
 

  

ایرفرمیسم راست اتحادیه  

 )ناصر پایدار( لفا.م

 



 

 ایرفرمیسم راست اتحادیه
 

 

 

 

 م.الف) ناصر پایدار(

 

 

 

 

 

 

 

 1401چاپ زمستان 

 

 

 

 

 





 فهرست مطالب
 صفحه       عنوان                                                                                

 

 5  .......................... یالملل ینب یکارگر یهاسازمان ی،جهان یمناقشات درون بورژواز

 61  .................................................. کارگران یسراسر یهسوئد و اتحاد یارگرجنبش ک 

  139   ............................................... ! یروزیکارگران نروژ و ژست پ یسراسر یهاتحاد 

 149.  ................................................ هاراهه یها و بمبارزات کارگران شرکت واحد، راه 

 177  ................................................. یکاسند یچیکارگران هفته تپه و نسخه پ یزشخ 

 189  ................................................. یکاسازیسند هاییهو توص یرانا یجنبش کارگر 

 205  ............................................................. سوئد یو جنبش کارگر یانتخابات بورژواز 

 213  ...................... یهنظم سرما یندمستقل از دولت! و منحل در فرا یتشکل کارگر 

 227 .......................................... طبقه کارگر؟  دارییهو ضد سرما یچرا تشکل سراسر 

 285  ................................................................................. و مبارزه درون گود! یداود رضو 

 307  .................................................. «یبر سر دو راه یکمیته هماهنگ»در باره مقاله  





 5/   ایرفرمیسم راست اتحادیه

 بین المللی«  کارگری» های زمانسا، مناقشات درون بورژوازی جهانی

  1385اردیبهشت                 ایران و جنبش کارگری

 

وزیر امور خارجه بورژوازی امریکا در یکی از نطقهای اخیر خود « کاندولیزا رایس»

تصریح کرده است که دولت وی و دولتهای هم میثاق و هم منافع دولت امریکا، برای 

جامعه ایران به تجربه موفق لهستان در شروع دهه حل و فصل مسائل جاری درون 

قرن پیش رجوع خواهند کرد و برای غلبه بر اختالفات فیمابین خود و دولت  80

اسالمی ایران از دستاودهای خویش در حادثه لهستان حداکثر بهره برداری را به عمل 

 خواهند آورد...

 غرب بورژوازی کل و امریکا دولت شده ریزی برنامه و حسابشده فعال، دخالت پرونده

 در اما است، زنده دنیا چپ نیروهای حافظه در زیادی حدود تا لهستان با رابطه در

س با صراحت تمام از تدارک امریکا و اتحادیه اروپا برای تکرار رای خانم که شرائطی

کند، بازخوانی مجدد آن سناریوها و می همان سیاست و برنامه در مورد ایران صحبت

ه ها، برای فعالین جنبش کارگری جهانی و به طور اخص فعالین جنبش ضد توطئ

کند. ببینیم که ریشه و مضمون می طبقه کارگر اهمیت بیشتری پیداداری سرمایه

واقعی مجادالت میان دولت بورژوازی ایران با امریکا و غرب بر سر چیست؟ چه 

امعه ایران وجود دارد؟ در تشابهی میان موقعیت آن ایام لهستان با وضعیت کنونی ج

لهستان چه گذشت؟ تکرار تاریخی تجربه لهستان در رابطه با شرائط روز جامعه ایران 

 اینکه  توسط بورژوازی غرب تا چه حد واقعی و به چه میزان عملی است؟ و باالخره

 به باید جهان و ایران کارگر طبقهداری سرمایه ضد فعالین و ایران کارگری جنبش

 به حاضر مقاله بزنند؟ جدی و اساسی کارهای چه به دست و کنند نگاه گونهچ مسأله

 . پردازدمی نکات این مختصر بررسی

 



 و ... یالملل ینب«  یکارگر»  یهاسازمان ی،جهان یمناقشات درون بورژواز  /  6

 غربی های مجادالت میان بورژوازی ایران با امریکا و دولت

تعیین مکان و موقعیت اقتصاد کاپیتالیستی ایران در تقسیم کار جهانی سرمایه داری، 

تولیدی، سیاسی و اجتماعی متناطر با تثبیت این مکان از  چگونگی تعهد و اجرای نظم

سوی دولت بورژوازی ایران، شرائط همگن سازی این موقعیت با طرح تعدیل ساختاری 

صندوق بین المللی پول و قرارها و قراردادهای بانک جهانی و صندوق تجارت جهانی و 

 کل در ایران جتماعیا سرمایه سهم باالخره و بعنوان ماحصل تمامی این ها، قطاع

 شالوده المللی، بین کارگر طبقه توسط جهانی سطح در شده تولید ارزش اضافه دائره

ایران با داری سالیان دراز دولت اسالمی سرمایههای کشکشم و اختالفات همه واقعی

دولت امریکا و بورژوازی غرب است. مسائلی مانند بنیادگرائی دینی، صهیونیسم 

و نظائر اینها موضوعاتی هستند که تنها و تنها ای انرژی هسته ستیزی، تروریسم،

و ها و تبعات طبیعی جدال یا به صورت ملزومات، مکانیسمها بعنوان تبخاله

گیرد. می دستاویزهای پیشبرد این مناقشه از سوی طرفین طرح و مورد استفاده قرار

قرار دادن آنها به عنوان هر گونه پافشاری بر اهمیت این مسائل تبعی و ثانوی و یا 

سنگ بنای مشاجرات فیمابین دولت اسالمی و متحدان امریکا تحلیلی عمیقاً رفرم گرا 

و برای لغو کار داری و خارج از مدار دید ماتریالیسم انقالبی و جنبش ضد سرمایه

 مزدی طبقه کارگر است. 

تحمیل کل استثمار و  هایمسائل باال بعالوه چگونگی برنامه ریزی و اهرمها و مکانیسم

که اند بر طبقه کارگر ایران موضوعاتی بودهداری بی حقوقی و بشرستیری نظام سرمایه

از همان لحظه پیدایش دولت بورژوازی اسالمی میان این دولت و بورژوازی جهانی از 

ایران از سوی دیگر داری یکسوی و جناحهای درونی طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه

پندارند، اصل می ایو گفتگو بوده است. در این میان بر خالف آنچه عده مورد بحث

ایران در فرایند سراسری بازتولید سرمایه جهانی هیچگاه محور داری ادغام سرمایه

 مربوط موضوعی ادغام این اساس که روشن دلیل این به نیست، و واقعی مناقشه نبوده
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ها کشمکش. دارد وجود خود خودی به و استداری سرمایه تولید شیوه سرشت به

 وداری سرمایه جهانی کار تقسیم در ایران اجتماعی سرمایه مکان تعیین حول سراسر

رژوازی ایران از اضافه ارزش کل تولیده شده توسط طبقه کارگر بو سهم میزان

های دنیاست. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بورژوازی امریکا و دولت

تحد امریکا همراه با وسیع ترین بخش بورژوازی ایران، بازار بی دخالت مداری سرمایه

دولت و طرحهای ساختاری و تعدیل اقتصادی تنطیم شده از سوی مراکز مهم برنامه 

را، تنها طریق مناسب و مقبول پیشبرد پروسه این داری ریزی بین المللی سرمایه

 و شرطها پیش همه االطراف عجام اجرای خواستار واند کرده  تعیین مکان اعالم

 طیف این. هستند و بوده آن با همساز اجتماعی و سیاسی و اقتصادی قرارهای

 و چون بی رقابت که  باشندمی فقاً بر این باور بوده ومت داخلی و جهانی سراسری

 شرط و قید هیچ بی و تر گسترده چه هر رقابت جهانی، مقیاس در سرمایه چرای

 ترین پائین به نیرو این بهای تنزل هدف با جهانی و داخلیهای حوزه در کار، نیروی

ه ها، بر توده سرمای حداکثر سودآوری ملزومات و شروط تمامی تحمیل و ممکن سطح

انباشت و خودگستری های فروشنده نیروی کار یگانه راه درست هموارسازی زمینه

ق توسعه هر چه افزون تر سرمایه در هر گوشه دنیا و از جمله چاره کار و راهبرد موف

 باشد. می بازار انباشت سرمایه در جامعه ایران

ی هر چه گسترده تر و جامع تر برای بورژوازی غرب و مقدم بر همه، برای امریکا تسرّ

متمرکز مراکز برنامه ریزی بین های بازار بی دخالت دولت همراه با نسخه نویسی

له ایران نقش یک رویکرد کامالً حیاتی و به سراسر جهان از جمداری المللی سرمایه

کند. از منظر این قطب هر نوع رکود یا وقفه در پروسه می سرنوشت ساز را ایفاء

به قبول آن، به شدت فاجعه بار است. ها جهانی شدن این طرح یا اختالل تعهد دولت

های که دائره شمول آن به حوزه بازتولید انحصارات بزرگ و کالً سرمایهای فاجعه

شود، بلکه کل سرمایه جهانی و موجودیت نظام بردگی نمی غربی محدود امریکائی و
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گیرد. نمایندگان فکری، اقتصاددانان و دولتمردان می حیاتی در برای مزدی را به گونه

در عین ها پیش فشار هولناک تنزل تاریخی نرخ سود سرمایهها این قطب از دهه

را مورد تعمق قرار داده و ماندگاری ها ارزشافزایش حیرت آسای نرخ اضافه 

را بدون بازسازی ساختاری این نظام در سراسر جهان بر پایه ارزان سازی داری سرمایه

بی هیچ قید و شرط و مالک و معیار نیروی کار غیر ممکن یافته اند. انحالل کل 

اری مراکز پروسه بازتولید سرمایه جهانی در طرحهای تعدیل اقتصادی و اصالح ساخت

از منظر طبقاتی اینان تنها و تنها راه ادامه داری مسلط مالی و برنامه ریزی سرمایه

های حیات این نظام است و از همین روی انقیاد و تمکین و تعهد کلیه دولت

و طبقه سرمایه دار کشورها در کل کره زمین یک شرط اساسی و حیاتی داری سرمایه

   شود.می وبمحسداری تضمین بقای سرمایه

کل طبقه سرمایه دار و تمامی جناحهای متشکله دولت بورژوازی ایران مستقل از 

درجه عقب مانده بودن و پیشرو بودنشان در فهم واقعی این معضل تاریخی شیوه 

تولید کاپیتالیستی، در ضرورت اجرای طرحها و پیشبرد سیاستهای اقتصادی باال، با 

مایه جهانی همداستان بوده و همداستانند. در این میان مراکز مالی و برنامه ریزی سر

بخشی از بورژوازی ضمن پای بندی استوار عملی به صحت این راه حلهای 

 به توجه با آنها اجرای چگونگی درها تعدیل و جرح ایکاپیتالیستی، خواستار پاره

 منظر از .باشدمی و بوده ایران اجتماعی سرمایه از بخشهائی یا کل مصالح اولویت

 میان ضابطه هیچ بی و نامحدود رقابت مجرد اخیر، بخشهای سیاست و منافع

ن المللی و تبعیت بی قید و شرط بی سرمایه مختلف بخشهای یا مختلفهای سرمایه

سرمایه اجتماعی ایران از الگوها و طرحهای تا کنونی صندوق بین المللی پول و بانک 

ه بازتولید و سهم بری هر چه بیشتر سرمایه جهانی، پاسخگوی نیازهای روز پروس

اجتماعی ایران از اضافه ارزشهای تولید شده توسط کارگران دنیا نیست. اینان 

تولیدی های کنند که رقابت دو تولید کننده نا هموزن با پیشینهمی استدالل کرده و
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زن متمایز، با متوسط متفاوت ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی، با سطح نا متوا

و عناصر مختلف و نابرابر در ترکیب ها بارآوری کار اجتماعی و در یک کالم با مؤلفه

تواند به سود یکی و به زیان دیگری نباشد. نمایندگان فکری و نمی شرائط تولیدی،

نمایند که سرمایه اجتماعی ایران در این می اقتصاددانان این بخش بورژوازی تأکید

صندوق بین المللی های چون و چرای انتظارات و مصوبهگذر و در سیطره پذیرش بی 

پول، بانک جهانی، دولت امریکا و کالً بورژوازی غرب نقش یک شریک فرودست را 

بیند. نسخه عالج و راه می کند و هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت زیانمی بازی

زی این است که حل چاره گر در این راستا از دید نظریه پردازان این طیف بورژوا

المللی سرمایه به سود سرمایه اجتماعی ایران نیست و روابط تقسیم کار مسلط بین

اقتصادی ایران با ممالک دیگر باید در جهت تعدیل این تقسیم کار به نفع 

را در چگونگی تنظیم این روابط به ای ایران باشد. دولت باید مکان ویژهداری سرمایه

ظرفیت رقابت سرمایه اجتماعی ایران در بازار بین المللی به  عهده گیرد. برای افزایش

تمامی تدابیر الزم متوسل شد و برای این کار باید کفه انباشت صنعتی و پیش ریز 

 در قلمروهای تولیدی را در اولویت قرار داد. ها سرمایه

 سیاسا مسأله بعالوهداری سرمایه تولید نظممناقشات مذکور در عرصه برنامه ریزی 

داری سرمایه سبعیت و استثمار کل وها سیاست ها، برنامه این تمامی تحمیل چگونگی

گفتگوهای میان جناحهای مختلف  و مجادالت طبیعی طور به کارگر، طبقه بر

بورژوازی در عرصه سیاسی و نظم مدنی و حقوقی و اجتماعی را نیز خواه در وسعت 

رژوازی ایران همراه داشته است. این بین المللی و خواه در درون قدرت سیاسی بو

فاقد پایه مشترک های کشمکشها با توجه به شرائط خاص ایران معموالً با درهمرفتگی

 آمیخته  اعتقادی درون جناحی از سوی دیگر به همهای جناحی از یکسو و پراکندگی

 لیسم،لیبرا فقاهتی، اسالم نام زیر مختلفهای دوره در آنچه حال هر به اما است شده

 در اینها مانند و آبادگری کاری، محافظه خرداد، دوم و اصالحات جنبش سازندگی،
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ایران تاخت و تاز کرده داری ی سرمایهپرداز حل راه عرصه در و سیاسی قدرت صحنه

ها است، در عالم واقع پاسخهای متفاوت مربوط به چگونگی حل و فصل همین مناقشه

ها و جناح بندیها در همین جا، در تمایز و تفاوت بوده است. ریشه تمامی جناح سازی

ایران در تقسیم کار داری پاسخها به مصالح بازتولید سرمایه اجتماعی و مکان سرمایه

جهانی از یکسو و راهکار و راهبرد تحمیل تمامی استثمار و بشر ستیزی داری سرمایه

تن در عمق باورهای بر طبقه کارگر ایران قرار داشته است. سنگر گرفداری سرمایه

اسالمی و توسل به فقاهت، راه انداختن کاروان سازندگی با تکمله والیت فقیه، جامعه 

مدنی با قرائت جدید اسالمی، صدور اسالم یا گفتگوی تمدنها و هر عنوان و اصطالح 

دیگر صرفاً اسامی رمز یا اهرمها و مکانیسم هائی در کار چالش این معضالت حیاتی 

بربرمنشانه جنگ جنگ به همان اندازه پژواک های بوده اند. عربدهداری هنظام سرمای

ال مدنیت و قانونیت و جنج و جار  الزامات حل و فصل این معضالت بوده است که

 اصالحات بورژوازی برای رتق و فتق آنها تالش داشته است. 

 متفاوت حیات دولت اسالمی بورژوازی های پیچ و خم مناقشات در دوره

امریکا و اروپا با دولت بورژوازی داری طح مراودات و نوع مجادالت دولتهای سرمایهس

تا امروز از مراحل مشخصی عبور کرده است.  57اسالمی ایران در فاصله میان انقالب 

این مناسبات و گاه مناقشات، متناسب با مقضیات ترمیم، استقرار، تحکیم و توسعه 

ایران و متناظر با مصالح و شروط ادغام هر چه ژرف نظم تولیدی و سیاسی سرمایه در 

تر و جامع تر پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران در راهبردها و سیاستگذاریهای 

جاری مراکز کلیدی برنامه ریزی سرمایه جهانی، افت و خیزهای همگن با ظاهری 

و نوع پیچ و بعضاً متفاوت را از سر گذرانده است. مراحل مختلف وقوع این پروسه 

 توان به شرح زیر از هم تفکیک کرد. می خمهای آن را در یک نمای کلی
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  1367تا  1358دوره 

فاصله وقوع انقالب تا پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، سالهای انتظار امریکا و 

بورژوازی غرب برای بازتثبیت نظم سیاسی و تولیدی سرمایه در جامعه ایران بود. در 

دوره امریکا و سایر کشورهای غربی تاکتیک انعطاف و مماشات جامع االطراف  طی این

گذاشتند. می ایران اتخاذ کرده و به اجراداری را در مقابل رژیم جدید اسالمی سرمایه

توان به می دالئل مهم توسل به این تاکتیک و رعایت کلیه قواعد بازی متناظر با آن را

 شرح زیر خالصه کرد. 

چه انقالب در همان روز پیروزی خود فشار موحش یک شکست ژرف را در . اگر 1

بورژوازی  کرد اما دولت جدید در حال تأسیسمی تمامی تار و پود حیات خود تحمل

ایران برای تحمیل کامل این شکست بر طبقه کارگر ایران به عبور از یک پروسه پر 

ر ارتجاعی و فاشیسم و بربریت تالطم پاالیش درونی همراه با اعمال تمامی اشکال قه

شدند می کارگر نیاز حتمی داشت. شوراهای کارگری باید قلع و قمعهای بر توده

گردیدند، تمامی اشکال اعتراض زنان و هر نوع مبارزه می گروههای چپ باید تار و مار

و حمام خونها ها علیه هر ستم جنسی و قومی و عقیدتی باید آماج وسیعترین سالخی

کارگر و فرودست باید از ساحت اندیشه و های گرفت. اهداف و انتظارات تودهمی قرار

شد. مبارزات همه جا جاری و حتی طوفانی کارگران و ستمکشان می ذهن آنان زدوده

گردید. شکست کامل می جامعه برای حصول مطالبات حقه خود باید گلوله باران

نیاز حتمی ها موفق تمامی این برنامه انقالب و تثبیت نظم سیاسی سرمایه به پیشبرد

 این اجرای کار به دست ممکن شکل ترین سازمانیافته  داشت و جمهوری اسالمی به

 ه ضد انسانی بود. در چنین وضعیتی آنچه امریکا و بورژوازی غربسیا سناریوی

خواستند دقیقاً همان چیزی بود که دولت نوپای اسالمی بورژوازی لحظه به لحظه می

داد. این رژیم در این شرائط بر خالف می کرد و انجاممی چنگ و دندان آن را دنبالبا 

نبود، که کاماًل داری سرمایههای نه فقط قدرت سیاسی نامطلوب دولتها برخی تحلیل
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بالعکس، کارسازترین و مطلوب ترین رژیمی بود که انتظارات اساسی سرمایه جهانی را 

نظم سیاسی و های بورژوازی ایران بدون استقرار مجدد پایهآورد. می با قدرت تمام بجا

توانست به از سرگیری متعارف نظم تولیدی نمی ،57انقالب های دولتی خود بر ویرانه

و پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی گذر کند و آنچه دولت اسالمی سرمایه به عنوان 

بور پیروزمند از همین فاز در مجموع ملزومات ع کرد،می د دنبالدستور کار روز خو

دهد که امتنان خاطر می بود. نگاهی ساده به سیر حوادث این دوره به روشنی نشان

و برنامه کار روز دولت ها دولتهای امریکا و سایر دولتهای غربی از اساس سیاست

اسالمی تا بدان حد باالست که تمامی مجادالت جاری فیمابین به راحتی در شعاع آن 

ل است. وقایعی مانند حمله به سفارت امریکا، گروگان گرفتن ایادی سفارت قابل تحم

و اسارت طوالنی مدت آنها که در بسیاری شرائط برای عزم جزم کاخ سفید به 

دهد در می جنگ و آتش کشیدن بخش وسیعی از جهان کفافهای افروختن شعله

های روزانه دروغین و گردد. هیاهوها و جار و جنجالاین زمان بسیار ساده تحمل می

فریبکارانه های کند. عربدهمی توخالی ضد امریکائی امری کامالً عادی و قابل فهم جلوه

شود. ترور می و نابودی اسرائیل نوعی ندای آشنا تلقی« آزادی قدس»آکنده از توهم 

جنایتکارانه شمار کثیر فراریان ایرانی توسط عمال رژیم در قلب ممالک اروپائی بسیار 

گردد. داد و قال سران حکومت پیرامون صدور توحش پان می عادی قلمداد

های دهد و در یک کالم همه نغمهنمی اسالمیستی گوش هیچ دولتمرد غربی را آزار

بورژوازی غرب از های رسد. دولتمی ظاهراً ناساز بسیار سازگار و تحمل پذیر به نظر

پشت هر کدام از این جار و جنجالها،  جمله دولت بورژوازی امریکا در این روزها در

به ظاهر خصمانه، افقی روشن از تحقق اهداف های و صف و صف کشیها عربده

دیرپای اقتصادی، سیاسی و بین المللی، خویش به دست دولت نوپای بورژوازی ایران 

 هدایت رژیم سوی از که آنجه تا!! «امریکائی ضد  »کنند. تظاهرات می را مشاهده

 طغیان آتش فرونشاندن خدمت در ابزاری و انقالب آتش بر آبی آنها برای  شودمی
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ه درستی بدیل سازی ب آنها محاسبات در!! «وافلسطینا فریاد» است، کارگران

کارگر و های کاپیتالیستی در مقابل حمایت طبقاتی کارگری از جنبش عادالنه توده

ا در تهران، دقیقاً برداشتن فرودست فلسطین است. گروگان گیری عمال سفارت امریک

گامی اساسی در خلع سالح جنبش کارگری ایران و خارج ساختن این جنبش از ریل 

است. از دید امریکا و دولتهای غربی، اجرای همه این نمایشات داری مبارزه ضد سرمایه

و در کنار کشتار سبعانه و تاتارگونه انبوه کارگران و نیروهای چپ، فردای بازتثبیت تام 

الزم تضمین نظم تولیدی سرمایه را به های تمام نظم سیاسی سرمایه و پیش شرط

             دهد.می اندازه کافی نوید

. در دوره مورد اشاره، پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران زیر فشار شرائط ناشی 2

به تمامی ، دچار اختالالت بسیار جدی بود و بورژوازی امریکا با محاس57از انقالب 

 در  و مشخصات این وضعیت، تقلیل یا حتی قطع برخی مراودات اقتصادی راها مؤلفه

کرد. مطابق آمارهای موجود کل می قلمداد تحمل قابل و مفروض کامالً  مدت کوتاه

، 1367تا  1358ایران در تمامی فاصله میان داری واردات سرمایه و کاال توسط سرمایه

میلیارد ریال بوده است که با  9464عادل ارزشی آن بالغ بر میلیون تن و م 135حدود 

رسیده نمی میلیارد دالر هم 3توجه به نرخ ارزها در آن ایام، به طور متوسط حتی به 

است. بر پایه همین آمارها، حجم واردات سرمایه در طی این مدت بسیار اندک و در 

 میلیون دالر تجاوز 750ود کل واردات باال یا به بیان دقیق تر حد %25مجموع از 

به هوای » کرد که می حکم«!! عقل سلیم سرمایه»کرده است. در چنین موقعیتی نمی

و چشم پوشی از منافع محدود اقتصادی روز بر « نگردد صلذت آجل منغ ،عیش عاجل

سیاسی الزم برای بازتثبیت نظم تولیدی سرمایه و دستیابی به های تدارک پیش شرط

 ه اقتصادی در آینده ترجیح داده شود. مراوات گسترد

و ادامه جنگ سرد « اردوگاه شوروی» انقالب وجود  از وقوع . در سالهای نخست پس3

شد. جمهوری مهم محاسبات سیاست خارجی امریکا محسوب میهای یکی از پایه
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اسالمی در گستره اتوپی پردازیهای ارتجاعی بخشی از بورژوازی به راهبرد تحکیم 

داری جهانی رغبت دی اقتصادی سرمایه اجتماعی ایران با قطب دولتی سرمایهمفصلبن

داد و اردوگاه شوروی برای بهره گیری از فرصت طالئی حاصل می بسیار زیادی نشان

زد. وجود احزاب و جریاناتی مانند حزب توده و اکثریت و می به همه نوع تالش دست

کمونیستی آنها با رژیم اسالمی احتمال کارگری و ضد همکاری گسترده و ارگانیک ضد

جهتگیری فعال تر اردوگاهی دولت بورژوازی و استحکام رابطه میان این دولت و قطب 

کرد. فشار این مؤلفه در شرائط تاریخی آن رو به نوبه می اردوگاه را تقویت و تشدید

یم اسالمی خود، بورژوازی امریکا و غرب را به مماشات هر چه بیشتر با وضعیت روز رژ

داد. در گذرگاه ارزیابی اینان هر گونه فشار بیشتر بر روند جاری سیاستهای می سوق

توانست جهتگیری مذکور را سرعت و عمق بخشد و آتیه مناسبات آنان با می رژیم

 دولت بورژوازی ایران را در محاق مخاطرات بیشتر قرار دهد. 

دوراندیشانه غرب باید های مت جوئی. و باالخره همه این سازشهای سنجیده و مسال4

ای با اقداماتی در زمینه کنترل رویکرد دولت اسالمی بورژوازی، مهار نمودن پاره

نامتوازن فیمابین و تقویت نئولیبرالیسم غرب گرای درون حاکمیت نوپای های تنش

گردید. امریکا و کل بورژوازی غرب نسبت به این بخش راه حل می سرمایه پشتیبانی

هم غافل نبودند. تقویت کفه توازن قوا به نفع دولت صدام در ها و چاره اندیشیها ابیی

کاریکاتوری سازمان های جنگ ارتجاعی میان بورژوازی ایران و عراق، صدور قطعنامه

«!! حقوق بشر» ملل علیه برخی اقدامات رژیم، به میان کشیدن مسائلی نظیر

توانست فضای خالی این قبیل تالشها را پر می همو نوع این علم و کتلها داری سرمایه

 سازد. 

و پایان جنگ ایران و عراق محتوای مناسبات  1367تا  1358در فاصله سالهای 

شد. جمهوری اسالمی با امریکا و اقمارش کم و بیش به تأثیر از عوامل فوق تعیین می

توسط دولت  ،57 رسازی راه شکست کامل انقالباتخاذ کلیه تدابیر الزم برای هموا
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و اسالمی، سرکوب همه جانبه جنبش کارگری و نیروی چپ، بازتثبیت نظم سیاسی 

الحاق جمهوری اسالمی به قطب دولتی سرمایه  دولتی سرمایه داری، جلوگیری از

جهانی، تقویت نئولیبرالیسم غرب گرای درون و حاشیه قدرت سیاسی، مماشات وسیع 

توخالی رژیم اسالمی و تعدیل های و مجادله آفرینی هادر مقابل بسیاری جار و جنجال

صوری قابل تحمل، مجموع فاکتورها و محاسباتی هستند های برخی تنش

جوید تا در این گذر شالوده مراودات اقتصادی، می وازی امریکا بدانها اتکاءبورژ  که

جامعه را این داری سیاسی و بین المللی آتی خود با بورژوازی ایران و دولت سرمایه

 مستحکم و مستحکمتر سازد. 

