید هار و طاعونی استثمار و توسعه بی مهار قتل عام زندگی و امکانات 

کارگر دنیا چنین شروع کرد و با سریع ترین و های ماعی تودهاولیه معیشتی و اجت

پرشتاب ترین هجوم، هستی میلیاردها برده مزدی جهان را در زیر چرخ قدرت تعرض 

 خود زیر گرفت و له ساخت.  

عروج نئولیبرالیستی تولید سرمایه داری برخالف فاز امپریالیستی این شیوه تولید با 

پوئی آن، هیچ کارائی چندانی برای چالش بحران کل خصلت طاعونی و سونامی 

سراسری و ساختاری سرمایه نداشت. دومی گند و خون و مسامات این نظام را با 

عام انباشت در جهان و انتقال عظیم ترین بخش دنیا از سیطره های گسترش پایه

آمیخت، می اشکال تولید قرون وسطائی به حوزه استیال و حاکمیت سرمایه با هم

دها میلیون از ساکنان سه قاره آسیا، افریقا و امریکای التین طوق استثمار و ص

استبداد مطلقه و گرسنگی و فقر و آوارگی فئودالی را با استثمار، دیکتاتوری، 

کرد و در جریان این می ددمنشی، بی حقوقی و همه مصائب سرمایه داری تعویض

 تری با دنیای مدرن تری جایگزینتعویض به هر حال دنیای تاریک تر و عقب مانده 

شد. اولی یا همان نئولیبرالیسم با هیچ رفت و آمد میان کهنه و نو نیز همراه نبود و می

نمی توانست باشد. در اینجا شدت بی مهار استثمار و انباشتن جهنم بردگی مزدی از 

باران هر و تیرها و بیکارسازی ها، گرسنگی ها، آوارگیها فاجعه بارترین حد بیکاری

بارقه امید به زندگی، یگانه زادراه میدان داری بود. نئولیبرالیسم به عنوان جبر 

چنین  تناقضات سرشتی و تاریخی کل نظام بردگی مزدی در فاز حاضر تاریخ، قهراً

است اما حتی با همین تعینات و به بیان دقیق تر، به دلیل داشتن همین تعینات، باز 

 فقط چند صباحیو   برای چند صباحیهنم سرمایه داری هم در این یا آن نقطه ج
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کشید. می راند و سفینه حیات سرمایه را از غرقاب بیرونمی را عقبها موج بحران

 کشورهائی مانند چین، هند، برزیل و ترکیه در زمره این نقاط بودند. 

 ثبات سیاسی گورستانی متناظر با تضمین امنیت انباشت و سودآوری سرمایه ها،

نیروی کار ماوراء ارزان با درجه مطلوبی از دانش آموختگی، تخصص و بارآوری 

اجتماعی، وجود یک ارتش بی شمار ذخیره نیروی کار و فشار سهمگین آن در تعیین 

در ها عظیم و تأثیر بسیار تعیین کننده آنای سطح دستمزدها، وجود تأسیسات پایه

نرخ سودها، زمینگیری فاجعه بار جنبش  در تقلیل بهای بخش ثابت سرمایه و افزایش

عوامل دیگر ای از خطر این جنبش و پارهها کارگری و احساس امنیت کال سرمایه

برنده سرمایه در این کشورها برای چالش بحران و تجربه یک های همه و همه برگ

 دوره کوتاه رونق بودند. 

 هم دیگری را هم با خود حملکارت بازی مها را داشت اما سوای اینها ترکیه همه این

متوالی و دیرپای جنبش های کرد. کارتی که از دل تاریخ تیره و تار شکستمی

آمد، مدال فتوحات سرمایه علیه این جنبش بود، در می کارگری بین المللی بیرون

شد و می قدرت سرمایه جهانی طراحیهای کارگه سیاست و فکر و چاره پردازی قطب

آقای رجب اردوغان تمامی لیاقت و شایستگی الزم برای بازی « عهحزب عدالت توس» 

آن را در چنته خود داشت. ماجرائی که زیاد هم  پیچیده نیست. تاریخ سرمایه داری 

ارتجاعی، ضد کارگری و بشرستیزانه در مقابل جنبش کارگری و های تاریخ الگوپردازی

تاریسم و مدنیت سرمایه داری کارگر دنیاست. الگوی دموکراسی و پارلمانهای توده

بازار آزاد، الگوی سرمایه داری دولتی اردوگاهی، چینی، سوسیال دموکراسی، سوسیال 

خلقی، سوسیال ناسیونالیستی و فاشیستی، الگوی پان اسالمیستی نوع خمینی، 

و طالبانی و هر جهنم گند و خونی که به هر حال سرمایه داری و قرقگاه ای القاعده

کارگر باشد. سرمایه در مارپیچ حیات های ی کار و استثمار بربرمنشانه تودهشکار نیرو

خود و بر سر هر بزنگاه تشدید تناقضات ذاتی خود یکی از این الگوها را از دیوان 
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محاسباتش بیرون کشیده است، سد راه جهتگیری ضد سرمایه داری جنبش کارگری 

حزب » وی نئولیبرالیسم اسالمی و ساز و کار قتل عام این جنبش ساخته است. الگ

اردوغان نیز یکی از این الگوهاست که سرمایه نسخه عالج چند « عدالت و توسعه

دید. این الگو ویژه شرائط روز است. اسالم می از دردهای العالج خودای صباح گوشه

آن آرایش صوری متفاوتی با پان اسالمیسم خمینی و بن الدن و محمد عمر دارد. 

در حیطه سالخی جنبش کارگری ها برای آنای است بدیل و قائم مقام تازهاصالً بن

بخشی از دنیا و رفع خطر این جنبش از سر سرمایه باشد. این الگو به زبان قصاص و 

» سنگسار و والیت فقیه و خالفت اسالمی حرف نمی زند، بالعکس با بیرق 

زند. نه فقط به هیچ می را جار «گذار به دموکراسی» دارد و راه می گام بر« دموکراسی

وجه شعار محو اسرائیل سر نمی دهد که در زمره احباب و انصار راست ترین بخش 

بورژوازی این کشور است. با همه این ها، همزمان، هوشمندانه و دیپلوماتیک کاروان 

کند و خیل کثیر هواداران جنبش فلسطین را از سراسر جهان می آزادی را راهی غزه

زند!! به تروریسم حماس نمی آویزد. نسخه صلح اعراب و می روان خویش پیوندبه کا

اسرائیل در دست دارد و برای تشکیل دو دولت مستقل فلسطینی و اسرائیلی 

از مراکش ها کند. با هیچ دولت عربی سر نزاع ندارد، برعکس با همه آنمی میانجیگری

و سوریه پرحجم ترین قراردادهای  و تونس و مصر تا بحرین و یمن و عربستان سعودی

اقتصادی را امضاء کرده است. نه فقط مخالف هیچ سیاست، طرح و نقشه امریکا یا 

و ها و پروژهها بزرگ قدرت سرمایه جهانی نیست که در بند بند برنامه ریزیهای قطب

ئی از هم رویکرد و جزء الیتجزای خود با آنها همنهاد، همپیوند، کل مراوادات بین الملل

 و طرحهاست. ها همان سیاست

اعتراضی شمال افریقا و های و جنبشها این الگو بر سر راه همه انفجارها، عصیان

سبز است، نه برای اعالم حمایت از دولت ها!!  ،خاورمیانه نیز دجال وار، با تمامی قامت

فریبانه نسبت بسیار عوامهای و پشتیبانیها بلکه با کوله بار سنگینی از ابراز همدردی
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از حاکمان!! و میانجگیری و نوشداروی ای به معترضان!! پند و انذار خطاب به عده

برای هر دو سوی جبهه پیکار!! کوله بار بسیار سنگین و سهمگینی از ها عالج مشکل

جادو و جنبل و فریب و شستشوی مغزی که تا همین امروز دستاوردهائی هم برای 

آقای اردوغان به همراه داشته  « حزب عدالت توسعه» می تقویت نئولیبرالیسم اسال

است. اخوان المسلمین مصر و سوریه تالش کرده است تا میان توحش فاشیستی 

کارگر این های اسالمی خود با این الگو پل بندد، از همین طریق موج نفرت توده

ب توهم برای جلای کشورها  نسبت به خویش را تعدیل کند، این پل را صراط تازه

انسان عاصی و معترض سازد و به کمک همه این ترفندها جنبش کارگری ها میلیون

سوق دهد. بی جهت نیست که ای جوامع مذکور را به گمراهه وحشت و دهشت تازه

موج جانبداری از حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان در میان 

و شمال افریقا به گونه محسوسی  عرب ناراضی و اسیر توهم، در خاورمیانههای توده

باال رفته است. اگر تا دیروز پان اسالمیسم فاشیستی سرمایه داری اسالمی خمینی و 

ایرانی بود که جمعیت انبوه بردگان مزدی میراث دار شکست عظیم اکتبر و زنجیره 

متوالی متعاقب آن را در مراکش، لیبی، سودان، مصر، تونس، یمن، های شکست

جاهای دیگر به ورطه فریب دوزخی خود ای عربستان، پاکستان، بحرین و پارهالجزایر، 

برد، امروز الگوی نئولیبرال اسالمی حزب آقای اردوغان است که به شکل می فرو

آراسته های کند. الگوئی که در عین حال ساز و برگمی دیگری همین نقش را ایفاء

تواند می و شاید به همین اندازه هم تری را در قیاس با همتای سلف خود همراه دارد

 برد تأثیرش متفاوت باشد. 

نئولیبرالیسم هار اسالمی حزب عدالت و توسعه، معجزات فراوان دیگری هم از خود 

نشان داده است. فقط برهوت جهل و توهم و فریب باب طبع سرمایه جهانی را در 

نکرده است. تا همین جا  پیش روی صدها میلیون کارگر خاورمیانه و شمال افریقا پهن

را برای ها کالن و نجومی سرمایههای دلپذیری از رونق انباشت و سودآوریهای صحنه
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مختلف بورژوازی ترک و دنیا به ارمغان آورده است. کاالهای تولید شده در های بخش

و مراکز کار و استثمار ترکیه بازار غالب کشورهای عربی را پر کرده است. ها کارخانه

هواپیمائی این کشور به طور نسبی و با توجه به میزان سرمایه و حجم های رکتش

شده اند. توریسم ها مسافربری هوائی این سالهای امکانات خود سودآورترین تراست

و اضافه ها پیش سهمی به مراتب عظیم تر از ارزشهای کشور در قیاس با سال

ارد پویه ارزش افزائی و دورپیمائی تولید شده توسط کارگران دنیا را وهای ارزش

خارجی ترکیه های کل سرمایه گذاری %75سرمایه اجتماعی این کشور ساخته است. 

صنعتی و مالی اتحادیه اروپا کرده است، رشد اقتصادی ترکیه بعد های را وقف تراست

از چین بر همه کشورهای دارای نرخ رشد اقتصادی پیشی جسته است و حزب عدالت 

ه اینک زمام برنامه ریزی تولید و سیاست شانزدهمین اقتصاد سرمایه داری و توسع

سال زمامداری، این کارهای مهم را برای  8دنیا را در دست دارد. اردوغان در طول 

را تنها و تنها ها بورژوازی ترک و برای کل سرمایه جهانی انجام داده است و همه این

ه ترین تعرضات را علیه زندگی و دار و ندار به این دلیل انجام داده است که سبعان

کارگر ترک و کرد و همه بردگان مزدی این کشور سازمان داده و پیش برده ها میلیون

صدها هزار کارگر دخانیات، چند صد هزار کارگر مزارع ها است. در طول این سال

کار را راهی کشت توتون و تنباکو و توده کثیر دیگری از کارگران سایر مراکز تولید و 

کویر لوت بیکاری و فقر و گرسنگی کرده است. هر نوع مقاومت و مبارزه کارگران را در 

هم کوبیده است و هارترین اشکال سالخی بهای نیروی کار و امکانات معیشتی طبقه 

کارگر را لباس اجرا پوشانده است. محصول اجتماعی کار ساالنه طبقه کارگر ترکیه 

برابر باال رفته است. همزمان و   3طول همین چند سال از مرز  فوران کرده است و در

درصد بیشتر، سطح  300به موازات همین جهش اقتصادی و تولید ساالنه 

کارگر به شکلی رقت بار کاهش یافته است. اقالم سود های دستمزدهای واقعی توده
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تنزل فاحش  به اوج رفته است و بهای نیروی کار و زندگی کارگران دچارها سرمایه

 گردیده است. 

نئولیبرالیسم اسالمی حزب عدالت و توسعه دروازه فتح دیگری را نیز بر روی بورژوازی 

امریکا و کل قطب غربی سرمایه باز کرده است که اهمیت آن در جای خود به اندازه 

کافی قابل احصاء است. دولت اردوغان عماًل میدان نمایش هر نوع قدرت را از 

می به ویژه در خاورمیانه و شمال افریقا سلب نموده است. آنچه امریکا و جمهوری اسال

، دولت روز ترکیه با کارنامه فتوحات دادندمی ههای دیگر به خود وعده اروپا از را

های نئولیبرالی اسالمی خود، اینک به جا آورده است. دیری است که همه دولت

 تان قدرت اردوغان را دق البابسرمایه داری عرب برای حل هر گرفتاری خود آس

فاجعه های کنند. توده متوهم کارگران فلسطینی غرق در استیصال و عقب ماندگیمی

بار سیاسی و دینی، چشم امید به حمایت حزب توسعه عدالت ترکیه بسته اند!!! خیل 

وسیع کارگران معترض سوری و مصری و تونسی زیر کوله بار سهمگین بی دانشی و 

نسخه پیچی امریکا و سرمایه جهانی را « گذار به دموکراسی» و توهم راه  فروماندگی

 در شرائطی رویها کاوند!! و همه اینمی شوم اردوغان بازهای از ورای شعبده بازی

دهد که حزب عدالت اسالمی نقش بازوی قدرت اسرائیل و امریکا و کل این قطب می

 کند. می را هم بازی

اسالمی اردوغان و حزب او، راستی راستی گرهی از دنیای آیا الگوی نئولیبرال 

کند؟ پاسخ می و تناقضات سرکش نظام بردگی مزدی بازها معضالت، بحران خیزی

این سؤال ساده است اما یک بعدی و شعارگونه و مریخی نمی تواند باشد. آنچه 

ده است از اردوغان و دولت و حزب وی و کل سرمایه جهانی به هم بافته و در هم تنی

همین حاال و شاید هم از چند سال پیش پروسه ورشکستگی و رسوائی از هم پاشی 

خود را آغاز کرده است. رشد اقتصادی کشور در حال افول است. موج اعتراض 

کارگر در راهست و تا همین حاال کم یا بیش خود را نشان داده است. های توده
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ر حالت فروریزی است و انتخابات اخیر با آنکه هر چند تا امروز با تاختی کند دها توهم

سومین سناریوی پیروزی بزرگ حزب عدالت و توسعه نام گرفته است در نتایج خود 

ریزش این توهم را به نمایش نهاده است. طوفان بحران بسیار زودتر از آنچه تصور 

مه شود، وزیدن آغاز خواهد کرد و این بار بسیار کوبنده تر و سهمگین تر از ه

قبل، شیرازه حیات سرمایه اجتماعی ترکیه و دولت اردوغان را آماج ضربات های دوره

خود قرار خواهد داد. ترکیه فردا به طور قطع وضعیتی وخیم تر از یونان روز و فیلیپین 

و اندونزی یا حتی کره شمالی نیمه دوم دهه آخر قرن پیش خواهد یافت. چند ده 

ز که هنوز است فشار پانصد میلیارد بدهکاری سرمایه میلیون کارگر کشور اخیر هنو

داری جامعه خود به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در بند بند زندگی خود 

طبقه های که بر ارقام سودها و سرمایهای کشند. رقم نجومی خیره کنندهمی درد

ای سالیان متمادی کارگر شرق آسیا برهای سرمایه دار کره و جهان اضافه شد و توده

 عهده دار پرداخت آن گردیدند. 

نئولیبرالیسم اسالمی هار و کارگرکش اردوغان بسیار بسیار مبتذل تر و بی مایه تر از 

آن است که هیچ دردی از دنیای دردهای بی درمان سرمایه جهانی یا سرمایه داری 

تاخت و تاز  ترکیه را عالج کند. بحث بر سر چاره گری و چند و چون ظرفیت این

سبعانه سرمایه به زندگی کارگران برای تعدیل و تلطیف دردهای خود نیست. اساس 

سخن جای دیگری است. همه گفتگوها بر سر جنبش کارگری بین المللی است. 

جنبشی که در هیچ کجای این جهان میداندار نیست و مادام که چنین است بورژوازی 

کند و هر قداره بند می ا برای سالخی آن سازرای هر لحظه و هر روز سناریوی تازه

بیند که قهرمان اجرای این می دژخیم بورژوازی در هر نقطه دنیا یارای آن را در خود

سناریو شود. معضل واقعی در وضعیت روز جنبشی است که فعاالنش یا کسانی که 

لکه چنین ادعائی دارند، دست به کار سازماندهی ضد سرمایه داری آن نیستند، ب

تمامی رسالت خود را در حلق آویزی این جنبش به دار رفرمیسم راست 
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کنند. می ماوراء زندگی و پیکار کارگران خالصهای سندیکالیستی یا حزب بازی فرقه

» فاحش تاریخی را بر گرده خود دارد و مدعیان های جنبشی که بار سنگین شکست

الزم تداوم های مامی زمینهبا هر نفس کشیدن خود تاش «پیشگامی» و « رهبری

کنند. مشکل در وضعیت بسیار دردناک می بعدی آن را بازتولید و تکمیلهای شکست

این جنبش قرار دارد. جنبشی که در پراتیک پیکار روز خود ضد کارمزدی پیش نمی 

تازد و به مردگان نبش قبر شده تاریخ حتی از نوع اردوغان و حزب عدالت و توسعه او 

 را بر سینه آن سنگین سازند. ای دهد تا هر روز سناریوی تازهمی فرصت
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 و تعامل با بورژوازی جهانیای مسأله هسته ،دولت اسالمی سرمایه

2009اکتبر  4  

 

توپ و تشر و تحریم در راهند تا جای خود را به تحمل و تعامل بسپارند. خانم 

ک اوباما رؤیت هالل این ستاره گوید، بارمی کلینتون از طلوع ستاره امید در ژنو سخن

کند، سعید جلیلی و ویلیام برنز زیج رصد ستاره آشتی را می را در کاخ سفید تصدیق

شود می آرایند، وزیر خارجه دولت اسالمی در همان روز راهی واشنگتنمی در سویس

و تحریم تحریم، سارکوزی های تا دست دولتمردان امریکائی را بفشارد و باالخره عربده

کند. چه شده است؟ چه اتفاقی روی داده می مرکل و گوردون نیز عجالتاً فروکش

است و از کجا سر بر ای چه صیغه« ستاره امید» است؟ چه تغییراتی پدید آمده است. 

کرده است؟ پاسخ را باید در آنچه روی داده و در شرف روی دادن است جستجو نمود. 

طره آخر نوش کرده است. البته به این امید که جمهوری اسالمی جام زهر دوم را تا ق

و اعتراضات احتمالی آتی ها نوشداروی حیات وی در مقابله با موج عظیم خیزش

کارگر باشد. ظاهر ماجرا این است که دولت احمدی نژاد در چهارچوب های توده

 و انتظارات دولت امریکا و متحدان غربیها به بخش اعظم خواستای مذاکرات هسته

او پاسخ مساعد داده است. تا اینجا حقیقت دارد اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. 

قبل از هر چیز باید تصریح کنیم که آنچه حتی در همین حوزه روی داده است از مرز 

تعلیق غنی سازی فراتر است، جناح مسلط قدرت سیاسی روز سرمایه در ایران حاضر 

ن عظیم ترین بخش اورانیوم غنی شده خود را زیر به توافقی شده است که بر پایه آ

قدرت بزرگ اتمی  5نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی به روسیه یا کشور دیگری از 

ای دهد و در مقابل فقط مقدار اورانیوم مورد احتیاج بخش هستهمی دنیا تحویل

ن شرائط الزم کند، همزمامی بازخریدها و مراکز مهم درمانی را از آنها بیمارستان

 ایران را فراهمای فعالیت هستههای برای بازدید مأموران آژانس از همه مراکز و حوزه
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 خودداریها سازد، از هر نوع کارشکنی، اختالل و ایجاد مانع بر سر راه این بازرسیمی

ورزد و باالخره اینکه به غنی سازی اورانیوم مورد نیاز خویش در خارج از مرزهای می

رضایت داده است. محصول این توافقات تا همین جا از کل آنچه که امریکا و کشور 

کرده اند، کل آنچه که دو قطعنامه می غربی از جمهوری اسالمی درخواستهای دولت

بر دولت احمدی نژاد، صادر گردیده است و کل ها شورای امنیت با هدف تحمیل آن

اقتصادی بر دنیای های ترین تحریمفرساینده ها آنچه که برای تأمین و تضمین آن

کارگر ایران سربار شده های میلیون نفوس توده 50های و فقر و بدبختیها گرسنگی

است، نه تنها کمتر نیست که افزون تر هم هست. این واقعیتی است که روی داده 

عربده کشی و ها است، مافیای مسلط قدرت سیاسی سرمایه در ایران به دنبال سال

شوم فریبکارانه، در نهایت زبونی و ذلت های نی و عوامفریبی و جار و جنجالرجزخوا

یکجا تن اند خواستهمیها غربی همراه شرکای روسی و چینی آنهای به آنچه دولت

ای داده اند، اما دائره توافقات به این حد محدود نیست. سهل است، حل بحران هسته

که بر کرانه دریای اند عزم جزم کردهحتی بخش اصلی آن نیز نمی باشد. طرفین 

و بر اند کارگر دنیا به راه انداختههای خونی که در طول سالیان متمادی از کشتار توده

که از خاکستر هستی صدها میلیون انسان در ایران و ای تل ویرانه سر به فلک کشیده

قای خود و اینک عظیم ترین معضالت باند خاور میانه و آسیای وسطی بر پا نموده

نظام بردگی مزدی را با هم به شور بنشینند و محتوای داد و ستد سازند. نجات 

جمهوری اسالمی از باتالق مرگ و جستجوی راه چاره برای غرب در دو آتشزار قتل 

در زنجیره ای تعیین کنندههای عام و خون و وحشت، افغانستان و عراق نیز حلقه

که قرار است و همیشه چنین است که هر دو هائی لهستند. تعامها و تعاملها سازش

سوی آن، هر دو جبهه بورژوازی برندگان حتمی ماجرا باشند و همه تاوان فاجعه بار 

این بردها را، طبقه کارگر بین المللی و بسیار بسیار بیش از همه، کارگران ایران و 

اینکه هر کدام از این عراق و افغانستان و فلسطین و کل منطقه خاور میانه بپردازند. 