    به بعد 1368سالهای 

و سپس پایان  62تا  60با سرکوب کامل جنبش کارگری و نیروهای چپ در سالهای 

دوره نخست حیات دولت اسالمی  تراز، 67ایران و عراق در سال های جنگ دولت

ر و موفقیت بورژوازی، در دیوان محاسبات بورژوازی امریکا و غرب با رضایت خاط

و پارامترهای کاماًل تازه، به ها بسیار چشمگیر بسته شد و دوره دیگری با مشخصه

جای آن شروع گردید. دوره جدید، دوران بازسازی اقتصاد، گشایش مشکالت گوناگون 

پویه بازتولید سرمایه اجتماعی و هموارسازی مسیر خودگستری و توسعه همه سویه 

وران جدید با این مشخصه، برنامه ریزی نوین مناسبات انباشت کاپیتالیستی بود. د

کرد. تکیه بر اصل می اقتصادی و بین المللی امریکا و غرب با بورژوازی ایران را طلب

در مسیر پذیرش همه جانبه داری بازسازی و بازتثبیت نظم تولیدی سرمایه

تعدیل » مراکز مالی جهانی، اعالم وفاداری عملی در اجرای طرحهایهای سیاست

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و برنامه ریزی « اصالح ساختاری»و « اقتصادی

ادغام هر چه ژرف تر پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران در راهکارها و راهبردهای 

متناظر با تضمین حداکثر سود انحصارات بزرگ بین المللی اساس انتظارات دوره 

 نمود. می یاد شده را تعیینای هجدید سیاست خارجی دولت
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خاتمی و رفسنجانی هر کدام متناسب با شرائط اقتصادی و سیاسی و های دولت

و مطالبات ها زمامداری خود به بخش اعظم چشمداشتهای اجتماعی خاص دوره

غرب، امریکا و کل سرمایه جهانی پاسخ مثبت دادند. برنامه داری دولتهای سرمایه

و رؤیاهای ها راستای تحقق این انتظارات که به نوبه خود، خواسته عمومًا درها ریزی

بخش غالب بورژوازی ایران نیز بود، با سرعت و زمانبندی الزم به پیش رفت. در طی 

از همه اطراف و اکناف دنیا، به سوی بازار انباشت ها همین دوره است که سیل سرمایه

نخست برنامه سوم بیش از یک میلیارد  شود. تنها در سه سالمی داخلی ایران سرازیر

مختلف پیش ریز های و چهل میلیون دالر سرمایه صادر شده از ممالک دیگر در عرصه

 دالر  میلیارد 10گردید. میزان سرمایه گذاریهای ساالنه در بخش نفت و گاز از رقم 

 سر پشت را دالر میلیارد 50 مرز داخلی بازار گردش در مبادالت حجم. رفت باالتر

 و کانادا و چین مانند کشورهائی با ایران تاریخ اقتصادی قراردادهای بزرگترین. نهاد

 ده چند عظیم وامهای شکل در کالنهای سرمایه  دوره این آغاز در. شد  منعقد غیره

های سرمایه کردند، پر را جامعه درون انباشت مختلفهای حوزه دالری میلیارد

 اسالمی دولت با قراردادها پرسودترین انعقاد در ایتالیائی و فرانسوی و ژاپنی انگلیسی،

 . گرفتند سبقت همدیگر از

و پیشرفت پروسه بازسازی اقتصاد ها در این دوره به موازات سرازیر شدن این سرمایه

سرمایه داری، وحشیانه ترین و جنایتکارانه ترین شکل تشدید استثمار دهها میلیون 

ای ازتولید رابطه خرید و فروش نیروی کار شد. طومار پدیدهتوده کارگر، بستر طبیعی ب

به نام استخدام کارگر در هم پیچید و استثمار ماوراء هر نوع معیار و مالک توده چند 

میلیونی کارگر جای آن را اشغال کرد. کار برده وار فاقد هر گونه حد و مرز کودکان به 

شد. با انتقال ها کالن تر سرمایهوسیع ترین شکل ممکن ارزانی سوداندوزی هر چه 

بخش قابل توجهی از پروسه کار و تولید به عمق آلونکهای مسکونی، نیروی کار رایگان 

میلیونها زن به رقت بارترین شکلی مورد استثمار قرار گرفت. صرفه جوئی سرمایه 
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یه بازتولید سرماهای داران از کار زنان خانه دار و کودکان خردسال در کاهش هزینه

اجتماعی رکوردهای نجومی نوینی را احراز کرد. اگر در دوره قبل حمام خون فعالین 

قدرت سیاسی های کارگری و کشتار سراسری نیروهای چپ، وثیقه تحکیم پایه

بود، در این دوره حمام خون معیشت و سیالب سود ناشی از تاراج آخرین داری سرمایه

مسیر چالش بحران دیرپای اقتصادی و دستیابی  نان کارگران و فرزندان آنها،های لقمه

 سرمایه به سودهای کالن را حفاری کرد. 

» ار و جنجال جامعه مدنی و آنچه زیر نام ج با  اجرای بخشهای مختلف این سناریو 

در « اصالحات» به وقوع پیوست به نقطه اوج خود رسید. پدیده موسوم به« دوم خرداد

استقرار دیکتاتوری سازمان یافته متعارف حقیقت آخرین بخش تحقق پروسه 

به عنوان نظم سیاسی منطبق بر مصالح و شروط بازتولید سرمایه داری سرمایه

و ها ایران بر پیش شرطداری اجتماعی ایران و انطباق کامل فرایند بازتولید سرمایه

د الگوهای مقبول مراکز مهم قدرت و برنامه ریزی سراسری سرمایه جهانی بود. رون

پنجساله اقتصادی های در این دوره و بند بند مصوبات برنامهها مستمر تمرکز سرمایه

دولت خاتمی موانع موجود بر سر راه پیوستن ایران به صندوق تجارت جهانی را نیز از 

حیطه مجادالت فیمابین، پاک کرد و متعاقب آن جمهوری اسالمی به عنوان عضو 

صول عضویت رسمی و دائمی در این نهاد مالی ناظر صندوق تجارت جهانی آماده ح

 جهانی شد. 

و ها عمر یک ساله دولت احمدی نژاد تا آنجا که به محتوای اقتصادی برنامه ریزی

های گردد، همه جا در جهت تداوم طرحها و سیاست رویکردهای بین المملی آن برمی

ی جمهوری قانون اساس 44دولت سلف خود به پیش رفته است. تفسیر جدید اصل 

دولتی، سرعت های اسالمی دائر بر محدودسازی هر چه بیشتر حوزه سرمایه گذاری

 و سرمایه ریز پیشهای حوزه  %95بخشیدن به خصوصی سازی ها، احاله بیش از 

 اقتصاد عالی شورای جدید مصوبه خصوصی، بخش فعالیت قلمرو به خارجی تجارت
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 امکان نمودن منحصر وها سرمایه بر دولت مالکیت عرصه شدن محدود هم باز متضمن

 منع و مصوبه همین تغییر سپس و فوالد و نفت بخش دو به دولتی گذاری سرمایه

یه توسط دولت در بخش فوالد، تصمیم اخیر کابینه احمدی نژاد و سرما ریز پیش

بخشهای باقی مانده چیزی که به  %80اعالم آن از زبان وزیر کار رژیم دائر بر حذف 

متناظر با تمرکز هر چه نیرومندتر های موسوم است. اتخاذ سیاست« !! قانون کار» نام 

داخلی و خارجی و های سرمایه اجتماعی و آمیختگی هر چه ارگانیک تر سرمایه

دیگر از این دست، همه و همه در جهت انطباق هر چه گسترده تر های بسیاری برنامه

عضویت دائمی در صندوق تجارت های طپویه اقتصاد کاپیتالیستی جامعه بر پیش شر

جهانی به اجرا نهاده شده است. بر خالف دعاوی چپ خلقی ضد رژیمی خارج از مدار 

مبارزه ضد سرمایه داری، آنچه دولت احمدی نژاد در مدت کوتاه ریاست جمهوری 

 سرمایه بازتولید پروسه تمام و تام ادغام مسیر از انحراف نه  خود انجام داده است

 راستای در که پول المللی بین صندوق دستورالعملهای و منشورها در ایران ماعیاجت

ها ت. دولت اخیر نه فقط به برنامهاس بوده پروسه همین بیشتر چه هر تعمیق و تسریع

وارد نساخته است که قدم به قدم در جهت ای و رویکرد دولتهای گذشته هیچ خدشه

  تداوم اجرای آنها به جلو رفته است.

 ناساز پروسه انطباق های مناقشات و سویه

اسالمی به اجرا در آمده یا در حال داری تا اینجا آنچه که توسط دولت سرمایه

اجراست به طور کامل صالح حال و مقتضای تشدید استثمار نیروی کار توسط کل 

سرمایه بین المللی بوده است. با همه اینها بخشهای مختلف سرمایه خواه در فاصله 

رزهای داخلی یک کشور و خواه در وسعت جهانی، بر سر میزان سهم خود از کل م

اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر بین المللی بطور مستمر در ستیز و 

کشمکش قرار دارند. مراودات میان دولت اسالمی بورژوازی با سایر دولتهای 

وثقی که در فاز فاز و گام نیز به رغم تمامی مفصلبندیهای مستحکم و مداری سرمایه
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تواند از دائره شمول این حکم عام خارج نمی توانست ونمی به گام آن مشاهده نمودیم

سال به طور واقعی رخ داد به رغم ظاهر متشتت و مشاجره  27باشد. آنچه در طی این 

بار خود در اساس و در عمق، همه جا پروسه وحدت و انطباق بود. روندی که حکم 

نهاد اما در بطن همین تطابق و می در موجودیت عام خود، آن را به نمایشسرمایه 

داد. تناقضات می مقاوم جدال نیز به روند انعقاد و بالیدن خود ادامههای وحدت، نطفه

تعیین کننده و جدی در درون این پروسه در حال رشد بود. این تناقضات را در یک 

 اره قرار داد. توان به شرح زیر مورد اشمی نگاه ساده

داری دولتهای سرمایهداقل در کوتاه مدت کفه انتظارات . فروپاشی اردوگاه شوروی ح1

غرب به ویژه امریکا را در مقابل دولت اسالمی بورژوازی سنگین تر ساخت. آن بخش 

 از ناشی که امریکا دولت و تقالهای توأم با زبونی و استیصالها از مماشات طلبی

 به را خود جای بعد به زمان این از بود، جهانی بورژوازی تشتتم قطبی دو شرائط

ل از آن در مقابل قب که متحده ایاالت بورژوازی. سپردمی تهدیدآمیز سختگیریهای

حادثه گروگانگیری عمال خویش، به اقدامات بسیار زبونانه شکست آمیزی از نوع 

 دولت جانبه همه و کارگانی رویکرد مشاهده با حتی اینک بود، کرده  طبس بسنده

 آن تداوم هم باز جهانی، بانک و پول جهانی صندوقهای سیاست در ادغام به اسالمی

دید. در این دوره می آمیز را نه ضروری و نه صالح کار خود حقارتهای مقابله نوع

بورژوازی امریکا نه فقط با مشکل مقابله قطب حریف در رابطه با ایران رو برو نیست 

مراودات اقتصادی و نظامی خود با دولت ای ن قطب سابق را برای قطع پارهکه حتی ای

 دهد. اسالمی زیر فشار قرار می

به ویژه پس از فروپاشی اردوگاه داری . وضعیت اقتصادی جاری دنیای سرمایه2

شوروی، مسائل جدیدی را دستور کار روز بورژوازی بین المللی ساخت. بحران دیرپای 

مدتها پیش ضرورت محتوم یک بازتقسیم نوین کار اضافی و الزم در  ازداری سرمایه

سطح جهانی را پیش روی تمامی دولتهای سرمایه داری، مراکز برنامه ریزی سراسری 
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سرمایه جهانی و مقدم بر همه دولت بورژوازی امریکا و متحدان غربی آن قرار داده 

ن دولتهای بزرگ امپریالیستی بود. اگر در شروع قرن بیستم تقسیم اقتصادی جهان بی

 بازتقسیم یکم، و بیست قرن شروع در بود جهانی  موضوع جدال درونی سرمایه

استثمار چند میلیارد کارگر روی  زو اضافه ارزشهای حاصل ا کارگران مزد ددمنشانه

نمود. می زمین محور اساسی سیاست گذاریها و رویکرد همگانی کل سرمایه را تعیین

اقتصادی  و سیاستگذاریهای وسیعها و از جمله در ایران در گستره برنامه آنچه در دنیا

سیاسی و مدنی!! های پیوست باید در عرصهمی نئولیبرالی با تمامی دقایق الزم به وقوع

های به موازات اجرای مو به موی برنامهها گردید. دولتو اجتماعی نیز، تکمیل می

ین ترین فشارها بر سطح معیشت و حیات اقتصادی منطبق بر وارد ساختن سهمگ

کارگر باید همداستانی عملی خود در سازماندهی و اجرای نظم های اجتماعی توده

رساندند و نسبت به تحقق آن می سیاسی متضمن پیشبرد این فرایند را نیز به ظهور

توحش نـئولیبرالی سرمایه در سطح جهان های کردند. تحکیم پایهمی اعالم وفاداری

به پاالیش ساختار کاپیتالیستی نظم سیاسی و اجتماعی مسلط در بخشهای مختلف 

موجود در « دموکراسی» و « مدنیت» ، «قانونیت» دنیا نیاز داشت. پدیده موسوم به 

شد می غرب باید در همه وجوه و در تمامی تار و پود خود، هر چه عمیق تر نئولیبرالی

نیز در همه جا باید ساختار کنونی خود را داری ههار و عریان سرمایهای و دیکتاتوری

ساختند. می با محصول نئولیبرالی این بازسازی سیاسی منطبق و با آن ارگانیک

قبل نقش انحالل سراسری جنبش های کارگری غرب که در تمامی دورههای اتحادیه

اجرای  کارگری در باتالق نطم بردگی مزدی را ایفاء کرده بودند اینک باید چگونگی

 به همها این نقش را با تمامی ملزومات سالخی دهشتبار نیروی کار توسط سرمایه

آمیختند. اتحادیه هائی با همین ساختار و رسالت کاپیتالیستی باید در جوامع فاقد می

آمد تا آنچه که تا حال توسط سازمانهای مسلح نظامی و پلیسی می اتحادیه هم پدید

 نوع این توسط  ی صورت گرفته است از این به بعددولتها علیه جنبش کارگر
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ر همه د باید غرب در رایج قانونیت. پذیرد انجام نظامی برگ و ساز بیهای انحادیه

شد و حاصل این بازآفرینی نئولیبرالی باید به داربست قانونی و می شئون نئولیبرالی

ار و عریان پلیسی مدنی قهر ارتجاعی سرمایه در جوامع زیر سیطره دیکتاتوریهای ه

شد. در یک کالم فرایند اقتصادی بازتقسیم کار اضافی و الزم در می هم توسعه داده

و درهم پاشی بساط حداقل معیشت ها سطح جهان به نفع فزونی حداکثر سود سرمایه

طبقه کارگر جهانی باید در سراسر کره زمین با نظم سیاسی و مدنی و اجتماعی و 

 آمیخت و کاملمی ناظر با این فرایند بطور ارگانیک درهمحقوقی نئولیبرالی مت

 گردید. می

و دهه نخست قرن حاضر، تبلور تالش  90بخش قابل توجهی از مهمترین حوادث دهه 

گسترده بورژوازی امریکا و دولتهای غربی متحد وی برای حصول همین هدف بوده 

از پروسه ای وشهاست. جنگ بالکان، جنگ افغانستان و سپس عراق هر کدام گ

پیگیری این مقصود را دنبال کرده است. ریشه جنگ افروزیها در تمامی موارد این 

این کشورها نسبت به انطباق نظم سیاسی و داری بوده است که دولتهای سرمایه

 سرمایه  اجتماعی مسلط موجود سرمایه با نظم سیاسی و مدنی نسخه پیچی شده

 بورژوازی دولت. دادندنمی نشان را الزم حساسیت ،امریکا قطعی قبول مورد و جهانی

انطباق و  وها جائی به جا این ضرورت بهها دولت این توجهی بی نفس اروپا و امریکا

این ممالک، خطری برای کل داری برای آسیب پذیری بقای سرمایهای تبعیت را زمینه

دیدند. می خویش سرمایه جهانی و مقدم بر همه موقعیت متزلزل اقتصادی کشورهای

سود جویانه ضد بشری های انگیزهها طبیعی است که در هر کدام از این جنگ افروزی

شده است، اما آنچه به طور واقعی آتش جنگ را می بسیار دیگری نیز به مسأله اضافه

ساخت چند و چون مواجهه این دولتها با نسخه پیچی مشخص امریکا و می شعله ور

ونگی برنامه ریزی و اجرای نظم توحش بار سیاسی و اجتماعی غرب در رابطه با چگ

ی دفاع از برا نظم این ظرفیت تضمین چگونگی و  رابطه خرید و فروش نیروی کار
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در مقابل هر نوع اعتراض، تحرک و خیزشهای کارگری در همه داری بقای سرمایه

د جهان به ضرورت انقیاد همه دولتهای موجوداری جای دنیا بود. تاریخ سرمایه

بازسازی سیستماتیک نئولیبرالی نظم مدنی و سیاسی بردگی مزدی را در پیش روی 

توانست زیر بورژوازی بین المللی قرار داده بود و جمهوری اسالمی نیز در این گذر نمی

 فشار امریکا و دولتهای غربی قرار نگیرد. 

ا امواج سخت بحران را اخیر، زمانی که اقتصاد امریکا و اروپهای . در فاصله دهه3

از انکشاف و خودگستری ای چین وارد فاز تاریخی تازهداری کرد، سرمایهمی تحمل

کل تجارت کشورهای امریکای التین را در انحصار  %47کاپیتالیستی خود شد. چین 

میلیارد را در نوردید  270خود گرفت. حجم مبادالت بازرگانی این کشور با امریکا مرز 

میلیارد دالر در سال فراتر  200زنه تجاری امریکا در این مبادالت از رقم و کسری موا

چینی واقع شد و های رفت. حوزه یورو و کل بازار اروپا ار همه سو مورد تهدید سرمایه

صاحبنظران اقتصادی دنیا عموماً تأکید نمودند که چین در آینده بسیار نزدیک مکان 

حتی درآمد  2005احراز خواهد نمود و تا سال را داری اقتصاد مسلط جهان سرمایه

سرانه ناخالص آن از کشورهای مانند سوئد باالتر خواهد رفت. چین به یمن استثمار 

بربرمنشانه نیروی کار شبه رایگان چند صد میلیون کارگر چینی به این موقعیت دست 

دنیای چین به این مکان، به نوبه خود معادالت جاری داری یافت. عروج سرمایه

را به طور چشمگیر تحت تأثیر قرار داد و جمهوری اسالمی از داری سرمایه

 نفع  ات حداکثر بهره برداری را بهتغییر این جریان این در که بود ممالکی  جمله

 ظرفیت با دالری میلیارد 100  قرارداد انعقاد. آورد عمل به ایران بورژوازی طبقه

 میان که است مبادالتی عظیم حجم ازای گوشه تنها دالر میلیارد 200 تا افزایش

 بسیار رقابت سالها این در چین. است آمده در اجرا به کشور دوداری سرمایه

اروپائی و ژاپنی در بازار داخلی ایران به نمایش های را علیه سرمایهای دهگستر

از دور خارج اً تقریب را  «هوندا» ، «ر کرایسلرلدایم» ، «بنز» گذاشت. شرکتهائی مانند 
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ساخت. بازار مصرف وسائل خانگی را از رقبای غربی گرفت، در زمینه نفت و گاز و 

های پتروشیمی پرحجم ترین قراردادها بین دو دولت منعقد گردید. موقعیت سرمایه

برخی های چینی در قلمرو انباشت داخلی ایران به صورت خطری جدی برای سرمایه

یه اروپا پیش روی صاحبان خصوصی و دولتی این کشورها دیگر و از جمله اتحاد

 جوامع قرار گرفت. 

همراه با فرایند تحوالت داری عروج چین به موقعیت جدید اقتصادی در دنیای سرمایه

بعدی روسیه و تالش بورژوازی روس برای احیاء نقش پیشین خود در جهان، 

مسائل بین المللی، ای جهتگیریهای اخیر نسبتاً مشترک دولتهای هر دو کشور در پاره

 کل و اسالمی جمهوری با دولت دو هر  روابط اقتصادی و دیپلوماتیک بسیار محکم

ه قطب بندیهای جدید دنیای سرمایه داری، فضای مراودات ب مربوط مهمهای مؤلفه

 دولت و  اقتصادی و دیپلوماتیک میان امریکا و متحدان غربی اش در یک سوی

 در. داد قرار تأثیر آماج جدیای گونه به را دیگر سوی در انایر اسالمیداری سرمایه

بی و در رأس آنها غر دولتهای انتظار اردوگاه، سقوط بگاه پیش سده پایانی روزهای

و فروپاشی داری ایاالت متحده، این بود که با آغاز حیات یک قطبی جهان سرمایه

پیشین حاکمیت های اقتصادی بلوک شرق، سرتاسر قلمروهای شوروی سابق و حوزه

متمرکز و های دولتی به حوزه نیروی کار متخصص بی بهای سرمایهداری سرمایه

انحصاری غرب تبدیل خواهد شد. آنچه در طول سالهای اخیر رخ داده است تا حدود 

روسیه با عبور از یک داری زیادی بی پایه بودن این انتظار را ثابت کرده است. سرمایه

ی و به کارگیری بحران اقتصادی جاری به عنوان یک مکانیسم ضد دوره پاالیش درون

بحران، با سالخی گسترده و سراسری معیشت دهها میلیون کارگر روسی همه جا در 

تدارک احیاء موقعیت گذشته اقتصادی و بین المللی خود برآمده است. همزمان چین 

رود. می یا به پیشدر دنداری با سرعت به سوی احراز مکان مسلط اقتصاد سرمایه

روسیه، چین و هند در این سالها، در روزهائی که امریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، هلند 



 و ... یالملل ینب«  یکارگر»  یهاسازمان ی،جهان یمناقشات درون بورژواز  /  24

و جاهای دیگر به طور مکرر متحمل بحرانهای کوبنده اقتصادی بوده اند، گام به گام 

 و  موقعیت اقتصادی مناسب تری را به چنگ آورده اند. مناسبات اقتصادی

 که دیگر مهمهای مؤلفه کنار درداری سرمایه دنیای از قطب این با ایران دیپلوماتیک

امریکا و دولتهای غربی  حساسیت کرد، خواهیم اشاره تر پائین و کردیم اشاره بدان

متحدش را نسبت به دولت بورژوازی ایران دامن زده است و ضرورت فشار بیشتر بر 

به نفع خود در مقابل قطب رقیب این رژیم با هدف تغییر معادالت اقتصادی و سیاسی 

 سازد. می را بیشتر و بیشتر دستور کار روز آنها ساخته و

ایران و داری . پروسه فعل و انفعاالت اقتصادی، سیاسی، نظامی دو دهه اخیر سرمایه4

ظهور این کشور به مثابه قدرت اول منطقه در آسیای خاوری و میانه، به نوبه خود 

پهنه روابط جمهوری اسالمی و دولتهای غربی وارد ساخته  را درای موضوعات تازه

است. در شرائط حاضر سرمایه اجتماعی ایران عظیم ترین و نیرومندترین بخش خاور 

کند. فشرده ترین رقابتهای می میانه و آسیای مرکزی سرمایه جهانی را تعیین

این داری یهمختلف سرمایه جهانی در حوزه بازتولید سرماهای اقتصادی میان قطب

کشور جریان دارد. افزایش جهش آسای قیمت نفت و چشم انداز صعود بیشتر آن در 

سالهای آتی، اهمیت مکان اقتصادی سرمایه اجتماعی ایران در سرمایه بین المللی را 

کند. هر دینار فزونی بهای نفت می به ویژه برای امریکا و کشورهای غربی دو چندان

ایران با غرب و دیناری در افزایش داری ت اقتصادی سرمایهدیناری در گسترش مبادال

در حال صدور ممالک غربی است. از مجرد مسأله اقتصادی که بگذریم، های سرمایه

اقدامات اخیر دولت اسالمی بورژوازی ایران در عرصه نظامی موقعیت متفاوتی را برای 

لید موشک موسوم به رژیم در معادالت جاری منطقه و جهان پدید آورده است. تو

 که هم چند هر طوالنی بسیار پرتاب  با ظرفیت حمل کالهک یک تنی و برد 3شهاب 

وجه اسرائیل و مراکز استقرار نیروهای امریکائی در مت را خطری هیچ واقعی بطور

جمهوری اسالمی بدان، کفه حساسیت بورژوازی امریکا و  حتسلیکند، اما نمی منطقه
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سازد. آزمایش اخیر موشک فجر با سرعت بسیار می را سنگین تراروپا نسبت به رژیم 

باال و توان استتار از چشم سیستمهای راهدار که در عین حال به طور همزمان چندین 

افزاید و می دهد باز هم بر وسعت دائره این حساسیتمی هدف را مورد حمله قرار

به رغم تمامی ای هستهباالخره اقدامات اخیر رژیم در راه انداختن چرخه سوخت 

در تیره سازی فضای مراودات میان ای کشمکشهای فرساینده میان طرفین برگ تازه

 آید. می دولت بورژوازی اسالمی و غرب به ویژه امریکا به حساب

. جنگ جنایتکارانه امریکا علیه مردم عراق به شکست فاحش و فاجعه بار بورژوازی 5

سی امریکا در تدارک سلسله جنگهای اخیر از امریکا منتهی شده است. هدف اسا

بالکان گرفته تا افغانستان و عراق ایجاد فضای سراسری بین المللی برای سرکوب 

جامع االطراف جنبش کارگری جهانی و ادغام ساختار دولتی همه کشورها در نظم 

سیاسی نئولیبرالی کاپیتالیستی بود. در عراق نه تنها چنین نشده است که پس از 

اشرار و هار و مزدور عضو های سال از شروع جنگ، دار و دسته 4گذشت نزدیک به 

ائتالف جنگ از اتحادیه میهنی طالبانی و حزب دموکرات بارزانی گرفته تا حزب 

الدعوه و مجلس اعال حتی در زیر چتر حمایت اقتصادی و نظامی و همه جانبه کاخ 

د. جمهوری اسالمی تنها برنده واقعی تشکیل دهناند سفید هیچ نوع دولتی نتوانسته

این جنگ بوده است. نیروهای مزدور عضو ائتالف جنگ زیر فشار استیصال و یأس 

عمیق ناشی از فقدان هر نوع اعجاز دولت و ارتش امریکا، هر کدام بیش از دیگری به 

ایران گسترده ترین حضور داری دولت بورژوازی اسالمی دخیل بسته اند. سرمایه

و تجاری را در بازار عراق کسب کرده است. فقدان هر نوع افق برون رفت از  صنعتی

وضعیت بی سرانجام کنونی حتی خود امریکا را هم به دریوزگی دخالت جمهوری 

اسالمی و انتظار معجزه از رژیم هار و درنده بورژوازی ایران مجبور ساخته است. 

ه عراق و بهره برداریهای گسترده مجموعه این حوادث یا عوارض حمله نظامی امریکا ب

رژیم ایران از وضعیت حاصل، به سهم خود دولت بورژوازی ایاالت متحده را به اتخاذ 
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کوشد تا دامنه می دهد. امریکامی دیپلوماسی فشار در مقابل جمهوری اسالمی سوق

این بهره گیری را هر چه بیشتر کاهش دهد و برای این کار به تضعیف موقعیت ایران 

   کند.می در منطقه احساس نیاز

. امریکا نه فقط در عراق که در رابطه با اسرائیل نیز به موقعیت اسفباری سقوط کرده 6

است. حمالت سبعانه متوالی دولت شارون به خانه و کاشانه مردم آواره فلسطین و 

کارگر و های یک جنگ سراسری ویرانساز علیه تودههای افروختن متوالی شعله

ست فلسطینی، تأثیر وسیع این جنگ افروزیها در مشتعل نمودن آتش انتقام فرود

و استفاده گسترده نیروهای ارتجاعی حماس و حزب اهلل از آثار جنایات ها فلسطینی

 نیروهای حتی و امریکا اسرائیل، زیان به را قوا توازن کفه مجموع در دولت اسرائیل،

. است داده تغییر منطقه در اسالمیستی پان ارتجاع سود به و طلب سازش فلسطینی

 قرار امروز تا تأسیس بدو از کشور این حیات تاریخی دوران بدترین در اسرائیل دولت

فته است. تشتت در صفوف بورژوازی اسرائیل عمق یافته است. ارتش اسرائیل دچار گر

چند دستگی شده است. موج اعتراضات مردم کارگر و فرودست اسرائیل علیه 

ن ساخته است. و شرارتهای ضد فلسطینی دولت به طور مکرر خود را نمایاها جنایت

امریکائی صلح در قیاس با گذشته تاریک تر های سخه پیچینچشم اندازهای تحقق 

شده است. به قدرت رسیدن حماس به پیچیدگی موضوع بیش از پیش افزوده است. 

اجرات درون بورژوازی بین همه اینها، همه این تغییر معادالت تا آنجه که به مش

غربی اش به وقوع پیوسته است. در این  گردد. به زیان امریکا و متحدانمی المللی بر

. است بوده تحوالت پروسه تمامی واقعی  میان دولت هار بورژوازی اسالمی ایران برنده

 جهانی، سرمایه مختلف بخشهای فیمابین جاری مناقشات برگ در نیز مسأله این

 و سازای پاره اتخاذ ضرورت به نسبت را امریکا اخص طور به و سرمایه یغرب قطب

 ی در منطقه حساس تراسالم جمهوری تاز یکه دخالتگریهای مهار برای کارها

 نماید. می
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جمهوری اسالمی نیز یکی دیگر از موضوعات ای . برنامه چرخه سوخت هسته7

چند نکته بسیار بدیهی وجود  مشاجره آمیز سالهای اخیر بوده است. در این رابطه

دارد. اوالً بورژوازی اسالمی ایران در صورت امکان کمترین تردیدی در کار تولید سالح 

دهد، ثانیاً اقدام دولت اسالمی به تأسیس و گسترش نمی به خود راای هسته

مستقیم ربط چندانی به صرف مسأله انرژی و سود و زیان ای هستههای فعالیت

معضل دولت امریکا و متحدان غربی اش مطلقاً احتمال کاربرد  ندارد. ثالثاً اقتصادی آن 

توسط رژیم اسالمی نیست، فراموش نکنیم که مطابق اعترافات صریح ای سالح هسته

 تولید مراکز در پلوتونیم کیلوگرم  206سال گذشته بالغ بر  15دولت ژاپن، در ظرف 

 ساختن برای پلوتونیم مقدار این. تاس شده مفقود بکلی کشور اینای هسته سوخت

 این. دهدمی کفاف زمین کره نابودی برای دیگر تعبیر به و اتمی نیرومند بمب 40

دتهاست در ژاپن متحد امریکا رخ داده است و کمترین مکانی برای هیچ م حادثه

دانند که می گفتگوئی هم در هیچ کجا احراز نکرده است. سوای این، همه مردم دنیا

های تسلیحات اتمی اسرائیل است و توحش و جنگ کا بزرگترین حامی برنامهامری

افروزی و جنایت آفرینی دولت بورژوازی اسرائیل هم از همتای اسالمی اش هیچ کمتر 

 هیچ نیازمند نیز پاکستان و هند اتمیهای پروژه از متحده  نیست. پشتیبانی ایاالت

 که آنچه میان دیگر، موارد همه بسان نیز اینجا در اساس این بر. نیست توضیحی

 تفاوتهای ها، کشمکش اندرونی محتوای با کنند،می مطرح ظاهر به دعوا طرفین

است. شالوده تالش دولت بورژوازی اسالمی برای دستیابی به سوخت  موجود فاحش

قدرت و نفوذ خود در منطقه و در سطح بین های صرفاً استحکام بیشتر پایهای هسته

با هدف دفاع از تسلط سرمایه اجتماعی ایران بر شرائط تولیدی برتر و حصه المللی 

کارگر ایران و دنیاست. بنیاد های افزونتر در اضافه ارزش حاصل از استثمار توده

 دقیقاً  نیز ایرانای هسته برنامه مقابل در اش غربی متحدان و امریکا  مخالفت

 برتر چه هر نقش از دفاع و وقعیتم چنین به اسالمی دولت دستیابی از جلوگیری
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 به اسالمی رژیم شدن مجهز. استها ارزش اضافه همین توزیع چگونگی در خود

 در بیشتر تفوق ابراز برای ایران بورژوازی  ابزاری نیرومند در دستای هسته امکانات

 جهانی کارگر طبقه اضافی کار از تر عظیم سهم مطالبه و خاورمیانه و خلیج حوزه

 . است

اسالمی ایران با داری متصل زنجیره مناقشات میان دولت سرمایههای عوامل باال حلقه

دهد. این مشاجرات بر خالف بسیاری از می امریکا و متحدان غربی اش را تشکیل

تحلیلها، هیچ ربطی به مخالفت هیچ بخشی از بورژوازی ایران با پروسه ادغام سرمایه 

یهای و سیاستگذاریهای مراکز کلیدی برنامه ریزی اجتماعی ایران در راه حل پرداز

ندارد. ما پیش تر نشان دادیم که حتی دولت احمدی داری اقتصادی دنیای سرمایه

نژاد در کار هموارسازی مسیر الحاق ایران به صندوق تجارت جهانی یا اجرای قرارها و 

رفسنجانی و ی هاصندوق بین المللی پول و بانک جهانی نه تنها از دولتهای نقشه

خاتمی عقب نبوده است که گامهای بسیار جدی به جلو برداشته است. این 

رایج برخی گروههای چپ، از تعارضات های همچینن بر خالف تحلیلها کشمکش

گیرد. کل اختالفات حول محور نمی غرب!!! نشأتداری میان اسالم سیاسی و سرمایه

یم کار جهانی سرمایه داری، تقالی دولت تعیین مکان سرمایه اجتماعی ایران در تقس

 توسط شده تولید سود کل در ایران اجتماعی سرمایه بیشتر سود سهم  اسالمی برای

تاریای جهانی و تحکیم موقعیت سیاسی ایران در معادالت بین المللی قدرت و پرول

ها دهد که سیر رخدادمی باال نشانهای زند. توجه به مؤلفهمی حاکمیت سرمایه دور

در طول این دو دهه در بسیاری موارد کفه مناقشات را به سود دولت اسالمی 

بورژوازی ایران سنگین کرده است و همین امر بورژوازی غرب و مقدم بر همه 

 مختلف ناگزیر ساخته است. های الزم در عرصههای بورژوازی امریکا را به چاره اندیشی
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 راهکارها و راهبردهای جدال 

ین مناقشات چه خواهد شد؟ یک چیز کامالًروشن است. اینکه محتوای سرنوشت ا

برای جنگ و تصادمات حاد نظامی نیست. این ای جدال در اساس خود زمینه

کنند. هر نوع می موضوعی است که طرفین مناقشه خود نیز به طور مکرر بر آن تأکید

در اولین گام  لشکرکشی و تهاجمات نظامی امریکا و متحدان غربی اش به ایران

ای زیانهای سنگینی متوجه ممالک عضو اتحادیه اروپا خواهد ساخت. مبادالت سرمایه

میان فرانسه و آلمان و ایتالیا و انگلیس و هلند و سوئد و سایر کشورهای اروپای غربی 

تواند برای می با ایران آنچنان عظیم است که هر اختاللی در روند مناسبات جاری

زه یورو بسیار تعیین کننده باشد. وقوع جنگ یعنی خارج شدن یک حوهای سرمایه

اروپائی و این امر های میلیارد دالری، از حوزه انباشت و گردش سرمایه 50بازار عظیم 

در شرائط کنونی دنیای سرمایه داری، برای اتحادیه اروپا در حکم استقبال از نوعی 

در ای غربی امریکا هیچ جملهخودکشی است. تا این زمان هیچکدام از متحدان 

 نخواهند زبان بر زیاد احتمال به واند نیاورده زبان بر ایران علیه جنگ به تمایل  مورد

به Blair    . نزدیکترین دستیار شرارت و جنگ افروزیهای امریکا یعنی دولتآورد

کرات از منتفی بودن حمله نظامی سخن رانده است. سران کاخ سفید و جنگ طلب 

غیرممکن » محافل قدرت سیاسی امریکا، نیز در تهدیدها تنها از اصطالح  ترین

سخن به میان آورده اند. اصطالحی که در مراودات ای احتمال چنین حمله« نبودن

تواند مورد استفاده قرار گیرد. می همیشهداری میان تمامی کشورهای دنیای سرمایه

بورژوازی در زمینه تقسیم واقعیت این است که کشمکش بخشهای مختلف طبقه 

حتی در صلح آمیزترین شرائط نیز سایه ها انباشت و سودآوری سرمایههای حوزه

ممکن بر سر سکنه کره زمین سنگین ساخته است و ای جنگ را به عنوان پدیده

« غیرممکن نبودن» سازد. از همین روی تأکید محافل حکومتی امریکا بر سنگین می

جه متضمن مطرح بودن جنگ به عنوان یک راه حل در راه حل نظامی به هیچو
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باشد. از دید ما وقوع جنگ میان بورژوازی امریکا و نمی دستور کار بورژوازی امریکا

 دولت بورژوازی اسالمی در شرائط روز به دالئل زیر تا حدود زیادی منتفی است. 

وازی امریکا به هیچ آورد که بورژمی . حمله نظامی امریکا به ایران شرائطی را پدید1

وجه قادر به تحمل آن نیست. تجربه عراق به اندازه کافی امریکا را در باتالق محاسبات 

کور جنگ افروزانه و تجاوزکارانه کاپیتالیستی خود غرق کرده است، با این وجود ایران 

 بنیاد بی و  حتی با معیارهای محاسبه منحطای از هیچ لحاظ و در هیچ زمینه

 ریزی برنامه در. کندنمی  پیدا انطباقی هیچ هم امریکا در سرمایه قدرت نسکاندارا

ری مزدورمنشانه نیروهای همکا روی بر توانستمی امریکا بورژوازی عراق، جنگ

مرتجعی مانند اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان و الدعوه و مجلس اعال و 

ناسیونالیسم ارتجاعی کرد از برخی باندهای دیگر قومی و مذهبی حساب باز کند. 

سرکش عشق میهن و های شدت احساسات رقیق وطن پرستانه و در لهیب شعله

وفاداری به مام کردستان، حاضر بود آخرین کودک معصوم کرد را در آستان قدس 

قدوم مزدوران دژخیم جنگ افروز امریکائی قربانی سازد! اشرار مجلس اعالی انقالب 

ر و دسته چلبی و دیگران هم هر کدام در این گذر و در قلمرو اسالمی و الدعوه و دا

فروش خون میلیونها زن و کودک عراقی به نیم میلیمتر دست نشاندگی امریکا در 

ربودند. در عراق این نیروها وجود داشتند می قدرت سیاسی عراق گوی سبقت را از هم

کردند. در ایران سکتها و می و هر کدام بر موج توهم بخشی از سکنه این کشور سواری

باندهای سیاه مافیائی نوع این نیروها زیادند اما هیچکدام حتی در چهاردیواری 

خود هم از هیچ نفوذی برخودار نیستند. سلطنت طلبان، در روی زمین های خانه

زندگی و فکر مردم کارگر و فرودست ایران به اندازه عمله و اکره رژیم اسالمی سرمایه، 

شوند. درجه مطرود بودن و منفور بودن سران می وس و شنیع محسوبکثیف، منح

سازمان پوسیده مجاهدین خلق در نزد کارگران و توده ستم زده ایران کمتر از دو 

جریان باال نیست. حزب دموکرات کردستان و گروههای دیگر ناسیونالیست کرد که به 
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اس وطن پرستی خود، به سیاق اتحادیه میهنی برای نثار تمامی شور و عشق و احس

در هیچ محاسبه زمینی هیچ اند خاک پای سران ارتش امریکا اعالم آمادگی کرده

 کنند. نمی مکانی احراز

در ایران متفاوت با آنچه که در عراق جریان داشت یک جنبش نیرومند کارگری با 

له از جمداری پیشینه یک قرن مبارزه علیه استثمار و بیحقوقی و مظالم سرمایه

امریکا وجود دارد. بورژوازی امریکا به همان اندازه مورد نفرت و خشم و داری سرمایه

کین طبقه کارگر ایران است که کل بورژوازی ایران و دولت دژخیم اسالمی 

ایران مورد قهر و تنفر و غضب این طبقه است. حمله نظامی امریکا به داری سرمایه

ی مرتج سلطنت طلب و مجاهد و ناسیونالیسم ایران بر خالف پندارهای پوچ نیروها

منحط کرد، یک دستکاری ساده مکانیکی و تعمیراتی رژیم اسالمی توسط بورژوازی 

امریکا و جا به ساختن چند مهره با چند مهره دیگر و یافتن جائی در ماشین قدرت 

سرمایه، برای مسعود رجوی و رضا پهلوی و لیدر حزب دموکرات کردستان نیست. هر 

تواند منتهی به ظهور وضعیتی شود که کل می اقدام ارتش امریکا در رابطه با ایران

معادالت موجود را به زیان دولت امریکا، دولت بورژوازی ایران و کل بورژوازی جهانی 

تواند عروج می تغییر دهد. یک احتمال رویکرد وضعیت ناشی از حمله نظامی امریکا

یه کل وضعیت موجود باشد و این مسأله به رغم قهرآمیز جنبش کارگری ایران عل

تمامی موقعیت اسفبار و دردناک جنبش کارگری ایران، در پروسه بروز رخدادها پدیده 

   رسد. نمی غیرقابل وقوعی نیست، هر چند که شانس اتفاق آن هم چندان زیاد به نظر

حتی تغییر از احتمال عروج جنبش کارگری و آلترناتیو سوسیالیستی که بگذریم، 

ونهای ارتجاعی بورژوازی مورد حمایت امریکا از طریق یتوازن قوا به نفع یکی از اپوزیس

توسل به حمله نظامی نیز مطلقاً به سود ایاالت متحده نیست. شرائط متعاقب جنگ 

ون بورژوائی حتی در صورت سقوط یبدون شک شرائطی خواهد بود که هیچ اپوزیس

سیار طوالنی قادر به کنترل اوضاع و استقرار مجدد نظم رژیم اسالمی برای مدتهای ب
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در ایران نخواهد بود. آنچه جنگ در پی دارد، نه فقط داری تولیدی و سیاسی سرمایه

کارگر و فرودست جامعه که برای بورژوازی اروپا و امریکا و کل سرمایه های برای توده

بود. به همه این داللیل، هر جهانی هم به مراتب از وضعیت کنونی نامطلوب تر خواهد 

نوع دستیازی سرمایه جهانی به آلترناتیو نظامی در رابطه با ایران در حکم حفاری 

اسالمی و مالکان سرمایه داری باتالقی است که کل بورژوازی، از دولت سرمایه

اجتماعی ایران گرفته تا بورژوازی امریکا و اروپا و دیگران در آن به وخیم ترین وضعی 

     دام خواهند افتاد. به 

خود خواهد بلعید. های . جنگ سرتاسر منطقه خاورمیانه و آسیای غربی را در شعله2

 دسترس از بیشتر و بیشتر چه هر که نیست ایران  میلیارد دالری 50این تنها بازار 

 تمامی در غرب بورژوازی موقعیت بلکه شد، خواهد خارج غربی اروپایهای سرمایه

 عظیم هم هنوز تا که بیاوریم نظر در. گردید خواهد جدی مخاطرات دچار منطقه

 مجاری در ر روزمرهطو به ایران اجتماعی سرمایه کل ثابت سرمایه گردشی بخش ترین

 و شودمی صادر ایران به اروپا از روتین طور به جهانی، سرمایه سراسری پذیری سامان

 جنگ. سازدمی مختل سخت را سرمایه کالن حجم این روزانه عبور مسیر جنگ

 و ساخت خواهد تر وخیم بسیار نیز حال با قیاس در  را عراق در امریکا موقعیت

غرب داری آورد که اقتصاد کشورهای سرمایهاز دنیا پدید می بخش این در را معضالتی

 تواند باشد. نمی قادر به تحمل آن

 کار بازار قوانین تغییر در یبورژواز اسالمی دولت اقدامات و اقتصادی تحوالت سیر  .3

 ارگانیک و ترین منطبق از یکی به را ایرانداری سرمایه اخیر، دهه دو طول در ایران

صندوق بین المللی پول و بانک های نفوذ منشورها و مقاوله نامههای حوزه ترین

از کارشناسان اقتصادی رژیم و ای جهانی در آورده است. بر اساس تصریح پاره

ون بورژوازی، قوانین جاری سرمایه یانان و نظریه پردازان محافل اپوزیساقتصادد

گذاری، تجارت خارجی و داخلی و بازار کار ایران هم اکنون حتی از قوانین جاری 
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درون کشورهای غربی و امریکا نیز بر موازین مقرر مراکز مالی و برنامه ریزی اقتصادی 

ای اخیر مجلس اسالمی سرمایه به گونه منطبق تر است. مصوباتداری دنیای سرمایه

را از کنترل دولت خارج ها قلمرو پیش ریز سرمایه %90که باالتر اشاره کردیم بیش از 

و به سرمایه داران خصوصی داخلی و خارجی ارجاع داده است. تشدید سیستماتیک و 

 معیارهای زیر در فقط نه نئولیبرالی استثمار سبعانه کارگران در ایران« قانونمند» 

 هم آن از موارد برخی در که ندارد قرار جهانی تجارت صندوق  شده پیچی نسخه

انباشت های مطلوب ترین و پرسودترین حوزه از یکی ایران. است رفته فراتر بسیار

غربی است و سران جمهوری اسالمی در تمامی ادوار و در دوره های برای سرمایه

، برای تشویق سرمایه داران اروپائی به پیش ریز احمدی نژاد بیشتر از سایر دوره ها

 کنند. می خود در بازار داخلی ایران تالش کرده وهای بیشتر سرمایه

 و  از آبهای خلیجداری عظیم ترین بخش نفت و مواد نفتی مورد نیاز جهان سرمایه

 نای از پیکر غولهای نفتکش عبور کار در اخالل گونه هر. کندمی عبور هرمز تنگه

 دیگر ممالکای پاره و ژاپن و اروپا بر  اقتصادی سنگین ضربات تواندمی آبی گذرگاه

 اتحادیه اروپا و ژاپن بدان رضایت نخواهند داد.  قطع طور به کهای حادثه. سازد وارد

. هر اقدام نظامی امریکا علیه ایران، بازار داخلی انباشت و سامان پذیری سرمایه 4

 شدن محدود و هند و روسیه و چین  سوی الحاق ارگانیک تر با اجتماعی ایران را به

ن امر روند رقابت ای و داد خواهد سوق غرب با کشور اینای سرمایه روتین مبادالت

 میان قطبهای عظیم سرمایه در جهان را به زیان غرب سبک خواهد کرد. 

ا و دولت در یک کالم حمله نظامی با توجه به خصلت مناقشات موجود میان امریک

اسالمی ایران نه فقط راه حلی به نفع امریکا نیست که کاماًل بالعکس داری سرمایه

سازد. از راهکار جنگ و نسخه می بورژوازی ایاالت متحده را بازنده واقعی این جدال

پردازیهای نظامی که بگذریم راه حلهای دیگر مورد اصرار محافل مختلف هیأت حاکمه 

به محاصره اقتصادی نیز نهایتًا مشکل بورژوازی امریکا و غرب را امریکا از نوع توسل 
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داری کند. این واقعیتی است که نمایندگان سیاسی سرمایهنمی در رابطه با ایران حل

امریکا با تمامی تحجر و عقب ماندگی فکری اجتناب ناپذیر تاریخی خود و به رغم 

مسخ و منجمد کاپیتالیستی طفره روی در قبول لفظی آن، در ژرفنای همان شعور 

دهند و درست بر همین مبنی است که نمی خویش تردیدی در صحت آن به خود راه

وزیر امورخارجه ایاالت متحده دست به دامن همان راه حلی است که در سطر نخست 

» این نوشته مورد اشاره قرار گرفت. ما مقاله حاضر را با نقل غیرمستقیم مطلبی از 

خود به نوع دیگری از چاره پردازیهای های آغاز کردیم. او در گفته« رایس کاندولیزا

» سران بورژوازی امریکا در قبال دولت بورژوازی اسالمی ایران اشاره کرده است. 

 این ما دید از. است رانده سخن لهستان تجربه به سفید به کاخ رویکرد از  «رایس

 فرا آن پیشبرد محور بر امریکا تیآ سالهای دیپلوماسی که است حلی راه ترین محتمل

 به پیوستن آستانه قبل سالها از حتی امریکا دولت و جهانی بورژوازی. چرخید خواهد

هبرد و پیگیری اجرای عملی آن را دق الباب کرده اند. ببینیم که روی کردن به را این

کند و می امریکا و اروپا چه معنائی را احرازداری تجربه لهستان در استراتژی سرمایه

چه فعل و انفعاالتی را در خاورمیانه، در رابطه با دولت اسالمی و در ارتباط با جنبش 

 آورد؟ می کارگری و مبارزه طبقاتی درون جامعه ایران پدید

 در لهستان چه گذشت؟ 

از تقسیم اقتصادی دنیای روز میان بخشهای مختلف ای جنگ جهانی دوم سطح تازه

 این دل در. آورد  عظیم اقتصادی شرق و غرب را پدیدای هسرمایه جهانی و قطب

قوای بین المللی  سیرتوازن اما شد، ملحق دولتیداری سرمایه اردوگاه به لهستان ماجرا

و منحنی مبارزه طبقاتی جاری درون این کشور، فراز و فرودهائی کم و داری سرمایه

و کل بورژوازی غرب در سالهای  بیش متفاوت با سایر اقمار اردوگاه را طی کرد. امریکا

دیدند و به نقش می نخست بعد از پایان جنگ، آینده لهستان را با آینده خود همپیوند

کوتاه کردند. سیر حوادث در می نگاه ایادی خویش در دولت ائتالفی وقت از این منظر
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، خالف این انتظار را ثابت نمود و حزب پروروس سوسیال بورژوائی موسوم به مدت

با غلبه بر رقبای غربی درون دولت ائتالفی، سکاندار پیشبرد « حزب کارگران لهستان»

دولتی گردید. جدال داری پروسه ادغام سرمایه اجتماعی این کشور در اردوگاه سرمایه

میان اشکال صوری متفاوت برنامه ریزی دولتی یا خصوصی تولید و کار کاپیتالیستی 

کل نخست و به زیان حالت دوم به پیش رفت اما در در لهستان تا اینجا، به نفع ش

رویه دیگر ماجرا، جنبش کارگری کشور بر خالف محاسبات اردوگاه بر صلیب اقتدار 

سال پس از  10یعنی  1956میخکوب نشد. در سال داری حزب دولتی مسلط سرمایه

پایان جنگ امپریالیستی دوم جنبش کارگری در اعتراض به وضعیت نابسامان 

کارگر و خشمناک علیه فقر و فاقه و فالکت ناشی از استثمار های شتی تودهمعی

دست به یک خیزش گسترده اجتماعی زد. این خیزش اگر چه در ظاهر داری سرمایه

موفق بود، اما محصول آن فقط شکستی تازه را در کارنامه جنبش کارگری لهستان 

ن حاکمیت سیاسی وقت را از وی، گومولکا، کارگری از اپوزیس1956ثبت کرد. قیام 

پلکان قدرت باال برد و به این ترتیب موج وسیع خیزش کارگران به جای اینکه نظام 

ای و طبقه سرمایه دار لهستان را زیر فشار قدرت خود گیرد تسمه نقالهداری سرمایه

گردید. داری برای جا به جائی این مهره و آن مهره در ساختار قدرت دولتی سرمایه

لکا با سازمان دادن رفرمهای سراسر کاپیتالیستی، در منحرف نمودن مبارزات گومو

جنبش کارگری، نقش داری کارگران و تیره ساختن هر چه بیشتر افق ضد سرمایه

خویش را در تحکیم هر چه بیشتر بندهای بردگی مزدی بر شانه کارگران ایفاء نمود و 

دولتی مسلط این داری زب سرمایهطبقه کارگر لهستان را در مقابل بورژوازی و ح

 الحات ارتجاعی کارگرنمایانه و دراص ار بیشتر از گذشته خلع سالح کرد.کشور بسی

اساس کاپیتالیستی گومولکا، همه جا با سرکوب کارگران ناراضی و خفه ساختن 

کارگر تکمیل گردید و کفه توازن قوا را های تودهداری مبارزات ضد سرمایههای نطفه

 ان جنبش کارگری باال برد. به زی
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 فشار زیر دیگر یکبار لهستان کارگر طبقه 1976 در  چند سال پس از این تاریخ،

گسترده سیاسی و اجتماعی خود دست به کار های یحقوقیب و معیشتی معضالت

 پلکان از خزیده باال «کارگر » گومولکای  خیزشی نوین شد. خیزش اخیر توسط

 از زیادی شمار و شد سرکوب شدت به!! «کمونیست حزب» ولا دبیر و کارگران مبارزه

حزب » به موسوم لهستان دولتیداری سرمایه حزب توسط آن جریان در کارگران

کشته شدند. محصول این خیزش در عین حال عروج یک کارگر دیگر « کمونیست

 . بود دولت و حزب قدرت صفه  به جای کارگر قبلی به« ادوارد گیرک»

لهستان در پی وقوع همه این رخدادها به مبارزه خود علیه شدت استثمار  طبقه کارگر

و رویکرد داری ادامه داد. اما موفق به سازماندهی ضد سرمایهداری و بیحقوقی سرمایه

محو کار مزدی این مبارزات نگردید. جنبش سرمایه ستیز وی گام به گام توسط 

ه از گرد و غبار و سموم راه حلهای بورژوازی به خون کشیده شد و فضای مختنق آکند

ارتجاعی اردوگاهی مسیر دید او به سمت افق لغو کار مزدی را سد ساخت. همه این 

دست به دست هم داد و در تاریک زار برایند خود شرائطی پدید آورد که ها مؤلفه

به عنوان تنها راهکار نجات ای توسل به سوسیال دموکراسی و رفرمیسم راست اتحادیه

دولتی با بیرق کمونیسم، داری ه مغز او تزریق شد. سرکوب شدن توسط سرمایهب

مبارزات، شدت استثمار و داری فروماندگی و عجز وسیع از سازماندهی ضد سرمایه

ستمکشی، همه و همه مجرای نفوذ راه حلهای ضد سوسیالیستی رفرمیسم راست 

طن خود متولد ساخت. را از ب« اتحادیه همبستگی»شد و سرانجام ای اتحادیه

غربی، احزاب سوسیال دموکرات این کشورها و اربابان های بورژوازی امریکا، دولت

مختلف این سناریوی سیاه های کلیسا در سیر این حوادث شوم و در اجرای پرده

را ایفاء کردند. اتحادیه همبستگی به ظرف اتحاد، یکدلی و نرد عشق ها مؤثرترین نقش

ایمنی کاپیتالیستی تبدیل شد و مثلث بورژوازی غرب، کلیسا و  همه این نیروهای

از درون آن برای کل جنبش کارگری و سرنوشت مبارزه ای رفرمیسم راست اتحادیه



 37/   ایرفرمیسم راست اتحادیه

و پاپ اعظم و نظریه پردازان قطب « لخ والسا»طبقاتی لهستان تعیین تکلیف کردند. 

نوع غربی نظم تولیدی،  هایغربی سرمایه پروسه ادغام تام و تمام لهستان در نسخه

سیاسی و اجتماعی سرمایه را با موفقیت به پیش بردند و جنبش کارگری این کشور را 

غربی های به دردناک ترین شکل ممکن در آستان سود آوری بیشتر و بیشتر سرمایه

 ذبح کردند. 

   امریکا و توسل به رفرمیسم راست کارگری در ایران

 آنچه. گردیممی باز حاضر مقاله  ینک به نقطه شروعبه دنبال همه مباحثات باال ا

رانده است  زبان بر خودهای مصاحبه البالی در و اخیر ماههای در «رایس کاندولیزا»

بسیار جدی است که کارگر آگاه ایرانی و کل کارگران دنیا باید با چشم ای حاوی نکته

ضعیت موجود ایران و سیر باز به محتوا، رویکرد و عوارض توحش بار آن خیره شوند. و

 شباهتهای داشت جریان 70 دهه لهستان در که آنچه با ما جامعه  حوادث جاری

کرد. می ستراتژی کشورهای غربی مکان مهمی را احرازا در لهستان. دارد زیادی

سرمایه اجتماعی این کشور به لحاظ وسعت استثمار نیروی کار، درجه انکشاف 

سامان پذیری سرمایه جهانی و سرشکن نمودن اضافه  صنعتی، موقعیت آن در پروسه

میلیون کارگر به فرایند بازتولید سرمایه بین المللی  20ارزش ناشی از استثمار شدید 

بیش از حد مورد توجه دنیای غرب بود. لهستان در قطب بندی روز جهان 

با غرب ملحق بود، جنبش کارگری کشور داری کاپیتالیستی به قطب مخالف سرمایه

برد. می دولتی مسلط به طور مستمر در مبارزه و جدال به سرداری رژیم سرمایه

 وازی غرب به حوزه نفوذ اردوگاه را ایفاءبورژ کل و امریکا  لهستان نقش مبادی ورودی

گردید. جنبش کارگری می نمود و شکست آن آستانه شکست اردوگاه ارزیابیمی

لغو کار مزدی بود. رفرمیسم راست لهستان جنبشی سرکوب شده و فاقد افق 

کارگران توسط داری در لهستان به یمن سرکوب جنبش ضد سرمایهای اتحادیه

این جنبش مقهور، توانسته بود بساط اقتدار و مقبولیت پهن های بورژوازی و بر ویرانه
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کند. اتحادیه همبستگی توان آن را داشت که نقش پایگاه نفوذ بورژوازی امریکا و 

 راست رفرمیسم به اتکاء. نماید ایفاء موفقیت با را غرب داری سرمایههای دولت

رب موفق ترین و کارساز ترین راه غ بورژوازی و امریکا برای لهستان در سندیکالیستی

غرب بود. سران کاخ سفید و متحدان غربی آنها در داری حل الحاق جامعه به سرمایه

 هیچای اتحادیه راست رفرمیسم پراعجاز مامزادها به  آویختن به این راهکار و آویختن

به کل  و والساها لخ به اتحادیه، به سنجیده و حسابشده بسیار آنان. نکردند کوتاهی

آویختند و آنچه را که از طریق جنگ و لشکرکشی و حمله نظامی ای رفرمیسم اتحادیه

     دیدند به راحتی به چنگ آوردند. می قابل حصولغیر

قرن بیستم در  70رایس بسیار حسابشده از بکارگیری تجربه لهستان دهه  اکاندولیز

راند. مراد رایس و دولت متبوع او از رجوع می ایران دهه اول سده بیست و یکم سخن

به تجربه لهستان به طور قطع تغییر رژیم سیاسی در ایران نیست. ما در همه جا، در 

ه موجود با ادله و شواهد بسیار شفاف مختلف و از جمله در همین مقالهای نوشته

و ها تشریح کرده ایم که دولت امریکا به وجوه انطباق عظیم ترین بخش برنامه ریزی

های ایران با مقتضیات و مصالح سرمایهداری دولت موجود سرمایههای سیاستگذاری

سال گذشته وقوف کامل دارد. از دید نظریه پردازان بورژوازی  25غربی در طول 

ایران جای خود را به دولتی دیگر داری امریکا قرار نیست دولت اسالمی سرمایه

شاخ و برگهای مزاحم خود را هرس نماید و در این ای بسپارد، بلکه این دولت باید پاره

گذر خود را به طور همه سویه با نظم سیاسی و مدنی نئولیبرالی سرمایه جهانی در 

ق منتهی الیه پروسه جدال است و بر همین مبنی از تطابق قرار دهد. حصول این انطبا

گیرد.  قرار فشار آماج مختلف اشکال به باید اسالمی جمهوری امریکا  دید بورژوازی

از فشار و ارعاب که این رژیم را وادار به عقب نشینی کند و به قبول تمامی ای درجه

حد متشکل از شروط انطباق ناگزیر سازد. تالش وسیع برای تشکیل یک جبهه وا

از رویکردهای دولت اسالمی ای بیشترین بخش بورژوازی بین المللی در مقابل پاره
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و اهرمهای بین المللی ها سرمایه، توسل به محاصره اقتصادی، استفاده از مکانیسم

داری مانند شورای امنیت و سازمان انرژی اتمی و بانک جهانی و نهادهای سرمایه

 ی متعارف اعمال این فشارها و اجرای این تهدیدات است. مشابه از جمله راهکارها

داری شود تا دولت سرمایهمی بورژوازی امریکا به همه این راهکارها و اهرمها متوسل

 بسیار حلها راه این تأثیر دامنه اما سازد مجبور  اسالمی را به قبول انتظارات خود

 به رجوع. باشدنمی او آتی اخالف و بوش دولت کار چاره هیچوجه به و است محدود

 چه و سازدنمی وارد اسالمی جمهوری به جدی لطمه هیچ شگردها و راهبردها این

ن را تحکیم بخشد. این شگردها و مقابله جوئیها حتی کفه توازن آ قدرتهای پایه بسا

دهد. این موضوعی است که حداقل بخشی از بورژوازی نمی قوا را به نفع امریکا تغییر

 متحده به رغم تمامی تحجر و کوراندیشی تاریخی و طبقاتی اش آن را درک ایاالت

کند و درست به همین دلیل خانم رایس و محافل همسوی او، از موفق تر بودن می

کشند. محتوای رجوع به تجربه لهستان می بکارگیری تجربه لهستان گفتگو به میان

ساختن رژیم اسالمی به دادن در منظر سیاسی رایس و کل بورژوازی امریکا مجبور 

امتیازات بیشتر و انطباق ارگانیک تر در نظم سیاسی نئولیبرالی دلخواه امریکاست. 