 223/   جنبش کارگری جهانی

طوالنی چه بر سر های جوامع در شرائط روز چه وضعی دارند، اینکه در طول سال

طبقه کارگر در این مناطق رفته است و اینکه در دل اوضاع حاضر فراز و فرود مبارزه 

طبقاتی در جامعه ایران چگونه است موضوعات کم و بیش روشنی هستند. با همه 

های فضای گفتگوهای جاری میان دولت اسالمی سرمایه و قدرتبرای بررسی ها این

عظیم دنیای سرمایه داری، مروری کوتاه بر روی آنچه در دو کشور همسایه جمهوری 

تاریخ سرمایه داری تاریخ جنگ علیه رسد. می ریان دارد، الزم به نظراسالمی ج

میلیون بردگان ها و گاه دهها که فقط میلیونای تبهکارانههای بشریت است. جنگ

آتش خاکستر نمی سازد بلکه قربانیان و های مزدی سکنه زمین را در کام شعله

و ها متوالی قربانی شدگان را به تحمل کل خسارات آتش افروزیهای نسل

برای جنگ افروزان و برای ها گرداند. جنگمی سرمایه هم مجبورهای سبعیت

عظیم های ت و با هدف دستیابی به مائدهبورژوازی در هر حال نعمت اسهای دولت

ای در مواردی هر چند نادر چه بسا به لقمهها گردند، با همه اینمی سود طراحی

گلوگیر تبدیل شوند. هر دو جنگ دولت امریکا و متحدانش در دو کشور افغانستان و 

ول به نمود امی آسان» توان از این دست به حساب آورد. در اینجا آنچه می عراق را

برای جنگ افروزان ها شده است که خروج از آنهائی اینک باتالق یا باتالق« بوی سود

است. آنچه بر سر چند ده میلیون برده مزدی ها نیازمند تقبل سهمگین ترین هزینه

در هر دو دوزخ گند و خون رفته است هیچ دست کمی از سرنوشت محکومان 

از ای و درانسی ندارد اما باز هم هیچ نشانهآشویتس، بوخنوالت، داخائو، وستربروک 

ها حساب کشیها پایان این هولوکاست قابل رؤیت نیست. یک ویژگی بارز این قربانگاه

مدام مردارخواران سرمایه با همدیگر و افزودن بار تسویه های و شاخ و شانه رفتن

های ل عامو قتها و آالم و گرسنگیها خود بر مصیبتهای و حساب کشیها حساب

سراسری طبقه کارگر افغانستان و عراق بوده است. هر دو جنگ از همان آغاز خوان 

شد که دولت سرمایه داری اسالمی در بند بند آن، گام به گام، بسیار ای الوان گسترده
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ماهر و چیره دست در پشت سر جنگ افروزان کاخ سفید و ناتو و نیروهای ائتالف 

گردد. رژیم اسالمی در هر دو جا برای این کار از همه  خونهای مشغول شیار دلمه

بعد از وقوع قیام های امکانات الزم برخوردار بود. در افغانستان از همان نخستین سال

بهمن و به ویژه به دنبال لشکرکشی شوروی به آن کشور برای بسط دامنه نفوذ خود 

مایه داری دولتی تالش ون مخالف اشغالگری اردوگاه سریاپوزیسهای در میان گروه

های و توطئهها مهم برای دخالتگریای کرد و دستاورد ترفندهایش را به عنوان سرمایه

در ایران تربیت شده و ها سازمان شیعه که در آن سال 8بعدی خود بر هم انباشت. 

برای ایفای چنین نقشی « حزب وحدت اسالمی»دیدند بعدها با تشکیل می آموزش

افراطی ماوراء ارتجاعی از دار و دسته ربانی های گروهها . سوای اینآمادگی یافتند

و در ای گرفته تا حکمتیار و نیروهای اطراف احمد شاه مسعود نیز هر کدام به گونه

سطحی به دار قدرت رژیم آویزان بودند. در عراق دست جمهوری اسالمی از این هم 

حزب بعث نبود که کم یا بیش سر در  ون دیکتاتورییبازتر بود. در اینجا هیچ اپوزیس

آخور مالکان دوزخ سرمایه در ایران نداشته باشد، احزاب و نیروهائی که قرار بود با 

و غول پیکرترین هواپیماهای جنگی امریکا و ها مدرن ترین تانک ها، موشک

» متحدانش به کاخ قدرت سرمایه داری عراق پرتاب شوند، همه و همه از هواداران 

کرد یا های تا ناسیونالیست« مجلس اعالی انقالب اسالمی» گرفته تا « لدعوهحزب ا

دست پروردگان مستقیم جمهوری اسالمی بودند و یا در عداد اعوان و انصار و محبان 

گرفتند. مسأله به اینجا ختم نمی شد، وجود این مراودات تنگاتنگ می این رژیم قرار

کرد تا از می سالمی سرمایه داری ایران تفویضرا به دولت اها گسترده بهترین فرصت

وابسته و های خواهد و هر اندازه نیاز دارد به برپائی شبکهمی درون آن هر گونه که

 در هر دو کشور همسایه دست یازد. مزدور تروریستی 

جنایتکارانه امریکا علیه دوزخ نشینان نفرین شده افغانی و عراقی بساط این های جنگ

بربرمنشانه را در پیش پای جمهوری اسالمی باز کرد و به این ترتیب فرصت جوئی 
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مدیترانه و فلسطین و لبنان و بین النهرین های یک بخش وسیع قاره آسیا از کرانه

آسیائی سابق شوروی به پررونق ترین های گرفته تا پاکستان و افغانستان و جمهوری

دیگر های دهی میان این رژیم و قطببازار داد و ستد و حسابکشی و باج خواهی و باج 

است که ادامه دارد و جمهوری اسالمی به ها سرمایه جهانی تبدیل شد. این وضع سال

دالیل گوناگون بخش قابل توجهی از علل بقای خود را مدیون آن است. بنیاد سیاست 

خارجی رژیم این بوده است که در دائره محاسبات قدرت در سطح جهانی و در قلمرو 

حاصل استثمار طبقه کارگر بین المللی از سهم مقتضی و های وزیع اضافه ارزشت

کافی برخوردار باشد. دست یازیدن به هر کاری در وجب به وجب کشورهای جنگ 

غربی در این های باج خواهی از دولتهای زده افغانستان و عراق و توسعه زمینه

ه است. رژیم از طریق دخالتگری مناطق از جمله راهکارهای مهم حصول هدف باال بود

مسلط بین المللی های و قدرتها همه نوعی و گسترده در هر دو کشور، به قطب

داده است که بدون احتساب موقعیت و نقش او در معادالت قدرت و می هشدار

 موفق به حصول اهداف خود نخواهند شد. ها محاسبات توزیع اضافه ارزش

ی هر دو سوی کشمکش بیش از پیش اهمیت یافته وجود این منازعات اکنون برا

که بسیار بیشتر از گذشته آسیب پذیرند، اند است. هر دو طرف در موقعیتی قرار گرفته

بیشتر از گذشته زیر فشار قرار دارند، بیشتر از گذشته مجبور به دادن امتیاز هستند و 

ز خواهی سود جویند. بسیار بیشتر از گذشته نیاز دارند که از هر فرصتی برای امتیا

بورژوازی امریکا زیر فشار سهمگین یک شکست بسیار مفتضحانه در عراق مجبور به 

عقب نشینی و آغاز خروج نیروهای هار خود گردیده است. اوباما در شرائطی این کار را 

دهد که هنوز در عراق به لحاظ تأمین ثبات سرمایه و استقرار یک دولت با می انجام

داری هیچ سنگی بر روی سنگ استوار نشده است. شمار کشتگان  ثبات سرمایه

های داخلی از گذشته کمتر نشده است، مجادالت میان احزاب و دار و دستههای جنگ

مختلف بورژوازی برای تثبیت مکان خود در قدرت سیاسی و تعیین سهم خویش در 
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از هم پاشیده مالکیت سرمایه اجتماعی همچنان حاد است، شالوده اقتصاد جامعه 

است و نبود حداقل نظم سیاسی هیچ مجالی برای بازسازی چرخه بازتولید سرمایه 

پدید نیاورده است. کابوس فقر، گرسنگی، بیکاری، بیماری، بی مسکنی، بی آبی و 

میلیون سکنه جامعه را در خود  26هراس لحظه، لحظه از افتادن به تله انفجارها، کل 

امیدی به سوی زندگی در پیش روی آنان باقی نگذاشته پیچیده است و هیچ بارقه 

است. بورژوازی امریکا چنین جهنمی برپا کرده است و بدون اینکه حتی به اهداف 

تجاوزکارانه و بربرمنشانه خود دست یافته باشد مجبور به های واقعی جنگ افروزی

 خروج ارتش خود از این دوزخ گردیده است. 

یکا و متحدانش از عراق هم بسیار فجیع تر، بی سر و سامان در افغانستان موقعیت امر

تر، شکننده تر و شکست آمیزتر است. سران ناتو هر روز مأیوس تر کارنامه 

کنند و بر روی می گزارشها و رسانهها پی در پی خود را به روزنامههای شکست

خیم کشند. ارتش دژمی خویش پیرامون پیروزی احتمالی خطهای آخرین وعده

هستی کش و نفرت آفرین طالبان هر روز جمعیت عظیم تری از زنان و کودکان و 

 نمایند، شمار تلفات نیروهای ناتو هر دم افزایشمی مردم آواره و مفلوک را کشتار

یابد. رعب و هراس ناشی از حتمی بودن شکست شیرازه قوای عظیم ترین دژ می

که قلع و هائی م پاشیده است. قدرتشقاوت و جنگ افزوری سرمایه جهانی را از ه

زدند، اکنون همه می قمع دیوصفتان طالبان را به عنوان وعده امروز و فردای خود جار

برای مشارکت وسیع ها جا در تدارک دعوت از سران این قوم و ددمنشان شریک آن

باشند. سران تاتو این روزها می در ماشین قدرت سیاسی سرمایه داری افغانستان

ت در تکاپو هستند تا کابوس عروج مجدد طالبان به عرش اعالی حاکمیت را برای سخ

فرودست داغ لعنت خورده افغانی نوعی طلوع های میلیون برده مزدی و انسانها ده

مساعد های نهفجر آرامش جلوه دهند و از این طریق برای بازگشت این دژخیمان زمی

 ذهنی فراهم سازند. 
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دانند که دولت سرمایه می ران اتحادیه اروپا و ناتو بسیار خوببورژوازی امریکا، س

داری اسالمی ایران در افتادن آنان به این گرداب در هر دو جا نقش قابل توجه دارد، 

امروز برای هیچ کس جای هیچ تردیدی باقی نمانده است که هم بخشی از قوای 

بینند و هم می می آموزشمتحد طالبان در ایران توسط نیروهای نظامی جمهوری اسال

سپاه پاسداران در تشدید و تعمیق جنگ داخلی درون کشور عراق از نقشی تعیین 

کننده برخوردار است. ظاهر این مسأله به ویژه در رابطه با طالبان شاید اندکی 

متعارض جلوه کند اما آنچه در پشت این رویه بیرونی متعارض جریان دارد 

است که میان دولت ایران و اشرار همقطار ای حسابشدهبسیار وسیع و های همکاری

طالبان چه از لحاظ اموزش نظامی و چه در حوزه تهیه سالح و امکانات جنگی به 

صورت بسیار بارز و سرکش موجود است. جمهوری اسالمی توانسته است در پویه 

و مهار عمل به رقبای غربی خود تفهیم کند که بدون او قادر به کنترل اوضاع عراق 

غربی این های تاخت و تازهای بی عنان طالبان نخواهند بود. بورژوازی امریکا و دولت

که بدون همکاری قدرت سیاسی روز اند و بسیار خوب دریافتهاند واقعیت را باور کرده

یاد شده بپردازند. های بسیار سهمگینی را در عرصههای سرمایه در ایران باید هزینه

ا همین امروز هم برای آنان به اندازه کافی کمرشکن گردیده است. تا که تهائی هزینه

کار یک طرف گفتیم، فقط از معضالت درهم های اینجا فقط از تنگناها و گره خوردگی

تنیده سران واشنگتن و ناتو و اتحادیه اروپا در رابطه با خاورمیانه حرف زدیم و 

المی از فلسطین و لبنان و فراموش نکنیم که حتی در همین محدوده هم هیچ ک

دیرینه دو طرف در این مناطق به میان های و حساب کشیها دنیای باج خواهی

نکشیدیم. پیداست که باید مسائل کل نواحی را به آنچه اشاره شد اضافه کنیم تا طول 

دولت های و عرض واقعی نیاز بورژوازی امریکا و متحدانش به خالصی از باج خواهی

با همکاری هر چه بیشتر لمس ها یه داری و جایگزینی این زیادت طلبیاسالمی سرما

 گردد. 
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کاری و چشم های به سوی دیگر ماجرا نگاه کنیم، به آسیب پذیری ها، زخم

اسفندیارهای هالکت زائی که رژیم اسالمی سرمایه در مقابل رقبا دارد. موج عصیان و 

ل حاکمیت دیکتاتوری و خفقان سا 30انسان معترض علیه ها خیزش و خشم میلیون

و فشار و سنگسار و قتل عام و زن کشی و کودک کشی و گرسنگی و بیکاری و فقر و 

آوارگی، عماًل سفینه حیات جمهوری اسالمی را با شتاب به سوی غرق فرو رانده است. 

 کار به جائی رسیده است که سران دستگاه اختاپوسی قهر نظامی رژیم اعتراف

و اند طول این سه ماه با چشم خویش مرز سرنگونی را رؤیت نموده کنند که درمی

لحظات سقوط را نظاره کرده اند. شیرازه حیات سرمایه در سطحی وسیع از هم 

پاشیده است و سقف حاکمیت دچار شکافی عمیق شده است. جناح مسلط رژیم 

را ای تودهتمامی توان خود را در تیر کرده است تا خیزاب سرکش اعتراضات گسترده 

از پای بیأندازد اما هنوز موفقیت چندانی کسب نکرده است و اطمینان الزم به ادامه 

ساله که با سیالب خون، با  30بقای خود را به دست نیاورده است. دوران ثبات 

میلیون کارگر و افزودن آن به کوه ها شبیخون مستمر به بهای محقر نیروی کار ده

سودسازی های کارگر در کورههای میلیون نفوس توده 50دن اضافه ارزش ها، با سوزان

 سرمایه و با استمداد از نبش قبر تمامی اشکال بشرستیزی مدفون در تاریخ پاسداری

شد، به طور آشکار در هم ریخته است. جمهوری اسالمی در شرائطی به این گرداب می

خود جستجوی راه خالص افتاده است که طغیان بی مهار بحران سرمایه داری به نوبه 

را برایش دشوارتر ساخته است. وضعیت روز جامعه ایران، سرکشی موج اعتراضات، 

تعمیق شکاف در ساختار حاکمیت و همه معضالت تل انبار شده دیگر جمهوری 

ساله رژیم از رقبای جهانی خود را به شدت کاهش  30اسالمی، ظرفیت باج خواهی

او در باشگاه همپیوندان را نیز پائین آورده است، داده است، اعتبار سوددهی حضور 

از همه سو سر باز ها کهنه و کاری او برای قبول کوبنده ترین باج خواهیهای زخم

جای خود را به بدترین و ها کرده است. ورق کامالً برگشته است و عصر باج گیری
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ماند، برای اینکه تحویل داده است. برای اینکه باقی های فاجعه بارترین باج پردازی

انسان معترض عاصی را مهار و سرکوب کرد، برای اینکه ها موج خشم و قهر میلیون

رقبای حکومتی را به اندازه کافی زمینگیر و مطیع و منقاد و آرام ساخت، برای اینکه با 

بحران عظیم اقتصادی سرکش دست و پنجه نرم نمود، برای اینکه معضالت مرگبار 

در دست تعطیل را تعدیل کرد، برای اینکه مصالح و مواد مورد  واحد صنعتی 2600

فرساینده خارج کرد، های نیاز چرخه باز تولید سرمایه اجتماعی را از چنگ تحریم

و افزایش بی هیچ مهار شمار بیکاران را ها برای اینکه شتاب بی عنان بیکارسازی

های عظیم تر و طغیانهای وقوع احتراقهای اندکی کندتر ساخت، برای اینکه زمینه

را تا سرحد امکان از تالطم بازداشت، آری برای این کارها باید تغییر ای نیرومندتر توده

ریل داد. باید عقب نشست و دست به پسگردهای باب طبع بورژوازی امریکا و شرکای 

 جهانی وی زد. 