در جنبش کارگری ایران شالوده ای دخیل بستن به دار قدرت رفرمیسم راست اتحادیه

 و استخوانبندی اساسی این راه حل بورژوازی امریکا و متحدان غربی اش را تعیین

این تنها راهکاری است که با یک تیر به دو هدف، به طور همزمان، یکی بسیار  کند.می

گردد. توسل به می اساسی و سرنوشت ساز و دیگری هر چند تبعی اما مهم شلیک

و  داریدر بنیاد، قلع و قمع جنبش ضد سرمایهای رفرمیسم راست اتحادیه

نتظارات روز بورژوازی امریکا کند اما همزمان امی سوسیالیستی طبقه کارگر را دنبال

 نماید. می عقب نشینیها را نیز تضمینای در زمینه وادار نمودن دولت اسالمی به پاره

بورژوازی غرب در زعامت امریکا نه امروز که از مدتها پیش تمرکز بر روی تقویت 

رفرمیسم راست سندیکالیستی در ایران را با هدف تار و مارسازی جنبش ضد 
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طبقه کارگر ایران از یکسو و حصول انطباق جامع االطراف جمهوری ری داسرمایه

اسالمی با منشورها و انتظارات و توقعات خود در سوی دیگر، در دستور کار قرار داده 

است و در این راستا به اقدامات وسیعی دست یازیده است. جنبش نئولیبرالی کارگر 

ایران مجاری داری حیات سرمایه سال سکانداری سفینه 8ستیز دوم خرداد در طول 

. گشود  غرب و امریکا روی بر زیادی مقدار به را ای ارتباط با رفرمیسم راست اتحادیه

 مدنی و سیاسی تولیدی، نظم ساختار «کارگری سازمانهای» که بود دوره  نای در

 سرمایه نظام «کارگری الملل بین » و شدند کار به دست سو همه از مزدی بردگی

 و سندیکا فقط و - اتحادیه و سندیکا تشکیل حق از جانبداری وکتل علم با!!! داری

تجاعی کارگرکش دوم خرداد شتافت. ار جنبش یاری به ایران کارگران برای - اتحادیه

تا اوالً هر نوع جوانه جنبش ضد  در این گذر کوشیدند ICFTUسازمان جهانی کار و 

جنبش کارگری ایران را در نطفه خفه سازند  درونداری کار مزدی و برای محو سرمایه

ایران را در کار نهادینه داری و ثانیاً بطور همزمان یاران نئولیبرال زمامدار سرمایه

یاری رسانند. باالتر به تفصیل پیرامون دوره داری ساختن نظم مدنی نئولیبرالی سرمایه

دیپلوماسی امریکا و  حیات دولت اسالمی بورژوازی توضیح دادیم و محتوایهای بندی

را گفتگو کردیم. در آنجا گفتیم که فاصله ها غرب با هر کدام از این دورهداری سرمایه

به طور واقعی دوره بازتثبیت نظم سیاسی و  1367تا سال  1357میان قیام بهمن 

و دوره سرکوب جامع االطراف جنبش کارگری و نیروهای داری قدرت دولتی سرمایه

که جمهوری اسالمی از منظر سرمایه جهانی باید با موفقیت از آن ای چپ بود. دوره

کرد تا در گامهای بعدی به ملزومات نظم تولیدی و بازپردازی برنامه ریزی می عبور

انباشت کاپیتالیستی پاسخ دهد. در همان جا تصریح شد که رویکرد دیپلوماسی امریکا 

نعطاف، مسالمت، صبر و انتظار و تحمل در مقابل دولت اسالمی در سرتاسر این دوره، ا

بود. یک نکته بسیار قابل تعمق در این دوره این است که عین همین دیپلوماسی و 

کارگری بین المللی نیز مو به مو رعایت و های و اتحادیهها رویکرد سیاسی را سازمان
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مقابل هیچیک از در ای کنند. اینان نیز از آغاز تا پایان این دوره در هیچ زمینهمی اجرا

اشکال توحش و درندگی و جنایات ثانیه به ثانیه دولت بورژوازی اسالمی علیه کارگران 

و سازمانهای جهانی کارگری در تمامی این دوره، ها گشایند. این اتحادیهنمی لب از لب

درست به اندازه سران کاخ سفید و کل بورژوازی، به اهمیت بازتثبیت نظم سیاسی 

و به ضرورت و مبرمیت محض کشتار کارگران و نیروهای چپ توسط  داریسرمایه

عظیم های دولت بورژوازی وقوف و ایمان دارند. در طی این ده سال، همه این اتحایه

 کلیه شدن تبدیل مقابل در روز، به روزهای خون حمام فاجعه مقابل در  کارگری

 قمع و قلع بلیه برابر در ورژوازی،ب خانه سالخ به جامعه تولید و کار مراکز وها کارخانه

 کودکان انبوه فرستادن با رابطه در کارگران، نفس هر ساختن خفه و اعتراض هر

کارگری روی مین، در مواجهه با تیرباران روزمره زنان کارگر گرسنه به های خانواده

 جرم تن فروشی و تمامی اشکال دیگر بربریت علیه کارگران، سکوت مطلق اختیار

عظیم کارگری بین های در دید مراقبت این سازمانها و اتحادیه .ندکنمی

دم بازتثبیت نظم مق در کارگر طبقه میلیونی 40 جمعیت شدن قربانی  المللی!!

سیاسی و حکومتی سرمایه در ایران ارمغانی است که باید به حکم وظیفه اتحادیه 

ا عظیم ترین بخش تقدیم کرد. در طی این سالهداری کارگری بودن، به سرمایه

ایرانی در قالب حزب توده و اکثریت و اقمار کارگری آنها خود ای رفرمیسم اتحادیه

پاسدار و کمیته چی و مزدور و عمله و اکره دولت اسالمی بورژوازی برای بازتثبیت 

هستند. در این دوره اگر زمامداران وقت داری نظم سیاسی و دولتی سرمایه

بکه کارگری سپاه پاسداران و وزارت اطالعات که حتی خود ایران نه شداری سرمایه

 سپاه پاسداران با ساختار میلیتاریستی آن را روانه اجالس ساالنه سازمان جهانی کار

 گرفتند. می ساختند حتماً مورد استقبال و تکریم و تعظیم بیش از حد قرارمی

ین و آسمان آماج در شرائطی که جنبش کارگری ایران از زم 67تا  60در فاصله 

به اسم ای پدیده ،ددمنشانه ترین یورشهای تاتاریستی دولت اسالمی بورژوازی بود
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ICFTU 50  ساله مولود دست قابله هوشمند کاخ سفید و بورژوازی غرب اصالً دیده به

جهان نگشوده است!!! مخفی است و قرار نبود هیچ کارگر ایرانی با نام آن آشنا باشد. 

ازتثبیت نظم حکومتی بورژوازی، ضرورت در هم کوبیدن کامل انقالب و مصالح عالیه ب

فضیلت ذبح مقدس هست و نیست طبقه کارگر ایران در این راستا، کل موجودیت این 

در تمامی این مدت  ICFTUداشت. می تشکیالت را به غیبت ماوراء کبری، گسیل

میلیون کارگر را  150بعد، اصالً های ناملموس است و بر خالف دورهای پدیده

اتحادیه سراسری بین المللی کارگری نیست.  156کند، مطلقًا نماینده نمی نمایندگی

گای رایدر ندارد و گای رایدرهایش نامه نوشتن به رئیس جمهورها را بلد نیستند. 

 کارگر طبقه و ایران نام و نخوانده جغرافیا درس هنوز زمان این تا  ICFTUریاست 

 جنایتکار جمهور رئیس آدرس. است ندیده جهان جغرافیائی قشهن در را ایران

رانه برای رئیس نگا نامه مزاحمت نوع هر ایجاد از و داندنمی را ایران بورژوازی

 جمهورها و تکدر خاطر شریف آنها سخت معذور است. 

دیپلوماسی سران کاخ سفید و بورژوازی جهانی در رابطه با سیر مبارزه طبقاتی در 

با تمامی مختصات   ICFTUسازمان جهانی کار و  کارگری،های توسط اتحادیه یران،ا

زمان بندی شده آن گام به گام به اجرا نهاده شد. وقتی که نظم سیاسی و های و مؤلفه

وقتی که دولت سازندگان رفسنجانی بر  سرمایه به طور کامل بازتثبیت شد،حکومتی 

اقتصاد کاپیتالیستی با سرعت تمام شروع به اریکه قدرت نشست و بازسازی نئولیبرالی 

دولتی از هم پاشید، دیپلوماسی امریکا داری جلو رفتن کرد، وقتی که اردوگاه سرمایه

در رابطه با ایران نیز راه تغییر در پیش گرفت و متعاقب آن سازمان جهانی کار یادش 

ورود به اجالس  آمد که این خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار بهتر است در هنگام

ساالنه این سازمان کمی قیافه خود را دستکاری کنند. مسابقه عظیم دولت رفسنجانی 

در کار انحالل جامع االطراف پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران در توحش بارترین 

معیشتی های محاسبات نئولیبرالی، پیشی گرفتن وی در سالخی آخرین بازمانده
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داری سرمایه جهانی، پایان جنگ سرد و رفع خطر اردوگاه سرمایهکارگران به نفع کل 

دولتی، خیلی سریع سازمان جهانی کار را بر آن داشت که آرایش چهره هیأت اعزامی 

ساالنه جمهوری اسالمی به نشست ساالنه را دستور کار خود سازد. در این زمان است 

گر و شوراهای اسالمی، که سازمان مذکور اندک اندک برای نمایندگان خانه کار

کوشد تا می کند ومی شناسنامه و عبا و ردای واقعی متناسب با فضای اجالس مطالبه

دولتمردان دینی سرمایه اجتماعی ایران را متقاعد سازد که همین ترکیب ضد کارگری 

پلیسی عمله و اکره سرکوب کارگران توسط بورژوازی را زیر نام نمایندگان سندیکائی 

 شست ساالنه اعزام دارد. به محل ن

شروع کار دولت خاتمی و توسعه تحوالت کارگرکش نئولیبرالی اقتصادی به قلمرو 

ساختار نطم مدنی و سیاسی در ایران بورژوازی غرب و بیشتر از همه امریکا را در 

همه توان خود را برای داری هلهله شادی فرو برد. نئولیبرالیسم امپریالیستی سرمایه

 از بخشی  ش ارتجاعی ضد کارگری نئولیبرالی بورژوازی ایران در تیر نمود.تقویت جنب

ه جنبش کارگری ایران و حمام سبعان سرکوب کار تازگی به که نیز ایران بورژوازی

خونهای روزانه بخشهای مختلف ابوابجمعی طبقه کارگر ایران را با موفقیت به پیش 

 جنبش گذر این در تا پیچید ازیبرده بود برای آینده این طبقه نسخه سندیکاس

 کار این. نماید دفنای اتحادیه راست رفرمیسم گورستان در را کارگران شده سرکوب

و  ICFTUت بورژوازی نئولیبرال جهانی قرار داشت و سازمان جهانی کار و حمای مورد

بین المللی برای به ثمررساندن آن عزم جزم کردند و برای ای دیگر نهادهای اتحادیه

و  ICFTUکمر همت بستند. در این دوره کل بگو مگوهای ها همکاری با دوم خردادی

جهانی با جمهوری اسالمی مو به مو عین ای سازمان جهانی کار و جنبش اتحادیه

زی غرب در سطح جهانی و نمایندگان نئولیبرال ابورژوهای همان نسخه پردازی

داری چی جنبش نئولیبرالی سرمایهنقش لبه دوم قی ICFTUبورژوازی در ایران است. 

کند و برای طبقه کارگر ایران درست همان راه حلها و نوع می در داخل را ایفاء
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کنند. می نماید که نئولیبرالهای داخل طرح و پیشنهادمی سازمانیابیهائی را مطالبه

پافشاری بخشی از بورژوازی هار ایران بر حفظ و ماندگاری نهادهای پلیسی سابق 

 و محتوا همان با!!! کارگری سازمانهای بعنوان اسالمی شوراهای  نند خانه کارگر یاما

که مورد اعتراض نئولیبرالیسم بورژوازی  گیردمی قرار  ICFTU انتقاد مورد جهتی

در این دوره در رابطه با جنبش  ICFTUدرون جامعه ایران نیز قرار دارد. دخالت 

ای بررسی کشتار کارگران خاتون آباد گرفته تا کارگری ایران از اعزام نماینده بر

حمایت از دستگیرشدگان اول ماه مه سقز و همه تالشهای دیگر این نهاد دقیقًا از 

مکرر آقای گای رایدر به خاتمی در این مدت های شود. نامهمی همین منظر طراحی

به مبارزات نه حاوی اعتراض او به دولت بورژوازی ایران و نه در جهت هیچ نوع کمکی 

کارگر که صرفاً در راستای فشار بر مقاومت بخشی از ارتجاع هار بورژوازی در های توده

است. ممکن است گفته شود که اگر داری مقابل تحوالت مدنی!!! نئولیبرالی سرمایه

ICFTU سال اخیر هر چه انجام داده اند، در  2کارگری دنیا، در طول های و اتحادیه

های بورژوازی غرب و امریکا و فقط با هدف تقویت رفرمیسم راست انطباق با سیاست

در ایران بوده است، پس چرا به کشتار کارگران خاتون آباد، دستگیری ای اتحادیه

کارگران شرکت واحد و از همه عجیب تر به دستگیری و محاکمه و محکومیت 

ل بسیار روشن سقز معترض شده اند؟ پاسخ این سؤا 2004دستگیرشدگان اول ماه مه 

باشد. تقویت رفرمیسم نمی و به قدری بدیهی است که نیازمند هیچ توضیحی

تواند می نئولیبرالی تنها در زیر چتر جانبداری از مبارزات کارگران است کهای اتحادیه

خود را طرح و توجیه نماید و کسب وجه کند. با دفاع از کشتار کارگران خاتون آباد یا 

آن، با بی اعتنائی به سرکوب وسیع اعتصاب کارگران شرکت  حتی سکوت در قبال

توان با جنبش کارگری نمی واحد و کف زدن در قبال دستگیرشدگان اول ماه مه سقز

ای توان برای انحالل آن در رفرمیسم راست اتحادیهنمی وارد دیالوگ شد و طبیعتاً

اهداف کاپیتالیستی  و سازمان جهانی کار برای رسیدن به ICFTUکاری انجام داد. 
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نئولیبرالی به راهکارها و شگردهای خاص خود نیازمندند، آنان در این مقطع خاص 

درون داری زمانی و تا مدتها چه بسا علیه اذیت و آزار عناصر رادیکال ضد سرمایه

اینکه در مورد دستگیرشدگان اول ماه مه  طبقه کارگر هم دست به اعتراض بزنند، کما

و  ICFTUبرای داری ا انجام دادند. حمایت عاجل از فعالین ضد سرمایهسقز این کار ر

ILO طبقه داری یک پیش شرط تعیین کننده نابودسازی آجل جنبش ضد سرمایه

 کارگر ایران است. 

یادآوری نکات باال و تعمق در رخدادهای چند سال اخیر گواه بارز این واقعیت است 

دهد، دیری است که پروسه اجرای آن می ه قرارکه آنچه خانم رایس امروز مورد اشار

آغاز شده است. حق تشکل سندیکائی و فقط سندیکائی برای طبقه کارگر ایران در 

، جنبش نئولیبرالی ILOو  ICFTUتمامی این سالها مفصلبندی مشترک دخالتگری 

 درون جنبش کارگری ایران بوده است.ای دوم خرداد و رفرمیسم راست اتحادیه

پی گای رایدر به سران جمهوری اسالمی، اعزام  در پیهای نگاری عریضه

به ایران زیر نام پیگیری مسأله کشتار کارگران خاتون آباد، تظاهر به  ICFTU  نماینده

 نماینده شرکت برای  ICFTUدفاع از مبارزات کارگران شرکت واحد و اعالم آمادگی 

 تمامی حمایت. اند کرده بالدن را هدف همین همه و همه سقز بیدادگاه در اش

 کارگران سندیکائی تشکل حق از خرداد دوم نئولیبرالی جنبش سرشناسهای چهره

زئی از این پروسه است. فراخوان علی افشاری با مضمون ضرورت ج دقیقاً واحد شرکت

دفاع از فعالین سندیکای شرکت واحد در سفر اخیر او به امریکا و به دنبال شرکت در 

از همین ماجرا است. سمینار سراسری ای افت سناتورهای امریکائی گوشهبرنامه ضی

در ماه ژوئن آینده در شهر استکهلم با هزینه همین پروژه  2000انجمن پژوهش 

گردد. دولت امریکا و متحدان اروپائی وی برای پیشبرد این سیاست از طریق می برگزار

ICFTU  و ILO  امریکا بورژوازی و دارند و اشتهد کار دستور در را زیادی طرحهای 

 . است کرده بینی پیش را کالنی بسیار مالیهای هزینه طرحها این اجرای برای
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یک سؤال مهم در این راستا این است که چرا امریکا و سران اروپا در کار متقاعد 

و تحمیل انتظارات خود بر دولت ها نمودن بورژوازی ایران به برخی عقب نشینی

شوند و چرا توسل به این راهکار را می متوسلای ه رفرمیسم راست اتحادیهاسالمی، ب

کنند؟ پاسخ درست به این سؤال نیازمند تعمق در اساس کشمکش، می مهم تلقی

درجه برآمد و سطح موضوعیت آن است. ما به تفصیل گفتیم که کل ماجرا در تقابل 

بورژوازی ایران حصه عظیم شود. می طرفین برای گرفتن امتیاز از همدیگر خالصه

کند و می تری از اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر بین المللی را مطالبه

های دولتهای غربی حاضر به قبول این سهم افزونتر به بهای کاهش حصه سرمایه

باشند. دولت اسالمی برای تحمیل خواست خود نیازمند نمی اجتماعی جوامع خویش

ر در سطح منطقه و جهان است و دولتهای حریف باالخص امریکا اعمال قدرت افزونت

کنند که از دستیابی جمهوری اسالمی به این موقعیت برتر جلوگیری نمایند. می تالش

دیگر به کرات تصریح نمودیم که مسأله جنگ های در بحث باال و در بسیاری از توشته

ژیم موجود ایران برای امریکا و براندازی و جابجائی جمهوری اسالمی در کار نیست. ر

های زیادت طلبیای و اروپا مطلوب ترین و بهترین رژیم است مشروط به اینکه از پاره

در این راستا ای گزینه سنجیدهای خود صرفنظر نماید. ترجیح رفرمیسم راست اتحادیه

که از یک قرن پیش تا حاال سرنوشت رابطه کار و سرمایه محور ای است. در جامعه

 جائی به جا و سازش و ستیز و سیاست هر  اساسی تمامی مجادالت و مرکز رجوع

ه کارگر نیروی سرنوشت ساز هر طبق اخیرهای دهه در ویژه به که مملکتی در است،

بدون تمرکز قوا بر روی تعیین ای پیروزی و شکست طبقاتی است، در چنین جامعه

یاست و طرح معینی اهتمام توان به پیشبرد هیچ سنمی سرنوشت جنبش کارگری

 کرد. 

توضیح واضحات است که بورژوازی امریکا و سران اتحادیه اروپا فقط به رفرمیسم 

شوند. آنان به هر نمی درون و حاشیه جنبش کارگری متوسلای راست اتحادیه
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گیرند. می جویند و از هر دستاویزی برای رسیدن به هدف بهرهمی تمسکای وسیله

غربی به سرکردگی امریکا، از های کنیم که دولتمی ی حاضر مشاهدهدر همین روزها

چه مستمسکی برای فشار بر رقیب ای ماجرای مبتذل و توخالی چرخه سوخت هسته

و حصول امتیاز از دولت اسالمی به راه انداخته اند! توسل به رفرمیسم راست 

ایران داری ولت سرمایهتنها راهکار بورژوازی غرب در کار چانه زدن با دای اتحادیه

نیست اما ما قبالً با دالیل الزم تأکید نمودیم که عمر استفاده از دستاویزهای نوع 

و راهکاری منبعث از آن بسیار کوتاه و برد کارائی آنها کامالً محدود ای مسأله هسته

جهات برای بورژوازی ای از پارهای است. دخیل بستن به دار رفرمیسم راست اتحادیه

رب کار ساز است و این مسأله در رابطه با ایران ویژگیهای معینی هم را با خود به غ

 همراه دارد. 

در ایران جنبش کارگری به رغم بی تشکیالتی و موقعیت سرکوب شده آن تنها نیروی 

عظیم سرتاسری در جدال مستمر با دولت اسالمی است. در ایران سرمایه ستیزی 

 اینجا در نکته این طرح از منظور  خته است.ستیزی آمی کارگری قهراً با رژیم جنبش

و بی افق  ترین سازمان بی  ترین، وخیم در حتی کارگری جنبش که است این فقط

حتی  ،ترین حالت هم به طور باالجبار با جمهوری اسالمی در حال مبارزه است

گاری سرمایه که تا مغز استخوان در تارو پود ملزومات ماندای رفرمیسم راست اتحادیه

منحل است باز هم برای حصول مطالبات اولیه رفرمیستی خود مجبور است با رژیم 

سیاسی درگیر شود. این امر بورژوازی امریکا و اروپا را به سرمایه گذاری بر روی 

سازد. با همه اینها دلیل رویکرد دولت می بسیار دلگرمای رفرمیسم راست اتحادیه

اش به رفرمیسم راست سندیکالیستی نه فقط در این نکته امریکا و متحدان اروپای 

تواند افتادن به ورطه نوعی می شود که خالصه کردن آن در این مؤلفهنمی خالصه

از سوی دولتهای ای نگاه بورژوائی به ماجرا باشد. توسل به رفرمیسم راست اتحادیه

بر رژیم اسالمی و  امریکا و اروپا در عین حال که آویختن به نیروئی با هدف فشار
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بنای محکمی برای قلع و قمع جنبش  گیاز از این رژیم است، در اساس سنگرفتن امت

باشد. تمسک به رفرمیسم می و برای لغو کار مزدی طبقه کارگرداری ضد سرمایه

سندیکالیستی صرفنظر از دالیل باال، برای بورژوازی امریکا و اروپا این حسن را نیز 

کند. جانبداری می توجهی از بورژوازی ایران نیزاز آن استقبال دارد که بخش قابل

ون گسترده لیبرال چپ، ناسیونال چپ و نئولیبرال متمایل به غرب از حق یاپوزیس

داری تشکیل سندیکا برای کارگران به عنوان بدیلی برای سازمانیابی ضد سرمایه

وضوعی است که بورژوازی کارگران و اعتراض آنها به زندانی شدن فعالین سندیکائی م

 کارگری جنبش درای اتحادیه نفوذ پایگاه  امریکا در ارزیابی تالش خود برای ایجاد

 کند. می آن حساب روی بر ایران

  سخنی با کارگران ایران

کمی کمتر از یک قرن است که مسأله تشکل و سازمانیابی جنبش کارگری ایران به 

این طبقه های روی دوش فعالین و توده عنوان جدی ترین معضل طبقه کارگر بر

کند. با همه اینها، این جنبش تا این لحظه سخت پراکنده و غیرمتشکل می سنگینی

مانده است. تردیدی نیست که فشار دیکتاتوری هار و عریان بورژوازی همواره و در 

ان قرار به عنوان اساسی ترین مانع بر سر راه سازمانیابی مبارزات کارگرها تمامی دوره

داشته است. بورژوازی در کلیه زمانها هر نوع تالش برای متشکل شدن ما را در نطفه 

شرائط و مراحل کوشیده است که از طریق عمله ای خفه کرده است و همزمان در پاره

ما را به های و اکره خود نوعی ابزار کنترل و سرکوب و قلع و قمع مبارزه طبقاتی توده

ما تحمیل نماید. سندیکاهای نسخه پیچی شده دولت قوام و  نام تشکل کارگری بر

سید ضیاء الدین طباطبائی، سندیکاهای ساخته و پرداخته حزب زحمتکشان بقائی و 

کاشانی، سندیکاهای ساواک ساخته دوران شاه، شوراهای اسالمی کار، خانه کارگر و 

 ها، تشکل این تمامی بارز ویژگی. اند بوده نهادها  امثال اینها، از جمله این نوع

 نمودن متالشی هدف باها رژیم سوی از آنها فاشیستی گاه و کارگری ضد معماری
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کوب آن از بیرون بوده است، اما نوع تشکلهای سرمایه ساالر سر و درون از ما جنبش

منطبق بر مصالح و منافع طبقه سرمایه دار و با ظرفیت بسیار قوی و مؤثر زمینگیر 

درت پیکار طبقه ما مطلقاً در اشکال باال و در سندیکاها و سازمانهای سازی و انجماد ق

گردد. معضل واقعی فقط دولتی بودن تشکلها نیست. پلیسی رژیم ساخته خالصه نمی

تشکل باید ظرف مبارزه ما علیه استثمار و ستمکشی و بی حقوقی و همه مصائب 

 این نابودی برای ما طبقه خروش سنگر حال همان در وداری سرمایه  ناشی از نظام

 موجود دنیای نیست و هست و ثروت و سرمایه کل که هستیمای طبقه ما. باشد نظام

یم اما همه محصول کار و رنج و تولید و مرارت مان از کف ما، از قلمرو کنمی تولید را

شود و به سرمایه می معاش و زندگی اجتماعی و از حیطه هر نوع دخالت ما خارج

گردد. ما بر همین اساس قهراً و گریز ناپذیر به طور مستمر، می اران تبدیلسرمایه د

و برای نابودی داری در کلیه قلمروهای زندگی اجتماعی خود با نظام سرمایه

خواهیم که جبهه توفنده این می بریم. ما تشکلیمی در جنگ به سرداری سرمایه

سرمایه داران و مدافعان نظام  باشد.داری مبارزه سراسری و طبقاتی و ضد سرمایه

بردگی مزدی اجتناب ناپذیری مبارزه ما و تقابل قهری و طبقاتی همیشه جاری ما با 

کنند. آنان گریزناپذیری می خودشان و با نظام مبتنی بر کار مزدی را خوب درک

و اساس موجودت داری تالش و تکاپوی ما برای متشکل شدن علیه استثمار سرمایه

شرائط حتی نوعی ای شوند. به همین دلیل در پارهمی را هم خوب متوجهاین نظام 

تثمار کاپیتالیستی را برای ما سار فاقد قدرت تعرض و ستیز علیه امتشکل بودن بی آز

کنند. تشکلهای منطبق بر قانونیت و مقاوله می بینند و حتی نسخه پیچی هممی مجاز

این دست هستند. سازمانیابی سندیکالیستی از داری پردازیها و منشورسازیهای سرمایه

توانند و می کارگر دنیاهای است. تودهها از نوع همین نسخه پیچیای و اتحادیه

طبیعی است که برای ظرف مبارزات خود هر نامی که اراده کنند، انتخاب نمایند. 