ا برای انجام و زمان راند غربی موقعیت فرسوده حریف را خوب درک کردههای دولت 

درست در ای معامالت به نفع خویش بسیار مناسب یافته اند. مسأله هستهای پاره

جریان ها کند. این کشمکش سالمی همین جا است که جا و مکان خاص روز را پیدا

جدی دامنگیر هر دو طرف های داشته است اما در دل وضع جاری، در پشت بن بست

خاص طرفین، اعتبار، کاربرد و موضوعیت ای هو در شرائط سرکشی دل مشغولی

پیدا کرده است. برای دولت اوباما و متحدان غربی او فرصتی پدید آمده است ای ویژه

دولت اسالمی سرمایه داری ایران حتی االمکان مهر های تا بر پرونده باج خواهی

ک هیچگاه دور یا نزدیهای نه امروز و نه در گذشتهای بایگانی کوبند. مسأله هسته

محور اصلی جدال نبوده است. هر دو طرف در این زمینه به صورت افراطی جنجال 

راه ها کرده اند، یکی آن را خطر عظیم قرن نامیده است تا از ورای این گزافه گوئی

تهاجم خویش برای تنگ تر ساختن حلقه فشار علیه حریف را هموار سازد و راه 

ی بسیار شیادوار و دجال صفت آن را معجزه کبیر زیادت خواهی او را سد بندد. دیگر



 یجهان یو تعامل با بورژواز یامسأله هسته یه،سرما یاسالمدولت   /  230

خواند تا به این ترتیب وجود اختاپوسی درنده و خون آشام نظام بردگی می قدرت

کارگر قربانی این های میلیون نفوس توده 50مزدی و حاکمیت اسالمی آن را برای 

روشن است  مثل روز،ها نظام دژخیم، با الک رشد صنعت و تکنیک بیاراید. با همه این

در تمامی طول این مدت نه موضوع واقعی جدال بلکه مستمسکی ای که بحران هسته

برای اعمال فشار هر چه بیشتر طرفین بر همدیگر بوده است. دوره این بهره گیری 

برای دولت اسالمی سرمایه داری ایران اینک نه فقط به انتها رسیده است که با رویه 

عاصی های شده است. بقای رژیم در برابر سیل قهر تودهکامالً متضاد خود جایگزین 

کارگر و فرودست به سازش بسیار ذلیالنه و رذیالنه او در برابر رقبای غربی موکول 

گردیده است. وقت آن رسیده است که در همه حوزه ها، در عراق، در افغانستان و در 

تب آلود ای هعجالتاً میثاق همکاری جای جار و جنجالای گفتگوهای هسته

تروریستی و باج خواهانه را پر کند. از یاد نبریم که روزها قبل از مذاکرات اخیر ژنو، 

قبل از مذاکره مستقیم جلیلی و ویلیام برنز، پیش از دیدار حضوری متکی و 

دولتمردان امریکائی در واشنگتن، شاهد وقوع مالقات دیگری نیز در شهر الهه هلند 

میان « کنفرانس بین المللی افغانستان» اشیه اجالس موسوم به بودیم. این دیدار در ح

محمد مهدی آخوندزاده معاون وزارت امور خارجه ایران و هالبروک دیپلمات امریکائی 

داد. در آن روز نیز به روال آنچه که بعدها در ژنو و همزمان در واشنگتن اتفاق می روی

بسیار مهم و امیدآفرین تلقی کردند. افتاد همه و از جمله خانم کلینتون دیدار را 

از بی سابقه بودن و اهمیت زایدالوصف آن سخن راندند و همه آن را ها رسانه

ایران و امریکا قلمداد های از شروع دوره جدیدی در روابط میان دولتهائی نشانه

دیگر تصریح کرده بودیم که های کردند. بحث را خالصه کنیم. ما پیش تر در نوشته

کارگر و فرودست، رژیم را به موقعیتی فرو رانده است های ش خشم و عصیان تودهخرو

که برای چالش آن به طور قطع راه مماشات با رقبای غربی و همه رقبای بین المللی 

دیگر را در پیش خواهد گرفت. این روند دیری است که آغاز شده است، نه فقط 
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شار خود برای عقب راندن هر چه غربی که روسیه و چین نیز پروسه فهای دولت

سنگین در حوزه معامالت اقتصادی و بده و های بیشتر شریک و تن دادن او به زیان

دیپلوماتیک را تشدید کرده اند. آنچه در کنفرانس کشورهای حاشیه خزر های بستان

روی داد فقط نمود کوچکی از ماجراهای بزرگ ردیف شده در راه است. در اینجا چند 

ناراضی های آید. اولین سؤال آنکه اگر رژیم زیر فشار موج مبارزات تودهمی پیشسؤال 

از احساس فروماندگی و عجر سقوط کرده است، اگر واقعاً به دلیل ای به چنین ورطه

های استیصال و درماندگی ناشی از فشار جنبش اعتراضی روز به چنین عقب نشینی

زند، پس چرا به می دستها بی یا سایر دولتغرهای سهمگین در برابر امریکا و دولت

میلیون انسان کارگر و فرودست جامعه ها هیچ وجه، هیچ مقدار در برابر اعتراضات ده

عقب نشینی نمی کند؟ چرا حتی به تالش جامع االطراف و بیش از حد استیصال آمیز 

می است، و زبونانه اصالح طلبان برای سازش با خود رضایت نمی دهد؟ این سؤال مه

کارگر های پاسخ آن نیز ساده و سرراست است. تا جائی که به مسأله میان رژیم و توده

شود، هر گام عقب نشینی دولت سرمایه فقط گامی به سوی می و فرودست مربوط

مرگ حتمی است. نه فقط جمهوری اسالمی که هیچ دولت سرمایه داری دیگر نیز تا 

به بقای خود دست به هیچ میزان پسگرد در مقابل سرحد توان و تا آخرین لحظه امید 

موج اعتراض و انتظار کارگران نمی زند. تاریخ همه جا حاکی است که آغاز این عقب 

همان و رفتن تا نقطه نهائی نابودی همان. سرنوشت رژیم شاه در این زمینه ها نشینی

فقر و فالکت و  نمونه بسیار گویائی است. کوه عظیم دردها، رنج ها، شدت استثمار،

است، زمانی ها کارگر آبستن سهمگین ترین آتشفشانهای حقارت و ستمکشی توده

که عقب نشینی دولت سرمایه شروع شود معنایش فقط این است که اوالً آتشفشان 

در اوج سرکشی برای اشتعال و انفجار است و ثانیاً آنکه قدرت سرکوب ها خشم انسان

از دست داده است. درست به همین دلیل تصور پسگرد  رژیم یارای مهار انفجار را

کارگر و های حاکمیت نظام بردگی در ایران در مقابل موج خشم و قهر و اعتراض توده
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امید به ماندگاری خود را از دست داده باشد، های ناراضی بدون آنکه رژیم آخرین بارقه

ایادی تسلیم و زبون و یک خیال کاماًل عبث است. اما چرا جمهوری اسالمی حتی با 

خوار اندرونی خود، با دار و دسته اصالح طلبان، با جماعت جالد و کارگرکش و 

است، با نیروهائی که ها بشرستیزی که این رژیم کل هستی خود را مدیون وجود آن

سال کلیه بربرمنشی ها، حمام خون ها، دنیای گرسنگی و ذلت و فقر و  30در طول 

تا از اند کارگر تحمیل کردههای میلیون نفوس توده 50بر بیکاری و بدبختی را 

موجودیت اختاپوسی نظام بردگی مزدی و دولت هار اسالمی سرمایه دفاع کنند، آری 

اینان هم نیست؟ باز هم پاسخ ساده های چرا حتی به راحتی حاضر به اجابت استغاثه

یستند، مافیای مسلط است. واقعیت این است که در اینجا خود اصالح طلبان مطرح ن

قدرت سیاسی سرمایه ابداً از مشتی اصالح طلب هراس ندارد. فشار سنگینی که بر 

نیست، ها آنهای و رقابت جوئیها سازد به خاطر دلهره از هماوردیمی آنان وارد

اساساً جریان اصالح طلبی به طور واقعی و حتی در محاسبات جناح مسلط بسیار بی 

ر از آن است که نیاز به تار و مار داشته باشد. آنچه مافیای احمدی ارزش تر و مبتذل ت

و سپاه پاسداران و کل این طیف را به قلع و قمع این جماعت سوق ای نژاد و خامنه

های طبیعی و اجتناب ناپدیر تودههای از بهره برداریها داده است، صرفاً وحشت آن

در ساختار قدرت سیاسی سرمایه  کارگر و سایر نیروهای معترض از وجود اختالف

معترض و عاصی همین های دانند که توده انسانمی است. دار و دسته مسلط خوب

شکاف را مجرای انفجار آتشفشان قهر خود خواهند ساخت. وجود اصالح طلبان تنها از 

گردد. نکته مهم این است که می این زاویه است که برای رژیم به مثابه یک خطر تلقی

توری هار سرمایه با علم به موقعیت بسیار متزلزل خود قادر به تحمل چنین دیکتا

خطری نیست و درست به همین دلیل عزم جزم کرده است که به بود و بقای جریان 

اصالح طلبی به عنوان یک نیروی مخالف پایان بخشد. شاید گفته شود چرا این نیرو را 

کارگر نگه نمی دارد؟ این نیز های دهبرای روز مبادا و برای مهار آتشفشان خشم تو
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سؤال درستی است اما پاسخ آن است که مافیای حاکم سرمایه سرکوب را تنها راه 

پندارد و ایفای نقش اصالح طلبان برای بقای می نجات سفینه حیات خود از مهلکه

 نظام را هیچ کارساز نمی بیند. 

در شرائطی که همه  به این ترتیب روشن است که چرا دولت اسالمی سرمایه

رقیب غربی و سایر های سنگرهای رقابت و باج خواهی را یکی پس از دیگری به دولت

کند باز هم به هیچ میزان عقب نشینی در مقابل موج مبارزات می باج خواهان تسلیم

های عاصی دست نمی زند و چرا حتی همه آه و ناله و استغاثههای روز کارگران و توده

گذارد. با این می لب برای مماشات و همدلی و همپیوندی را بالجوابطیف اصالح ط

گردیم. جمهوری اسالمی زیر فشار می توضیح به محور اصلی بحث خویش باز

استیصال و در هراس از سرنگونی دوره مجادالت و باج خواهی خویش در مقابل دولت 

از تعامل و داد و ستد ای کند و دور تازهمی امریکا و متحدانش را تا سرحد نیاز تعدیل

غربی از های نماید. جای تردیدی نیست که بورژوازی امریکا و قدرتمی و مدارا را آغاز

این چرخش استقبال خواهند کرد و برای بهره گیری حداکثر از آن کوشش خواهند 

کرد. دولت سرمایه داری اسالمی ایران با توجه به موقعیت محتضر روز خود امیدوار 

آورد از کوه می به یمن آنچه در مقابل این پسگرد مذلت بار به چنگ است که

معضالت سر راه بقای خود، حتی االمکان بکاهد. آیا چنین خواهد شد یا همه چیز 

معکوس خواهد گردید، پاسخ را فقط از جنبش کارگری ایران باید پرسید؟ تا اینجا 

ور دیگری از ابراز حیات علم چند چیز روشن است. همه شواهد با صدای بلند پایان د

زند. اصالح طلبان از روز شروع می و کتل اصالح طلبی یک بخش بورژوازی را بانگ

خود تا حال هیچ گاه به اندازه امروز مفلوک و مقهور های جار و جنجال و میدان داری

مدت ها از توده کارگر و فرودست عاصی جامعه به آنهائی نبوده اند. موج توهم بخش

های ست که پس رفته است و آخرین نیروهای متوهم به آنان نیز زیر فشار واقعیتها

را ها روز مجبور به ترک این توهمات خواهند شد. باند مسلط قدرت سیاسی وجود آن
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داند و مصمم است تا به می مایه اختالل در یکدستی و انسجام حاکمیت سرمایه داری

. حرف این جناح در مقابل اصالح طلبان پایان بخشدها ونی آنیموجودیت اپوزیس

بسیار سرراست است، اینکه جار و جنجال اصالح طلبی را کنار بگذارند و از ناخن پا تا 

موی سر با حاکمان روز سرمایه همنظر و هماوا گردند. رویکرد اصالح طلبی برای 

سبات ندارد. اعتبار و نقش این جماعت در دائره محاای غربی نیز جاذبههای قدرت

دولت امریکا و متحدانش کم و بیش از سنخ همان چیزی است که جناح مسلط قدرت 

است که خود اصالح ای اندیشد. این نکتهمیها سیاسی سرمایه در ایران در باره آن

طلبان، جریاناتی از نوع حزب توده و اکثریت، غالب محافل چپ، سلطنت طلبان و 

کنند. همه می و درکاند ار وارونه درک کردهبسیای دیگر آن را به گونههای خیلی

تصورشان این بوده است که اصالح طلبان نیروی بسیار مطلوب و باب طبع ها این

غربی هستند و بالعکس جناح مسلط قدرت سیاسی سرمایه در ایران برای های دولت

 امریکا و اقمارش تابو است!!! این سخن در مورد جریان اصالح طلبی فقط تا جائی

مصداق دارد که این جماعت برای تسلیم بالشرط در مقابل مصالح و انتظارات و 

به صرف ها غربی هیچ دریغ ندارند، اما مشکل این دولتهای دولتهای چشمداشت

انقیاد بی قید و شرط اصالح طلبان حل نمی گردد. آنان به تمامی شرائط الزم برای 

ر رژیمی هستند که برای تضمین کنند و خواهان استقرامی ثبات سرمایه فکر

از هیچ قتل عام و سبعیتی دریغ نورزد، اصالح طلبان برای ایفای ها سودآوری سرمایه

هیچ تضمینی برای ها چنین نقشی از حداکثر آمادگی برخوردارند اما مجرد آمادگی آن

بزرگ سرمایه جهانی نمی های در انجام این رسالت به دست قدرتها موفق بودن آن

غربی هر گونه جا به جائی قدرت و تغییر در شرائط سیاسی روز را های د. دولتده

بینند و از این لحاظ می دریچه خطری به سوی فروپاشی شیرازه بقای سرمایه داری

سخت از وقوع آن وحشت دارند. واقعیت این است که دولت جمهوری اسالمی در 

قدرت سرکوب آن علیه جنبش  ساختار روز خود تا جائی که به ظرفیت و آمادگی و
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غربی مطلوب ترین آلترناتیو است. وجوه های شود برای دولتمی کارگری مربوط

ای فائقه سرمایه جهانی صرفًا پارههای نامتناسب و نامطلوب این رژیم برای قدرت

و ها باشد. این همان جنبهمی زیادت طلبی ها، باج خواهی و کارشکنی هایش

اینک با شروع دوره جدید تعامل، قرار است به نفع آنچه دولت کارکردهائی است که 

خواهد، اصالح گردد. جمهوری اسالمی در شرائط طغیان موج قهر و مبارزات می امریکا

کارگر و فرودست تنها راه چاره کار و طریق نجات را آغاز این دوره و تن های روز توده

ن فقط نقطه آغاز کار است. آنسوی رقبا دیده است اما ایهای دادن به تمامی خواست

پل نیز رودخانه است. جناح مسلط بورژوازی هیچ چشم اندازی برای برد در این گذر 

ندارد. رقبای کرکس وار مردار خوار با درک درجه استیصال و ناتوانی غریق بسیار 

مصممند که حریف باج خواه را تا آخرین نقطه ممکن عقب رانند. جمهوری اسالمی 

مه مواضع تا کنونی خود را با آغوش باز تسلیم کند. معضل فقط انصراف از غنی باید ه

نیست. گفتگو به صورت بسیار جدی پیرامون، ای سازی اورانیوم و بستن پرونده هسته

بزرگ های عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و همه جاهای دیگر نیز هست. قطب

که حاصل مستقیم آن یک دولت  اندقدرت سرمایه جهانی چشم به چرخشی دوخته

اسالمی سرمایه داری بدون هیچ ساز و برگ و اقتدار برای اخالل و دخالتگری و عربده 

کشی و زیادت طلبی در سطح جهانی باشد. رویدادهای همین چند روز بهترین شواهد 

این واقعیت هستند. درست در همان روزی که نمایندگان اعزامی دولت اسالمی در ژنو 

کنند، کنگره امریکا از مبرمیت می اعالم آمادگیها نگتن برای بزرگترین مماشاتو واش

گوید. در اجالس صندوق جهانی پول بر می سنگین تر علیه رژیم سخنهای تحریم

دولتی های شود و اعمال فشار هر چه افزون تر بر بانکمی ضرورت این تحریم تأکید

ای رد. متعاقب این رویدادها دو مأمور هستهگیمی ایران محور بخشی از گفتگوها قرار

ایران در عربستان و گرجستان نیز توسط پلیس این کشورها دستگیر و به دولت امریکا 

گردند. بسیار روشن است که این اقدامات و تهدیدات نه با هدف اخالل در می تحویل
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است که  است. هدف آنها که صرفًا مکمل آنها تعامل و ایجاد مانع بر سر سازش

طرف ایرانی تعامل از موضعی هر چه فرسوده تر و فرومانده تر و زبون تر در عرصه داد 

سی های و ستد حضور یابد، هدف آن است که دولت اسالمی کفاره تمام زیادت طلبی

 ساله خود را هر چه خوارتر و خفت بارتر پس دهد. 

گر دولت اسالمی آخرین نکته بحث حاضر این است که اگر اوضاع چنین است، ا

غربی را آغاز کرده است، اگر های سرمایه دوره جدید تعامل و داد و ستد خود با قدرت

عمر اصالح طلبان حکومتی حداقل در شرائط موجود در آستانه افول است، اگر رژیم 

تا کنونی و آتی را از شانه خود های تواند بار تحریممیها به یمن این تعامل و سازش

امتیازات اقتصادی از کشورهای غربی برای دولت اسالمی به ای ر گرفتن پارهبردارد، اگ

گردد، در این صورت فضای اجتماعی الزم برای کارزار می محتمل بدلای مسأله

کارگر و دولت سرمایه داری چه تغییراتی خواهد یافت؟ آیا بدتر های طبقاتی توده

تواند مشروح باشد اما جواب می ؤالخواهد شد یا مساعدتر خواهد گردید؟ پاسخ این س

کارگر و نظام های واقعی بسیار کوتاه است. آنچه سرنوشت جنگ طبقاتی میان توده

ای که موضوع ریشهها کند در بنیاد خود نه این مؤلفهمی سرمایه داری را تعیین

دیگری است. سخن اینجاست که طبقه کارگر ایران تا چه میزان خود را علیه نظام 

ی مزدی متحد و متشکل و آگاه و آماده کارزار خواهد ساخت. تا چه میزان در بردگ

سازمانیابی ضد سرمایه داری خود پیش خواهد تاخت، تا کجا راهکارهای مؤثر اعمال 

قدرت علیه سرمایه را اتخاذ خواهد نمود؟ به چه میزان مخاطرات توهم به جریان شوم 

، در چه سطحی خطر سندیکالیسم و اصالح طلبی را از سر خود رفع خواهد کرد

های رفرمیسم راست سندیکالیستی را دفع خواهد ساخت. آنچه سرنوشت کارزار توده

زند این هاست. تأثیر آشتی یا ستیز دولت سرمایه داری با می کارگر و سرمایه را رقم

 در این گذر هر چند مهم اما به هر حال فرعی است. اش رقبای بین المللی
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  2010سپتامبر             عفونت رفرمیسمهای خالهو تب جاری سوئد انتخابات

  

روزهای رونق بازار رأی گیری و صف آرائی انتخاباتی احزاب، برای تعیین ترکیب بعدی 

طبقه های سرنشینان ماشین دولتی و ساختار قدرت سرمایه در سوئد است. توده

و ها گمی گوش به اخبار روزنامهکارگر همه جا در منتهای فروماندگی و ضعف و سردر

تا اند دوختهها تلویزیونی میان آنهای سیاستمردان یا چشم به مناظرههای سخنرانی

رأی روند!! که چه های به پای صندوق«!!! شناخت» و «!!! آگاهی» از این طریق با 

کنند؟ که بر ماندگاری هر چه بیشتر و طوالنی تر نظام بردگی مزدی مهر تأیید و 

حمایت کوبند. هستی اجتماعی خود به عنوان بردگان مزدی را بیشتر ماندگار سازند. 

خوانند. تشدید لحظه، لحظه  استثمار وحشت آورخود توسط سرمایه را قانون طبیعت

این استثمار را حق سرمایه بشناسند. به نظام سرمایه داری اجازه دهند تا هر چه بی 

را وثیقه سودهای کالن تر و رشد ها ه اجتماعی آنمعیشت و رفاهای عنان تر بازمانده

روند تا از میان خیل می رأیهای سرطانی تر خود سازد. کارگران به پای صندوق

نمایندگان فکری، سیاسی، اقتصاددانان و مدافعان سرمایه داری، جماعتی را برای 

ی بر خویش برنامه ریزی نظم تولید و سازمان کار سرمایه و اعمال توحش سرمایه دار

تعیین بنمایند. نیاز به گفتن نیست که کارگران در روز رأی و به گاه رأی دادن، با 

گردند، اما اظهرمن می انتظارات و محاسباتی خالف آنچه گفته شد از خانه خارج

دهند و تاریخ درازی است انجام داده اند، همین است می الشمس است که آنچه انجام

کارگر سوئد، های ی در اینجا قابل طرح است. چرا تودهکه گفتیم. یک سؤال اساس

کنند؟ در اینجا تخت و شالق و شکنجه و می اسکاندیناوی یا کاًل قاره اروپا چنین

اعدام در انتظار مخالفان رأی دادن نیست. سایه والیت فقیه، سپاه پاسداران، نیروهای 

ها م بر سر آدمنوع جمهوری اسالمی ههای بسیج، ارتش، پلیس و لباس شخصی

با هیچ خطر تقلب نوع ها توانند رأی ندهند، آراء آنمی سنگینی نمی کند. کارگران



 یسمعفونت رفرم یهاسوئد و تبخاله یانتخابات جار  /  238

سردار مشفق و مافیای احمدی نژاد مواجه نمی باشد، از جنتی و شورای نگهبان او هم 

خبری نیست. همه جا پهندشت دموکراسی، قلمرو قانون، ساحت اعتبار و حرمت حق 

مطبوعات و انتخابات آزاد است. در اینجا اوضاع اصالً به شکل و رأی، پاسداشت آزادی 

خواهد می تواند تا هر کجا کهمی شمایل جهنم جمهوری اسالمی نیست، هر کسی

تواند با همراهی هر چند نفر دست به برگزاری راه می صدای اعتراض خود را بلند کند،

وجود دارد. ها دهد. این تفاوتپیمائی و تظاهرات بزند و برخی کارهای دیگر را انجام 

دهند که می کنند که توضیح دادیم و همان را انجاممی اما با همه این ها، کارگران آن

در دوزخ گند و خون سرمایه داری ایران و در زیر چتر حاکمیت هارترین 

سرمایه مجبور به انجام آن هستند. قرنی است که طیف نیروهای های دیکتاتوری

تا «! ضد سرمایه»کمونیست نمایان دوآتشه و کارگرساالران ارتدکس  رفرمیسم چپ از

زنند که راه سوسیالیسم حتماً از می علمداران میلیتانت دموکراسی شورائی فریاد

گذرد. همه این ها، الینقطع می دموکراسی، جامعه مدنی نوع غربی و توسعه سیاسی

اسی در این دیار شکوفا گردد کنند که اگر فقط یک گل از بهار دموکرمی سوگند یاد

زمین و زمان بر سر سرمایه داران و نظام سرمایه داری خراب خواهد شد! اگر سایه 

وحشت و شالق قوای سرکوب کمی پس بنشیند، کارگران بنیاد نظم موجود را از جای 

خواهند کند و ارکان قدرت سرمایه را منفجر خواهند ساخت!! دموکراسی طلبان چپ 

از کشورها و ای کنند اما به این نمی پردازند که پس چرا در پارهمی نجالرا جها این

به طور مثال همین سوئد، سایر ممالک اسکاندوینای و سراسر اروپای غربی، حتی کم 

های و بیش امریکای شمالی که سایه همای دموکراسی و مدنیت و حقوق و آزادی

هن است، کارگران چنان نمی پها سیاسی و حق اعتصاب و تظاهرات و مانند این

کارگر دموکراسی مطلوب آن جماعت را های کنند؟! چرا در این بخش از دنیا، توده

سنگر مناسب کارزار علیه سرمایه نمی سازند و آن را سالح قدرت طبقه خود برای 

جنگ با نظام بردگی مزدی نمی نمایند؟!! چرا در اینجا دموکراسی نه فقط هیچ کوره 
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به این افق را سد هم کرده ها سوسیالیسم نگشوده است که همه راه راهی به سوی

در مکتب دموکراسی خواهان چپ ایرانی بدون پاسخ هستند. ها این پرسشاست؟! 

موضوعی که پائین تر بسیار فشرده به چند و چون آن اشاره خواهد شد. اما پیش از 

بدون توسل مدام و فزاینده  آن باید حقیقتی را باز گفت. نظام سرمایه داری در ایران

به درنده ترین و وحشیانه ترین شکل دیکتاتوری هار و عریان قادر به حفظ حاکمیت و 

است که فعالین جنبش لغو کار مزدی در ای تضمین بقای خود نیست. این نکته

و این تأکید را هر بار اند خود بر آن تأکید کردههای و تحلیلها بندبند حرف ها، نوشته

کنند. نکته اساسی در اینجا آن است که رابطه ارگانیک میان دیکتاتوری و می دترمؤک

حاکمیت یا بقای سرمایه مطلقاً معنایش این نیست که اگر مثالً لوالها، مفاصل و 

کارگر حتماً بساط کار های استخوانبندی دیکتاتوری سست شود یا حتی بشکند، توده

این حکم کامالً درست که دیکتاتوری هار شرط مزدوری را در هم خواهند پیچید!! از 

حیاتی استیالی سرمایه در ایران یا جوامع مشابه است، این استنتاج حاصل نمی شود 

که اگر سرمایه داری توان سرکوب و قتل عام خود به شیوه رژیم شاه یا جمهوری 

ن مزدی اسالمی را از دست بدهد، اگر فرضاً دموکراسی رخ کند، پس حتماً توده بردگا

آتش انقالب سوسیالیستی را شعله ور خواهند ساخت. کمااینکه در ممالک غربی به 

سیاسی و حقوق مدنی و دموکراسی، طبقه کارگر نه های تأمین آزادیها رغم سال

فقط هیچ سنگی بر روی سنگ برای کارزار ضد کار مزدی خود بر هم نگذاشته است 

از دست داده است. ممکن است گفته شود دور را هم های که همه خاکریزهای دوره

که وضع در ایران چنین نیست و نمی تواند باشد، اینجا حوزه استثمار نیروی کار ارزان 

شرط ضروری ارزش افزائی و ها و کشتار هر نوع رفاه اجتماعی است، همه این

سودآوری دلخواه سرمایه است و طبقه بورژوازی و دولت این طبقه در غیاب 

ی هار قادر به اعمال این وضعیت بر طبقه کارگر نخواهد بود و بر همین مبنا دیکتاتور

سرمایه داری قادر به تضمین بقای خود نخواهد شد. این استدالل همسان حکم باال، 
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تواند بزرگترین دروغ باشد. می فقط نیمی از حقیقت را همراه دارد و به همین دلیل

، خودگستری و سودافزائی سرمایه به طور بخش درست استدالل این است که بازتولید

مطلق نیازمند بهای ماوراء ارزان و شبه رایگان نیروی کار و سالخی معیشت و امکانات 

اجتماعی کارگران است، سرمایه تحت هیچ شرائطی حداقل مطالبات معیشتی و 

سیاسی کارگران را پرداخت نخواهد کرد و دیکتاتوری نیز سالح تحمیل های آزادی

سبعانه است، تا اینجا حقیقت محض های ن نیروی کار شبه رایگان و بی حقوقیهمی

است اما آنچه از درون این حقیقت قابل استخراج است نه رابطه ارگانیک دموکراسی و 

سوسیالیسم و نه منوط بودن دومی به استقرار اولی که چیز دیگری است. اینکه طبقه 

از گرسنگی و فالکت و بیکاری و مرگ ناشی از کارگر ایران و جوامع مشابه برای فرار 

مصائب موجود هیچ راهی سوای پیکار علیه اساس سرمایه داری و برای محو کامل کار 

مزدوری ندارند. نتیجه مبتنی بر بخش درست استدالل باال فقط این است و این نتیجه 

درست عکس استنتاجات طیف رفرمیسم چپ و کمونیست نمایان دو آتشه، 

اسی طلبان شورائی یا خیل محافل تروتسکیستی متعلق به این طیف است. دموکر

نکته دیگری را نیز در همین جا به همین موضوع اضافه کنیم، تسلیم طلبی، 

فروماندگی و تن دادن کارگر سوئدی به شرائط موجود به هیچ وجه نشان رضایت او از 

ه اسیر طوفان تعرضات سال است ک 30این وضع نمی باشد. طبقه کارگر این جامعه 

های سرمایه است. بهای واقعی نیروی کارش مدام کاهش یافته است، شمار تخت

بیمارستان هایش نصف شده است، مدارس کودکانش به وفور تعطیل گردیده است، 

مهد کودک هایش سالخی شده است، مراکز نگهداری معلوالن و سالمندانش، یکی 

کند بیکارند، دچار اعتیادند و می ش تا چشم کارپس از دیگری بسته شده است. جوانان

خطر ابتالء آنان به مواد مخدر آرامش را از هر پدر و مادری سلب کرده است. این 

کارگران اگر علیه سرمایه نمی جنگند، نه از کمبود دموکراسی است و نه از سر بی 

. بخش واقعی سرمایه داری استهای نیازی و رفاه و کاهش فشار استثمار و سیه روزی
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زند که آنچه چاره کار می پندارند فریادمیها استدالل باال بر خالف آنچه رفرمیست

است، دموکراسی نیست، هیچ رابطه مقدر ارگانیک و ازلی میان این پدیده و 

سوسیالیسم وجود ندارد، راه دومی جبراً و محتوم از اولی عبور نمی کند. این مسأله 

ت و در ایران یا هر جامعه مشابه دیگر از نسخه پیچی اصالً خاص اروپا هم نیس

متعارضی تبعیت نمی کند، در این جوامع نیز دموکراسی طالیگان فرخنده عروج لشکر 

کنند، وضعیت جنبش می سوسیالیسم نیست. آنچه گفتیم، آنچه کارگران سوئد امروز

همه بسیار شفاف کارگری اروپا از شروع قرن بیستم تا حال و همه شواهد دیگر همه و 

دهند که کلید معضل جنبش کارگری در هر سطح و هر میزان و هر شرائط می هشدار

و هر  نقطه جهان  فقط یک چیز است. این جنبش برای اینکه مظهر قدرت و میدان 

داری و دفاع و تعرض طبقه خود باشد باید در هر حال و هر وضعیتی، ضد سرمایه 

اس کار مزدی پیش تازد. در زیر سیطره دیکتاتوری داری و در راستای جنگ علیه اس

هار، در شرائط وجود دموکراسی، در جوامعی که فروش نیروی کار کفاف معیشت و 

دهد، در ممالکی که بهای نیروی کار برای نان می راها حداقل رفاه اجتماعی انسان

یه داری خالی کارگر هم کفاف نمی دهد، در قله رفیع صنعت سرمایه، در جهنم سرما

مقبول طبع شیفتگان و عاشقان ها کشورهائی که رشد صنعتی و توسعه سیاسی آن

سینه چاک قله نشینی صنعت نیست و در یک کالم در نقطه نقطه جهان موجود باید 

دست به کار سازمانیابی جنبش ضد کار مزدی بود. وقتی که این نیست، وقتی که 

این جنگ خاموش است، های که شعلهمشعل پیکار ضد کار مزدی نمی سوزد، وقتی 

آنگاه همه چیز در راستای سبک سازی کفه توان طبقه کارگر و سنگین سازی هر چه 

کند، در چنین وضعی دموکراسی هیچ گلی می موحش تر ظرفیت تعرض سرمایه عمل

بر سر جنبش کارگری نمی زند ، مدنیت و حقوق سرمایه نه عصای دست کارگر که 

شود، حق اعتصاب، سالحی می جنب و جوش ضد کار مزدی اونوعی چماق سرکوب 

تواند جواز دفن می گردد، حق تشکل و سازمانیابیمی علیه اعتصاب ضد سرمایه
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کارگر گردد. این ها، این حرف ها، شاید در های سازمانیابی جنبش ضد کار مزدی توده

ها ن و صحت آنمکتب احزاب و محافل کثیر چپ موجود کفر تلقی شود اما واقعی بود

است و به تمامی کسانی که به راستی دنبال « آفتاب آمد دلیل آفتاب »مصداق 

بند بند حیات « گر دلیلت باید از وی رخ متاب» گردند باید گفت که می استدالل

جنبش کارگری جهانی سند اثبات همین مدعاست. کارگر سوئدی زیر فشار سرنیزه 

اعدام نیست که های دار و جوخههای و چوبها هسپاه پاسداران، توحش لباس شخصی

رود. از فرط می رأی سرمایههای امروز در نهایت خفت و فروماندگی به پای صندوق

زند. می وفور رفاه و معیشت و تضمین زندگی مرفه هم نیست که دست به این کار

ر طبقه کارگر این کشور همسان همزنجیران طبقاتی خود در بسیاری از جوامع دیگ

میدان کارزار طبقاتی ضد کار مزدی را از دست داده است. این میدان را تخلیه کرده 

است و به دشمن تسلیم نموده است. این شکست، این تسلیم و این باخت عظیم 

طبقاتی را رفرمیسم راست اتحادیه ای، رفرمیسم چپ حزب ساالر و سوسیال 

د و اروپای غربی یا امریکای دموکراسی بر او تحمیل کرده است. جنبش کارگری سوئ

را نه قاتق ها شمالی به دموکراسی، به حق اعتصاب و تشکل دست یافته است اما این

نان مبارزه طبقاتی که حتی قاتل جان این مبارزه ساخته است. چرا؟ به چه دلیل 

چنین است و چه رفته است که نتیجه این شده است؟؟ پاسخ روشن است. کارگران 

کنونی را در پروسه پیکار واقعی علیه بنیاد بردگی های غربی، آزادی سوئد و اروپای

مزدی به چنگ نیاورده اند، برای حصول آن شریان حیات سرمایه را فشار نداده اند، 

سرمایه را تضعیف و خود را مقتدر نساخته اند، اقتدار و عظمت خود را در تحکیم 

نبال نکرده اند. ضعف سرمایه را در قدرت ضد کار مزدی طبقه خود ندیده و دهای پایه

اختالل هر چه بیشتر روند کار، روند انباشت و ارزش افزائی سرمایه جستجو ننموده 

اند. حق سازمانیابی را حق تشکل واقعی مبارزات ضد کار مزدی طبقه خود ادراک 

ت و دست به کار چنین سازمانیابی نشده اند. اعتصاب را نه ابزار اعمال قدراند نکرده
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طبقاتی برای زمینگیر ساختن هر چه بیشتر و بیشتر بورژوازی و افزایش توان جنگی 

حیات اجتماعی، که صرفًا به صورت های خود در مقابل سرمایه، در کلیه عرصه

برای چانه زدن در بازار فروش نیروی کار، به کار گرفته اند. آزادی سیاسی را ای وسیله

یابی شورائی سراسری ضد کار مزدی، تصرف مراکز  نه تریبون قدرت پیکار برای تشکل

آگاه طبقه خود و سلب مالکیت از های کار و تولید توسط شوراهای متشکل از توده

سرمایه داران که فقط به عنوان فرصتی برای برگزاری جلسات همدلی و چانه زنی با 

گران سوئد صاحبان سرمایه و دولت سرمایه داری غنیمت شمرده اند. در یک کالم، کار

های و اروپا و همانندان آنچه را امروز دارند، از حداقل رفاه اجتماعی گرفته تا آزادی

سیاسی، از عمق معدن مبارزه زالل طبقاتی علیه شالوده کار مزدی استخراج نکرده 

و اند اند، این امکانات را برای توسعه و تعمیق و طوفانی تر کردن این جنگ نخواسته

از درون ها ه کار نگرفته اند. بستری که این مطالبات و رفاه نازل و آزادیدر این راستا ب

آن کسب شده است بستر رفرمیسم راست سندیکائی، اصالح طلبی سوسیال 

دموکراتیک و رفرمیسم چپ حزب ساالر بوده است. تاوانی بوده است که بورژوازی 

رها شدن از خطر کمون جهانی برای رها شدن از شر مبارزه ضد سرمایه داری آن ها، 

و انقالب اکتبرها پرداخته است. سوسیال دموکراسی و رفرمیسم منحط ها پاریس

از دیرباز، دموکراسی، حق رأی آزاد، پارلمانتاریسم و مبارزه آزاد حزبی را ای اتحادیه

را ماشین مین گذاری راه مبارزه طبقاتی ضد ها افق انتظار کارگران کردند و همه این

داری آنان ساختند. به کارگران القاء شد که احزابی هست، انتخاباتی هست، سرمایه 

توان حزب مطلوب را بر کرسی میها آزادی انتخاب وجود دارد، به کمک این اهرم

خود نمود. رفرمیسم های قدرت نشاند و قدرت این حزب را ساز و کار تحقق خواست

دزدی شعور کارگران و با همه  کارگر، باهای با شستشوی مغزی تودهای اتحادیه

و سیه ها کارهای دیگر، سرمایه را، سرچشمه واقعی تمامی استثمار، بی حقوقی

را از تیررس نگاه و ذهن طبقه کارگر دور ساخت، به کارگران آموخت که ها روزی
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پارلمان، دولت، دولتشهر و شورای دولتی استان اصالً ابزار سیادت سرمایه و نهادهای 

یزی نظم تولیدی، سیاسی و اجتماعی سرمایه نیستند، آموخت که دولت برنامه ر

موجود در تمامی ساختار و ساز و کارها و کارکردهایش، دولت کل جامعه است، متعلق 

به هیچ طبقه خاصی نیست و نیروی ماوراء همه طبقات اجتماعی است!! رفرمیسم 

راسی، همصدا و همدل راست اتحادیه ای، رفرمیسم چپ حزب ساالر و سوسیال دموک

کارگر کمپین راه های از زمین و آسمان و در گوشه، گوشه حیات اجتماعی توده

انداختند و جنجال کردند که حق اعتصاب، آزادی بیان، حق تظاهرات، حق اعمال 

اراده و نظر، حق تعیین سرنوشت و حاکمیت بر زندگی اجتماعی همین حقوق مدنی 

حبل المتین رفاه و آزادی و برابری و رفع تبعیض و موجود نظام بردگی مزدی است. 

تأمین اجتماعی و تحقق آمال انسانی همین حقوق است و برای حل هر نوع مشکلی 

آویخت. رفرمیسم راست با جنبش کارگری چنین کرد، اما پرونده ها باید به همین

به طیف رفرمیسم چپ از جمله جنس ایرانی این رفرمیسم نیز های احزاب و گروه

که به ویژه در طول چند هائی همین اندازه زشت است. افراد، محافل، احزاب و گروه

اند سال اخیر برای تحمیل رویکرد سندیکالیستی بر جنبش کارگری ایران تالش داشته

 نسخه همین وضعیت موجود کارگر سوئدی را برای همزنجیر ایرانی او پیچیده و

کوشیدند تا جنبش کارگری را به دار سازمان ند، نیز بدتر کردپیچند. آنان از این می

جهانی کار و سایر نهادهای کارگرفریب مزدور سرمایه جهانی بیاویزند اما به کارگران 

نگفتند که سندیکاسازی در جهنم سرمایه داری ایران حتی همین دستاوردهای 

ا از برابر اروپا را هم نخواهد داشت. این واقعیت روشن رای محتضر رفرمیسم اتحادیه

چشمان کارگران دور کردند که در این جهنم گند و وحشت و خون، چشم دوختن به 

امید مبارزه قانونی و مماشات جوئی سندیکائی با صاحبان سرمایه طناب داری است 

که فقط بر حلق جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر آویزان نمی شود بلکه راه هر نوع 

کند. می رهم و دیناری افزایش دستمزد را هم سداعمال قدرت کارگران حتی برای د
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سیاسی، حق تشکل های به محور اصلی گفتگو باز گردیم. دموکراسی، آزادی

سندیکائی، حق اعتصاب و تظاهرات به جنبش کارگری سوئد و جنبش کارگری 

کشورهای دیگر کمکی ننموده است. سنگر تعرض طبقه کارگر علیه سرمایه را 

کارگر در مقابل طوفان های ست، به باروئی برای مقاومت تودهاستحکام نبخشیده ا

تعرض سرمایه تبدیل نشده است. علی العموم به شکل معکوس عمل کرده است. مثل 

روز روشن است که ایراد در آزادی و نقش اعتصاب و اهمیت اعتراض نیست، ریشه 

ر دستاورد اساسی معضل اینجاست که آزادی، حق تشکل، حق اعتراض و مبارزه و ه

جنبش کارگری تنها در صورتی قاتق زندگی طبقه کارگر است که از دامان جنبش 

ضد کار مزدی متولد شود و سالح تعرض کارآمدتر، پیکار نیرومندتر و پایداری پرشکوه 

تر این جنبش در مقابل سرمایه داری گردد. در غیر این صورت همان خواهد شد که 

هستیم. این سخن رفرمیسم چپ ایرانی که کارگران  امروز در اروپای غربی شاهد آن

اول باید معیشت و رفاه کافی داشته باشند تا بتوانند به سوسیالیسم بیاندیشند و برای 

سوسیالیسم مبارزه کنند، حرف سوسیال دموکراسی و بدترین رفرمیست هاست. طبقه 

لیسم آویزان کند، کارگر وقتی که نان و مسکن و رفاه و آزادی خود را به دار سندیکا

وقتی از بستر کارزار ضد کار مزدی دور و دورتر شود، حصول حق اعتصاب و آزادی 

تشکل هم نه سالح جنگ وی برای سوسیالیسم که بالعکس طناب دار سرمایه و 

رفرمیسم بر گردن جنبش ضد سرمایه داری او خواهد گردید. کارگر نمی تواند مبارزه 

ازادی را از جنگ مستقیم و رویاروی علیه اساس سرمایه و برای نان و زندگی و رفاه و 

برای کمونیسم  لغو کار مزدی جدا سازد. هر نوع و هر میزان انفصال جنبش کارگری 

عظیم است. هر مقدار ای از میدان کارزار واقعی ضد کار مزدی برای این جنبش فاجعه

سکتاریستی ماوراء  و هر اندازه آویختن این جنبش به سندیکالیسم، به حزب سازی

 است که بر ریشه خود فروای خود و به هر شکل رفرمیسم و کمونیسم بورژوائی تیشه

آرد. رفرمیسم اعم از چپ یا راست فقط جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر را می
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کارگر در مقابل های سالخی نمی کند. هر نوع مقاومت و توان ایستادگی توده

کوبد، در همین جا هم متوقف نمی می یه را نیز در همتهاجمات مستمر و قهری سرما

پاشد. بنیاد وحدت انترناسیونالیستی می شود. شیرازه همبستگی طبقاتی کارگران را

کند. تمامی معیارهای اخالقی و انسانی را در می طبقه کارگر جهانی را دچار زلزله

 نبش کارگری حاکمسازد، ضعف و فتور و استیصال را بر جمی زندگی کارگران مثله

گرداند، اپورتوینیسم، منفعت طلبی کریه فردی و گروهی را در میان کارگران می

دهد، قدرت تعمق و شناخت و بصیرت و دانش طبقاتی کارگران را تخریب و می اشاعه

کند، یأس و جمود و سرخوردگی از مبارزه طبقاتی را در وجود می اسیر وارونه انگاری

. منافع محقر فردی و سکتی را جایگزین آرمان خواهی انسانی کندمی کارگران کشت

خاموش و ها سازد، فروغ امید به نابودی نظام سرمایه داری را در دلمی و طبقاتی

گردادند. افق سوسیالیسم را در برابر انظار می ماندگاری این نظام را یقین زندگی آنان

 اکمیت سرمایه را قفل اذهانزند و زندگی برده وار پر مذلت در سیطره حمی خط

سازد. خالصه کالم، کل دید و دریافت، نوع نگاه، ایدئولوژی، افکار، فرهنگ و می

که دیری  ای کند. فاجعهمی اخالقیات منحط بورژوائی را بر جنبش کارگری مستولی

و ها است اتفاق افتاده است. جنبش کارگری اروپا در مقابل سبعیت ها، حمام خون

سرمایه داری های ه در نقطه، نقطه جهان توسط صاحبان سرمایه و دولتجنایاتی ک

شود به صورت زشتی تسلیم و ساکت مانده است. کارگر می علیه طبقه کارگر اعمال

سوئدی نه فقط مرگ میلیون میلیون برده مزدی گرسنه افریقائی را درد طبقه خود 

فرین شدگان دوزخ بردگی نمی بیند، نه تنها در مقابل توحش سرمایه علیه این ن

کند، که حتی چشم دیدن فراریان این توحش در قلمرو فروش می مزدی سکوت

نیروی کار خویش را هم ندارد!! کارگر اروپائی، به برده همزنجیر چینی و فیلیپینی 

بر روی این وجودهای « ملی» نگرد و خواستار بستن مرزهای می خود به چشم رقیب

به دنبال کار شاق روزانه در آشیان دور از بمباران و در کنار  است!! شب که« بیگانه» 
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نهد، کمتر تمایلی به شنیدن صدای غرش تانکهای می کودکان خود سر به زمین