ا نظام بحث مطلقاً بر سر نام نیست و هیچ کارگر آگاه، هیچ انسان درگیر جنگ واقعی ب
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کاپیتالیستی، هیچ فعال جنبش ضد کار مزدی و برای محو کار مزدوری با نام سندیکا 

یا نامگذاری تشکلها هیچ مشکلی ندارد. بحث بر سر پدیده معلوم الحال و از همه 

است. این نوع سازمانیابی ای به نام جنبش سندیکائی و اتحادیهای جهت شناخته شده

شناسند. جنبش می ه و سرمایه ستیز دنیا بسیار خوبکارگری را همه کارگران آگا

که فرشته مقرب این نظام برای داری اتحادیه ای، نه جنبش کارگران علیه سرمایه

داری سرمایه بشرستیزی و بربریت و استثمار اساس علیه کارگران مبارزات  قبض روح

 خلع مکان که مزدی بردگی استثمار با جنگیدن ظرف نه سندیکا و اتحادیه. است

 مقابل در کارگرهای توده تاریخی و استراتژیک تسلیم و کارگران مطلق سالح

نه حالل مشکالت کارگران که مناسب ترین ها یهاتحاد و سندیکاها. استداری سرمایه

وسیله حل مشکل سرمایه داران در رابطه با جنبش کارگری و بهترین ابزار جاودانه 

تی بر کار و زندگی و هستی اجتماعی طبقه کارگر سازی سیادت استثمار کاپیتالیس

یک اند دنیاست. اینکه کارگران اروپای غربی و شمالی در روزگاران گذشته توانسته

حداقل معیشتی و نان بخور و نمیر و سطح بسیار نازلی از رفاه اجتماعی را بر بورژوازی 

جنگی ناشی از  که غنیمتای کشورهایشان تحمیل کنند نه دستاورد جنبش اتحادیه

وقوع انقالب اکتبر، کمون پاریس، انترناسیونال اول، سالهای طوالنی جنگ طبقاتی 

بوده است. داری کارگران فرانسه و آلمان و اسپانیا و ایتالیا و جاهای دیگر علیه سرمایه

در اروپا در هیچ یک از سالهای سده بیستم میدان کارزار طبقاتی کارگران ها اتحادیه

نبوده اند، بالعکس تنها کار آنها شقه شقه کردن کارگران در صنف داری مایهعلیه سر

به عروق و امحاء و احشاء حیاتی داری ها، تزریق سموم جاودانه بودن تاریخی سرمایه

جنبش کارگری، تقالی جامع االطراف برای تسلیم استراتژیک طبقه کارگر به 

شفشان پیکار طبقاتی کارگران سرکش آتهای و خاموش ساختن شعلهداری سرمایه

در دنیا در بهترین حالت برای کارگران تنها یک ها علیه این نظام بوده است. اتحادیه

و آن اینکه هر دو سال یکبار قراردادی برای میزان دستمزد کارگران اند کار کرده
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زدی تنظیم کنند. معنا و مکان کار آنها در این زمینه نیر در عالم واقع تضمین برده م

از شر داری ماندن تاریخی و جاودانه کارگران از یکسو و رهائی کامل نظام سرمایه

 جنبش سرمایه ستیز کارگران از سوی دیگر بوده است. 

با توجه به نکات باال که فعالین ضد کار مزدی طبقه کارگر در سالهای اخیر در جاهای 

خانم رایس و محافل مختلف پیرامون آن به تفصیل صحبت کرده اند، اگر امروز 

مختلف هیأت حاکمه کاخ سفید یا سران اتحادیه اروپا مستقیم و عمدتًا از طریق 

ICFTU  و ILO  زنند به شکل سندیکائی برای کارگران ایران حرف میت حق از

هیچوجه سخن تاره، نسنجیده و عجیب و غریبی نیست. شاید تنها جنبه خاص آن در 

انتظار استراتژیک دفن کامل جنبش کارگری ایران در این شرائط معین این باشد که 

گورستان سکوت اتحادیه سازی با مسأله باج خواهی و حساب کشی از دولت بورژوازی 

 ما جامعه در امروز که است این واقعیت. است شده آمیخته هم به یکجا  اسالمی ایران

 هم مقابل در اردد وجود کارگری جنبش سازمانیابی برای متضاد و متمایز حل راه سه

 : از عبارتند سه این. است کرده آرائی صف

 ها تشکل سازی پلیسی دولت         §

 ای تشکل سندیکالیستی و اتحادیه         §

 کارگران داری ار مزدی و برای محو سرمایهتشکل ضد ک         §

در  تکلیف شکل نخست معلوم است و هیچ کارگر ایرانی نیازمند شنیدن هیچ حرفی

این رابطه نیست. تشکل نوع دوم نیز تشکل تسلیم کارگران به عبودیت نظام 

است. بخشهای بسیار وسیعی از بورژوازی دنیا وسیعًا یا مشروط آن را داری سرمایه

 کنند و بعنوان راهکار مؤثری برای غلبه بر جنبش کارگری از آن حمایتمی تأیید

ینکه بورژوازی مستمراً و در هر دوره متناسب نمایند. یک نکته را فراموش نکنیم، امی

های بازتولید پروسه ارزش افزائی سرمایه در سطح جهانی و حوزهای با ملزومات پایه

ن، تقویت اها، انتظارات مترتب بر موجودیتش داخلی، حد و حدود دخالت این اتحادیه
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ضوع سیاست و جا و مکان دخالتگری آنها را موها یا تضعیف آنها، محتوای سیاست

کارگری اروپا اگر های سازد. به طور مثال اتحادیهمی گذاریها و برنامه پردازیهای خود

در بخشی از قرن بیستم با توجه به سطح آرایش قوای طبقاتی درون قاره و نرخ 

سودهای روز سرمایه اجتماعی این جوامع، محق به طرح برخی مطالبات معیشتی 

ها باشند، این اتحادیهنمی جاز به پیگیری این مطالبات نیرکارگران بودند، امروز دیگر م

و تحمیل این داری نئولیبرالی سرمایههای در حال حاضر باید مجری سیاست

 و سندیکالیستی سازمانیابی نوع همین درست و بر کارگران باشندها سیاست

 و ریکاام بورژوازی سران توسط اینک  که است رویکرد و نقش همین باای اتحادیه

هم برای جنبش کارگری  ILOو  ICFTU جهانی بانک پول، المللی بین صندوق اروپا،

شود. باالتر توضیح دادیم که کل حساس شدن و فعال شدن دو می ایران نسخه پیچی

سال گذشته در رابطه با جنبش کارگری ایران درست در  2سازمان اخیر در طول 

 گیرد. می تهمین راستا بوده است و از همین جا نشأ

این نوع متتشکل شدن کارگران متأسفانه و به طور معمول مورد حمایت طیف نسبتاً 

باشد. در طول همین ماههای اخیر این می نیز بوده و« چپ» از نیروهای ای گسترده

طیف چپ از گروههای سیاسی گرفته تا شماری از فعالین کارگری چپ، حتی برخی 

در  ILOیا  ICFTU مایه داری، بی اعتنا به نقشاز فعالین همجوار جنبش ضد سر

بورژوازی غرب، نفس فعال شدن این نهادها در رابطه با  پیشبرد دیپلوماسی امریکا و

جنبش کارگری ایران را مشتاقانه ارج نهادند و از آن استقبال کردند. این استقبال نه 

 نه و  کارگریای همحصول بی اطالعی محافل و افراد مذکور از ماهیت کار اتحادیه

 کارگری جنبش  نفع به فرصت اغتنام تاکتیک به گروهها یا افراد این توسل نشان

راهبرد و راه حل بافیهای چپ غیرکارگری است.  نگاه،  ان بلکه تراوش طبیعی نوعایر

 تاریخاً  کاری که اینان انجام دادند مطلقاً بی سابقه یا حتی کم سابقه نبود، این طیف

 مختلف بخشهای میان درونی ستیز و جنگ مشاهده محض به هها،بزنگا سر بر
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بهانه مقابله با یکی در کنار  به اعالم، بی یا اعالم با منفعل، یا فعال طور به بورژوازی،

دیگری قرار گرفته است. حتی اگر به هیچ کدام نپیوسته است، قادر به اتخاذ هیچ 

نیز نشده است. این داری رمایهراهبرد، سیاست و راه حل رادیکال کارگری و ضد س

های بخش چپ در معادالت زمینی حیات خویش، چپ فعال در کارزار طبقاتی توده

نیست. کمونیسم او به رغم نگارش طومارها نقد کمونیسم داری کارگرعلیه سرمایه

دولتی بودن اردوگاه داری مفصل در مورد سرمایههای بورژوائی، به رغم تدوین رساله

دولتی است. داری ق همچنان تا مغز استخوان کمونیسم بورژوائی و سرمایهشوروی ساب

فعالیت روزمره او در رابطه با جنبش کارگری راهکار ارگانیک تاختن به سوی 

جایگزینی شکل موجود کار مزدی با شکل دیگری از همین شیوه تولید و مناسبات 

 تجهیز و تدارک  اهبردکارگر رهای اجتماعی است. روایت وی از متشکل شدن توده

 اردوگاه تجربه با متفاوت یا منطبق دولتیداری سرمایه نوعی برپائی برای کارگران

زمان دست به کار سقوط جنبش کارگری در همان ورطه است. رژیم سا او حزب. است

ستیزی وی نوعی ضد رژیم بودن فراطبقاتی و انقالب او گذرگاهی برای گشایش 

تولیدی سرمایه در نوع دیگری از برنامه ریزی رابطه خرید و دروازه بازآفرینی نظم 

فروش نیروی کار است. این بخش از چپ تاریخاً خود را قیم و صاحب اختیار جنبش 

کارگر دنیا های کارگری دیده است، حزب خود را حزب کارگران تلقی کرده است. توده

دانسته است . نقش داری و برای محو سرمایهداری را فاقد ظرفیت مبارزه ضد سرمایه

کارگر را در پاسخ به فراخوانهای حزب خالصه نموده است، از کارگران های توده

خواسته است که برای حصول مطالبات روزمره شان سندیکا بر پای دارند و برای تغییر 

نظام موجود یا به بیان دقیق تر برای به قدرت رساندن حزب و استقرار نوعی 

، از درون سندیکاهایشان گوش به زنگ فراخوانهای حزب باشند. دولتیداری سرمایه

انفصال از دخالتگری خالق پراکسیس در کار سازماندهی پروسه مرکب پیکار روزمره 

و کل موجودیت نظام بردگی داری طبقه کارگر علیه استثمار و بیحقوقی سرمایه
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مقابل مناقشات در داری مزدی، امکان اتخاد سیاست مستقل کارگری و ضد سرمایه

 با دلیل همین به درست و است کرده سلب  طیف این از را بورژوازی طبقه  درونی

کنده این یا آن بخش های ان بسیار ساده به چالهبیج چند هر نسیمی هر وزیدن

سال اخیر هیچ یک از این گروهها یا فعالین  2کنند. در طول می بورژوازی سقوط

یکباره دوران غیببت کبرای ای ونه و در چه پروسهکارگری از خود نپرسیدند که چگ

ICFTU  یا ILO  و بی اعتنائی مطلق آنها به کشتار سالیان دراز کارگران ایران توسط

بورژوازی به دوره حساسیت مسؤالنه و دخالتگری پرشور به نفع حق تشکل سندیکائی 

 ICFTU چرا که نگفتند گروهها این از یک هیچ  برای طبقه کارگر ایران تبدیل شد؟

ساله جنبش کارگری ناگهان خونخواه  20ساکت و صامت در قبال سالخی  ILOیا 

کارگران خاتون آباد شده است؟!!! فعال کارگری دریافت کننده نامه گای رایدر هیچگاه 

به فکر فرو نرفت که منظور واقعی نویسنده نامه از این همه عزیزم گفتن و جانم 

 به نسبت حاضر، چپ کارگری فعالین و احزاب و حافلم اعظم بخش  شنفتن چیست؟

ی آگاه واقع فعال که روشن دلیل این به ندادند، نشان حساسیتی هیچ پرسشها این

 طبقه کارگر نبودند. داری جنبش ضد سرمایه

این بخش از چپ و فعالین کارگری نه فقط این مسأله را با نگاهی طبقاتی و ضد کار 

کارگری و به بیان دیگر باج خواهی های اقدام اتحادیه مزدی نکاویدند که بالعکس

بخشی از بورژوازی علیه بخش دیگر و ملعبه شدن جنبش کارگری در این راستا را 

رستاخیز عظیم انترناسیونالیستی طبقه کارگر نامیدند!!! سخنی و ادعائی که اوراق 

کارگری و سیاه طرح آنها به صورت برگی فاجعه آمیزدر کارنامه حیات چپ غیر

سوسیال بورژوائی باقی خواهد ماند. آنچه این طیف از چپ یا فعالین کارگری انجام 

در ترجمه واقعی و زمینی خود سوای استقبال از تبدیل شدن به پایگاه بخشی اند داده

از بورژوازی جهانی در مقابل بخش دیگر نیست. فعال کارگری خوشدل به مکاتبه با 

رایدرها نه در صف طبقاتی او، نه حامی مبارزات وی، نه  گای رایدر بداند که گای
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دشمن سرمایه داری، نه معترض به سبعیت جمهوری اسالمی علیه کارگران که خدم 

های و اتحادیه ILOیا  ICFTUها، رو حشم سرمایه جهانی علیه کارگرانند. گای راید

داری ه ضد سرمایهکارگری ابوابجمعی این نهادها تاریخاً مأموریت کفن و دفن مبارز

اند کارگران در گورستان تمکین و تسلیم به مناسبات بردگی مزدی را به دوش کشیده

و تالش آنها برای گشایش باب گفتگو با فعالین کارگری ایران در شرائط روز نیز دقیقاً 

در ایران اینک ای کند. توسل به رفرمیسم راست اتحادیهمی عین همین هدف را دنبال

ز محورهای مهم تالش امریکا و متحدان غربی اش تبدیل شده است. هدف به یکی ا

تبعی اتخاذ این راهکار نوعی باج خواهی از دولت اسالمی بورژوازی است اما هدف 

اساسی، استراتژیک و تاریخی آن در هم کوبیدن هر گونه جنب و جوش ضد 

قرار ای ست اتحادیهقه کارگر است. رفرمیسم رابو برای محو کار مزدی طداری سرمایه

ب طایفاء نماید. فعالین کارگری مخا است نقش گورکن جنبش ضد کار مزدی را را

گای رایدر و گای رایدها بناست نقش مزدوران سرمایه جهانی، نقش لخ والساها را 

در حمایت از کارگران ایران را رستاخیز  ICFTUبازی کنند. آنانکه صدور اطالعیه 

باید بدانند که آب به آسیاب کثیف ترین اند ه کارگر نام نهادهانترناسیونالیستی طبق

 ریزند. می سناریوی سیاه سرمایه جهانی ریخته و

جنبش کارگری ایران در کنار مناقشات جاری میان بخشهای مختلف بورژوازی باید 

استوار و مصمم بر توفانی کردن سنگر پیکار طبقاتی خود پای بفشارد. مبارزه علیه 

اسالمی باید از ژرفای مبارزه علیه کار مزدی و برای محو بردگی مزدی  جمهوری

جهان و طبقه داری پرطنین شود. دولت اسالمی بورژوازی، کل دولتهای سرمایه

بورژوازی بین المللی، همه و همه همسان هم و به اندازه هم دشمن تا بن دندان 

ه قدرت سرمایه جهانی در پایگاای دژخیم طبقه ما هستند. رفرمیسم راست اتحادیه

داری درون جنبش کارگری است. مبارزه ما علیه جمهوری اسالمی و اساس سرمایه

در هم آمیزد. فعالین جنبش ضد ای باید با مبارزه علیه رفرمیسم راست اتحادیه
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و برای لغو کار مزدی در طول سالهای اخیر به میزان وسع و توان خود داری سرمایه

ش کرده اند. این تالش در شرائط حاضر و در روزهائی که تقویت علیه رفرمیسم تال

به یک راهکار پیشبرد مشاجرات درون بورژوازی تبدیل ای رفرمیسم راست اتحادیه

گردد. تالش فعالین کارگری ضد می شده است از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار

تمرکز بوده است که سال اخیر به درستی بر روی این مسأله م 2در طول داری سرمایه

کارگران به جای آویختن به اشکال سندیکاسازی قانونی، بر توان گسترده طبقاتی خود 

خویش علیه سرمایه داران و داری تکیه نمایند و با اتکاء به قدرت مستقل ضد سرمایه

سرمایه ای توانند به صورت طبقهمی کارگر باید وهای دولت آنها متشکل گردند. توده

ای تحمیل مطالبات روز خویش بر بورژوازی و دولت سرمایه داران و برای ستیز بر

دست در دست هم گذارند. این تنها راه داری مبارزه در راستای نابودسازی سرمایه

درستی است که پیش پای کارگران قرار دارد. دخیل بستن به قانونیت سرمایه و تالش 

و ذیل ظرفیت آنها مرزهای مصالح و  که صدرای بی معجزههای برای ساختن امامزاده

منافع و قانون پردازی سرمایه است نه فقط متشکل شدن ما و نه فقط راهی برای 

نمایش قدرت طبقاتی ما نیست که مرداب دفن این قدرت و میدان تسلیم کلیه 

باشد. بورژوازی جهانی بسیار حساب شده می سالحهای جنگی خویش به دشمن

حق داشتن سندیکا شده است. زیرا آنها معنای واقعی مدافع دستیابی ما به 

دانند. می سندیکاسازی و انجماد قدرت طبقاتی ما در مبارزه قانونی سندیکائی را خوب

سرمایه ساالر ضد کارگری در های آنان یک قرن است که به یمن تسلط اتحادیه

این جوامع به طبقه کارگر داری اروپای غربی و امریکا از خطر خیزشهای ضد سرمایه

تابع آنها جنبش کارگری های و اتحادیه ICFTU  ،ILOمیزان زیادی راحت شده اند. 

کنند و اعالم حمایت آنها از جنبش سندیکالیستی در ایران هیچ نمی دنیا را نمایندگی

ربطی به همبستگی بین المللی طبقه کارگر ندارد. آنچه کارگران ایران و جهان نیاز 

 ILOو  ICFTUآنها است. داری اسری انترناسیونالیستی ضد سرمایهدارند، اتحاد سر
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علیه این مبارزه و علیه همبستگی طبقاتی کارگران دنیا برای پیشبرد این مبارزه به 

   وجود آمده اند.

شرائط جاری شرائط بسیار تعیین کننده و حساسی را برای جنبش کارگری ایران 

دن در مشاجرات میان بخشهای مختلف کند، احتراز عمیق از غرق شمی تعیین

بورژوازی بین المللی، اتکاء به قدرت مستقل طبقاتی خود، مبارزه علیه دولت اسالمی 

همزنجیر های بورژوازی از سنگر پیکار ضد کار مزدی، تالش برای جلب حمایت توده

د خود در سراسر جهان علیه کل نظام سرمایه داری، تمرکز قوا بر محور سازمانیابی ض

پیوسته های موضوعاتی هستند که باید حلقهداری کار مزدی و برای محو سرمایه

زنجیر پیکار ما در این وضعیت را تعیین کنند. مسأله اخیر یعنی تمرکز قوا در محور 

برپائی تشکل سراسری ضد کار مزدی سنجیده ترین و آگاهانه ترین پاسخی است که 

اد. مبارزه برای تحقق این هدف در عین حال توان به وضعیت سیاسی روز دمی باید و

که پیش شرط اساسی هر گام موفقیت ما علیه دشمن بورژوازی در هر زمان و هر 

موقعیت است، در قلب شرائط سیاسی خاص روز جامعه و جهان متضمن اتخاذ سنگر 

مستقل مبارزه طبقاتی در مقابل کل بورژوازی جهانی نیز هست. شعله ور ساختن هر 

در داری و برای محو سرمایهداری یعتر پیکار برای برپائی تشکل ضد سرمایهچه وس

وضعیت مشخص روز، به معنای ادامه مبارزه علیه دولت اسالمی از پایگاه ستیز با 

و متضمن جنگ علیه موجودیت سازمانهای پلیسی رژیم ساخته مانند داری سرمایه

همان حال مبین اجتناب آگاهانه ما خانه کارگر و شوراهای اسالمی است. این کار در 

ناسیونالیستی بورژوازی ایران و اعالم ستیز های ار غلطیدن به ورطه توهم آفرینی

آگاهانه ما در مقابل بورژوازی امریکا و اروپا و کل سرمایه بین المللی است. تمرکز قوا 

در کار برپائی تشکل ضد کار مزدی همزمان متضمن رسوا نمودن دست سازمان 

کارگری آزاد جهانی بعنوان سرسپردگان های هانی کار و کنفدراسیون اتحادیهج

سرمایه بین المللی است. با پیوستن به منشور برپائی تشکل سراسری شورائی ضد 
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توانیم نیروی مبارزه طبقاتی خود را یکجا به همه این هدفهای اساسی میداری سرمایه

جنبش کارگری داری ن آگاه ضد سرمایهو مهم شلیک کنیم. این کاری است که فعالی

کنند. می ایران به درستی آن را درک کرده و برای پیشبرد هر چه وسیعتر آن تالش

درک این واقعیت که بورژوازی جهانی به همان اندازه دشمن ماست که بورژوازی ایران 

 دولتهای کل وداری سرمایه اسالمی دولت که حقیقت این  دشمن ماست. فهم

 یکدل متحد، نیروی یک شودمی مربوط ما طبقه و ما به که آنجا تا دنیاداری سرمایه

دهند، باور به می بتدائی ما را تشکیلا حقوق و حق نوع هر علیه پیمان هم و عهد هم

این مسأله که نهادهای بین المللی با نام و نشان کارگر نهادهای ساخته و پرداخته 

باشند، درک این می ت انترناسیونالیستی کارگرانسرمایه جهانی و نه نهاد اعمال قدر

حقایق و بسیاری حقایق مشابه آنها اگر برای محافل غیرکارگری اعم از چپ یا راست 

طبقه ما دشواری چندانی ندارد. آنان نسل بعد از نسل های دشوار باشد برای توده

نش کنونی را با گوشت و پوست خود لمس نموده اند. واکها صحت همه این واقعیت

کارگران در برابر حوادث روز به نوبه خود گواه توجه آنها به این حقایق است. تالش 

وسیع چند هزار کارگر در روز اول ماه مه برای جدا نمودن صف خود از تظاهرات 

مجلس » دروغین اول ماه مه سازمانهای پلیسی رژیم ساخته با طرح شعارهائی مانند 

به اندازه « فرانسه را نگاه کن فکری به حال ما کن» و یا« رقانونگذار سر به سر ما نذا

کافی گویای همین توجه و آگاهی و تعمق است. سر دادن شعار مجلس قانونگذار سر 

کارگر از های به سر ما نذار، ساده ترین معنایش نوعی ابراز نفرت و بیزاری توده

 شعار. استداری سرمایه یانسان ضد نظام مدافع نظم ساختار و قراردادیت  قانونیت و

 به کارگران توجه نشانه گویا بسیار صورت به کن ما حال به فکری کن، نگاه را فرانسه

ء به قدرت مبارزه خود به جای آویختن به نهادهای دروغین کارگرنمایانه اتکا ضرورت

است. شعار اخیر در عین حال سندی گویا در زمینه توجه کارگران به ماهیت مشترک 

ای بورژوازی در سراسر جهان و معضل واحد و یگانه کارگران در سرتاسر دنیای دولته
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است. کارگران در این شعارها با صراحت اعالم داشتند که توسل به داری سرمایه

های قانونیت سرمایه چاره کار آنها نیست. باید به نیروی الیزال پیکار طبقاتی توده

جهان بورژوازی و دشمن تا بیخ دندان دژخیم خود اتکاء نمود، بورژوازی در همه جای 

کارگران است، اتحادیه سازی در هیچ کجا حالل مشکل کارگران نیست، کما اینکه 

کارگر فرانسه را نه سندیکاهای کارگری بلکه اراده مصمم آنها برای مقاومت های توده

رمایه در مقابل جنایات سرمایه به خیابانها ریخت. در شرائطی که کلیه بخشهای س

ما، برای منحل داری جهانی علیه ما، برای قلع و قمع استراتژیک جنبش ضد سرمایه

 نمودن قدرت پیکار ما در مجادالت درونی خود به نفع این یا آن بخش برنامه ریزی

کنند، تمرکز نیرو در جبهه مبارزه برای ایجاد تشکل سراسری شورائی ضد می

 مبرم ترین و اساسی ترین وظیفه ماست. داریو برای محو سرمایهداری سرمایه

 



 و ... یالملل ینب«  یکارگر»  یهاسازمان ی،جهان یمناقشات درون بورژواز  /  60

 

 

 



 61/   ایرفرمیسم راست اتحادیه

 1386فروردین  19      جنبش کارگری سوئد و اتحادیه سراسری کارگران

 

گفتگوی سازمانیابی جنبش کارگری از دیرباز تا امروز و به ویژه در طول سالهای اخیر، 

ا ت در میان فعالین کارگری دنیا از جمله در درون و حاشیه جنبش کارگری ایران

تا اند نیز به سهم خود کوشیدهداری حدود زیادی داغ بوده است. فعالین ضد سرمایه

این مسأله را از زوایای مختلف مورد بررسی و کنکاش قرار دهند. نقد رفرمیسم راست 

و با افق داری اساسی مربوط به تشکل ضد سرمایههای سندیکالیستی، شناخت مؤلفه

بودن جنبش داری یت شورائی بودن و ضد سرمایهلغو کار مزدی طبقه کارگر، مبرم

کارگری به عنوان پیش شرط اساسی تدارک و تجهیز قوای طبقاتی پرولتاریا در 

سرنگونی نظام سرمایه داری، موضوعیت اساسی و گریزناپذیر این رویکرد حتی به 

عنوان پیش شرط جبری تحقق مطالبات کارگران در شرائط روز دنیای سرمایه داری، 

د تئوریهای دیرینه رفرمیسم راست و چپ در زمینه سازمانیابی همجوار حزب و نق

تاریخی و طبقاتی این تئوریها به عنوان راه حلهای های اتحادیه، تبیین پیشینه

خلقی و سوسیال بورژوائی بر طبقه کارگر جهانی و برخی نکات های تحمیلی جنبش

ین است که تجارب زنده جنبش کارگری این موارد هستند. باور ما بر ا  دیگر از جمله

و در همان ها بین المللی ماتریال بسیار سرشاری برای نشان دان صحت این بحث

آنها به پروسه راهکار و  بستر آموزشی بسیار خالق و پرباری در کار بسط   حال

پراکسیس روز جنبش کارگری جهانی است. رجوع رادیکال و مارکسی به این تجارب 

کارگری مهم دنیا درس عبرت بسیار های است زیرا تاریخ حیات اتحادیهبسیار مهم 

در پیش روی طبقه کارگر بین المللی است. هر برگ از کارنامه دخالت این ای ندهزار

در کارزار طبقاتی کارگران گواه بارز نقشی است که آنها برای انهدام سنگر ها اتحادیه

ع ماندگاری نظام کاپیتالیستی ایفاء کرده اند. طبقه کارگر به نفداری پیکار ضد سرمایه

کارگر به صلیب سیاه بقای های میخکوب نمودن هر جنب و جوش طبقاتی توده
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بردگی مزدی، گره زدن هر دینار بهای بازتولید نیروی کار کارگران به دهها درم اضافه 

و جنبش لغو ارزش انبوه تر برای سرمایه، مبارزه گسترده و جامع االطراف با کمونیسم 

کار مزدی طبقه کارگر، همکاری بی دریغ و سازمان یافته با هارترین و دژخیم ترین 

در داری سازمانهای پلیسی و انتظامی بورژوازی برای قلع و قمع هر تحرک ضد سرمایه

های جنبش کارگری جهانی، تزریق سیستماتیک مسموم ترین و خرافی ترین اندیشه

های و فروش نیروی کار در شریان ذهن و فکر توده مدافع موجودیت رابطه خرید

کارگر، جایگزینی مبارزه طبقاتی با همزیستی مسالمت آمیز طبقات متخاصم اجتماعی 

و دهها نوع شرارت ضد سوسیالیستی و ضد کارگری دیگر از جمله خطوط عام و 

حیات این  بوده است. مرور در کارنامه فعالیت وها نمایان کار بخش اعظم این اتحادیه

برای آموختن درسهای زنده مبارزه طبقاتی، فرار از رفرمیسم ای زمینهها اتحادیه

است. این مقاله در داری راست و چپ و اتخاذ رویکردی شفاف در مبارزه ضد سرمایه

اسری کارگران کوتاه به بررسی نقش اتحادیه سر به طور کوتاه پاسخ به همین نیاز

 پردازد. می کشورد در جنبش کارگری این سوئ

  سازمان کارگران!!یا کنسرن عظیم سرمایه گذاری و پاسدار روند کارسرمایه؟ 

کنیم، اما در این گذر بد نیست می بحث را از اتحادیه سراسری کارگران سوئد شروع

که قبل از هر چیز به موقعیت این سازمان به مثابه یک کنسرن بزرگ پیش ریز 

یم صنعتی و مالی بین المللی نگاهی بیاندازیم. این یک سرمایه و شریک انحصارات عظ

و کل رؤسای بخش ها، برنامه ریزان، سیاست گذاران و  LOاتهام نیست، سران 

مالی های و ترازنامهها اقتصاددانان این نهاد خود با صراحت تمام در تمامی گزارش

تا امروز از مباحثات زیادی که گویند. در می سخن  LOخویش از کنسرن اقتصادی 

کارگری موجود جهان های پیرامون نقش اتحادیه  سوی محافل مختلف بین المللی

مذکور یعنی های صورت گرفته است، به این وجه از موقعیت و کارکرد سازمان

مشارکت مستقیم آنها در مالکیت سرمایه اجتماعی کشورها یا کالً سرمایه جهانی به 
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عموماً و به ویژه از سوی دست ها بحث طور معمول توجهی مبذول نشده است.