مرگ صدها کودک کارگرزاده فلسطینی دارد. بحث بر سر نفی های اسرائیلی و ضجه

گر در سراسر قاره همدردی و همرزمی پاک انسانی و طبقاتی چند صد یا چند هزار کار

است که ای با توده همزنجیر خود در این یا آن گوشه جهان نیست. سخن از بلیه

در وسیع ترین سطح بر سر جنبش کارگری نازل کرده است. ای رفرمیسم اتحادیه

افکار، ارزش ها، باورها و مبانی اخالق مسلط در جهان حاضر تبخیرات گند و پرسموم 

تنها در کارزار ضد کار مزدی است که اندیشه ها، مالک ها، سرمایه است. طبقه کارگر 

و باورهای پاک انسانی و طبقاتی خود را جایگزین فرهنگ، اخالق و معیارهای ها ارزش

کند. عکس این کار را طیف رفرمیسم چپ یا راست، می اجتماعی نظام بردگی مزدی

کند انجام می کار دهد و تا چشممی انجامای سکت نشینی حزبی و جنبش اتحادیه

داده است. آن قدر عظیم و سهمگین که عواقب آن حتی دامن خود این احزاب و 

را نیز گرفته است!!! حتی سوسیال دموکراسی، چپ حزب ساالر و رفرمیسم ها اتحادیه

را در کالف خود پیچیده است. رویدادهای روز جامعه اروپا شاهد وقوع ای اتحادیه

مختلف طبقه کارگر در های د دهه پیش رسم بخشهمین ماجرا است. تا چن

کشورهای اروپای غربی این بود که در حوزه پارلمانتاریسم و هر سناریوی انتخاباتی، 

در گسترده ترین میزان یار و یاور احزاب سوسیال دموکرات و چپ باشند. این 

 تر همحدت بحران سرمایه داری بیشهای جانبداری اگر نه همیشه اما بعضاً در سال

اخیر همه جا شاهد فروپاشی این روند هستیم. کفه توازن قوا های گردید. در سالمی

به نفع احزاب راست تر سرمایه و به زیان احزاب کمتر راست و به طور مشخص 

سوسیال دموکرات و چپ چرخیده است. همه جا جریانات راست تر نقش مسلط تر را 

و در حال احراز هستند. چرا؟ اند احراز کردهدر ماشین دولتی و ساختار قدرت سرمایه 

پاسخ را باید در دو جا جستجو نمود. نخست اینکه سوسیال دموکراسی و جریانات 

چپ گام به گام، همراه با شدت تناقضات درونی، حدت بحران خیزی و وسعت دامنه 
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ست سرمایه داری و مطابق نیازهای روز سرمایه جهانی مدام راست تر و راهای بحران

تر شده اند، تاجائی که تمایزات خود با احزاب راست تر را به نزدیک صفر رسانده اند، 

مختلف طبقه کارگر هم حداقل های دوم و وحشتناک تر اینکه آحاد و بخش

همبستگی و همدوشی طبقاتی خود را حتی همان همراهی صوری، بی رمق و 

ه اند. رفرمیسم به خود نیز رحم و رفرمیستی را از دست دادای استیصال آمیز اتحادیه

نکرده است و با دور ساختن هر چه بیشتر کارگران از سنگر ضد کار مزدی، آنچنان 

آتشی بر خرمن وفاداری آنان به منافع مشترک طبقاتی افروخته است که حتی در 

رایج پارلمانتاریستی هم کمتر کارگری به معضالت کارگر های چهارچوب صف آرائی

اندازد، در گذشته همه کارگرانی که به طیف کمتر راست می د نظربغل دستی خو

دادند لزوماً نفع شخصی خاصی در این کار نداشتند. برای آنان چه بسا می سرمایه رأی

حزب محافظه کار و سوسیال دموکرات سوئد یکسان بود، اما در میان بد و بدتر به 

ودند که وجود اینان برای توده دادند زیرا به هر حال بر این باور بمی رأی دومی

همزنجیر بیکار، بیمار، فرومانده و فقیر آنان کم زیان تر است. از این که بگذریم اقشار 

دادند. اینان نقش می موارد به سوسیال دموکراسی رأیای پائینی بورژوازی نیز در پاره

و سیاست  هامسلط جریانات چپ سرمایه را به دلیل فشار حدوداً کمتر برنامه ریزی

 کارگر در مجموع مایه ثبات اوضاع و بقای بیشتر سرمایه داریهای هایشان بر توده

دیدند. استنباط آنان این بود که بلوک چپ با رفرمیسم خود سوپاپ اطمینانی در می

و اتخاذ ها کند. حاصل این برداشتمی مقابل انفجار احتمالی نظام بردگی مزدی ایجاد

 ل کفه توازن قوا را به نفع نمایندگان چپ نمای سرمایه سنگینبه طور معموها موضع

به کلی تغییر یافته است. رفرمیسم در قلع و قمع ها ساخت. این وضع اما این سالمی

مقاومت ضد کار مزدی از ارگانیسم حیات جنبش کارگری و خلع سالح های هسته

بشری سرمایه داری، تا کارگر در مقابل ارزش ها، افکار و فرهنگ مسلط ضدهای توده

 آنجا پیش تاخته است که هر کارگری فقط به طول و عرض زندگی محقر خویش فکر
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که رفرمیسم ای کند و به همزنجیر بیکار و بیمار و معلول خود نمی اندیشد. بلیهمی

راست و چپ بر سر جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر آورده است اینک به معضلی 

میسم برای عروج به مسند قدرت سرمایه و خدمتگزاری به آستان بر سر راه همین رفر

نظام بردگی مزدی نیز تبدیل شده است. چهار سال پیش در سوئد احزاب راست تر 

برنده سناریوی انتخاباتی سرمایه شدند. آنان مطابق معمول امواج پرفشار و نیرومند 

و فواصل زمانی هر چه  کارگر را با شتاب هر چه تمامترهای تهاجم به زندگی توده

کوتاه تر به راه انداختند، یک ماه بعد دامنه نفرت کارگران از احزاب مسلط قدرت، 

و گاهی  %11ها چنان وسیع شد که بلوک چپ سرمایه بر اساس همه نظرسنجی

بیشتر از بلوک راست پیشی گرفت. چهار سال پس از آن تاریخ باز هم بساط انتخابات 

بلوک راست از همتایان طبقاتی چپ خود جلوتر است و احتمال پهن است اما باز هم 

برد آن بسیار بیشتر است. کارگر سوئدی غرق در باتالق رفرمیسم سندیکالیستی و 

حزب ساالری سکتی چپ نمایانه نه فقط مبارزه ضد کار مزدی نمی کند، نه فقط 

نه فقط  پارلمانتاریسم سرمایه داری را جایگزین جنگ طبقاتی خود کرده است،

انتخابات نظام بردگی مزدی را جایگزین میدان جنگ ضد کار مزدی کرده است، که 

دیگر حتی در میان راست و چپ سرمایه هم به دنبال چپ نمی گردد. راست را 

بر هست و ای داند راست چه طوفان تازهمی کند، در همان حال که خوبمی انتخاب

طبقه او به های و ندار ضعیف ترین بخش نیست آموزش و بهداشت و درمان و همه دار

راه خواهد انداخت و به طور معمول بیش از جناح چپ سرمایه هم به راه خواهد 

انداخت. کارگر سوئدی به صرف این که بیکار نیست و بهای نیروی کارش از کارگر 

دهد و می افزون است راست سرمایه را بر چپ سرمایه ترجیحاش همزنجیر بغل دستی

ابائی ندارد که همین امکانات محقر موجود در زندگی عظیم ترین بخش طبقه هیچ 

خود را به کمترین منافع شخصی خویش بفروشد. او تا آنجا از شعور و شناخت و 

منافع طبقاتی خود فاصله گرفته است که حتی به جان خود و فرزند خود هم رحم 
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گذارد که قتل عام می رجنمی کند، کاهش چند کرون مالیات بر دستمزد را چنان ا

سپارد. اینها همه می و حتی خودش را به فراموشیاش امکانات دارو و درمان طبقه

نتایج، عوارض و عواقب شوم استیالی سندیکالیسم و رفرمیسم راست و چپ بر جنبش 

مرگ آلود انفصال هولناک طبقه کارگر از فرایند های کارگری، نتایج بالفصل و تبخاله

 کار مزدی است. پیکار ضد 
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    2010مارس                                                در سالگرد کمون پاریس

 

تاریخی نو بر های میالدی، طلوع واقعی طالیه 1871مارس سال  18سپیده دمان 

پهندشت نگاه بشر عصر از دل دنیای بربریت و گند و خون و دهشت سرمایه داری 

که اگر چه حیات مستعجل داشت اما زایمان عظیم تاریخ و میالد ای بود. حادثه

پرشکوه باور عینی کارگران جهان به قدرت الیزال طبقاتی خود برای برپائی جهانی 

یگانه با کار و محصول کار و سرنوشت های آزاد و فارغ از استثمار، جهان زندگی انسان

پاریس با غریو شادی تندرگون حیات اجتماعی خویش بود. در فجر سرخ این روز، 

بساط خواب شب سیاه سرمایه داری را کنار زد و چشم به روز «! زنده باد کمون»

کارگر پاریس بود. های گشود. این صدا، صدای کارگران بود. غریو رعدگون قدرت توده

پرچم رهائی بشر بر بام خیزش آگاه بردگان مزدی برای گشایش دروازه  صدای اهتزاز

عی با اساس کار مزدوری و همه فرانهادهای بشرستیز و فاجعه بار این رابطه نبرد واق

 اجتماعی همه جا گستر بود. 

نیمه نخست قرن نوزدهم، همه جا و در تمامی زوایایش شاهد نقش بازی شاخص و 

کارگر فرانسه در عرصه کارزار طبقاتی و میادین پرتنوع مبارزه های خیره ساز توده

کانون داغ جدال طبقات، جا به جائی ها فرانسه در طول این سال سیاسی بود. جامعه

قدرت اقشار، فراز و فرود نیروهای اجتماعی در صفه قدرت سیاسی و حضور و میدان 

داری هر طبقه برای دستکاری هر چه بیشتر و مؤثرتر منحنی این تغییرات است. 

ا به صورت فعال و تعیین کارگران فرانسه در لحظه لحظه این روند و سیر این رویداده

های کننده حضور داشتند. همه جا همراه این و آن بخش طبقه سرمایه دار یا الیه

رزمیدند. جنبش کارگری می متوسط جامعه علیه اوضاع روز و قدرت سیاسی حاکم

بار تناقضات فاحشی را هم بر گرده خود ها فرانسه در همین راستا، در همه این سال

 و رویکردهای مختلف بورژوازی همگامها جنبش با اقشار و گروه کرد. اینمی حمل
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شد، برای اینکه علیه حاکمان روز بجنگد، همگامی در جنگی که هر گام می

دستاوردهایش پلکان جدیدی برای عروج طبقه سرمایه دار به اریکه قدرت، بازگشای 

زنجیره تسلط  درای حوزه نوینی برای افزایش انباشت سرمایه، حلقه آهنین تازه

در معماری نظم مدنی و اجتماعی نظام ای اقتصادی و سیاسی سرمایه داران، فاز تازه

در همه  این مراحل و حوزه و حلقه ها، در همان ها بردگی مزدی بود. این همگامی

کارگر را بر روند روز تغییرات در ساختار نظم، های حال که مهر میدان داری توده

کوبید، اما در نهایت فقط بندهای بردگی مزدی می الت اجتماعیحقوق، مدنیت و معاد

 کرد. کارگران بودند که به همه کارزارها جانمی را بر دست و پای طبقه کارگر قفل

داند، آنان بودند که بورژوازی را حتی به زور تفنگ به سوی تقابل رادیکال تر با می

اما در همان حال هیچ صف راندند می اشرافیت مالی، با سلطنت و کلیسا پیش

مستقلی هم از جبهه مجادالت کاسبکارانه میان بورژوازی و نیروهای هار ارتجاعی 

موارد در حین جنگ سالح خویش را به طور مستقیم به ای حاکم نداشتند. در پاره

متفاوت از تند، اما همزمان هیچ بدیل و افق رفمی سینه نمایندگان سرمایه نشانه

 و راهبردهای بورژوازی نیز در پیش روی خویش نمی دیدند.  هانسخه پردازی

طبقه کارگر در هیچ کجای جهان و در هیچ شرائطی نمی تواند خود را به طور واقعی 

نجات دهد، مگر اینکه حتماً دست به کار رهائی کل بشریت باشد. این طبقه مادام که 

را در چهاردیوار  سیاسی خودهای تحقق مطالبات معیشتی، حقوق مدنی و آزادی

کند، حتی با فرض برخی می کشاکشی منفصل از پیکار برای رهائی انسان دنبال

جبری بیش های مقطعی، باز هم در منجالب شدت استثمار و سیه روزیهای پیروزی

و بیشتر نظام سرمایه داری غوطه خواهد خورد. طبقه کارگر برای اینکه چنین نقشی 

با تمامی ساز و کار و توش و توان و آگاهی و اتحاد و تشکل و  را ایفاء کند، باید بتواند

افق شفاف طبقاتی خود وارد عرصه کارزار علیه سرمایه شود. جنبش کارگری فرانسه 

در آن روز مطلقاً در چنین وضعیتی قرار نداشت، کمااینکه در همین لحظه حاضر هم 
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ت بالفعل و حاضر و آماده در هیچ کجای جهان به صورای کارگر هیچ جامعههای توده

در موقعیت ایفای این نقش نیست. چرا چنین است، موضوعی است که جای بحث 

گوناگون های مختلف، به مناسبتهای دارد و ما به میزان وسع و توان خود در نوشته

بحث کرده ایم. کارگران فرانسه در دوره مورد گفتگو از کارگران همه اش در باره

ودند اما باز هم تا صف آرائی آگاه و متحد و متشکل ضد کار مزدی کشورها پیشروتر ب

راه بسیار دور و درازی در پیش داشتند. آنان حتی در روزهای پیش از انقالب فوریه 

، پیش از استیالی واقعی حاکمیت سیاسی طبقه بورژوازی، به صورت یک 1848

رهائی »فظ زیبای نیروی اجتماعی در حال پیکار و نه در هیأت مشتی فیلسوف، ل

زدند، اما در زیر چتر همین فریاد، مبارزه مشترک با نمایندگان می را فریاد« پرولتاریا

از طبقه سرمایه دار علیه قدرت دولتی اشرافیت مالی را جنبش رهائی خود هائی بخش

کردند. از زمین و آسمان تیغ تیز توحش استثمار سرمایه داری را بر گردن می تلقی

کشیدند، اما راه نجات از این توحش را در تعمیق انقالبی جمهوری یا می خویش درد

نمودند. می کاربرد قهر برای انکشاف سیاسی عمیق تر نظم اجتماعی موجود جستجو

آوردند تا می برای این کار با قدرت زیاد به این وآن رویکرد درون طبقه بورژوازی فشار

ارات را طوالنی تر سازند، شاید شمار بیشتری شاید میدان جنگ را وسیع تر و برد انتظ

خود را خواست جنبش مشترک روز کنند و شاید مبارزات همگانی های از خواست

جاری را هر چه گسترده تر حوزه طرح مطالبات خود گردانند. کارگران همه این کارها 

مایه کردند اما تا وقوع انقالب ژوئن مانیفست جنگ روزشان نه علیه اساس سرمی را

که تغییر شرائط عینی حاکم با حفظ داربست بردگی مزدی بود. کارزار تاریخی ژوئن 

کارگر فرانسه به ویژه پاریس های نقطه عطفی عظیم را در ترازنامه پیکار توده 1848

ثبت کرد. کارگران تا آن روز چند دهه جدال را در پشت سر خود داشتند، رشته 

کارگر حدیث توسعه گرسنگی و فقر و های توده ممتدی از جدال و کارزار که برای
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تعمیق سقوط و برای بورژوازی بازگوی عروج، ارتقاء قدرت و افزایش مدام سرمایه و 

 ثروت بود. 

انقالب ژوئن چکامه سرخی بود که کارگران پاریسی و نقاط دیگر کشور علیه این روند 

نیفست در قالب شطی ژوئن این چکامه سروده شد و این ما 22سر دادند. در روز 

شهر پاریس جاری گردید. برای نخستین های پرخروش و نیرومند بر سنگفرش خیابان

بار در تاریخ دو طبقه متخاصم کارگر و سرمایه دار روی در روی هم با تمامی توان و 

ساز و برگ موجود خود شیپور جنگ سر دادند و هر چه قدرت و سالح داشتند به 

ر این روز فرانسه به صورت بسیار عریان دو شقه شد، فرانسه سوی هم شلیک کردند. د

سرنگون باد بورژوازی!  » پرولتاریا در مقابل فرانسه سرمایه داران صف بست. شعار 

کارگر بر سقف آسمان سرمایه های از حلقوم توده« برقرار باد دیکتاتوری طبقه کارگر!

توهمات ای دن طومار پارهکوبیده شد و زمین و زمان پاریس فضای پاره پاره کر

در «  راینیشه زایتونگ»کارگران به نمایندگان سیاسی سرمایه گردید. روزنامه معروف 

  :باره فروریختن آوار این توهمات در همان روز نوشت

معلوم شد که مفهوم حقیقی، ناب و عوام فهم برادری، برابری طبقات دارای منافع » 

همان برادری که با بوق و کرنا در فوریه اعالم شد، چاپد، می متضاد که یکی دیگری را

ها و همه سربازخانهها همه اماکن مهم پاریس، همه زندانسردر  و با حروف درشت بر

حک گردید، چیزی جز جنگ داخلی، به دهشتناک ترین شکل آن، جنگ کار و 

ت در پایتخای ژوئن آتش این برادری از هر پنجره 25سرمایه نیست. در شامگاه 

 کشید، و درست در همان لحظاتی که پاریس بورژوازی چراغانیمی فرانسه زبانه

زد. برادری می کرد، پاریس پرولتاریا غرق آتش و خون بود و در حال نزع دست و پامی

درست همان قدری دوام آورد که منفعت بورژوازی اقتضای برادری با پرولتاریا را 

کارگر های مارکس( انقالب ژوئن توده –در فرانسه نقل از مبارزه طبقاتی «  ) داشت...

فرانسه را تا این سطح از تقابل با طبقه سرمایه دار به پیش راند اما نتیجه کارزار بازهم 
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تحمیل شکستی سخت بر طبقه کارگر بود. کارگران برای این کارزار از آمادگی الزم 

تشکیل دادند و جنگ  برخوردار نبودند، آنان صف متحدی در مقابل سرمایه داران

خونینی علیه صاحبان سرمایه و حاکمان روز به راه انداختند اما این صف آرائی و 

کارگر، صف متشکل های جنگ، صف قدرت متحد و سازمان یافته ضد کار مزدی توده

برای تعرض به شریان حیات سرمایه داری، صف هوشیار و بیدار ها و شورائی و آگاه آن

برای تاختن به سوی دورنمای شفاف لغو کار مزدی و ها آن قدرت سراسری طبقه

پایان دادن به حیات نظام بردگی مزدی نبود. کارگران فرانسه در جریان این جنگ و 

انقالب که عالی ترین شکل صف آرائی آنان تا آن روز، در عرصه مبارزه طبقاتی بود، 

ست خورد، بورژوازی باز هم به هیچ سطح پیروزی دست نیافتند. جنبش کارگری شک

پیروز شد و به یمن آن پیروزی موقعیت خود را به مثابه طبقه مسلط سیاسی جامعه 

های تثبیت کرد. حاکمان جدید با اغتنام فرصت و در منتهای سبعیت به جان توده

و یکجا تسلیم تیغ انتقام نفر را از زندان بیرون آوردند  3000کارگر افتادند، مغول وار 

ترین ضربات را بر پیکر جنبش کارگری وارد ساختند و این جنبش را تا  کاریکردند، 

هر کجا که توانستند به عقب راندند. شکست ژوئن در کنار همه عواقب خونبار و تلخ 

خود این دستاورد را برای طبقه کارگر داشت که تونل طوالنی توهمات مسموم خود به 

الیروبی کند، با چشم بازتر میدان بورژوازی را تا حدودی و البته فقط تا حدودی 

کارزار طبقاتی را نظاره نماید و آشتی ناپذیری ستیز خود با طبقه سرمایه دار و نظام 

 بردگی مزدی را جزء جدائی ناپذیر هستی اجتماعی خود سازد.

شکست ژوئن بورژوازی را در موقعیتی قرار داد که با فراغ بال به قلع و قمع 

شته کارگران پردازد، بستن مالیات بر سرمایه، قانون محدود دستاوردهای مبارزات گذ

ملغی شد. زندانی کردن بدهکاران احیاء ها ساعت و نوع این 10ساختن روزانه کار به 

گردید، کارگران به جرم بیسوادی از هیأت منصفه محاکم قضائی عزل شدند، حق 

ق ابتدائی حاصل و حقوها تظاهرات و تشکیل اجتماعات محدود شد و حلقه آزادی
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کارگر محدود و محدودتر شد. کشتار فعالین کارگری با های پیکارهای طوالنی توده

تمامی وسعت و شدت و شتاب تداوم یافت. فشار بر وضعیت معیشت و شرائط کار و 

زیست کارگران بسیار سهمگین تر گردید. با عروج لوئی بناپارت به عرش قدرت 

کارگر وخیم تر شد. فشار استثمار اوج گرفت و های هسرمایه اوضاع باز هم برای تود

خود را به کهکشان بردند. های سرمایه داران فرانسوی به یمن این روند، کوه سرمایه

قدرت دولتی توسط بناپارت، دور های دوران امپراطوری دوم و تسخیر تمامی اهرم

های ثل همه جنگکه مهائی جدید جهانگشائی بورژوازی را نیز به دنبال آورد. جنگ

کارگر سنگین شد. مشکل طبقه کارگر فرانسه های سلف کل هزینه آن بر دوش توده

در این جا نیز محدود نماند. نه فقط فشار استثمارش روزافزون بود، نه تنها همه 

جنگ افروزی های داد، نه فقط هزینهمی دستاوردهای جنبش پیشین خود را از دست

ناشی از های و خسارتها پرداخت، که کوه عظیم غرامتمی حاکمان و دلتمردان را

حکام سرمایه نیز بر هست و نیست زندگی وی آوار شد. دهه هفتاد سده های شکست

نوزدهم برای کارگر فرانسوی چنین بود. پاریس در محاصره ارتش پروس قرار داشت، 

ر امپراطوری شد، عممی آلمان و فرانسه روز به روز شعله ورترهای جنگ میان دولت

نهاد، بورژوازی فرانسه طومار می دوم و حکمرانی بناپارت فاز احتضار را پشت سر

تسلیم در دست آماده تقدیم تمامی بود و نبود کارگران کشور به ارتش بیسمارک بود. 

 و شرکای سرمایه دار و دولتمردان نظام بردگی مزدی با همه توان تالش« تی یر» 

کارگر فرانسه را به تحمل بار شکست و انقیاد در مقابل جنایات های کردند که تودهمی

 قوای مهاجم راضی سازند. 

دادند اما در پاریس وضعی می کارگران از سر وحشت و استیصال در برخی جاها تن

دیگر حاکم بود. کارگران پاریس در کوران این کشاکش، در آستان تسلیم بورژوازی به 

روی نهادند. اقدام اضطراری و « گارد ملی» نهاد موسوم به انعقاد قرارداد آتش بس، به 

ای کرد. اینجا جائی بود که عدهمی اجبارآمیزی که فشار گرسنگی و فقر آن را تشدید
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جستند و هم برای فرار از خطر استیالی می کارگر هم لقمه نانی برای رهائی از مرگ

شان به دست حاکمان متجاوز ارتش پروس و افتادن همه دار و ندار و زنان و کودکان

کردند. گارد ملی با چنین ترکیب و استخوانبندی برای دفاع از حریم می پروسی تقال

جنگید، اما می زندگی ساکنان شهر و جلوگیری از تسلیم بورژوازی و شکست پاریس

بورژوازی عزم جزم داشت که هر چه زودتر طومار شکست را امضاء کند تا از این 

حکام متجاوز پروس بازار حاکمیت و استیالی طبقاتی خود بر  طریق در معیت

طوالنی، های کارگر فرانسه را داغ نگه دارد. بناپارت به دنبال جنگهای توده

پی در پی و راندن کشور به آستان سقوط، محکوم به عزل شد و چراغ های شکست

ن اقتصادی و عمر امپراطوری دوم با خفت و خواری تمام رو به خاموشی رفت. بحرا

بلند و نیرومند خود فرو بلعید. اقتصاد، های سیاسی، کل جامعه فرانسه را در کام موج

جست. طبقه می سیاست و همه چیز راهی برای خروج از وخامت و عبور از بن بست

کارگر فرانسه از آمادگی، تدارک و قوای الزم برای سکانداری اوضاع، برای انقالب 

سرمایه و برای جایگزینی وضعیت روز با دنیای نظم نوین  کارگری، برای سرنگونی

 انسانی برخوردار نبود. 

کارگران همه جا علیه شرائط حاضر و علیه نظم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حاکم 

نظام ای در حال جدال بودند اما توان واقعی ستیز و پیکار طبقاتی آنان برای تغییر پایه

کارگر، میزان بود و نبود، دامنه برد یا های درت تودهبردگی مزدی کفاف نمی داد. ق

یک بعدی، اتوپیک، مکتبی، حماسی، ای منحنی نمایش و اعمال آن بر سرمایه پدیده

پیچیده، ارگانیک ای قهرمانانه، انفجاری، حزبی و ولونتاریستی نیست. این قدرت آمیزه

ضد سرمایه داری، تکامل  و مرکب از درجه رشد و بالندگی آگاهی، سازمانیابی شورائی

سطح انتظارات و مطالبات ضد کار مزدی، شفافیت افق پیکار طبقاتی، آمادگی برنامه 

و ابراز وجود تمامی ها ریزی نظم نوین اجتماعی، درجه باالی مشق همه این توانائی
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به صورت یک صف بندی عینی مستقل آگاه طبقاتی در مقابل سرمایه و ها این مؤلفه

 ر کل عینیت مسلط موجود است. برای تغیی

همزنجیرانش در سایر  طبقه کارگر فرانسه به رغم نقش پیشروتر خود در قیاس با سایر 

و آگاهی ها، در موقعیت ها و آمادگیها لحاظ تدارک این ساز و برگکشورها، به 

 4 داد. درمی مطلوب نبود و همین امر کاراترین برگ برنده را در اختیار بورژوازی قرار

انقالب، های خودجوش کارگری و سرکشی شعلههای سپتامبر فشار سنگین خیزش

بناپارتیسم را به زباله دانی سقوط فرو راند. بورژوازی شرائط موجود، زوال امپراطوری 

دوم و موقعیت ضعیف پرولتاریا را پلکان تکاپوی خود برای تثبیت حاکمیت سرمایه به 

زنده باد جمهوری سر دادند و جمهوری را ظرفی شکلی دیگر ساخت، کارگران فریاد 

برای تحقق مطالبات خود خواستند. بورژوازی حتی از کاربرد این عنوان اکراه داشت، 

دید و رسالت استقرارش را در می برای باال رفتن توقعات کارگرانای وجودش را زمینه

بل ارتش پروس، محدوده پر کردن جای بناپارتیسم، سازش با بیسمارک، تسلیم در مقا

جنگ یا سایر های کسب حمایت فاتحان آلمانی و سرشکن ساختن بار تمامی غرامت

کرد. بورژوازی به اعالم جمهوری می عوارض توحش سرمایه بر زندگی کارگران خالصه

جز این نداشت و کارگران از برقراری ای تن داد زیرا که زیر شالق خشم کارگران چاره

ستقبال نمودند زیرا که آن را حاصل مبارزات خود و دستاورد جمهوری با آغوش باز ا

 آوردند. بورژوازی رژیم جدید را معبدیمی بزرگ انقالب چهارم سپتامبر به حساب

دید که با توهمات کارگران همسو است و به همین دلیل برج فریب مناسبی برای می

کارگر نیز آن های ودهگشایش راه  کشتار، سرکوب و قلع و قمع مبارزات آنان است. ت

 دیدند. می را سنگی بر روی سنگ برای برداشتن خیزهای بعدی خود

جمهوری بورژوازی بر بلندای چنین وضعی، بر برایند فروماندگی و استیصال طبقه 

شوم بورژوازی برای سازش با دولت های کارگر در یک سوی و میدان داری و نقشه

تعرض هار به طبقه کارگر در سوی دیگر  پروس، تثبیت حاکمیت سیاسی سرمایه و
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مختلف طبقه های تشکیل شد. نیروهای متشکل در ساختار قدرت این جمهوری بخش

) طرفداران سلطنت(، جمهوری خواهان بورژوا و سایر ها سرمایه دار بودند، اورلئانیست

های و اهرمها دشمنان جنبش کارگری فرانسه بسیار سریع پست ها، مقام ها، نقش

از همه بیشتر شد. ها نفود را میان خود تقسیم کردند و در این گذر سهم اورلئانیست

قدرت خود با تمامی توحش به پیش های بورژوازی برای کنترل اوضاع و تثبیت پایه

دادند، آنان پیروزی جمهوری را پیروزی خود می کارگر کم و بیش تنهای تاخت. توده

یس با شهرهای دیگر تفاوت داشت. در اینجا کارگرانی وضع پارها خواندند، با همه این

دادند مصمم بودند تا در برابر ترفند جنایتکارانه می را تشکیل« گارد ملی» که بدنه 

بورژوازی دست به مقاومت زنند. شانس تا حدودی با آنان همراه بود. پاریس از همه 

وازی فرانسه برای سو آماج تهاجم ارتش پروس بود و همین امر قدرت مانور بورژ

 داد. مارکسمی کنترل کارگران و اجبار آنان به تسلیم را تا حدود زیای کاهش

 گوید:  می

پاریس فقط از آن روی توانست مقاومت کند، که به علت محاصره شدن از سوی ».... 

دشمن، از شر ارتش ] موجود[ خالص شده و جای آن را به نوعی گارد ملی داده بود 

 «  شد.... می ه آن از کارگران تشکیلکه توده بدن

متوسط جامعه تا های پدیده گارد ملی ترکیب ناهمگونی داشت. از ناراضیان الیه

داغدار شکست ارتش فرانسه تا خیل بردگان های کارگر، از ناسیونالیستهای توده

خیالباف خواستار عدالت و های مزدی عاصی از فشار استثمار سرمایه، از سوسیالیست

انصاف و تساوی طلبی سرمایه داری تا افرادی از انترناسیونال اول کارگری و از همه 

اقشار و رویکردهای مختلف اجتماعی در ان حضور داشتند. در این میان فشار خشم و 

در غالب جهتگیری ها، ای قهر نیروهای طیف کارگری و چپ نقش تعیین کننده

نمود. بورژوازی فرانسه برای غلبه بر اوضاع می و اقدامات روزمره گارد بازیها سیاست

زد و در ارتکاب این جنایات به اندازه کافی از حمایت ارتش می به هر جنایتی دست
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پروس برخوردار بود. کارگران پاریسی برای مقابله با این وضع و برای جنگ همزمان با 

ری قوا بودند. بورژوازی و قوای اشغالگر آلمان در تدارک سازماندهی خود و جمع آو

،  فضای یک صف ارائی مشتعل جنگی میان 1871فضای پاریس به ویژه از اوایل سال 

کارگر و بورژوازی شد. ماه فوریه این سال در همه روزهایش از شدت و های توده

کرد. این وضع در روزهای آخر این ماه حالت می وسعت صف این آرائی حکایت

ه استقبال حوادثی عظیم رفت. تمام تالش انفجارآمیز به خود گرفت. پاریس ب

بورژوازی و ارتش پروس آن بود که کنترل کامل اوضاع را به دست گیرند و مقاومت 

کارگر را در هم بشکنند. کارگران متحد در درون گارد ملی هر روز از روز های توده

و  شدند و ایستادگی در مقابل خیانت و درنده خوئی حکام سرمایهمی پیش عاصی تر

مستمراً ها دیدند. دامنه تعرضات و جدالمی را تنها چاره کارها حامیان پروسی آن

 شد. می وسیع تر

» مختلف کارگری گارد ملی طول ساحل های در شب بیست و هفتم فوریه گردان

و خیابان شانزلیزه را میدان مارش خود ساختند. کارگران سالح در دست به « سن

نظامی شهر را که  6راه افتادند و حوزه « دوتریومف»ام سوی طاق نصرت سرباز گمن

در برابر « تی یر» در معرض اشغال ارتش پروس بود به تصرف خود در آوردند. دولت 

موج پایداری کارگران احساس عجز کرد. آتش گرسنگی و فالکت و قحطی هر لحظه 

پاریس به  داد.می شد. همه چیز از وخامت روز به روز اوضاع خبرمی شعله ورتر

رفت. کارگران شروع به می استقبال یکی از عظیم ترین رویدادهای تاریخ زندگی بشر

تصرف انبارهای اسلحه و مهمات کردند و دولت تی یر قادر به هیچ مقاومتی در برابر 

آنان نشد. موقعیت گارد ملی و توده کارگر بدنه آن به تدریج قوام گرفت، پاریس به 

حاظ فوق العاده فرو شد و عمالً چتر استیالی یک قدرت دوگانه کام وضعیتی از همه ل

را در باالی سر خود لمس نمود. گارد ملی در قیاس با دولت تی یر دست باال یافت و 

توده کارگر و فقیر و فرودست ساکن پایتخت وسیع ترین حمایت خود را از این ستاد 
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ترکیب نیروهای نامتجانس داد می اعالم داشتند. آنچه در سطح جامعه و شهر روی

داد. در اینجا نیز نیروهای واپسگرا و می درون گارد ملی را نیز زیر فشار خود قرار

سازشکار سعی در مهار اوضاع به نفع برقراری نظم سرمایه داری و استقرار جمهموری 

سرمایه داشتند، در اینجا نیز مبارزه میان طبقات با توازن قوای خاص خود جریان 

اجتماعی و رویکردها برای اعمال هژمونی خود بر های هر کدام از نیروها، الیه داشت و

 کردند. می پراتیک روز گارد تقال

یک نکته قابل تعمیق در این گذر نقش کم و بیش غیرفعال انترناسیونال اول در قبال 

اوضاع سیاسی جاری و جنبش کارگری فرانسه بود. رادیکال ترین بخش انترناسیونال و 

آگاه ترین نمایندگان این بخش حتی مارکس با عزیمت از موقعیت ضعیف طبقه 

کارگر و فقدان تدارک و آمادگی طبقاتی کارگران برای انقالب، عمالً قادر به اثرگذاری 

اجباری، قهری های کارگر نشدند. واقعیت خیزشهای دلخواه بر روند مبارزات روز توده

را به اندازه کافی در ها الت هر چه مؤثرتر در آنو انفجارآمیز کارگران و ضرورت دخ

عمومًا ها صادر نمودند که صدر و ذیل آنهائی محاسبات خود وارد نساختند. اطالعیه

کارگر برای درک وحدت های در محکوم ساختن جنگ میان دولت ها، دعوت از توده

گردید. می هانترناسیونالیستی خویش و اجتناب از حمایت بورژوازی کشور خود خالص

 بسیار صریح و مؤکد از کارگران فرانسه و آلمانای به درستی و به گونهها این اطالعیه

میان های خواست که از هر نوع خصومت با هم، تبدیل شدن به ابزار تسویه حسابمی

حکام سرمایه خودداری ورزند اما درهمان حال نقشه عمل ها، راهکارها و 

ال متناظر با تعمیق و توسعه پیکار ضد سرمایه داری پراتیک رادیکهای جهتگیری

کارگر، در بطن شرائط تحمیلی روز را در پیش پای کارگران قرار نمی داد. های توده

پیش از اوجگیری وخامت اوضاع، کارگران فرانسوی عضو انترناسیونال در ها ماه

 نوشتند: خطاب به همه همزنجیران اروپائی و به ویژه آلمانی خود ای بیانیه
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بار دیگر، صلح جهانی، به بهانه ایجاد تعادل در اروپا و ]دفاع از[ شرافت ملی به » ... 

خطر افتاده است. کارگران فرانسه، آلمان، اسپانیا! دست به دست هم دهیم و فریاد 

یکپارچه خود را بر ضد جنگ بلند کنیم!... جنگی که به خاطر حفظ برتری یا برای 

ای تی معینی در گیرد، از نظر کارگران چیزی جز گزافهمنافع خاندان سلطن

جنایتکارانه نیست. در پاسخ به نداهای جنگ افروزانه کسانی که خود را از پرداخت 

 تازههای برای سوداندوزیای و در مصائب مردم سرچشمه دارند،می مالیات خون معاف

 راض خود را بلندجویند، ما که خواهان صلح، آزادی و کار هستیم، صدای اعتمی

کنیم. برادران آلمانی! جدائی ما در دو سوی رود رن فقط به پیروزی کامل استبداد می

مشترکمان هر چه های خواهد انجامید.... کارگران همه کشورها! وضع فعلی کوشش

باشد، ما اعضاء انترناسیونال که دیگر مرزی را مابین خود به رسمیت نمی شناسیم، 

در تضمین پیمان ای کارگران فرانسوی را به عنوان وثیقه آرزوها و درودهای

 «   فرستیم.می ناگسستنی مان، برای شما

و اسناد منتشر شده انترناسیونال همان گونه ها و اعالمیهها در این بیانیه و سایر بیانیه

و ضرورت اتحاد ها که گفتیم، موضوع تالش به طور عمده بر محکومیت جنگ دولت

ورها متمرکز است. کوششی که از حداکثر اهمیت و ضرورت و مبرمیت کارگران کش

برخوردار بود اما دخالت برنامه ریزی شده عملی برای بهبود هر چه ممکن و مقدور 

کارگر عاصی در حال پیکار مسأله دیگری است که های رائی ضد کار مزدی تودهآصف 

در اعالمیه هایش از اعالم رسید. انترناسیونال می جای آن کم و بیش خالی به نظر

جمهوری استقبال کرد و برای این کار طبیعتاً منطق معین خود را داشت. بنیاد 

استدالل این بود که طبقه کارگر فرانسه از آمادگی الزم برای ایفای رسالت تاریخی 

ندارد جز اینکه جمهوری بورژوازی را معبری برای ای خود برخوردار نیست و چاره

ز و پرورش قوای طبقاتی خود برای جنگ سرنوشت علیه سرمایه داری تدارک، تجهی

کارگر برای های سازد. پایان جنگ، برقراری صلح، استقرار جمهوری، تالش توده
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انکشاف هر چه ممکن جمهوریت و استفاده از دستاوردهای این انکشاف برای تجهیز 

د که انترناسیونال بر بعدی با سرمایه،  نکاتی بودنهای قوای طبقاتی خود در جنگ

فشرد و پیگیری این انتظارات را به جنبش کارگری فرانسه نیز می پایها اهمیت آن

نمود. اعضای انجمن بین المللی کارگران حتی مارکس فرارفتن جنبش می توصیه

کردند و بر می کارگری روز فرانسه از این مرزها را نوعی خودکشی مبتنی بر یأس تلقی

یک ایراد داشت، این ایراد که ها ورزیدند. این توصیهمی ن از آن اصراراجتناب کارگرا

گفت لزومًا از جمهوری می مسیر عبور کارگران برای دستیابی به آنچه انترناسیونال

 سرمایه داران نمی گذشت، کمااینکه عمالً هم نگذشت. 

ت مارکس بعدها با صداقت و آگاهی و بصیرت سرشار کارگری خود به اشتباها

انترناسیونال اعتراف کرد. او کوشید تا کالبدشکافی رادیکال این اشتباه را درسی برای 

زنیم. می پیکارهای بعدی طبقه کارگر سازد. در این باره کمی پائین تر باز هم حرف

رفت که جمهوری را نردبان تثبیت حاکمیت و قدرت می بورژوازی با همه قوا به راهی

ن فقط تشدید استثمار، سلب آزادی ها، افزایش گرسنگی خود کند، راهی که حاصل آ

دقیقاً چنین کردند. « گیزو» و سپس « تی یر» های کارگر بود. دولتهای و فقر توده

تاخت، می کارگران در این روند و در بطن شرائطی که از هر سو به زیان آنان پیش

زدند. آنان می ستند دستتوانمی خوردند و برای مقابله با آن به هر کاری کهمی غوطه

پنداشتند، بر آن می جمهوری را محصول مبارزات خویش و انقالب چهارم سپتامبر،

بودند تا با چنگ و دندان از آن دفاع نمایند و به کارافزاری برای تحقق انتظارات 

 خویش تبدیل نمایند. 