اندرکاران و فعالین جنبش کارگری، اساساً به بررسی نقش کارآمد و مفید!! یا بالعکس 

در مبارزه طبقاتی اختصاص یافته است. این امر که پدیده ها زیانبار و مخرب اتحادیه

است صرفنظر از نمایندگی رفرمیسم ر«!! کارگریهای اتحادیه» هائی با نام 

و موقعیت ها سندیکالیستی، حتی به لحاظ سهم مشخص خود در مالکیت سرمایه

نیز در صف مقابل طبقه کارگر قرار داری خاص در سازمان کار و نظم اجتماعی سرمایه

دارند، بسیار کم مورد گفتگو واقع شده است. مقاله حاضر بر آن است که به صورت 

های اتحادیه»دانیم همه می زد. تا آنجا کهبسیار فشرده به بررسی این موضوع بپردا

مختلف وضعی مشابه هم دارند، اما موضوع صحبت ما در های دنیا در زمینه« کارگری

( است. این اتحادیه از مجاری LOاینجا فقط اتحادیه سراسری کارگران سوئد )

ز قابل توجهی اهای مالکیت خود را بر بخش ،مختلف، از جمله در شکلهای معین زیر

   نماید.می مهم چند ملیتی و بین المللی اعمالهای سرمایه اجتماعی سوئد و تراست

انحصارات عظیم صنعتی  مشارکت در مالکیت و برنامه ریزی کار و تولیدالف. 

 یا مالی

این مالکیت در دو شکل متمایز به صورت حق تملک بر سهام واحدهای بزرگ صنعتی 

ای گیرد. میزان کل دارائی یا سرمایهمی ساالنه انجام و مالکیت اوراق بهادار حامل سود

، به رقم 2002د، تا پایان ماه دسامبر سال از این طریق در تصرف خود دار LOکه 

میلیون کرون سوئد بالغ بوده است. شماری از واحدهای صنعتی و تجاری و  412

ا اوراق از طریق مالکیت سهام ی  LOشرکتهای بیمه یا مؤسسات مالی دیگری که 

 آنها مشارکت دارد به شرح زیرند.های قرضه حامل سود در سرمایه

1. Trygghets försäkrings aktiebolag  (AFA) 
2. FFI BFR 10 000 

Fora Ab 3. 

4. Boo Elverk 
5. Pensions försäkrings aktiebolag  ( AMF) 
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6. Maison Syndicale 
7. Bilda förlag 
8. Sjukförsäkringaktiebolag         ( AFA) 
9. SAS 
10. Svenska Riksbyggen 
11. Gershedens Folketshus Stödförening 
12. Folkethus StockholmAB 
13. Aftonbladet Hierta AB 
14. LOs försäkrinshandelbolag 
15. ABB 
16. Attendo 
17. Medicinska Hälsocentralen AB 
18. Asta Zeneca 
19.  Autoliv SDB 
20. Ericsson 
21. Electrolux 
22. FS-Banken 
23. H & M 
24. Holmen 
25. JM 
26. Nokia 
27. Nordea 
28. SCA 
29. Scania AB 
30. Securitas 
31. Skandia 
32. Skanska AB 
33. SkF 
34. SSAB Telia 
35. Volvo 

شود در عداد انحصارات می بسیاری از شرکت هائی که نام آنها در لیست باال مشاهده

در  LOعظیم صنعتی و مالی بین المللی هستند. تعداد سهام و حجم سرمایه گذاری 

دارند، طبیعتاً چندان زیاد ها که این شرکتای این واحدها به نسبت کل سرمایه

ز نسبتاً باال و کامالً چشمگیر است. در این موارد نیای نیست، هر چند که در پاره
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از ها زمینه توجه به یک نکته مهم است. این که میزان سرمایه برخی از این تراست

قبیل اریکسون و ولو و بانک سوئد و تراست بزرگ هواپیمائی اس آ اس و دیگران به 

هام آنها گردد و از همین روی مالکیت چند درصد از سمی دهها میلیارد کرون بالغ

در  LOتعداد سهام و رقم سرمایه گذاری  نسبتاً انبوه است. ای مستلزم انباشت سرمایه

 این مؤسسات به صورت کوتاه به این شرح است.

 

 کرون سوئد

 تعداد سهام نام شرکت
ارزش بازار 

 سهام

  LOسهم 

در کل 

 سرمایه

کل سهام  ارزش

LO 

SAS 1305500 64 492 000 نا معلوم نامعلوم 

Astra Zeneca 60000 18 360 000 7,84% 7897279 

ABB 63972 1592903 0.68% 3826226 

Electrolux 150000 20 625 000 8,8% 21432219 

Ericsson 1400000 8 540 000 3,64% 13608226 

FS- Banken 250000 25 750 000 11% 18442896 

H&M 150000 25 200 000 10, 75% 24824349 

Investro 120000 6 240 000 2,66% 10400107 

Nokia 100000 13 800 000 6% 27328421 

SCA 50000 14 700 000 6,27% 12391734 

Scania 40000 6 690 000 2,86% 7614188 

Skandia 20000 4 640 000 2% 21765444 

Autoliv SDB 30000 5 353 000 2,3% 8365071 
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SKF 35000 7 910 000 3,38% 5229412 

SSAB 61250 6 308 750 2,69% 4918764 

Telia 116000 3 804 800 1,62% 9860000 

Volvo 67500 9 180 000 3,92% 9970663 

 

مسکن، هتل، رستوران و مراکز  :ب. سرمایه گذاری در مستغالت مشتمل بر 

 استیجاری

LO  عظیم ساختمانی مانندهای شمار زیادی از مجموعه  ” Näs 

gård ”Täljöviken” ،”Örenäs” و مستغالتی به همین   را در مرکز شهر استکهلم

بروکسل پایتخت بلژیک و یکی از مراکز مهم استقرار نهادهای اداری   میزان در

مساحت مستغالتی که به طور مستقیم در تملک  اتحادیه اروپا، در مالکیت خود دارد. 

LO  ن مقدار مساحت به طور متر مربع اعالم گردیده است. ای 30325هستند حدود

 24112اطاقه در کشور سوئد است.  3واحد مسکونی یک تا  70000تقریب معادل 

متر مربع از این بخش مستغالت به صورت دفاتر کار و مراکز اداری به شرکتهای 

متر مربع آن نیز واحدهای مسکونی استیجاری  5014مختلف اجاره داده شده است. 

 LOبع به محل استقرار سازمانهای اداری متعلق به متر مر 1399است و باالخره 

در همین دو قلمرو   LO های اختصاص یافته است. بیالن کار و تراز کارکرد سرمایه

دیگر این اتحادیه کارگری!!، در فاصله های مشخص و جدا از اقالم عظیم سرمایه

  به شرح زیر گزارش شده است.  2002تا  1999های سال

 

 

 

 مربوط به مالکیت سهام  LO  لیترازنامه ما
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 ) کرون سوئد(    2002تا  1999و مستغالت در فاصله میان ها شرکت

 2002 2001 2000 درآمدها

 27456000 67176000 152551000 مالکیت سهام و بورس

 28913000 25048000 22103000 مستغالت

 56369000 92224000 174654000 جمع

 9555000 15045000 38150000 سود ناخالص ساالنه

 9260000 17020000 25643000 مالیات پرداخت شده

 64986000 21703000 56257000 سود خالص

  
دختر های صنعتی و مالی موسوم به شرکتهای ج. مالکیت شرکت

 (Dotterbolag  )  

 د. سرمایه گذاری و شرکت مستقیم در تأسیس مؤسسات تولیدی و مالی 

 به شرح زیرند:ا همهمترین این شرکت

 (  LO- TCO Rättsskydd AB. شرکت خدمات حقوقی ) 1

است و مقدار بسیار کمتر آن به  LOاین شرکت متعلق به های بخش اعظم سرمایه

TCO  تا  1999اتحادیه کارمندان سوئد تعلق دارد. میزان سرمایه این شرکت در فاصله

یافته است و سود خالص  میلیون کرون افزایش 58میلیون کرون به  36از  2002

 میلیون کرون رسیده است.  5/1ساالنه آن نیز در پایان این دوره به رقم 

 (  LO tidningen AB. روزنامه ال او ) 2

گردد. سرمایه اولیه آن می منتشر 64000بار در سال با تیرازی حدود  40این نشریه 

فزایش به میزان تقریبی میلیون ا  2با  2002میلیون کرون بوده است که تا سال  20

  میلیون کرون گزارش شده است.   22

 (  LO media AB. شرکت ارتباطات ) 3
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محتوای فعالیت این مؤسسه بر خالف نام ظاهری آن اساساً سرمایه گذاری در 

 2002مستغالت و خرید سهام شرکتها یا اوراق بهادار است. سرمایه آن تا پایان سال 

فراتر رفته است. این مؤسسه توسط دو شرکت دختر با میلیون کرون  854از مرز 

( که به طور کامل در مالکیت  Kranen AB)   ( و AB Spanden fastighet)  های نام

LO ،گردد. می اداره  قرار دارند 

 (.  Handelsbolaget Klockan AB. شرکت تجارتی ساعت ) 4

LO  51% باقی مانده نقاشی، چوب و ی هااز سرمایه این شرکت را بعالوه تمامی بخش

در اختیار دارد. میزان اجاره دریافتی مستغالت این مؤسسه در سال   جنگل آن را

میلیون  24میلیون کرون بالغ بوده است که از این مبلغ حدود  52به رقم  2002

  کرون آن به صورت سود خالص ساالنه ثبت شده است. 

  (    Handelsbolaget Strykjärnet i Norrköping AB. شرکت تجارتی اطو ) 5

است.  LOمتعلق به  KFسرمایه این شرکت بعالوه بخشی از مؤسسه موسوم به  75%

  میلیون کرون بوده است.  1حدود  2002سود خالص ساالنه این شرکت در سال 

  Hasseludens konfrens & Yasuragi AB  . بنگاه مستغالتی6

میلیون کرون و سود خالص ساالنه  103دود سرمایه این شرکت در چند سال پیش ح

میلیون کرون گزارش گردیده است. فعالیت شرکت عموماً در شکل سرویسهای  1آن 

و   خدماتی الزم برای برگزاری کنفرانسهای وسیع از سوی مؤسسات مهم خصوصی

 دولتی برنامه ریزی شده است.

  Riva del Sole Spa. شرکت 7 

اقامت برای تورهای های سسه ایجاد هتلها و محلقلمرو سرمایه گذاری این مؤ

مسافرتی در ماههای تابستان یا بقیه ایام سال در جنوب اروپا و بیشتر از همه ایتالیا 

میلیون کرون و سود ساالنه آن به طور تخمین  90است. میزان سرمایه شرکت حدود 

    میلیون کرون است. 6بالغ بر 
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  User Award AB. شرکت 8

میلیون کرون شروع به کار کرده است و قلمرو فعالیت آن  14سه با سرمایه این مؤس

 مختلف اجتماعی و علمی است. های عموماً مسائل تحقیقی در زمینه

میلیون کرون در  805حدود  LOفقط در طول آخرین سال تنظیم گزارش باال، 

ل زیر خود افزوده است. جدوهای شرکتها و مؤسسات اقتصادی مذکور بر سرمایه

و اقالم درآمد و «! اتحادیه کارگری سوئد» میزان گسترش پیش ریز سرمایه از سوی 

در پیش روی ما  2002تا  1999سود خالص ساالنه این سرمایه گذاریها را در فاصله 

 دهد. می قرار

 

 کرون سوئد

 2002 2001 2000 ها گذاری سرمایه

 1297094000 1270785000 1237899000 حساب ذخیره ثابت 

 32408000 9178000 -17720000 سود متوازن

 29275000 46501000 41356000 وسائل ذخیره

 -64986000 21703000 56275000 سود ساالنه

 1293791000 1348167000 1317792000 ها سرمایه جمع

   
، این اتحادیه عالوه بر سرمایه هائی که LO 2001بر اساس تراز نامه مالی سال 

کرون نیز به عنوان یک  177810000  آنها در جدول باال ذکر شده است مبلغمجموع 

به خودش بعنوان یک کنسرن سرمایه گذاری بدهکاری داشته   «تشکیالت کارگری » 

 LOاست. رقمی که در ترازنامه مذکور به درستی بعنوان بخشی از موجودی سرمایه 

رن بعنوان یک کنس  LOمحاسبه شده است و بر همین اساس کل سرمایه مؤسسه 

  کرون سوئد برآورد گردیده است.  1639638000با مالی در پایان این سال، برابر 
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باال را چگونه و از کجا های منبع مالی الزم برای سرمایه گذاری LOدر مورد اینکه 

 LOتأمین کرده است؟ پاسخ به طور قطع برای همگان روشن است. نهادی مانند 

اتحادیه » خاص دولتی که زیر نام یک های ایش و احیاناً کمکسوای حق عضویت اعض

کرده است، هیچ منبع مالی دیگری برای انباشت این همه می دریافت« کارگری

از محل حق عضویت افراد، در  LOسرمایه در اختیار نداشته است. میزان درآمد ساالنه 

ای ما روشن نیست نخست حیات این سازمان برهای سالهای ابتدای تأسیس یا دوره

به رقم  2001دانیم که جمع کل این در آمد در سال می اما این را

کرون سوئد بالغ شده است. از این مبلغ بر اساس صورت حساب   280090000

اخت گردیده پرد LOکرون بعنوان حقوق به کارکنان   126 716 000ساالنه مؤسسه 

الحاقی ساالنه اتحادیه های دیگر، به سرمایه 153374000  است و مابقی آن یا

 مصرف کارهای دیگر رسیده است.   کارگری افزوده شده است و یا به

 و استثمار طبقه کارگر بین المللی LOکنسرن 

سرمایه رابطه استثمار نیروی کار و تولید اضافه ارزش است. بزرگی و کوچکی، مولد و 

قی مالکیت، ضعف و غیرمولد بودن، دولتی و خصوصی یا تعاونی بودن، شکل حقو

یا هر صفت   شدت استثمار، نوع تولیدات و قلمروهای خاص برنامه ریزی روند کار

دیگری که این رابطه را بدان متصف کنند، به هیچ وجه و تحت هیچ شرائطی، هیچ 

آورد. مالک سرمایه نمی نوع تغییری در فلسفه وجودی و اساس تعریف سرمایه پدید

» باشد و « اتحادیه کارگری»با نام و نشان ای تواند پدیدهمیها حتی بزرگترین سرمایه

از طریق  LOاز این جمله است. شرکتهائی که «!!! اتحادیه سراسری کارگران سوئد

سهام خود در مالکیت آنها سهیم است، عموماً از انحصارات صنعتی و مالی بسیار بزرگ 

سهام  %10بیش از  LOه ک  «هنس و موریس» باشند. شرکت معروف می بین المللی

آن را داراست، در زمره درنده ترین و خونخوارترین انحصارات تولیدی و تجاری دنیا 

که در زمینه درجه شدت ای است. فیلم ها، گزارشات و اسناد بسیار تکان دهنده
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استثمار کودکان خردسال فیلیپینی و سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا انتشار یافته 

کارگر و های لهای اخیر امواج نیرومندی از اعتراض سراسری انساناست، در طول سا

فرودست دنیا را نسبت به حدت توحش این انحصار در بهره کشی از کار کودکان 

بوده است که تا امروز و پس ای برانگیخته است. تأثیر گستردگی این اعتراضات به گونه

خردسال سوئدی هر های بچهاز گذشت چند سال از انتشار اسناد یاد شده هنوز هم 

دهند، تا می مورد وارسی قرارای لباس تازه خریداری شده خود را با کنجکاوی کودکانه

اگر مارک تجاری هنس و موریس بر آن ممهور باشد، از پوشیدن آن خودداری ورزند. 

LO  «سهامدار بزرگ چنین تراست تولیدی و «!! اتحادیه سراسری کارگران سوئد

ت. یک نکته شنیدنی در این گذر این است که در جریان انتشار تجاری دنیاس

» گزارشات مربوط به استثمار وحشیانه اطفال آسیای جنوب شرقی توسط انحصار 

با دستمزد روزی چند سنت، در هیچ کجا هیچ صدائی از سران « هنس و موریس

LO   .به گوش هیچ انسانی نرسید 

 LO  شرکتهائی چون  سهامدار« هنس و موریس» عالوه برAstra Zeneca  انحصار

،  SASکل سرمایه شرکت و انحصاراتی چون   %8غول پیکر داروئی به میزان 

Electrolux  ،Ericsson ، ABB ،FS- Banken  ،Nokia  ،SKF ،SCA  ،Telia   و

Volvo میلیون  240بالغ به ها است. جمع سرمایه اتحادیه کارگری!! در این تراست

در سراسر دنیای حاضر از جنوب ها این بنگاهها و شرکتهای سرمایه شود.می کرون

شرقی آسیا تا چین و بنگالدش و ایران و همه افریقا و امریکای التین دست به کار 

طبقه کارگر بین المللی هستند. درآمد ساالنه های وحشیانه ترین شکل استثمار توده

LO شرکت بزرگ تولیدی  10د حاصل از بعالوه سوها از محل همه این سرمایه گذاری

به   2005و مستغالتی و تجاری که در مالکیت این اتحادیه قرار دارند در سال 

کرون رسیده است. این رقم صرفًا اضافه ارزشی است که از محل  612430000 رقم

اتحادیه سراسری » شده است.  LOاستثمار پرولتاریای بین المللی عاید کنسرن 
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میلیون کرون نیز به  260ر همین سال عالوه بر درآمد فوق بالغ بر د« کارگران سوئد

 صورت حق عضویت از کارگران عضو خود دریافت داشته است. 

در ساختار ها یک مسأله اساسی در اینجا توضیح مناسبات حقوقی مالکیت سرمایه

» به عنوان یک کنسرن مالی و صنعتی و در همان حال به عنوان یک  LOسراسری 

است. به بیان دیگر باید به بررسی این نکته پرداخت که مالکیت «!! ادیه کارگریاتح

LO  بر این سرمایه ها، در شکل حقوقی خود، متضمن مالکیت سرمایه دارانه چه

ناشی از استثمار کارگران دنیا که به این های آدمهائی است؟ و سیل اضافه ارزش

سرمایه الحاقی تبدیل شوند و یا در  گیرد، مستقل از اینکه بهمی تعلقها سرمایه

شود و خوان الوان می شکلهای مختلف به درآمد مبدل گردند، نهایتاً نصیب چه افرادی

» در قالب   LOسازد؟ پاسخ کاماًل روشن است. می کدامین قشر اجتماعی را الوان تر

نظم یک نهاد حقوقی و اداری جامعه موجود و بخشی از ساختار «!! اتحادیه کارگری

است. همه آنچه که در مورد سازمان کار و تقسیم کار درون داری اجتماعی سرمایه

یک کارخانه یا یک مرکز کار و تولید به عنوان ملزومات تحقق روند ارزش افزائی 

سرمایه موضوعیت و مبرمیت دارد در مقیاس وسیع و سراسری، در مورد کل جامعه 

به نحو اولی صادق است. برنامه ریزی پروسه نیز داری کاپیتالیستی یا جهان سرمایه

خرید و مصرف نیروی کار با حداکثر ممکن بازدهی، بدون اختالل در روند تولید اضافه 

و ها ارزش و تا سرحد امکان سازماندهی انحالل همه نارضائی ها، اعتراضات، خیزش

از  جنگ و ستیزهای کارگران در داربست مصالح و شروط بازتولید سرمایه، یکی

است. دولت و مدنیت و ساختار نظم داری مهمترین ارکان حیات سازمان کار سرمایه

سیاسی و اجتماعی همگی اساس مشروعیت و بنیاد موضوعیت خود را از همین جا 

کند و مستقل می نیر مستقل از هر نام و نشانی که با خود حمل LO  کنند.می اتخاذ

حاد یا خفته و منکوبی مواجه است، در مجموع از اینکه در درون خود با چه تناقضات 

است. این نهاد متشکل از داری بافتی از ارگانیسم سراسری سازمان کار سرمایه
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تشکیالتی و های متعدد تابعه خویش با تقسیم کار درونی خاص و شاخههای ارگان

گسترده  باشد. در این جا، در فراخنای این دستگاهمی اجرائی متناظر با این تقسیم کار

شمار کثیری افراد در داری بوروکراسی یا این شبکه ویژه اجرای نظم اجتماعی سرمایه

و سطوح و مأموریتهای مختلف به صورت رؤسا، سیاستگذاران، اقتصاددانان، ها پست

کنند. این می کارشناسان، برنامه ریزان، مشاوران، و عناوین دیگری از این نوع کار

بنیاد صف بندی طبقاتی موجود درون جامعه، بخشی از طبقه جمعیت نسبتاً کثیر در 

دهند. اینان دست به کار اجرای همان نقشی هستند که کل می سرمایه دار را تشکیل

دستگاه دولت سرمایه و سازمانهای عریض و طویل سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی، 

سرمایه به آن مذهبی و اجتماعی دست اندرکار برنامه ریزی نظم سیاسی و تولیدی 

کنند، می مشغول هستند. از موجودیت و بقای رابطه خرید و فروش نیروی کار دفاع

نمایند. به می در تحمیل رابطه تولید اضافه ارزش بر طبقه کارگر نقش کارساز ایفاء

اعتبار موقعیت خود در سازمان اجتماعی کار سرمایه، در مالکیت سرمایه اجتماعی و 

سهیم بودن خاص آنان در   LOد و با رجوع به نقش خویش در سرمایه جهانی شریکن

گردد. اضافه ارزشهای انبوه تولید شده توسط می نیز تضمین LOمالکیت کنسرن 

این های عمالً سرمایه  ،LOهای کارگر دنیا و تصاحب شده به وسیله سرمایههای توده

و عشرت این جماعت است و طبیعتاً بخشی از آن نیز به ریخت و پاش و عیش 

از این مدیران عالیمقام و رؤسای صاحب جاه، ای یابد. پارهمی استثمارگران اختصاص

و شرکتهای عظیم چند ملیتی ها عضو هیأت مدیره تراست  LOبه یمن پست خود در 

و «!! کارگریهای اتحادیه» هستند. شمار زیادی از این افراد به اعتبار سمت خود در 

چند میلیون کرونی در سال و های از حقوقها مدیره تراست موقعیت خویش در هیأت

چندین میلیون کرونی به گاه فسخ قرارداد  ( Falskärmavtalشغلی ) های از بیمه

 باشند. می استخدام برخوردار
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هستند.   LOعناصر حقوقی ساختار بوروکراسی  LOمالکان کنسرن اقتصادی 

آنچه خوبان همه دارند » و « ی دارندزور رستم، کف حاتم، دم عیس» جمعیتی که 

بزرگ هستند، هم نمایندگان طبقه های هم صاحبان سرمایه« اینها به یکجا دارند

صنعتی و مالی، چگونگی برنامه های کارگرند!!! هم در هیأت مدیره بزرگترین تراست

د!!! نماینمی کنند و هم از حقوق کارگران دفاعمی ریزی تولید و کار سرمایه را تدبیر

در رأس هرم قدرت   هم عضو کمیته اجرائی حزب سوسیال دموکراتند و از این طریق

داری دولتی بورژوازی قرار دارند و هم جنبش کارگری سوئد را در مقابل نظام سرمایه

« زنجیر عدالت انوشیروان ساسانی بر تیسفون» گویند آوازه می نمایند!!!می رهبری

فریب داد. آوازه نمایندگی جنبش کارگری سوئد توسط پس از سالها، فقط یک خر را 

LO  کارگر سوئد را متوهم نساخته است. شمشیر های نیز در عالم واقع توده

و شورائی و سوسیالیستی طبقه داری دموکلوس بورژوازی بر سر هر تحرک ضد سرمایه

حمیل را به عنوان اتحادیه کارگران!! بر جنبش کارگری سوئد ت  LOکارگر است که 

  نموده است. 

 LO جنبش کارگری سوئد و 

یا انحالل کل   LOکارگر سوئد به ظهور های منتهی شدن فرایند سازمانیابی توده 

قدرت پیکار طبقاتی جنبش کارگری این کشور در باتالق بخشی از سازمان کار جامعه 

تقدیر و یک کنسرن عظیم اقتصادی، همسان هر حادثه دیگر تاریخ هیچ داری سرمایه

 سرنوشت یا هیچ امر مقدر و محتومی نبوده است. طبقه کارگر سوئد به طور قطع

وسیع فروشنده های توانست در مسیر دیگری و به شکلی دیگر سازمان یابد. تودهمی

نیروی کار در این بخش از جهان یا هر بخش دیگر جنبش کارگری بین المللی به طور 

و در راستای داری ار بوده است که ضد سرمایهم و اکمل از این ظرفیت برخوردتَاَ

متحد و متشکل گردد. درست به همانگونه که از همه ظرفیت داری نابودی سرمایه

الزم برای فروغلطیدن به بی راهه سیاه رفرمیسم راست سندیکالیستی و سوسیال 
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دموکراتیک نیز برخوردار بوده است. چرا چنان نشد؟ و چرا چنین شده است؟ پرسشی 

است که باید برای یافتن پاسخ آن، به تاریخ رجوع کرد و سرگذشت جنبش کارگری 

 این کشور را در متن سرگذشت تاریخی جنبش کارگری دنیا مورد کندوکاو قرار داد. 

طبقه کارگر سوئد در قیاس با همزنجیران خود در کشورهای دیگر اروپائی، بسیار دیر 

سری شد، اما نقطه عزیمت وی در جستجوی وارد میدان مبارزه متحد، متشکل و سرا

مسیر تشکل و دورنمای مبارزه طبقاتی با کارگران همه جای دیگر دنیا طبیعتًا یکسان 

تالش کارگران این کشور برای سازمانیابی، در ربع آخر های بوده است. نخستین بارقه

ترین شرائط کارگر سوند، مرگبارهای گردد. سال هائی که تودهمی قرن نوزدهم پدیدار

کنند. دستمزدها به صورت رقت می کار و استثمار و بی حقوقی اجتماعی را تحمل

زند و حتی در آخرین سالهای می کرون در هفته دور 11باری پائین است و بر محور 

کند. ساعات کار بطور وحشتناک باالست و نمی کرون در هفته تجاوز 24این پریود از 

ساعت کار  16تا  12امی روزهای هفته هر شبانه روز بین کارگران مجبورند که در تم

کارگر حق تغییر محل سکونت خویش را ندارند. هیچ کارگری مجاز های کنند. توده

طوالنی حتی برای ساعتی محوطه کارگاه را ترک های نیست که در روزها و هفته

گران در نماید. شرائط کار طاقت فرساست و ضرب و شتم و تحقیر و توهین به کار

کند و درست در همان حال هیچ انسان می همه جا به شدت حکمفرما است. فقر بیداد

فقیری اعم از کارگر یا غیرکارگر حق اختیار محل سکونت خود را ندارد. فشار و 

 گردد. می خفقان و بیحقوقی اجتماعی نیز در باالترین میزان ممکن بر کارگران تحمیل

نهند و در حالی که می گان لنگان پا به میدان مصافدر چنین شرائطی کارگران لن

لوله تفنگ خود را به سینه بورژوازی فشار  1848مثالً طبقه کارگر فرانسه در انقالب 

داده است یا به قول مارکس جامعه را دو شقه کرده است، در اینجا هنوز حتی هیچ 

یوسته است. یک چیز در هیچ مرکز کار و تولیدی به وقوع نپداری اعتصاب اسم و رسم

کرد، همه از می همه کارگران غوغا  کامالً روشن بود. تنفر از وضعیت موجود در وجود
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سرمایه داران به اندازه کافی نفرت داشتند. هیچ کس نبود که از فشار روزانه کار، از 

فقر و تهیدستی و سطح نازل دستمزدها، از ناروائیها و جنایاتی که لحظه به لحظه بر 

کند، از تحقیرها و ضرب و شتم و زورگونی کارفرمایان با می وجودش سنگینیهمه 

همه وجود خویش عاصی نباشد. سطح مبارزه کارگران نازل بوده است اما خشم و 

جوشد و می کینه و نفرت آنها نسبت به شرائط کار و زندگی، به هر چه که از سرمایه

تابد بی مرز بوده است. می ر بربه هر آنچه که از رابطه خرید و فروش نیروی کا

کنند. نخستین می کارگران اینجا و آنجا شروع به ساختن انجمنهای کوچک محلی

کشد. می از درون صنایع چوب ایالت سونسوال زبانه 1879اعتصاب بزرگ در سال 

کشند و خواستار جلوگیری از کاهش می کارگر به طور متحد دست از کار 4000

به  Curry Treffenbergاین اعتصاب به دستور حاکم وقت ایالت شوند. می دستمزدها

 شخصاً دست به تشکیل بیدادگاه ویژه  گردد. حاکممی شکلی بسیار دژخیمانه سرکوب

تن از کارگران اعتصابی را از کار اخراج و با هتاکی و کتک از کارخانه  1000زند. می

شوند. رهبران می گین محکومسنهای به پرداخت جریمه  کند. عده کثیریمی بیرون

 کارگر از این شکست فراهای گردند. درس مهمی که تودهمی اعتصاب راهی سیاهچال

توان علیه سرمایه داران نمی گیرند این بوده است که با انجمنهای محقر محلیمی

مبارزه کرد و در مقابل ماشین قهر و سرکوب سرمایه مقاومت نمود. زمزمه ایجاد 

گردد و همزمان موج تنفر از استثمار و می در زبان کارگران نجوا تشکل سراسری

 زورگوئی و سفاکی سرمایه داران بیش از پیش در فضای زندگی و فکر کارگران فرا

پیچد. دو سال پس از اعتصاب بزرگ کارگران چوب سونسوال و سرکوب شدید آن می

وسط کارگران معدن توسط نیروهای نظامی والی استان، این بار اعتصاب دیگری ت

نفر بوده است اما  200شود. شمار اعتصاب کنندگان در آغاز می استکهلم سازمان داده

رسد. می نفر 2000با پیوستن کارگران ساختمان به آنها در همان دقایق اول به 

دارند و حلقه پیکار متحد را به خارج از محدوده کارگاه می کارگران گامی به جلو بر
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با این وجود دلهره و هراس از شکست راه را برای گوش دادن به  دهند.می بسط

نماید. گرایشی عمیقاً لیبرالی و سرمایه می راهبردهای تسلیم طلبانه در میان آنها باز

دهد که می هشدار به کارگران  Anton Nyström   ستایانه به رهبری فردی به نام

دار نیست و چاره کار بازگشت به الزم پیروزی برخورهای اعتصاب آنها از پیش شرط

کارگاههاست. همین گرایش در متن جنب و جوشهای رو به توسعه کارگران دست به 

گردد. متحد شدن می کار تنظیم یک میثاق برای سازمان دادن جنبش کارگری سوئد

کارگران و کارفرمایان در درون یک اتحادیه!!! شالوده رهنمودها و اساسنامه نویسی این 

 برای سازمانیابی کارگران است.  گرایش

 36بار به  7از  1899تا  1879شمار اعتصابات رو به افزایش رفت و در فاصله میان 

بار و بیشتر در سال رسید. در طول این دوره است که فعالین  50و بتدریج به  بار 

 رکارگهای سوسیال دموکرات بر پایه نفوذ نسبتاً وسیع خود در جنبش کارگری از توده

خواهند که حول پالتفرم و برنامه دیگری دست به اتحاد و سازمانیابی خویش می

بزنند. شنیدنی است که پالتفرم سوسیال دموکراسی در غالب بندهایش با آنچه که 

گرایش راست لیبرالی تنظیم کرده بود تفاوت چندانی نداشت. هر دو پالتفرم به 

الح سودآوری سرمایه ها، از اعتصاب کرد که به خاطر رعایت مصمی کارگران توصیه

خودداری کنند و به جای آن برای حصول توافق با کارفرمایان تالش نمایند. مشترکات 

دیدگاهها و انتظارات هر دو برنامه در حدی بود که با اندکی جرح و تعدیل، هر دو 

ر گرایش مذکور بر سر مطالبات، اهداف و چگونگی سازمانیابی جنبش کارگری و راهکا

انجمنهای پراکنده کارگری با هم ای مبارزه کارگران به توافق رسیدند و در درون پاره

متحد گردیدند. این توافق زیر فشار تناقضات و کشمکشهای جاری درون جنبش 

کارگری به سرعت از هم پاشید و متعاقب آن کارگران در مناطق مختلف کشور شروع 

در زمانی کوتاه از   که شمار کلوبهای کارگریای به سازماندهی خویش کردند، به گونه

کمیته ائتالف دو گرایش منحل شد و متعاقب آن  1888گذشت. در سال  34مرز 
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کوشیدند تا تجارب سازمانیابی کارگران در کشورهای دیگر را به ها سوسیال دموکرات

 کارگر سوئد تبلیغ کنند. گفتگو برای تأسیسهای مختلف در میان تودههای شیوه

آغاز شد.  1889اتحادیه سراسری کارگران برای نخستین بار در ماه آگوست سال 

 4) گوتمبرگ( تشکیل شده بود   که با همین منظور در شهر یته بوریای کمیته

 پرسش مهم را به این شرح پیش روی خود قرار داد.

 گردد؟ می . همکاری کارگران یک رشته صنعت و کار چگونه محقق1

 ان کلوبهای مختلف کارگری چگونه خواهد بود؟ . همکاری می2

. این همکاری در سطح روابط میان کارگران کشورها چه شکلی به خود خواهد 3

 گرفت؟ 

مختلف کار و تولید های . چه عواملی محتوای مبارزه و نوع سازمانیابی کارگران حوزه4

 سازد؟ می جداگانه را الزمهای کند و نیاز به تشکلمی را از هم متمایز

کمیته یته بوری پس از بررسی این پرسش ها، سرانجام طرح تشکیل اتحادیه 

کشور اسکاندیناوی، سوئد و دانمارک و نروژ با یک هیأت رهبری  3سراسری کارگران 

 سه کشور را در دستور کار خود قرار داد. های متمرکز و ایستاده در یکی از پایتخت

هیچ اقدام ها یته باال شکل گرفت اما تا مدتایده تأسیس اتحادیه سراسری در کم

عملی مشخصی در این راستا به وقوع نپیوست. بر اساس آنچه که تاریخنگاران جنبش 

سال پس از آن تاریخ ایده باال مجدداً در کلوب کارگران  4اند کارگری سوئد نوشته

تنباکوکار استکهلم توسط یکی از فعالین با نفوذ این کلوب به نام 

J.A.Westerdahl  شود. می مطرح و مورد بررسی واقعWesterdahl  طرحی را

 Solidarisk löneپیشنهاد نمود که سیاست همبستگی کارگران در مسأله دستمزدها

politik کارگر های نام گرفت. او اظهار امیدواری کرد که پیگیری این طرح توسط توده

نتهی شود. اساس پیشنهاد وی مداری در تداوم خود به درهم شکستن نظام سرمایه

این بود که کارگران هر سه کشور اسکاندویناوی با سازمانیابی متحد و مبارزه متشکل 
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و به هم پیوسته خود، سطح معینی از دستمزد را به طور سراسری و در فاصله مرزهای 

 کشور بر بورژوازی اسکاندیناوی تحمیل نمایند.  3

رگری و مطالبات و انتظارات این جنبش با گفتگوی چگونگی سازمانیابی جنبش کا

مختلف طبقه کارگر سوئد های طرح سؤاالت باال، به شکلی جدی تر در میان بخش

بسیار زود با موضوعات مهم دیگری به هم در آمیخت. ها پیگیری شد، اما این بحث

فعالین سوسیال دموکراسی بر اهمیت تشکیل یک حزب کارگری با افقها و راهکارهای 

سیال دموکراتیک تأکید نمودند و همزمان سرکردگان گرایش لیبرال رفرمیستی در سو

مقابل این روایت تشکل کارگری صف آرائی کردند و به ستیز برخاستند. اینان 

خواستار استقالل جنبش کارگری از احزاب سیاسی شدند و مدعی آن گردیدند که 

 جنبش را خدشه دار آمیختن تشکلهای کارگری به احزاب اساس استقالل این

کارگر سوئد را به خود مشغول داشت و های سازد. این مباحثات برای مدتی تودهمی

نتیجه طبیعی آن ظهور رویکردهای متفاوت برای تحقق پروسه سازمانیابی آنها بود. 

بخش وسیع کارگران از الحاق کلوبهای خویش به حزب سوسیال دموکرات استقبال 

یت قابل توجهی نیز با تأثیرپذیری از لیبرال رفرمیسم راست نمودند و در مقابل جمع

خواستار ایجاد تشکیالت صنفی مجزا و مستقل از هر حزب سیاسی شدند. فعالین 

سرشناس کارگری عمومًا نسبت به رویکرد نخست سمپاتی نشان دادند و در میان آنان 

ی از جنبش کارگر صالانف هر نوع   Fredrik Sterkyو   AC- Lindbladکسانی مانند 

 سوسیال دموکراسی را سخت به باد انتقاد گرفتند. 

سمیناری در شهر استکهلم برگزار گردید. در این  1897جوالی  21در روز یکشنبه 

سمینار بر اساس آنچه که مورخان ذکر کرده اند، نمایندگان بیشتر کلوبهای کارگری 

عبارت بودند  ها د. این کلوبمختلف کار و تولید شرکت نمودنهای متشکله در رشته

از: کارگران نجار، ریخته گران، کارگران آهن و متال، خیاطان، کفاشان، کارگران 

کارگران بخش ساختمان، رنگ کاران و نقاشان، کارگران چاپ، ترانسپورت،   دخانیات،
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کارگران بخش باغبانی، کارگران معادن. در این سمینار سازمانهای مختلف کارگری 

 ،Landskorona ،Göteborg ،Lund ،Nörköping ،Stockholm شهرهای

Kristianehamn ،Söderhamn   نیز حضور یافتند. سمینار توسطErnest Blomberg 

از طرفداران الحاق انجمنها و سازمانهای کارگری به حزب سوسیال دموکرات افتتاح 

موجب آن تهیه را به تصویب رساند که به ای شد و در همان نخستین گام قطعنامه

گرفت. می یک اساسنامه برای اتحادیه سراسری کارگران سوئد در دستور کار قرار

موضوع بعدی مباحثات سمینار به تبیین رابطه سازمان سراسری کارگران و حزب 

رأی مخالف  8رأی موافق در مقابل  9شد. سمینار با می سوسیال دموکرات مربوط

قرار داد. سومین مسأله به تدقیق برخی نکات  مبرمیت این ارتباط را مورد تصویب

مربوط به چگونگی تحقق این رابطه اختصاص یافت. از جمله این نکات تعیین میزان 

حضور هر کلوب و سازمان کارگری در حزب و تعیین شمار عناصر سازمان سراسری 

ت کارگران در کمیته مرکزی حزب سوسیال دموکرات بود. سمینار به دنبال این مصوبا

ساخت که به حزب بپیوندند. در می همه نهادها و انجمنهای کارگری کشور را موظف

به مصوبات مذکور رأی مخالف دادند. ای میان فعالین سرشناس جنبش کارگری عده

 در میان این افراد که عموماً از نقد لیبرال رفرمیستی سوسیال دموکراسی عزیمت

روف تر بود. سمینار با تصویب این نکات از همه مع« Herman Lindqist» کردند می

به کار خود پایان داد و در واقع تکلیف مبارزه طبقاتی پرولتاریا را تعیین نمود!!! تبعیت 

طبقه کارگر سوئد از افقها، انتظارات و راه حلهای سوسیال دموکراسی و انحالل جنبش 

ازیها، تمامی صدر و ذیل کارگر در این راه حلها و دورنما پردهای تودهداری ضد سرمایه

 داد.می کار سمینار را تشکیل

از درون چنین فرایندی پا به عرصه حیات نهاد.  LOسازمان سراسری کارگران سوئد 

این فرایند به نوبه خود از بطن شرائط تاریخی خاصی فراروئید که شاخص ها، 

انترناسیونال و تأثیرات آن بر جنبش کارگری سوئد بسیار قابل تعمق است. ها ویژگی
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بن بست ها، ای و دستاوردهایش، زیر فشار پارهها اول کارگری به رغم تمامی درخشش

و داری بدون اینکه شالوده یک جنبش نیرومند ضد سرمایهها کشمکشها و ناتوانائی

برای محو کار مزدوری را در سطحی سراسری استوار سازد و یا حتی مصالح و 

مؤثر فراهم آورد، به کار خود پایان داده بود. ای ه گونهملزومات واقعی این کار را ب

انحالل انترناسیونال به هر حال و مستقل از هر تعبیر و روایتی که در توضیح علل آن 

داشته باشیم برای کمونیسم و جنبش محو کار مزدوری پرولتاریا یک شکست جدی 

انسان هائی چون  شد. بخش قابل توجهی از طبقه کارگر اروپا، به ویژهمی تلقی

مارکس، انگلس و جلوداران رادیکال این طبقه بگاه تشکیل انجمن بین المللی 

امید داری کارگران، نسبت به پیروزی قریب الوقوع کمونیسم و پایان عمر سرمایه

جدی داشتند. آنان تأسیس انترناسیونال و سازمانیابی سراسری کارگران را نه صرف 

کار مزدی بلکه در عین حال راهکار الزم روز برای غلبه بر یک ضرورت عام پیکار علیه 

کردند. پرولتاریای اروپا در می و کوبیدن آستان سوسیالیسم تلقیداری نظام سرمایه

کاماًل معکوس با امروز، عمالً و مصمم خود را در سنگر توفنده ای آن روز به گونه

ید و برای حصول عاجل این دمیداری حیات سرمایههای مبارزه برای برکندن پایه

کرد. درست بر همین اساس انحالل انترناسیونال نقطه عطفی تعیین می انتظار پیکار

آمد و نوعی عقب نشینی می کننده در تاریخ مبارزه طبقاتی کارگران اروپا به حساب

رساند. این وضعیت می توأم با سردرگمی را در کارنامه کمونیسم طبقه کارگر به ثبت

گردید. روایت سوسیال دموکراتیک از شیوه تولید می فه دیگری نیز تکمیلبا مؤل

سرمایه داری، سوسیالیسم، نقش، اهداف و راهکارهای جنبش کارگری که از یکسوی 

کل مبارزه پرولتاریا و شالوده کار انترناسیونال اول را به دار رفرمیسم منحط سوسیال 

ر قالب انترناسیونال دوم و احزاب سوسیال ساخت و از سوی دیگر دمی بورژوائی آویزان

دموکرات خود را تداوم راه انجمن بین المللی کارگران، سوسیالیسم طبقه کارگر و 

 نمود. می وفادار به آموزشهای مارکس در مبارزه طبقاتی معرفی
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جنبش کارگری سوئد در متن چنین شرائط تاریخی مراحل جنینی رشد خود را آغاز 

، هلند، سوئیسخالف همزنجیران خویش در فرانسه، انگلیس، آلمان،  کرده بود و بر

ایتالیا، بلژیک و برخی جاهای دیگر هیچ فاز چشمگیری از حضور در مبارزه مؤثر 

 طبقاتی، در پشت سر خود نداشت. جنبش کارگری در اینجا، در فضائی چشم

ا با حداکثر وارونه اساسی مبارزه طبقاتی پرولتاریهای گشود که کل مسائل و مؤلفهمی

داری پردازی بر تمامی در و دیوار آن نصب شده بود. همه راهها به ماندگاری سرمایه

گردید می شد. متشکل شدن در مقابل صاحبان سرمایه عمالً اقدامی قلمدادمی ختم

و مفروضات الزم برای تسلیم در مقابل نظام بردگی مزدی را ها که تمهید پیش شرط

راهکاری برای متقاعد کردن بورژوازی به امکان داری مبارزه با سرمایه کرد.می دنبال

همزیستی مسالمت آمیز با طبقه کارگر بود. اعتصاب در مراکز کار و تولید نقش 

سالحی مؤثر برای بازداشتن جنبش کارگری از تمرکز قوای طبقاتی و ورود به جنگ 

بات روز کارگران تضمین شرائط کرد. مطالمی سرنوشت علیه اساس کار مزدی را ایفاء

و بازتولید مطلوب سرمایه اجتماعی را بر گرده خود بار داشت. در ها سودآوری سرمایه

کارگر یکراست شرنگ تلخ های تودهداری این فضا خیزش خودجوش ضد سرمایه

رفرمیسم را در جام زرنمای ممهور با نام سوسیالیسم، به شریان بی قوام جثه ضعیف و 

نمود و راه پرورش، سازمانیابی، افق یابی، آگاهی، استخوانبندی، می خود پمپاژنونهال 

که در داری نیرومندی و بلوغ طبقاتی خود را نه در مسیر کارزار علیه اساس سرمایه

شوره زار پرآفت سوسیال دموکراسی و رفرمیسم و سازش با مناسبات بردگی مزدی 

طبقه کارگر   دن هر چه بیشتر و بیشترکرد. محصول این جهتگیری دور شمی جستجو

سوئد از محور واقعی مبارزه علیه رابطه خرید و فروش نیروی کار و غرق شدن در 

باتالق چون و چرا برای چگونه فروختن نیروی کار خود به سرمایه داران و نظام 

 از درون این فرایند متولد شد و  LOبود. سازمان سراسری کارگران سوئد داری سرمایه
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به نوبه خود نقش بستر، ظرف، فضای آموزشی و داربست پرورش و بلوغ این رویکرد 

 را به عهده گرفت.  بدفرجام 

 و سوسیال دموکراسی LOجنبش کارگری سوئد، 

درس و پراتیک های را در حجره« سوسیالیسم » طبقه کارگر سوئد مبارزه طبقاتی و 

ین جا غسل تعمید شد. برد و افق نمائی سوسیال دموکراسی تلمذ کرد. در هم

محاسبه و « سوسیالیسم» رادیکالیسم طبقاتی وی با سیستم متریک همین فرم از 

مین گذاری گردید. به او گفته شد که مبارزه طبقاتی آری!! سوسیالیسم آری!! 

سرنگونی بورژوازی آری!! حکومت کارگری هم آری!! همه اینها آری!! و سوسیال 

خواهد بود!!! « آری ها» جلودار و افق گشای همه این دموکراسی خود پرچمدار، 

دموکراسی پارلمانی، حق رأی آزاد، داشتن حزب سوسیال دموکرات، داشتن سازمان 

سراسری کارگران، عضویت در این سازمان و حزب، رأی به سوسیال دموکراسی و 

ارگران، تسخیر اکثریت پارلمانی، اصالحات به زیان سرمایه و به نفع بهبود زندگی ک

و نقش مسلط حزب سوسیال دموکرات در برنامه ریزی کار و ها مالکیت دولتی سرمایه

تولید و نظم مدنی و سیاسی و اجتماعی و خیل این مسائل به عنوان پلکان واقعی 

نابودی » و «!! سوسیالیسم» و بزرگراه بدون مخاطره وصول « آری ها» تحقق همه آن 

عضویت  LOکارگر گسترده شدند. عضویت در های دهسرمایه داری!! در پیش پای تو

اتوماتیک در حزب سوسیال دموکرات قلمداد گردید، اکثریت پارلمانی حزب، دولت 

کارگری نام گرفت. مبارزه برای تضعیف احزاب راست تر بورژوازی در پارلمان عین 

 همه این توهمات را به صورت لحظه به لحظه در LOمبارزه طبقاتی اعالم شد. 

  کارگر القاء و آبیاری کرد. های شیارهای مغز و ذهن و زندگی توده

به این ترتیب طبقه کارگر سوئد بر خالف همزنجیران طبقاتی خویش در فرانسه، 

خود را داری انگلیس، آلمان و برخی ممالک روز اروپا تا خواست راه مبارزه ضد سرمایه

مبارزه طبقاتی کورمال کورمال از میان فضای سراسر مه آلود و جاده پرسنگالخ 



 کارگران       یسراسر یهسوئد و اتحاد یجنبش کارگر  /  84

کندوکاو کند، یکباره خویش را با کوله بار مهیبی از دورنماسازیها، راهبردها، رؤیاهای 

عاجل و شیرین و راهکارهای ساده حصول انتظارات، هم پهلو دید. تاریخ حیات وی 

اساساً تاریخ حیات سوسیال دموکراسی شد. فعالین و پیشگامان همین جنبش بودند 

حزب سوسیال دموکرات را بر پا کردند و متقابالً حزب سوسیال دموکرات بود که 

حزب » کارگر سوئد تاریخاً خود را فاقد های را پایه گذاری نمود. توده LO  که

های نیز هیچ زمانی خود را بدون توده«!! حزب طبقه» تلقی نکردند!! و « سیاسی

احساس ننمود!! کارگران سوسیالسم کارگر و نیازمند جلب و جذب و سازماندهی آنها 

را در سوسیال دموکراسی دیدند و لکوموتیو تحول تاریخ را نه انقالب و نه مبارزه علیه 

اساس کار مزدی، که طواف پارلمان و رفرم ممکن و مقدور روز فهمیدند. نخستین 

( فعال سرشناس دست به کار تأسیس سازمان سراسری  Fredrik Sterkyلیدر حزب )

همه تک تک  LOران بود و عناصر ذینفوذ و مؤثر سطوح مختلف تشکیالت کارگ

زبده سوسیال دموکرات بودند. حرف نخست حزب و بنیانگذار سرشناس آن های چهره

 (August Palm به توده ) کارگر این بود که راه انقالب به گورستان است و رفرم های

!!! او به کارگران هشدار داد که راه تنها صراط مستقیم در پهنه جدال با بورژوازی است

سوسیالیسم از پیچ و خم تالش آرام و مسالمت آمیز برای حصول حق رأی همگانی و 

کند و توفیق در این گذر مترادف با عروج به ارتفاعات می احراز اکثریت پارلمانی عبور

 یکی از رهبران حزب سوسیال قدرت و تدارک قوا برای برپائی بهشت موعود است.

او » نویسد: می  August Palm( در تشریح شالوده نظرات  Sven Asplingدموکرات )

در همان لحظه نخست به دکترین انقالب و به تمامی سخنگویان این دکترین پشت 

نمود و ایده انقالب را مردود اعالم کرد. او آرمان سوسیال دموکراسی و راه تحقق این 

د و تصریح کرد که استیفای حق رأی همگانی و آرمانها را برای کارگران توضیح دا

تالش برای اصالحات سوسیالیستی اساسی ترین وظائفی هستند که بر دوش طبقه 
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او جنبش کارگری را به راهی سوق داد که راه رفرمهای  کند.می کارگر سنگینی

   « دموکراتیک و ساختمان جامعه رفاه بود

هر نوع خشونت و رد هر نوع رویکرد انقالبی رفرم، دموکراسی، جامعه رفاه، اجتناب از 

تبدیل به مسائلی شدند که کل فضای استنشاق سیاسی و تمامی تار و پود 

کارگر سوئد را در خود فرو پیچید. سوسیال های اجتماعی و فکری تودههای آموزش

دموکراسی به صورت بسیار جدی در عمق جنبش کارگری و به عنوان نیروی اندرونی 

راند، به پراتیک مبدل ساخت. به می اره پرداز!!! این جنبش آنچه را بر زبانفعال و چ

به سوی ای را باید حتماً اصالح کرد!!! و هیچ دریچهداری کارگران القاء شد که سرمایه

انقالب برای تغییر یا محو آن وجود ندارد. به آنان یاد داده شد که سازمانیابی مبارزه 

و برای جنگ و ستیز داری متشکل شدن علیه اساس سرمایه طبقاتی اساساً مترادف با

با مناسبات کار مزدوری نیست، بلکه برای انجام اصالحات دموکراتیک و گذاشتن 

جامعه رفاه مبتنی بر رابطه خرید و فروش » سنگی بر روی سنگ، در کار ساختمان 

استثمار بر همین اساس زمانی که کارگران زیر فشار شدت « !!! نیروی کار است

سرمایه و بیحقوقی مرگبار ناشی از توحش بورژوازی قادر به تهیه هیچ آلونکی برای 

نه در فشار بر سرمایه،  خویش نبودند، سوسیال دموکراسی به آنها یاد داد که چاره کار 

» ، جلب همکاری بورژوازی برای برپائی این  HSBبلکه در تأسیس نهادهائی از نوع 

ال از همکاری مسالمت آمیز میان کار و سرمایه است. در همین و استقب  «تعاونی ها

راستا برای حل مشکل آموزش اولیه کارگران نیز به جای دمیدن در صور مبارزه 

کارگر بر بورژوازی، یکراست طرح تشکیل های طبقاتی و تحمیل این حقوق اولیه توده

ABF  یز از آن استقبال نمود را در پیش روی کارگران قرار داد. طرحی که بورژوازی ن

  در توسعه آن شریک شد.  TBVو با برپائی 

د فقط با گرایشی در اندرون جنبش کارگری سوئسوسیال دموکراسی به عنوان 

کارگر در گفتگوی مستمر نبود، بالعکس هر سخن او با کارگران سخنی با های توده
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و توسعه و ماندگاری بورژوازی سوئد را همراه داشت. تمکین به آنچه که مصالح رشد 

پروسه بازتولید سرمایه است در همه جا و در همان دقایق نخست تولد سوسیال 

دموکراسی شالوده همدلی این گرایش و لیبرالیسم بورژوازی را استوار ساخته بود. هر 

 دو گرایش در جنبش کارگری فعال بودند، هر دو برای متشکل نمودن کارگران تالش

داری ضرورت اتحاد کارگران در چهارچوب وفاداری به نظام سرمایهکردند. هر دو به می

کارگر به های نمودند. هر دو خواستار آن بودند که تودهمی باور داشتند و از آن دفاع

صورت سازمان یافته نیروی پیاده نظام جنبش اصالحات بورژوازی باشند و مهمتر از 

درهم کوبیدن و سالخی هر جنب و همه اینها هر دو بسیار همدل و همرأی خواستار 

جوش ضد کار مزدی و کمونیستی در میان طبقه کارگر بودند. اختالفات دو گرایش به 

گردید. پیش تر دیدیم که می طور غالب در پرتو مشترکات مهم آنها با صلح و صفا حل

آنان حتی در بحث سازمانیابی جنبش کارگری تا حد قبول یک تشکیالت واحد برای 

طبقه های ن و سرمایه داران پیش رفتند!!! بعدها نیز در شرائطی که هنوز تودهکارگرا

و نه بعنوان «!!! آدمهای بی بضاعت و فاقد استطاعت مالی حق رأی » کارگر بعنوان 

محکومان استثمار و بردگی و بیحقوقی و ستم و شرارت سرمایه از مشارکت در 

 چهره تاریخی و دومین لیدر  Hjalmar Brantingانتخابات پارلمان محروم بودند، 

و جریانات لیبرال بورژوازی که به یمن ها حزب سوسیال دموکرات با آراء شبکه

استثمار کارگران از پول مکفی و حق رأی آزاد!!! برخوردار بودند، پا به عرصه مبارات 

  انتخاباتی گذاشت و وارد پارلمان گردید.

LO به لحاظ موفقیت در جلب  1890سالهای  به ادعای سران سوسیال دموکراسی در

کارگر و سازمان دادن آنان در درون خود به طور نسبی و با توجه به جمعیت های توده

طبقه کارگر سوئد به یک اتحادیه بی نظیر یا حداقل کم نظیر در دنیای روز مبدل شد. 

دانست که حصول حق رأی همگانی در جامعه می حزب سوسیال دموکرات خوب

گسترش مستقیم نقش سازمان سراسری کارگران در تعیین نمایندگان پارلمان  یعنی
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و این به نوبه خود یعنی افزایش بیش و بیشتر شانس حزب برای تسخیر ماشین 

در آینده، چیزی که رهبران سوسیال دموکرات آن را دولت داری دولتی سرمایه

 تمان جامعه رفاه نامکارگری دموکراتیک برای انجام اصالحات سوسیالیستی و ساخ

در پایان دهه یاد شده از صد هزار   LOنهادند. بر اساس آمارها شمار کارگران عضو می

موفق شدند که  LOفراتر رفت و درست بر همین اساس سوسیال دموکراسی و 

 15همگانی سازمان دهند. در روز گرفتن حق رأی   مبارزات بسیار وسیعی را برای

کارگر در کلیه مراکز کار و تولید دست از کار کشیدند و  120000، بیش از 1902می

اعالم داشتند که تا زمان الغاء شرط ثروت برای مشارکت در انتخابات همگی به 

اعتصاب ادامه خواهند داد. مقاومت مراکز قدرت با گسترش اعتصاب کارگران مواجه 

لیبرال های و تظاهرات خیابانی اعتصابات را تکمیل کرد. بخشها شد، میتینگ

بورژوازی نیز به سیاق گذشته با سوسیال دموکراسی همصدا شدند و باالخره محافظه 

کاران در قدرت مجبور گردیدند که در مقابل اراده کارگران سر تسلیم فرود آورند. 