جدید  کارگر بود، دولتمردانهای داد خالف چشمداشت تودهمی آنچه در عمل روی

سوای هموارسازی راه تسلیم فرانسه به ارتش بیسمارک، کمک به قوای مهاجم برای 

اشغال پاریس، عقب راندن کارگران از مواضع مقاومت، دست اندازی هر چه آزمندانه 

کارگر، توطئه برای شکست جمهوری و اعدام و های تر به حاصل کار و استثمار توده
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دیگری انجام نمی دادند. تالش کارگران برای  قتل عام نیروهای کارگری هیچ کار

سپتامبر هم به  4انکشاف جمهوری به نهاد متناظر با انتظارات و مطالبات انقالب 

فرانسه با شتاب بسیار به سوی یک  1870جائی نمی رسید. در تمامی نیمه دوم سال 

بات جنگ داخلی واقعی به پیش رفت. جمهوری بر خالف انتظار بورژوازی به ظرف ث

همانگونه که  حاکمیت یا تضمین نظم تولیدی و حتی سیاسی سرمایه تبدیل نشد،

برای پرولتاریا هم سوای سیه روزی، اسارت و خانه خرابی افزون تر چیزی به بار 

دیدند و هر دوی می نیاورد. هر دو طبقه، جمهوری را امامزاده نذر و نیازهای خود

 اده بی تذکره و اعجاز علیه هم سنگربندیدر دو سوی دیوارهای همین امامزها آن

کردند. این وضع مطلقًا قابل دوم نبود، بورژوازی نمی توانست آن را تحمل نماید، می

استقرار نظم سیاسی با هدف پرداختن به برنامه ریزی نظم تولیدی و مسائل انباشت 

نمود و می سرمایه برای دولتمردان نظام سرمایه داری از آب خوردن هم حیاتی تر

 زدند. می برای رفع موانع این کار باید به هر اقدامی دست

در تدارک و چاره پردازی بورژوازی برای پایان دادن به ای هر لحظه از زمان لحظه

آمد. سرمایه داران، می وضع موجود و سرکوب نهائی پرولتاریای عاصی به حساب

ش و فرماندهان قوای سرکوب نمایندگان سیاسی، حقوقدانان، سیاستمردان، امرای ارت

کارگر و حضور مسلح این های انداختند، اسلحه دست تودهمی سرمایه، به هر جا نظر

دیدند. می و سطح جامعه را عظیم ترین سد راه تحقق اهداف خودها طبقه در خیابان

 این مشکل در پاریس بیشتر از همه جاهای دیگر بر سینه بورژوازی فشار وارد

ه کارگری مسلح گارد ملی در اینجا خواب حاکمان روز سرمایه داری را ساخت. بدنمی

ریخت. می نمود و محاسبات ساده تثبیت حاکمیت را بر هممی تا حدود زیادی آشفته

بدون گذاشتن پا بر روی جنازه کارگران مسلح نمی شد از فراز دوره پرتالطم بدون 

و ها ا توسل به تمامی بربرمنشینظم و ثبات و امنیت سرمایه عبور کرد. باید که ب

کارگران را خلع سالح نمود، باید به حیات قدرت دوگانه نامکتوب و ها سبعیت
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غیررسمی موجود پایان داد و بورژوازی عزم جزم کرد که این کار را انجام دهد. قبل از 

هر چیز راه تهاجم ارتش بیسمارک به پاریس را باز گشود تا از این طریق اصلی ترین 

کارگر را در هم بشکند. ترفند سیاه و شومی که بیشتر به ضد های ژ پایداری تودهد

را به دنبال آورد. پس از آن، دستگیری « گارد ملی» خود تبدیل شد و تقویت مؤثرتر 

و کشتار و سر به نیست کردن شمار زیادی از پیشروان آگاه کارگری را دستور کار 

کارگر به راه انداخت. های ار و مار کردن تودهفراوانی برای تهای خود نمود. نقشه

های تی یر و گیزو همه این کارها را انجام دادند و گارد ملی در طول ماههای دولت

و تهاجمات مواجه شد. کمیته ها با همه این دسیسه 1871مارس  18منتهی به 

سائی مرکزی این ستاد که بر خالف بدنه کارگری آن، کانون همکاری توأم با همفر

عناصر طبقات و رویکردهای اجتماعی مختلف بود، برای اجتناب از جنگ داخلی به 

سکوت کرد و تهاجمات زیادی ها دست زد، در مقابل همه توطئهها بسیاری سازشکاری

را بالجواب گذاشت. کمیته مرکزی در پای بندی به تقدس جمهوری و دلبستگی به 

زش کرد اما حاکمان سرمایه و تشنگان انکشاف جمهوریت بورژوائی تا توانست سا

قدرت مستقر بورژوازی، هیچ تردیدی در راه اندازی جنگ سرنوشت با هدف تسویه 

حساب نهائی با مقاومت مسلح کارگران به خود راه ندادند. آنان دستور خلع سالح 

کارگر و پایان دادن به مقاومت مسلح بردگان مزدی به صف شده در گارد های توده

صادر کردند و کارگران پاریس تمامی قدرت خویش را برای مقابله و دفاع و  ملی را

 تعرض در مقابل قدرت هار بورژوازی وارد میدان ساختند. 

شیپور جنگ در پاریس، میان دو اردوی طبقاتی متخاصم درون نظام بردگی مزدی با 

از ای ر نقطهطنین هر چه پرشکوه تر به صدا در آمد. دو طبقه کارگر و سرمایه دار د

مارس  17دنیا، در قلب قاره اروپا در مقابل هم صف آراستند. وقتی که آفتاب روز 

کرد. در نقطه نقطه می آخر ذرات نور خود را از ساحل رود سن جمعهای جامانده

 دید که سالح به دست سنگرهای پرخروش جنگ کار به پامی پاریس کارگرانی را
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رمایه و سینه نظام بردگی را هدف گیرند. کموناردها به سازند تا از درون آن قلب سمی

پا خاستند، سنگرها را افراشتند، سرود برپائی جهانی نو سر دادند و دریچه رؤیت این 

کارگر همزنجیر خود در سراسر جهان های دنیا را بر روی دیدگان بینای کل توده

آتش و خون فرو رفت مارس لباس واقعیت پوشید. پاریس به کام  18گشودند. انقالب 

مارس وقتی که خورشید برای  18به خانه دیگر زبانه زد. روز ای و آتش انقالب از خانه

بار دیگر بر ساحل مسطح سن بساط طلوع پهن کرد، به قامت بلند کارگران زن و 

آنان سراسر اندام صاحبان سرمایه و کل « زنده باد کمون» مردی خیره شد که فریاد 

مارس روز فرار  18انداخت. روز می ر در سراسر اروپای روز را به رعشهطبقه سرمایه دا

کارگر با چشم باز به مشاهده مناظر فرار های سرمایه داران از شهر پاریس بود و توده

پرزرق و برقی را دیدند که سرمایه های این دژخیمان ایستادند. صف طوالنی کالسکه

وحشت و دهشت در حال خروج از شهر سرشار از ای با چهرهها داران صاحب آن

هستند. سرمایه دارانی که تا چند ساعت پیش خود را در عرش اعالی قدرت و بردگان 

مزدی سرمایه را موجودات نگون بخت محکوم به تولید سود برای خدایان سرمایه به 

 آوردند.  می حساب

تی ماشین دولتی کموناردها به دنبال جنگی خونین و ماالمال از شجاعت و شکوه طبقا

سرمایه را در وسعت شهر پاریس در هم شکستند و شکلی نوینی از برنامه ریزی نظم 

سیاسی و اقتصادی و مدنی و اجتماعی را ولو برای مدتی کوتاه جایگزین آن کردند. 

طبقه کارگر فرانسه قادر به انکشاف، توسعه، تعمیق، گسترش و ماندگارسازی این 

ر و نظم اجتماعی نشد اما دستاوردهای کمون سنگ بنای شکل زندگی و تولید و کا

و ها استواری برای پیکارهای بعدی پرولتاریا در سراسر جهان گردید. تجارب، درس

و ها دستاوردهای کمون برای جنبش کارگری بیش از حد ارزنده است. این آموزش

د، اما باید شریان حیات وسالح دست ما در جنگ روزعلیه سرمایه شوها رهیافت
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را دید، ها کدامند، چگونه باید آنها ببینیم که این درس ها، دستارودها یا آموزش

 بازشناسی کرد و سرانجام به کار بست؟   

نخستین درس کمون برای همه کارگران جهان این بود که جنبش کارگری بین 

د ماشین المللی و گردان رزمنده این جنبش در هر نقطه دنیا در تداوم پیکار خود بای

دولتی سرمایه را به طور کامل در هم بشکند و از سر راه خود بردارد. اهمیت این 

کمون از عمق تجربیات چند ده ساله « قولی است که جملگی برآنند» آموزش 

مبارزات کارگران فرانسه این حکم قاطع تاریخی را استخراج کرد و به گوش همه 

کارگر هیچ کشوری بدون کفن و های توده جهانیان رساند. به همگان اعالم داشت که

دفن کامل ساختار حاکمیت سیاسی سرمایه نمی توانند بنیاد کار مزدوری را از جای 

برکنند و رابطه خرید و فروش نیروی کار را از میان بردارند. کموناردها در لحظه 

وپای روز معینی از روند بسط کارزار طبقاتی میان کار و سرمایه در جامعه فرانسه و ار

به طور زنده، عینی، جنبشی و عملی با این حقیقت تالقی کردند، آن را خوب درک 

نمودند، چند و چون واقعیت آن را کنکاش کردند، آن را به کار بستند، جزء انداموار و 

حیاتی پیکار روز خود ساختند، از سکوی این پیکار به جنبش جهانی طبقه خود 

ناپذیری آن را در برابر همه انظار به نمایش گذاردند. آموزش دادند و مبرمیت و گریز

اهمیت درهم شکستن ماشین دولتی سرمایه نخستین درس بزرگ کمون بود اما این 

کارگر دنیا بعدها های دیگر مبارزه طبقاتی تودههای و آموزشها درس مثل همه درس

در بسیاری  به دست احزاب و نیروهای طیف رفرمیسم چپ مسخ و باژگونه شد و حتی

موارد به ضد خود مبدل گردید. آنچه کمون و کموناردها برای کارگران دنیا به ارمغان 

آوردند به طور قطع سرنگونی طلبی میلیتانت چپ نمایانه دموکراتیک و فراطبقاتی 

نبود، بلکه مالط و ماده و ترکیبات واقعی یک رژیم ستیزی شفاف ضد کار مزدی بود. 

از همان مبادی امر، کل این مواد، مشتقات و مصالح را تاراج احزاب چپ تاریخًا و 

ریخته گری خویش به صورت کاالئی بسیار سودآور و باب طبع های کردند، در کوره
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و ها خود قالب ریزی نمودند تا در بازارهای مختلف کسب و کار خود، در درون جنبش

  بیش از همه در درون جنبش کارگری جهانی به فروش برسانند.

آنچه در کمون روی داد، مستقل از نوع نگاه، محتوای اندیشه و منظر سیاسی این یا 

کارگر بود. های آن کمونارد تجلی ملزومات اضطراری جنبش ضد سرمایه داری توده

موضوعیت قیام و درهم شکستن ماشین دولتی موجود برای آنان استقرار دموکراسی 

، انقالب دموکراتیک و از این «و دهقانان دیکتاتوری دموکراتیک کارگران» ، «خلق»

شیوه » نوع خزعبالت نبود. کموناردها ماشین دولتی سرمایه را درهم نشکستند تا 

آن کنند. آنان قیام نکردند تا « رشد اروپائی سرمایه داری را جایگزین شکل آسیائی

ه سی سابق سرماییک قدرت حزبی ماوراء هستی اجتماعی خود را بر جای قدرت سیا

بنشانند و به این حزب اجازه دهند تا در زیر بیرق سرخ کمونیسم و نام پرولتاریا و 

پرشکوه انسانی، نوع دیگری از برنامه ریزی نظم تولیدی و سیاسی های جنجال آرمان

و مدنی و اجتماعی سرمایه داری را به جای نوع پیشین آن حاکم سازند. پیام کمون 

در پایتخت پیرامون کل « نفری 6یک بوروی » ، «ارشییک اولیگ» مطلقاً آن نبود که 

امور اقتصاد و سیاست و تمامی شؤن زندگی اجتماعی چند صد میلیون شهروندان 

جامعه حرف آخر بر زبان آرند و در همان حال سراسر آفاق را از آوازه حاکمیت 

یت پرولتاریا و شتاب تحول سوسیالیستی جامعه پر سازند. کمون از اهمیت و مبرم

درهم شکستن ماشین دولتی سرمایه سخن نگفت تا شوراهای خودجوش ظرف اعمال 

زلزله زده این های قدرت پرولتاریا را یکی پس از دیگری تعطیل کند و بر ویرانه

به اهتزاز در آورد. کمون ماشین روز « مدیریت یکتارئیسی» شوراها درفش افتخار 

سیستم »ایگزینش را سالح برقراری دولتی سرمایه را خرد نکرد تا قدرت جدید ج

کارگر را در زیر های کند، تا این سیستم فرسایش و هالکت و سالخی توده« تایلور

برده مزدی تحمیل نماید، تا سرود سرخ  ها بیرق انقالب سوسیالیستی بر میلیون

انترناسیونال را چاشنی تباهی، فرسودگی و تشدید استثمار کارگران در روند فروش 
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کار و تولید هر چه انبوه تر اضافه ارزش سازد. کمون برای استقرار استیالی  نیروی

ارتش رسمی سرخ سرمایه داری دولتی به جای ارتش کهنه و بی نقاب سرمایه دست 

نداشت، در « نپ»به خرد کردن ماشین دولتی بورژوازی نزد. آهنگ برقراری دوران 

م زشت و عفونی سرمایه نبود و تدارک پوشاندن لباس دروغین سوسیالیسم بر اندا

نظارت حزب نخبگان بر استثمار هر چه حادتر طبقه کارگر توسط صاحبان خصوصی 

 سرمایه را اصالً آستانه ورود به بهشت سوسیالیسم نمی دید و جنجال نمی کرد. 

و انتظارات کموناردها نه فقط با هیچ کدام از این رویدادها ها شط زالل پیام ها، افق

نمی شتافت که ها یتی نداشت و به سوی مصب هیچ یک از این مردابهیچ سنخ

کرد و رو به دنیائی دیگر داشت. می درونمایه و رنگ و رخساری دیگر را با خود حمل

بلشویسم و حزب کمونیست شوروی، سرمایه داری دولتی اردوگاهی، منتقدین 

سم ناسیونالیستی دموکراتیک اردوگاه، مائوئیست ها، تروتسکیست ها، ضدامپریالی

و رویکردهای بورژوائی دیگر این درس ها کشورها و فراوان جریانات و احزاب و فرقه

عظیم کمون را تحریف کردند. آن را تا سطح سرنگونی طلبی فراطبقاتی دموکراسی 

جویانه اقشاری از بورژوازی تنزل دادند. درونمایه کارگری و ضد کار مزدی آن را 

ترس جنبش کارگری بین المللی خارج ساختند. به کارگران جراحی کردند و از دس

دنیا چنین گفتند که معنا، مکان و موضوعیت خرد کردن ماشین دولتی سرمایه 

تعویض این ماشین با قدرت دولتی حزبی است که نام پرولتاریا بر چهره و پرچم 

، مالکیت کندمی را جمعها کمونیسم در باالی سر، بساط مالکیت انفرادهای سرمایه

منفرد را با های نماید، رقابت میان سرمایهمی دولتی کل سرمایه اجتماعی را برقرار

گرداند و در می برنامه ریزی متمرکز دولتی رابطه خرید و فروش نیروی کار جایگزین

 نشاند. می یک کالم سرمایه داری دولتی را بر جای شکل سابق سرمایه داری

نخستین قدرت های ایه را در هم شکستند تا نطفهکموناردها ماشین دولتی سرم

شورائی مبتنی بر دخالت آگاه آحاد کارگران در برنامه ریزی کار و تولید اجتماعی را 
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متولد سازند. تا نقطه شروع راه برای پایان دادن به وجود هر نوع دولت ماوراء هستی 

ن دادن به کار مزدوری را را رسم کنند، تا خشت الزم پیکار طوالنی برای پایاها انسان

وجود سرمایه داری را بنا های قالب ریزند  و تا سنگ اول برپائی دنیائی جدید بر ویرانه

دولت » نهند. آنان برای گشایش باب این تغییر بسیار خوش درخشیدند، هر چند که 

بودند. کمون ظرف مشارکت آگاه و نافذ و خالق و مستقیم آحاد « بسیار مستعجل

نشد و در آن شرائط نمی توانست هم بشود اما کورمال، کورمال به سوی این  کارگران

 داشت. می مسیر گام بر

کمون نمایندگان مستقیم توده شهروند بودند که با رأی عمومی و های اعضای ارگان

گردیدند. هر لحظه و در هر شرائطی قابل عزل بودند و هر کدام می ازاد همگان انتخاب

گرفتند. کمون تا همین جا ایفای می ازه دستمزد متوسط یک کارگردستمزدی به اند

نقش افراد در برنامه ریزی نظم سیاسی و تولیدی را از خصلت سرمایه دار بودن خواه 

در شکل مالک خصوصی سرمایه و خواه در شکل شراکت در مالکیت دولتی کل 

ابطه خرید و سرمایه اجتماعی آماج تعرض گرفته بود. توضیح واضحات است که ر

فروش نیروی کار، رابطه تولید ارزش اضافی و کل مناسبات بردگی مزدی در حوزه 

اقدامات دیگرش دقیقًا در ای حکومت کمون استیال داشت اما این اقدام کمون و پاره

 کارگر علیه این مناسبات به پیشهای راستای تدارک ضد سرمایه داری توده

به گام از درون این خاکریزها قلب وجود سرمایه را تاخت. جنبش کارگری باید گام می

رفت، باید در همین راستا، صف بندی متحد و متشکل قدرت ضد کار مزدی می نشانه

کارگران به صورت یک طبقه را تضمین کند و جامه عمل پوشاند، باید فرایند آمادگی 

لیستی را به یک آحاد این طبقه برای برنامه ریزی شورائی سراسری کار و تولید سوسیا

عینیت اجتماعی بسط دهد، باید دورنمای لغو کار مزدی را به صورت یک شکل 

 زندگی اجتماعی مشخص و متعین هر چه شفاف تر پیش روی کارگران باز گشاید. 
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راه سوسیالیسم از این مقاطع و معبرها، حفاری هر چه آگاهانه تر و هشیارتر آن ها، 

کرد، این راهی بود که اگر می عبورها ار مزدی تر آنالیروبی هر چه بیدارتر و ضد ک

نخست های یافت خالف خط سیری بود که  انقالب اکتبر حتی در همان سالمی ادامه

خودجوش و صدالبته که با دنیائی کسر ای بعد از پیروزی طی کرد. کموناردها به گونه

مشارکت مستقیم  و کمبود و فروماندگی به سوی وحدت میان برنامه ریزی تولید و

کارگران در روند کار و تولید اجتماعی گام برداشتند، برای ادغام سیاستگذاری و 

اجرای سیاست کارهائی انجام دادند. بر آن شدند تا حضور در تصمیم گیری ها، رتق و 

فتق امور اجتماعی و پیشبرد امور سیاسی را از حالت پست، مقام، موقعیت و فعالیت 

ریزی نظم تولیدی، سیاسی و مدنی سرمایه و متضمن منافع سرمایه  متناظر بر برنامه

داد، نجات می دار بودن، کم یا بیش، تا جائی که شعور ضد سرمایه داری روز آنان قد

دهند و آن را به مأموریتی مستمراً در حال جا به جائی و تغییر برای عقب راندن 

 مایه داری مبدل سازند. سرمایه و اختالل و از هم پاشاندن شیرازه هستی سر

کالن این نهاد اختاپوسی وحشت و های کمون ارتش رسمی را منحل ساخت و هزینه

کارگر برداشت. تأمین نظم و امنیت را های دهشت نظام بردگی مزدی را از گرده توده

ای به عهده کارگران مسلح گذاشت و برنامه ریزی و اجرای این نظم را به مثابه وظیفه

روتین و روزمره آحادی از کارگران تعریف کرد. امنیت را از محتوای سرمایه از وظائف 

داری  و ضد کارگری آن خارج ساخت و به امنیت و آسایش کارگران از شر تهاجمات 

سرمایه معنی کرد. کمون آموزش را برای تمامی شهروندان رایگان اعالم نمود، 

ه کل محصول اجتماعی روز طبقه کموناردها در نیمه دوم قرن نوزدهم، در شرائطی ک

کارگر پر کاهی در مقابل سلسله جبال رفیع و سر به کهکشان کشیده حاصل استثمار 

کارگر نبود و نمی توانست هم باشد، به چنان کاری دست یازیدند های امروزی توده

چپ کمونیست نمای ایرانی قرن بیست و یکم میالدی آن را های که سندیکالیست

خوانند!!! کمون اما از این نیز بسیار فراتر رفت. می و عین دعانویسی بسیار اتوپیک
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بسیار فراتر از آنچه جنجال سازترین احزاب چپ موجود جسارت زمزمه آن را به خود 

دهند. کموناردها همه جا فریاد سر دادند که هر نوع دخالت دولت در مؤسسات 

ا و متولیان معابد خرافه آموزشی به کلی ممنوع است. طرد هر شکل مداخله کلیس

مذهب در آموزش نیز بخش مهم دیگری از سیاست کموناردها در قلمرو مسائل 

کارگر کمونارد همراه با سازماندهی و اجرای این های آموزشی شهروندان بود. توده

تحوالت به سراغ سیستم قضائی و امور داوری شهروندان رفتند و در میان چشمان 

دگان حقوقدان و حقوقشناس سرمایه اعالم کردند که قضاوت بهت زده و خیره نماین

امری انتخابی خواهد بود. قاضیان باید با ها نیز بسان هر گوشه دیگر نظم زندگی انسان

رأی آزاد و عمومی ساکنان حوزه کمون انتخاب شوند و بسان همه منتخبان دیگر هر 

 واهند بود. آن و در هر کجا و در هر حلقه مأموریت خویش قابل عزل خ

و ها آنچه گفتیم دستاوردهای قیام کموناردها برای کارگران پاریس و همزمان آموزش

ها و آموزشها بسیار پربار برای کل طبقه کارگر بین المللی بود. این درسهای درس

مطلقاً در این حد محصور نبود. عروج تاریخاً بی سابقه موقعیت و نقش زنان در جنبش 

کارنامه حیات سراسر افتخار های یکی از پردرخشش ترین سرفصل عطیم کموناردها

کمون است، کمیته محالت زنان در مناطق بیست گانه پاریس از جمله رزمنده ترین، 

کموناردها در جنگ با قدرت حاکم های پرشورترین و حماسه آفرین ترین گردان

و اقدامات اجرائی  هابورژوازی بود. زنان در وجوه سیاست گذاری ها، برنامه ریزی

به ها نیستوکمون نیز به رغم کارشکنی رویکردهای واپسگرای سوسیال بورژوائی پرود

دست یازیدند که در جای خود درسی مهم برای چگونگی مشق هائی میدان داری

 مبارزه علیه تبعیضات جنسی بود. 

بارترین  کمون بسیار زود شکست خورد و کموناردها به دنبال پرشکوه ترین و حماسه

روز های از پای درآمدند. طبقه سرمایه دار اروپا و کل دولتها و جانبازیها مقاومت

سرمایه داری برای به شکست کشاندن کمون همداستان شدند و برای تحقق این 
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ممکن دست زدند. حدیث شکست کمون های هدف به تمامی جنایات و بربرمنشی

پوشیم. می ینجا از ورود به آن چشمحدیث مبسوط و مشروح دیگری است که در ا

توانست بماند، ببالد، شاخ و برگ کشد و پیروز شود می پاسخ این سؤال که آیا کمون

یا اینکه در همان نطفه محکوم به شکست بود؟ به هیچ وجه آسان یا حتی مقدور 

کارگر و نظام بردگی های نیست. معادالت حاکم بر روند مبارزه طبقاتی میان توده

ی بسیار پیچیده است. در اینجا هیچ چیز را نمی توان با پیشگوئی پاسخ گفت. مزد

مبارزه طبقاتی یک جنگ واقعی زمینی است که هر گام فراز و فرود آن تابعی از توازن 

قوای دو طبقه اساسی جامعه در همه شؤن و همه وجوه هستی اجتماعی این طبقات 

ان و باید بدان پرداخت تالش برای مبارزه تومی است. در این میان آنچه گفتنی است و

هر چه آگاه تر؛ متحدتر و متشکل تر علیه سرمایه و با افق هر چه شفاف تر امحاء کار 

 مزدوری است. 

کمون تحت قیادت هیچ حزب ماوراء خود قرار نداشت. یک طنز بسیار فکرانگیز، درس 

های ارد به هیچ وجه انسانکارگر کمونهای آموز و قابل تعمق تاریخ این است که توده

حزبی افاضل و دانشوران طبقات باال نبودند. دنیای فکر و های غربال شده در آزمون

های سیاست و پراتیک پیکار آنان اصالً دنیای پاالیش شده از کوه عظیم گرد و خاک

کور کننده توهم و بی دانشی نبود. از آن هم بدتر، رویکرد کمونیسم لغو کار مزدی 

که در قیام کارگران و برپائی کمون دست باال داشت، بالعکس توده کارگران پیرو نبود 

دادند و بر روند کارها تأثیرات می ن سوسیال بورژوا جمعیت بزرگتری را تشکیلوپرود

نهادند. کمون مانیفست ائتالف رویکردهای مختلف می بسیار زیانبار و بیشتری بر جای

میلیتانت و ضد کار مزدی نبود، سنگ بنای  چپ، راست، سندیکالیست، رفرمیست

بر زمین نچیده بود و نیروهایش از سر ایمان به این و ها خود را در سرزمین اتحاد فرقه

نبود. شاید بهترین ها آن مکتب ره کارزار پیش نگرفته بودند. کمون هیچ کدام از این

 ن کرده است. تعریف کمون همان باشد که مارکس بسیار مختصر و در یک جمله بیا
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حکومتی بود از آن طبقه کارگر، زائیده نبرد طبقاتی تولید کننده بر ضد طبقات » 

ای بهره مند از برخورداری و تملک، یعنی خالصه شکل سیاسی سرانجام به دست آمده

 « ردده از راه آن ممکن بود تحقق پذیر گبود که رهائی اقتصادی کار از قید سرمای

کارگر بود. جنبشی که از فراز های ش ضد سرمایه داری تودهکمون نمایش واقعی جنب

فراوان، در سطح نازلی از تدارک و آگاهی و سازمانیابی های و بی راههها و فرودها، راه

و شناخت و آمادگی و بدون داشتن یک افق کامالً شفاف لغو کار مزدی شیپور جنگ 

ه انداخت. جنبش ضد سرمایه داری علیه سرمایه را به صدا در آورد و این جنگ را به را

کموناردها با این ویژگی و رویکرد از این ظرفیت اندرونی برخوردار بود که ببالد، آگاه 

تر و آگاه تر گردد، متشکل تر و متحدتر شود، سراسری و سراسری تر شود، نیرومندتر 

ن راستا و نیرومندتر گردد، ضد کار مزدی تر و باز هم ضد کار مزدی تر شود و در همی

نظام سرمایه داری را به زانو در آورد و بنیاد کار مزدی را از بیخ برکند. کمون در این 

مسیر با کشاکش حاد رویکردهای متعارض درون خود، با رفرمیسم راست و چپ در 

همه زوایای حیات خود و با یورش سبعانه و هار کل بورژوازی فرانسه و اروپا و جهان 

ن غلیه بر این موانع و تهاجمات را نیافت و سرانجام از پای در مواجه بود. کمون امکا

بسیار مهم برای پیکار روز هائی پیروزی و شکست کمون درسهای آمد. درس

 کارگر در سراسر جهان است. های توده
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    2007دوم سپتامبر       هولناک بورژوازی های جنبش کارگری جهانی و نعره

 

فرانسه، به خود جرأت « جبهه ملی» لیدر « لوپن» عی که سال پیش موق  20حدود 

« آشویتس»ت نازیسم و بی رنگ ساختن رخداد داد تا با وقاحت تمام زبان به برائ

بپردازد، شمار زیادی از نمایندگان فکری بخشهای دیگر بورژوازی بسیار مزورانه و 

های حتی روزنامه عوامفریبانه به نقد او برخاستند!!! در آن روزها شدت مجادالت،

را نیز سخت در البالی خود فرو   دولتی و غیردولتی منتشر کننده مقاله لوپن را

دست اندر کار و سرمایه داران صاحب های پیچید. کار به جائی رسید که ژورنالیست

و روزها به ورق ها امتیار نشریات بخشی از کار و زندگی خویش را رها کردند، ساعت

و فرهنگهای لغت دنیا پرداختند تا شاید برای کلمات و عبارات ها فزدن دائرة المعار

 مورد استفاده لوپن معادلی موجه و آرام بخش دست و پا کنند!!!

گذارد. در طول این مدت بورژوازی جهانی کاًل و می اکنون کمتر از دو دهه از آن تاریخ

لحظه دست به کار مستقل از همه بلوک بندیهایش در سراسر دنیا به طور لحظه به 

نوین بوده است. نمایندگان دموکراسی سرمایه در بالکان، های برپائی آشویتس

را با صدها آشویتس شعله ور و ها افغانستان، عراق و جاهای دیگر آشویتس نازی

موحش دیگر و با حمام خونهای میلیونی کودکان و زنان و سالخوردگان کشورها 

سالمی ایران قتل عامهای چند هزار هزار را به موج تکمیل کردند. در سرمایه داری ا

و ها بی مهار کشتارهای طوالنی پیوند زدند. در همه جاهای دیگر نیز همین توحش

جنایات را مرتکب شدند و به پیش بردند. تا اینجا جای بحثی نیست. کشتار، درندگی، 

وزی و گرسنگی فقر و سیه رهای جهانی نابودگر، سوزاندن بشریت در شعلههای جنگ

سرشت رابطه خرید و فروش نیروی کار و پیش شرط استیالی نظام بردگی مزدی در 

تاریخ بوده است و تا این نظام هست چنین خواهد بود. موضوع گفتگوی این نوشته 

 چند سطری، چیز دیگری است. 
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دو هفته پیش نماینده هارترین بخش سرمایه جهانی، رئیس جهمور روز امریکا با 

خروج ارتش امریکا از ویتنام » تی کریه تر و موحش تر از لوپن اعالم داشت که جسار

اشتباهی سترگ برای دولت ایاالت متحده و ستمی فاحش در حق مردم ویتنام بوده 

فقط به فاصله دو هفته از سر دادن این ندای شرورانه از حلقوم رئیس «!!! است 

گان نومحافظه کار بورژوازی امریکا با از نمایند« اولیور کم »جمهور، ناگهان آقای 

توسل امریکا به استفاده از بمب اتم » بیانی به همان اندازه شرم آور اظهار داشت که 

در طول فقط دو هفته این «!!! در واقعه هیروشیما اقدامی در کار رهائی بشر بوده است

ما در اینجا بر سخنان بر زبان دولتمردان بورژازی جنایتکار امریکا جاری شده است، ا

جمعی های سال پیش در مقابل ادعای لوپن رخ داد، تمامی رسانه 20خالف آنچه 

درون بورژوازی بین المللی و   سرمایه جهانی، مطبوعات کلیه گرایشات رقیب و حریف

کلیه محافل و مجامع حقوق بشری سرمایه، شروع به کف زدن کردند. شاید بعضاً از 

تالش ای مهور یا اقمارش دچار شگفتی گردیدند و پارهقدرت کشف و اشراق رئیس ج

به روزنامه دیگر نقل کنند. ای کردند تا این گفته وی و همصدایانش را از روزنامه

موضوع گفتگوی ما در اینجا اما این نیز نیست. انسانها باید واقعیت وجودی نظام 

رویکردها در میان اختاپوسی سرمایه داری را نشناسند تا از مشاهده این رفتار و 

بخشهای مختلف بورژوازی جهانی دچار پرسش گردند. از روشنی آفتاب هم بسیار 

روشن تر است که نه نقد و تقابل جناحهای مختلف بورژوازی در مقابل خزعبالت 

هیچ نوع ارتباطی با هیچ احساس همدردی انسانی با قربانیان « لوپن» فاشیستی 

سوزی نازیسم داشت و نه طبیعتاً سکوت یا واکنش  آدمهای میلیونی آشویتس و کوره

» و « بوش » بشرستیزانه های موافق امروز این جناحها و جریانات در مقابل عربده

 آید. می در کارنامه شرارت آنان به حسابای هیچ حادثه تازه« اولیور کم

 زی برحوادث فوق تا جائی که به سرمایه داران و نمایندگان سیاسی و فکری بورژوا

گردد، خواه از لحاظ طرح اظهارات سفاکانه نوع لوپن، بوش، کم و احمدی نژاد، می
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خواه در شکل مخالفت سرائی عوامفریبانه محافل فکری این طبقه در مورد لوپن و 

احمدی نژاد و خواه از نظر همصدائی مزدورمنشانه با بوش و کم و همانندان، طبیعی 

یچ تعجبی را در ذهن هیچ کارگر آگاهی در هیچ ترین کار است. هیچکدام اینها ه

کجای دنیا بر نمی انگیزد، با همه اینها حتی در همین جا یک نکته کامالً مهم و به 

صورت جدی قابل بحث است اینکه اینان همه وقت و در همه شرائط حداقل به خاطر 

 و محظورات حسابشده دیپلوماتیک جرأت فرموله کردنها عوامفریبیای پاره

خویش به این صورت را نداشته اند. بنا براین نخستین سؤال در بحث حاضر های عربده

 این است که: 

و سایر دولتمردان سرمایه امروز این چنین بی « کم اولیور » ، «بوش» چرا 

  پردازند؟میها پروا، به سر دادن این نعره

گردیم، عجالتًا می بازاین سؤالی است که باید پیرامون آن حرف زد. موضوعی که بدان 

به سراغ مسأله اصلی برویم. فاجعه واقعی نه این، که نوع تقابل و واکنش طبقه کارگر 

بین المللی در مقابل این حوادث است. جنگ ویتنام حمام خون بشریت توسط نظام 

سرمایه داری بوده است. حادثه هیروشیما یادبود یکی از کثیف ترین و نفرت 

ی تاریخ توحش سرمایه داری است. جنگ ویتنام در زیر رگبار انگیزترین رخدادها

کارگر خشمگین های اعتراض قهرآلود صدها میلیون کارگر جهان پایان یافت. این توده

سراسر گیتی بودند که هارترین بخش بورژوازی جهانی را مجبور به خروج نیروهای 

المللی علیه جنگ  دژخیم خود از ویتنام ساختند. عروج سراسری طبقه کارگر بین

درخشان کارنامه مصاف این طبقه با نظام های افروزی سرمایه جهانی در ویتنام از برگ

سرمایه داری است و در اینجا با یادآوری همین واقعیت است که پرسش دومی در 

 گیرد. این پرسش که: می پیش روی ما قرار

هور امریکا سکوت جنبش کارگری جهانی در مقابل گستاخی اخیر رئیس جم 

خیمه شب بازی سرمایه جهانی را چگونه باید داوری نمود؟ های و عروسک
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 70کارگر فرانسوی، آلمانی، سوئدی، انگلیسی و امریکائی که در طول دهه 

این کشورها را میدان مارش اعتراض علیه های سراسر سنگفرش خیابان

داقل از عروج حضور ارتش درنده امریکا در ویتنام ساخته بود چرا امروز ح

  انسانی و آزادیخواهانه دیروز خود دفاع نمی کند؟

پاسخ هر دو سؤال هم روشن است و هم در اساس یک چیز بیش نیست. جنبش ضد 

سرمایه داری و سوسیالیستی طبقه کارگر وضعیتی بسیار رقت بار دارد. طرح این 

و به همین است « چشم بسته غیب گفتن» حرف در این میزان البته مصداق همان 

های دلیل سخن نه حول بازگوئی این سطح از چرائی که روی نمودن به چرائی

سرنوشت ساز بعدی است. چرا جنبش کارگری جهانی به این روز سقوط کرده است؟ 

در این کار سخت دخیل بوده اند؟ این نیروها و ها کدام نیروها و کدام جنبش

کنند و برای آینده آن چه می نبش چهدر شرائط حاضر با این جها گرایشات و جنبش

پیچند. بحث بر سر این نکات است و نه حدیث وقاحت دولتمردان میای نسخه

بورژوازی یا اشاره به موقعیت ضعیف جنبشی که بورژوازی را این چنین بال و پر 

 گستاخی داده است.

و  خلقیهای سوسیال دموکراسی، جنبش اتحادیه ای، ناسیونالیسم چپ، جنبش

عوامفریب چپ نمای های این جنبشها، سندیکالیستناسیونالیستی، وراث فرقه باز 

مدعی ستیز با سرمایه داری و سایر همانندان آنها میدان داران واقعی تحمیل این 

و هم اکنون نیز هستند. اینان اند موقعیت هولناک بر جنبش کارگری جهانی بوده

سرمایه داری طبقه کارگر سده کرده اند. توافق که تاریخًا راه را بر جنبش ضد اند بوده

کارگر در های با سرمایه داران و حل و فصل مسائل معیشتی و رفاهی و اجتماعی توده

چهارچوب حاکمیت جاودانه سرمایه داری را جایگزین جنبش ضد کار مزدی این 

سرمایه طبقه ساخته اند. تضمین معاش و رفاه کارگران را به عمق باتالق نظم تولیدی 

کارگر را  هایمدنی و آزادیهای سیاسی توده  حواله داده اند. تأمین حقوق اجتماعی و
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اند به چوب دار پارلمانتاریسم و نظم سیاسی سرمایه حلق آویز نموده اند. اینان بوده

و اردوی رایگان جدال اند که کارگران را از سنگر مبارزه طبقاتی خود بیرون کشیده

بورژوازی نموده اند، ضد امپریالیسم خلقی را به عنوان کعبه   ختلفمهای رقابت بخش

و جمهوری خلق را منزلگاه رهائی آنان اند حاجت فروشندگان نیروی کار نقاشی کرده

 جا انداخته اند. 

ها اینانند که یک قرن تمام کارگران را برای رهائی ملی و حق تعیین سرنوشت خلق

» علیه « بورژوازی مستقل ملی» تا در رکاب اند خواسته سربازگیری نموده اند. از آنان

شمشیر بکشند و مبارزه طبقاتی خود علیه سرمایه داری را در   «وابستگی میهن شان

آستان حریم قدس ناسیونالیسم قربانی سازند. در گوش چند نسل کارگران کشورها 

ت خود به دار که برای دنیای خویش سندیکا بسازند و برای آخراند موعظه نموده

که آنان ضد اند حزب نخبگان بیاویزند. برای روزگاران دراز به کارگران القاءکرده

بیاموزند. ها سرمایه داری نیستند!! و ضدیت با سرمایه را باید از اربابان احزاب و فرقه

ظرفیت مبارزه ضد بردگی مزدی را ندارند و راه و رسم این کار را باید از رندان خرابات 

عظیم کارگر را از جنبش های گروهی یاد بگیرند. اینانند که تودههای و دخمهها سکت

ضد امپریالیسم ناسیونالیستی و از آنجا به ستاد مجادله های ضد کار مزدی به پادگان

دیگر بورژوازی جهانی منتقل های قطب جهانی سرمایه داری دولتی با بخش

  ساختند. 

هر جنب و جوش اش سترگ نظامیهای با زرادخانه روزگاران دراز بورژوازی جهانی

غیرکارگری های ضد سرمایه داری کارگران دنیا را در هم کوبید و نمایندگان جنبش

با تزریق  همدوش با رفرمیسم بومی جنبش کارگری، خزیده در درون طبقه کارگر

راند.  سموم مرگبار توهمات باال، کل ارگانیسم حیات این جنبش را به ورطه فلج فرو

های جنبش کارگری بین المللی بار سنگین همه این تهاجمات بیرونی و فلج سازی

کند. روند فرساینده مرگباری می اندرونی را به صورت رقت باری بر گرده خود حمل
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طوالنی ادامه خواهد یافت. بوش و های که همچنان ادامه دارد و به طور قطع تا دوره

رایند رقت بار این حوادث تاریخی است که به خود کم و همانندان بر سینه سای ف

دهند از جنگ ویتنام دفاع کنند و جنایت سیاه هیروشیما را سند افتخار می جرأت

 دولت دژخیم امریکا اعالم دارند. 

دهد و وارثان چپ نمای جنبشهای می بورژوازی حاکم با قدرت تمام به کار خود ادامه

کنند. بوش و کم و سایر می را دنبال غیرکارگری نیز سیره همیشگی خویش

دهند که از جنگ ویتنام و جنایت می دولتمردان دژخیم سرمایه به خود اجازه

گترین کارگری بین المللی را بعنوان بزرهای هیروشیما دفاع نمایند زیرا که اتحادیه

اهرم قلع و قمع هر تحرک ضد سرمایه داری کارگران در دست خود دارند. آنان به 

دهند که آنسان علیه بشریت عربده سر دهند زیرا که طیف می د جسارتخو

توان دارند برای انحالل هر تقالی ضد سرمایه داری   صدرنشینان فرقه ها، با هر چه در

   کنند.می تالشها کارگران در باتالق قدرت سردمداران اتحادیه

می موحش به رانند در عین حال پیامی آنچه بوش، کم و همانندان بر زبان

بشریت عصر است. بسیار مسخره خواهد بود اگر کسی مطرح شدن این 

حرفها را به مجرد بالهت و قلدرمنشی عناصری خاص ربط دهد. این بوش و 

زنند. بالعکس کل سرمایه جهانی است که بازنویس می کم نیستند که حرف

 رنوین مانیفست توحش خود علیه انسانیت را در معرض دید همگان قرا

دهد. معنای حرف بوش و کم این است که سرمایه جهانی بند بند حیات می

آتی خود را با هیروشیماهای تازه و با راه اندازی روز به روز جنگهای جدید 

آیا طبقه کارگر جهانی  ویتنام و عراق و بالکان و افغانستان آبیاری خواهد کرد.

یخکوب خواهد ماند؟؟!!! چنین در مقابل چنین روندی باز هم بر صلیب سیاه سکوت م

به طور قطع خاموش خواهد شد و بازار رونق آنها ها چیزی امکان ندارد. این عربده

کساد خواهد گردید. خاموشی چراغ عمر سرمایه جهانی یا خاموشی حیات انسانی؟ 
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یکی از این دو اجتناب ناپذیر است. در دورنمای نگاه فعالین لغو کار مزدی طالیگان 

ت نخست در راه است. طبقه کارگر بین المللی قادر به تحمل هیروشیماهای فرخ حال

متعددتر، سقوط دهشتناک تر در منجالب فقر، های شعله ورتر بیشتر، جنگ ویتنام

هولناک تر، قادر به تحمل آنچه که های مردن روزانه میلیونی تر در باتالق گرسنگی

د سرمایه جهانی است به هیچ وجه نمی مقتضای ماندگاری سرمایه داری و نیاز بازتولی

باشد. جنبش ضد سرمایه داری و برای محو کار مزدی طبقه کارگر بین المللی عروج 

خواهد کرد و در همین گذر رفرمیسم راست و چپ نیز پروسه انقراض تاریخی خود را 

    به پایان خواهد برد.



  