از شکست را هم ای طبقه کارگر سوئد موفق شد، اما در بطن موفقیت خویش صفحه

تی خود ورق زد. آنان صاحب حق رأی شدند و تردیدی در تاریخ حیات مبارزه طبقا

کردند. می نیست که باید برای گرفتن این حق هر چه وسیع تر و نیرومندتر مبارزه

به جای آنکه سکوی خیزشی برای تعرض « حق رأی» مشکل اساسی آن بود، که این 

دی بر نیرومندتر آنها علیه سرمایه شود، به طوقی برای قبول جاودانگی بردگی مز

گردن آنها مبدل گردید. حق رأی در نظام کاپیتالیستی ابزاری برای سلب تمام و 

کمال حق کارگر در پایان دادن به موجودیت این مناسبات است. اما از دید جنبش 

آگاه ضد کار مزدی گامی در پیشبرد مبارزه و عروج از سنگری به سنگر دیگر برای 

ارتر علیه بردگی مزدی است. آنچه در مورد سازمان دادن مبارزه آگاهتر و افق د

هر جا که کارگران گرفتن این  ،کارگران سوئد رخ داد، یا به عبارتی پر شمول تر

را در خارج از روند رویکرد ضد کار مزدی دنبال کردند، الجرم بر روی قدرت « حق»
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اربست خود پل بستند و این توانائی و ظرفیت و قدرت را در دداری پیکار ضد سرمایه

رفرمیسم بورژوائی منحل ساختند. کارگران سوئد در معیت حزب سوسیال دموکرات 

گرفتند و همزمان به بورژوازی تعهد دادند که به جای « حق رأی» چنین کردند. آنان 

و به جای تمرکز قوای طبقاتی خود در مصاف با داری مبارزه علیه اساس سرمایه

رأی خواهند آمد و های سیار آزاد!!! پای صندوقسرمایه هر چند سال یکبار به صورت ب

بسیار دموکراتیک و مسالمت آمیز به بورژوازی رأی خواهند داد تا نظم ای به گونه

تولیدی و سیاسی و اجتماعی رابطه خرید و فروش نیروی کار و مصالح سودآوری 

 را بر شرائط کار و زندگی و کل هست و نیست اجتماعی آنها تحمیلها سرمایه

    نماید.

این نکته قابل تعمق است که بورژوازی سوئد به رغم تمامی تحجر نهادین تاریخی و 

طبقاتی خویش، اهمیت مماشات با اصالحات سیاسی سوسیال دموکراسی و خلوص 

را بسیار خوب درک کرده داری انطباق این اصالحات با منافع روز و آتی نظام سرمایه

کارگر سوئدی، یا به بیان دیگر جمعیتی   300000سال پس از این تاریخ  7بود. 

در همه نقاط   LOبه فراخوان  1902برابر شمار کارگران اعتصابی سال  3نزدیک به 

ساعت  48مختلف کشور دست از کار کشیدند تا مطالبات نازل و اولیه خود مشتمل بر 

اعتصاب با همه کار در هفته و افزایش دستمزد را بر سرمایه داران تحمیل نمایند. این 

های وسعت و کثرت کارگران شرکت کننده توسط بورژوازی در هم شکسته شد. توده

خود نشدند. سرمایه داران به صورت های کارگر موفق به حصول هیچکدام از خواسته

فرمان ختم اعتصاب و ای بدون رسیدن به هیچ نتیجه  LOجدی مقاومت نمودند و 

نمود. بورژوازی با درایت انسان ستیزانه طبقاتی خود  بازگشت کارگران به کار را صادر

فرق میان این دو اعتصاب را بسیار خوب تعمق نموده بود. اعتصاب دوم با اینکه صرفًا 

به شدت با مقاومت   ناظر بر بهبود شرائط کار و معیشت و زمان کار کارگران بود

اینکه یک مطالبه سیاسی در عین  اولسرمایه داران و دولت مواجه گردید، اما اعتصاب 
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کرد نه فقط با مقاومت حاد بورژوازی رو به رو نشد که حتی بخشی از می را دنبال

نسخه پیچی حزب سوسیال بورژوازی نسبت به آن سمپاتی نشان داد. این اعتصاب 

طبقه کارگر در پارلمانتاریسم داری برای انحالل قدرت پیکار ضد سرمایه دموکرات

کرد، به می کارگران به ماندگاری بردگی مزدی را با خود حملبورژوازی و تمکین 

همین دلیل کنار آمدن با مانیفست آن هر چند نوعی عقب نشینی در مقابل جنبش 

کارگری و متضمن سست شدن بندهای دیکتاتوری بود، اما برای بورژوازی عملی 

های اما با دادهدر همین داربست ای گردید. محاسبهمی عقالنی و حزم اندیشانه تلقی

مختلف برای سوسیال دموکراسی نیز مطرح بود. در اینجا نیز اعتصاب اول استقرار 

کرد و به همین دلیل برای پیروزی می شالوده قدرت حزب سوسیال دموکرات را دنبال

در  گرفت. پافشاری بر خواباندن چرخ تولید می الزم صورتهای آن، همه چاره اندیشی

خیابانی و سازمان دادن مقاومت های یل اعتصابات با خیزشسطحی سراسری، تکم

برای مدتی طوالنی، همه و همه در دستور کار قرار داشت. عکس قضیه در مورد 

کرد. ترجیع بند حرف می چگونگی اجرا و پیشبرد مسائل مربوط به اعتصاب دوم صدق

مسالمت  ید بر کارگر باهای و زعمای سوسیال دموکراسی این بود که توده  LOسران 

 Lugn och Diciplinerade)  نظمهای جوئی و وفاداری به باالترین پرنسیپ

former )   !!!پافشاری نشان دهند  

طبقه کارگر سوئد در فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و کالً فکری معینی 

 ، در ساختار حیات طبقاتی LOکه سوسیال دموکراسی و سازمان سراسری کارگران 

« حق رأی همگانی»وی ایجاد نموده بود، پیروزی حزب سوسیال دموکرات در حصول 

را پیروزی جنبش خویش پنداشت!!! و این پیروزی!!! را گامی در صعود به پلکان قدرت 

هیچ درسی برای تعمیق مبارزه  1909تصور کرد. از شکست اعتصاب سپتامبر سال 

اسی اعتصاب یعنی گریز از اعمال خویش نیاموخت، نقاط ضعف اسداری ضد سرمایه

قدرت مؤثر طبقاتی علیه سرمایه، پای بندی به مسالمت و نظم و قانونیت و اصول 
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بردگی مزدی و سازمانیابی مبتنی بر حق مداری و حقانیت استثمار کاپیتالیستی را 

به وی تفهیم نمودند   LOاصالً در زمره دالیل شکست ارزیابی ننمود، بالعکس سران 

ید در چهارچوب همین نظم و قانونیت و قانونمداری راه تحقق آمال و نیل به که با

زندگی مرفه را پیدا کرد. سوسیال دموکراسی همه جا در پیش روی وی بساط موعظه 

پهن نمود و سران حزب بر باالی همه منابر وعظ در گوش او خواندند که مشکل کار 

و باید برای رفع این محدودیت است   «حق رأی» در ناقص بودن و محدود ماندن 

مبارزه را در جمیع جهات و در میان همه اقشار اجتماعی عمق و بسط داد. سرانجام 

موفق به تشکیل دولت شد و  1920حزب سوسیال دموکرات در انتخابات سال 

  کارگر سوئد پیروزی حزب را به عنوان پیروزی طبقه خود جشن گرفتند!!! های توده

و سوسیال دموکراسی نکات بسیار   LOارگانیک و اندرونی میان در زمینه رابطه 

وجود دارد که درک تاریخ جنبش کارگری سوئد بدون تعمق آنها ای ظریف و پیچیده

هر کارگر عضو این سازمان به صورت   LOهیچ آسان نیست. بر اساس اساسنامه 

حال او به شد، اما درست در همان می اتوماتیک عضو حزب سوسیال دموکرات نیز

به عنوان سازمان سراسری این کارگران باید سنت  LOعنوان عضو این تشکیالت و 

کردند!! معنای واقعی این می اجتناب از حضور مستقیم در مبارزه سیاسی را رعایت

ارتباط و معیارهای سیاسی و طبقاتی متناظرش این بود که کارگر به عنوان کارگر و 

کارگر نباید هیچ تمایلی به مبارزه سیاسی های تودهتشکل کارگری به عنوان تشکل 

داند و می نشان دهند. مبارزه سیاسی کار حزبی است که خود را حزب کارگران

کارگر در این مبارزه از طریق صف بندی آنها در پشت سر این حزب های دخالت توده

کارگر و گردد!!! می و فرامین صادره حزبی تأمین و تضمینها و اطاعت از سیاست

سکاندار امور سیاسی و مبارزه   تواندمی طبقه کارگر تنها در چهارچوب عضویت حزبی

و شفاف در گستره سیاست معینی که قرار است  سیاسی گردد!!! و به زبان بسیار ساده 

تواند میدان دار می پاسدار نظم تولیدی و مدنی و اجتماعی و سیاسی سرمایه باشد
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کارگر در خارج از مدار سیاستهای تعیین شده حزب های دهمبارزه سیاسی شود!!! تو

سوای فروشنده نیروی کار هیچ موجود دیگری نیستند و هیچ حق و حقوق دیگری به 

گیرد. آنان در بیرون از این مدار فقط حق دارند که به عنوان عضو نمی آنها تعلق

دست به مبارزه صنفی اتحادیه کارگری در دایره تصمیم گیریها و رویکرد این اتحادیه 

معطوف به ای و سندیکالیستی بزنند. مبارزه آنها در آخرین برد اجتماعی خود مبارزه

تعیین حد و حدود بهای بازتولید نیروی کارشان خواهد بود و هیچ ربطی به هیچ نوع 

دخالتی یا اظهار نظری پیرامون چگونگی برنامه ریزی کار و تولید حتی برنامه ریزی 

تی کار و تولید نخواهد داشت!!! این جوهر کالم سوسیال دموکراسی در کاپیتالیس

ر و ذیل همان بود و این دقیقاً درونمایه و صد تعریف رابطه خود با جنبش کارگری

پنداری است که از پایان قرن نوزدهم تا امروز در همه نقاط دنیا در اشکال مختلف و 

ال دموکراسی توسط رفرمیسم راست در بسیاری موارد حتی زیر علم و کتل نقد سوسی

و چپ و به ویژه از طریق دومی در جنبش کارگری بین المللی تبلیغ و تنفیذ شده 

است. دکترینی که از مجاری انترناسیونال دوم و احزاب سوسیال دموکرات اروپای 

غربی و شمالی به بلشویسم و جنبش کارگری روسیه راه یافت و سپس از طریق 

ن شکست انقالب اکتبر به ترجیع بند نظریه پردازیهای ناسیونال چپ کمینترن و وارثا

کشورهای شرق و امریکای التین و به راهکار تسلط گروههای ناسیونالیستی بر جنبش 

  کارگری این ممالک تبدیل گردید. 

 LO  کارگر سوئد را به دار استنباط فوق از جنبش طبقاتی، سازمانیابی این های توده

حلق آویز داری ه اش با مبارزه طبقاتی و سوسیالیسم و ستیز با سرمایهجنبش و رابط

کرد و برای طبقه کارگر اسکاندیناوی سنت شد که کل موجودیت و قدرت مبارزه 

سیاسی و طبقاتی خود را یکجا در باتالق پای بندی به میثاق سوسیال دموکراسی 

م این آموزش را تکمیل منحل و مضمحل سازد. حزب سوسیال دموکرات نیز گام به گا

نمود. به کارگران گفت که همه راهها در درون همین نظم اجتماعی موجود برای تأثیر 
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باز است. برای این کار فقط باید نهادها و داری گذاری بر چند و چون مناسبات سرمایه

سازمانهای خاص آنها را ایجاد نمود. نهادها و ارگانهائی که همگی در خدمت جاودانه 

باشند، اما با می تن کار مزدوری هستند. همه و همه آلترناتیو مبارزه طبقاتیساخ

را با زندگی راحت تر و مرفه تر به داری توان توافق نظام سرمایهمی آویختن به آنها

دست آورد!!! سوسیال دموکراسی تصریح کرد که باید برای احقاق هر حقی خواستار 

نهاد برابری زن و مرد!! نهاد همبستگی بین ایجاد نهادی شد. نهاد رفع تبعیض!! 

حقوق مستأجران، کانون حمایت از  المللی!! نهاد حقوق کودکان!! نهاد دفاع از

عریض و طویل جوانان، بازنشستگان، معلوالن، زنان، های قومی، سازمانهای اقلیت

سالمندان و صدها تشکیالت و ارگان و نهاد دیگر که هر کدام نقش یک بدیل 

یستی و تسلیم طلبانه را برای سنگرهای مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی کارگران رفرم

و سوسیال دموکراسی آموختند که اینقدر   LOکارگر از های به عهده گرفتند. توده

که   جوراجور با بورژوازی وجود دارد برای چانه زدنهای  و خم   مجاری متنوع پر پیچ

نباید مشغله ذهن داری علیه اساس سرمایهای اساساً هیچ نیازی به هیچ نوع مبارزه

 هیچ کارگری بشود. 

سوسیال دموکراسی بر پایه چنین تدارک و بستر سازی در جنبش کارگری 

نی خود را به پیش برد. چند سال پس از حصول و تثبیت حق رأی همگاهای سیاست

ت طبقه کارگر با وثیقه کردن فازهای دیگری از مبارزا سال به باال، 24  برای افراد

موفق شد که موانع سر راه مشارکت وسیع کارگران در انتخابات پارلمان را از میان 

بردارد. جمعیت زنان نیز از حق رأی برخوردار شد و این امر همانگونه که باالتر دیدیم 

الزم برای تشکیل دولت توسط حزب سوسیال دموکرات را تأمین کرد. های پیش شرط

جریان یک نطق  در  Per Albin Hanssonاریخ لیدر معروف حزب سال پس از این ت 8

های بسیار مهیج انتخاباتی حرف اول و آخر سوسیال دموکراسی را برای کل توده

پیرامون جامعه، دولت و کمونها به عنوان » کارگر بطور کامالً شفاف باز نمود. او گفت: 
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(  Folkhemmetردم ) ( خانه مDen gemmensamma hemmetارکان خانه مشترک ) 

مختلف صحبت کرده ایم، های ( به مناسبتmedborgarhemmet خانه شهروندان )

کنم که گزینه بنیادی جامعه ما اشتراک و احساس مشترک است. خانه می من تأکید

شناسد. هیچ فردی نمی زیبا و خوب ما هیچ کس را فرادست و هیچ انسانی را فرودست

ذلت هیچ کس را وجه  کند. نمی دی را فرزند خوانده تلقیرا نازپرورد و هیچ شهرون

 کند، تاوان مکنت هیچ فردی را با بی مکنتی دیگرینمی الضمان عزت هیچ کس

پردازد. در این خانه همگانی قدرتمند و ضعیف نخواهیم داشت و بسرانجام اینکه نمی

این خانه واقعی زندگی مشترک ما در های اندیشی و همکاری پایه همسانی، هم

 « خواهد بود

Per Albin Hansson سال حضور سوسیال  8گفت که می با نطق خود به کارگران

دموکراسی در ماشین دولتی ما را به ارض موعود یا همان جامعه رفاه سوسیالیستی 

نزدیک ساخته است. طبقه کارگر سوئد با کسب حق رأی، با داشتن حزب سوسیال 

ضروری های پیش شرط  LOازمان سراسری خویش دموکرات و با متحد شدن در س

رفع همه مشکالت معیشتی و رفاهی و سیاسی و برپائی جامعه آرمانی خود را به دست 

کنیم به برکت سوسیال دموکراسی خانه می که در آن زندگیای آورده است. جامعه

مشترک همه شهروندان خواهد شد!!! همه در این جامعه از احساس مشترک و 

 گردند!!! فرودست و فرادست در غم و شادی هم شریکمی ات همگون برخوردارامکان

را میان خود تقسیم خواهند نمود!!! فشرده ها شوند!!! و همگان تمامی عزت و ذلتمی

آن بود که موجودیت مناسبات کار مزدوری هیچ تعارضی با   Per Albin Hanssonپیام

د!!! فروشنده نیروی کار بودن و از هر نوع سوسیالیسم و جامعه رفاه سوسیالیستی ندار

دخالتی در سرنوشت کار و تولید خود ساقط بودن به هیچوجه نقیض استقرار جامعه 

انسانهای برابر نیست!!! سرمایه دار و کارگر نه انسانهائی با منافع متضاد که بسیار هم 

حب سرمایه مشترک المنافعند!!! برده مزدی بودن مترادف با تحمل ذلت نیست و صا
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آورد!!! هر دو شهروند جامعه اند، هر دو حق رأی دارند و هر نمی بودن نیز عزتی پدید

بسیار ای سوسیال دموکراسی در آتیه  باشند!!!می دو همکار، همفکر و همسان هم

 با این مشخصات را ارزانی همه شهروندان خواهد ساخت. ای نزدیک جامعه

دموکرات در زمانی این حرفها را با کارگران در  شنیدنی است که لیدر حزب سوسیال

نهاد که هنوز طبقه کارگر سوئد به لحاظ تحمل شدت استثمار و بیحقوقی و می میان

منبعث از نظام بردگی مزدی حتی در قیاس با های به دوش کشیدن بار محرومیت

کارگران کشورهای اروپای غربی هیچ وضع بهتری نداشت. شاید حق انعقاد 

وی بود که دولت ای دادهای دستجمعی کار تنها دستاورد مبارزات اتحادیهرقرا

سوسیال دموکرات با تبدیل آن به مصوبه پارلمان، طبقه کارگر سوئد را سخت وامدار 

دید. با این وصف قرار بر این بود که عروج سوسیال دموکراسی به می  LOحزب و 

لید حل همه معماها تلقی گردد و مسند قدرت دولتی سرمایه داری، برای کارگران ک

کرد. اما طنز تاریخ این بود که می سخنان رهبر حزب نیز باید همین توهم را القاء

درست در همین دوره حیات پارلمان و در پیش و پس روزهای ایراد همین نطق 

پرهیجان تاریخی، ناگهان احزاب راست تر سرمایه و رقبای درون طبقاتی حزب 

به سرعت برق از سوسیال دموکراسی پیشی گرفتند. ضرب المثل سوسیال دموکرات 

گریبان سران حزب را چنان گرفت که « چاه کن همیشه در بن چاه است» معروف 

کرد. اینان سالهای زیادی با تمامی می خالصی از شر آن صرف انرژی زیادی را طلب

کارگر سوئد های توش و توان خویش برای ایجاد نفرت از کمونیسم در میان توده

روز اول ماه مه یا هر مانیفست و مارش و صف آرائی های تالش نموده بودند. نطق

بود!!! سخنرانیها به « شرارت کمونیسم» طبقه کارگر برای آنان تریبونی جهت توصیف 

 شد. قسمت نخست با سب و لعن کمونیسم شروعمی طور معمول از سه بخش تشکیل

افتخارات عظیم سوسیال دموکراسی را در کار انفصال  رفت ومی گردید و به پایانمی

 و کارنامه درخشان این گرایش در مبارزه با کمونیسم را جنجالها از راه کمونیست
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کرد. بخش دوم برای حمله به احزاب محافظه کار و راست تر و مرتجع تر بورژوازی می

یال دموکراسی شد و باالخره قسمت سوم به تشریح افتخارات سوسمی تخصیص داده

روز یا سال های به عنوان تنها پرچمدار رهائی طبقه کارگر جهانی و گزارش فعالیت

 پرداخت. می وی در این راستا

ساله  13در دنیا شاهد سیر حوادثی بود که در درون آنها پروسه  30پایان دهه 

 شکست انقالب اکتبر به استیالی قهرآلود بورژوازی بزرگ روس در جامعه روسیه

گردید. منازعات طوالنی مدت گرایشات مختلف در درون حزب بلشویک می منتهی

«!!! سوسیالیستی» پیرامون چگونگی بازسازی اقتصاد کاپیتالیستی یا به زعم خود آنان 

همه مراحل خود را پشت سر نهاد و از سطح مباحثات حزبی به کارزار قهرآمیز منتقل 

در همه جا به پا ساخت و رعب و وحشت حمام دار را های گردید. جناح پیروز چوبه

همگان را در خود فرو پیچید. سوسیال دموکراسی کالً « کمونیسم »خونها در زیر نام 

و از جمله در سوئد بر آن بود تا سیر این رخدادها را سند حقانیت مدعای خویش در 

آنان نیز در  کارگر سازد، اما رقبا بسیار هوشیارتر و زیرک تر بودند.های میان توده

تمامی سالهای کشمکش با سوسیال دموکراسی و در همه میدانهای رقابت سیاسی و 

پارلمانتاریستی با حزب سوسیال دموکرات تالش کرده بودند تا سب و لعن حزب علیه 

کمونیسم را به عنوان شمشیر دو دمی علیه خود سوسیال دموکراتها هم به کار گیرند. 

وجود سوسیال دموکراسی برای آنان « وردند و هم از آخورخمی هم از توبره»اینان 

مائده آسمانی بود زیرا که بسیار موفق تر از خود آنان، کارگران را از جنبش ضد 

ساخت. اما تحمل می و برای لغو کار مزدی و کمونیسم دور و بیگانهداری سرمایه

الیستی را نوعی همین گرایش برای آنان ناخوشایند بود، زیرا حتی رفرمیسم سندیک

کردند و مماشات با آن را مگر در شرائط می کارگر تلقیهای امتیاز خواهی توده

آوردند. احزاب محافظه کار و راست بورژوازی بر نمی اضطرار و اجبار مطلوب به حساب

همین سیاق تالش داشتند که در اذهان عمومی، کمونیسم و سوسیال دموکراسی را 
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قلمداد کنند و در این راستا تبلیغات دومی علیه اولی را به  مختلف یک سکههای رویه

سالحی علیه هر دوی آنها مبدل سازند. بورژوازی محافظه کار و راست سوئد در 

از همین شیوه حداکثر موفقیت را به چنگ آورد. احزاب راست  1928انتخابات سال 

دند، آنان تمامی گرد و تر، با بیشترین علم و کتل وارد میدان کارزار انتخاباتی گردی

خاک مسموم تبلیغاتی سوسیال دموکراسی علیه کمونیسم در میان کارگران و تمامی 

تأثیرات مخرب این تبلیغات را یکجا علیه کمونیسم و حزب سوسیال دموکرات به کار 

کارگر نسبت به کمونیسم را که محصول سالیان های گرفتند. بدبینی و تردید توده

داد، می ل دموکراسی بود، با رجوع به آنچه در شرائط روز روسیه رخدراز تالش سوسیا

وثیقه جار و جنالهای انتخاباتی خود ساختند، سوسیال دموکراسی را نیز از سالله 

کمونیسم قلمداد کردند و کارنامه تیم استالین و بورژوازی بزرگ روس را به همه 

ان از این طریق شکستی احزاب سوسیال دموکرات هم تعمیم دادند. محافظه کار

 Den) های سخت بر سوسیال دموکراسی تحمیل نمودند و در این گذر همه وعده

gemmensamma hemmet (،)Folkhemmet (و ) medborgarhemmet آقای )Per 

Albin Hansson  .نیز تا اطالع ثانوی به دار زمان آویزان گردید   

«!!! بی دولت» کارگر سوئد های ون خزید و تودهیسوسیال دموکراسی به اپوزیس

گردیدند. پائین تر توضیح خواهم داد که باخت حزب سوسیال دموکرات به طور واقعی 

پلکان پیروزی این جریان بود، اما طبقه کارگر سوئد کفاره توهم خود به رهبران حزب 

را به بدترین وجهی پرداخت نمود. کارگران در عمق مه  LOو اتحادیه سراسری 

و برای محو کار داری تیره و تاری که علیه هر نوع مبارزه ضد سرمایههای آلودگی

مزدی توسط سوسیال دموکراسی و کل بورژوازی بر هم انباشته شده بود و در سیاهی 

پیچید، حمایت خود از می رعب و وحشتی که از نام کمونیسم جنبش آنها را در خود

تعدیل کردند و متعاقب آن احزاب حزب سوسیال دموکرات را به نفع محافظه کاران 

راست تر سرمایه با احراز مجدد نقش مسلط در ماشین دولتی، با تمامی قوا به جان 
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کارگر افتادند. جمعیت انبوهی بیکار به شمار کثیر بیکاران قبلی اضافه های توده

گردید. گرسنگی و فقر و بی مسکنی و بی بهداشتی و سایر تنگناهای مرگبار زیستی و 

تماعی بیش از پیش زندگی طبقه کارگر را در کام خود فرو برد. کارگران وسیعاً اج

تاریخی ترین اعتصاب  1931سال می ماه 14و مقاومت زدند. آنان در دست به مبارزه 

سازمان دادند. این اعتصاب با تهاجم توحش بار نیروهای  (  Ådalenرا در شهر )  دخو

 6رای نخستین بار در تاریخ جنبش کارگری سوئد مواجه گردید. بداری نظامی سرمایه

بورژوازی قرار گرفتند و جان خویش را از دست های کارگر اعتصابی آماج گلوله

  دادند. 

( با کمال تأسف به بهاران جنبش ضد کار مزدی هیچ کمکی  Ådalenخون کارگران ) 

و طبقاتی نرساند. این جنبش با تمامی نیرو و جوشش در بنمایه حیات اجتماعی 

 کارگران همه جا اسیر آفت مرگزای سوسیال دموکراسی بود. در هر کجا که

خواست کورسوئی بر مبارزات کارگران ساطع سازد، ناگهان فریاد رهبران حزب و می

 قطب شمال تا آبهای خلیج بالتیک در فضا فراهای از همه سو و از کرانه LOسران 

برگ  Ådalenکشتار کارگران «. ب باشیدآمدند مواظها کمونیست» پیچید که می

برنده سوسیال دموکراسی در بازار سیاه رقابت بخشهای مختلف بورژوازی شد. خون 

سوسیال دموکراسی عاشورای   و LOکارگران مرغزار قدرت حزب را آبیاری کرد. سران 

ساختند. جنبش  کشتگان را میثاق عروج مجدد حزب به صفه پارلمان سرمایه 

زیر فشار سموم تولید شده ضد کمونیستی در  1928ند که در انتخابات کارگری سو

کارگاههای فکر و فرهنگ سرمایه و از جمله آموزشهای دیرینه سوسیال دموکراسی 

حتی نسبت به حمایت از حزب نیز بدبین شده بود، اینک با تجربه حمام خون 

شور و ولع به پای  داد. بامی هارترین بخشهای سرمایه از وحشت مرگ به تب رضایت

شتافت تا نقش محافظه کاران را در برنامه ریزی کار و تولید و نظم می صندوقهای رأی

اجتماعی و مدنی و سیاسی سرمایه کمی تعدیل کند و کفه سوسیال دموکراسی را در 
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این گذر سنگین تر سازد!!! واقعیت تلخ این است که طبقه کارگر سوند در گرد و غبار 

سوسیال دموکراسی به چنان موقعیتی سقوط نموده بود که در های بافی متراکم توهم

های پیچ و خم کشاکش با سرمایه سوای افت و خیز میان راه حلها و افق تراشی

اندیشید. حزب سوسیال دموکرات نمی جناحهای مختلف بورژوازی به راه چاره دیگری

را یکجا به نفع خود   Ådalenبا بهره گیری از همین شرائط، حاصل کشتار کارگران 

به عنوان بزرگترین حزب سیاسی و مطابق معمول  1932درو کرد و در انتخابات سال 

 Sverigesزیر نام حزب سوسیال دموکرات کارگری با کمک اتحادیه دهقانان سوئد ) 

Bonde Förbundet .بر تخت قدرت سرمایه جلوس نمود )            

ر حزب را به قدرت برگرداندند و به سیاق رایج مطابق کارگر سوئد بار دیگهای توده

به سر کار بازگشتند، تا با فروش نیروی کار خود    LO دستور سازمان سراسری خود 

خویش دست و پا کنند. های در بازار پررقابت سرمایه، شاید قوت الیموتی برای بچه

دی سرمایه را آغاز سران سوسیال دموکراسی نیز کار برنامه ریزی نظم سیاسی و تولی

اقتصاددان معروف حزب عهده دار حل و فصل  Ernest Wigforssنمودند. این بار آقای 

را به ای شد. او و کالً حزب خیلی سریع موضوعات تازهداری مسائل اقتصادی سرمایه

جلو صحنه سیاست سوق دادند. قبل از هر چیز به سرمایه داران و احزاب محافظه کار 

یم کردند که باید چگونگی بازتولید نیروی کار کارگران را با نگاهی بورژوازی تفه

عیش عاجل را »درازمدت تر مورد تعمق قرار دهند، باید بورژوازی عاقبت نگر باشند و 

به هم نیاالیند. اگر قرار است از خطر کمونیسم و انقالب و « با خطر محنت آجل

ید هزینه این مصونیت را هم جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر مصون بمانند، با

 پوش کارگران خالصهنیروی کار فقط در نان و آب و تن بپردازند. بهای بازتولید

شود، آموزش و مسکن و درمان و بهداشت آنها نیز بخشی از همین بهای بازتولید نمی

است. باید مخارج الزم برای تضمین نسبی این امکانات را هم تقبل کرد. به بیان 

داری ید مکان رفرمهای سوسیال دموکراتیک در ماندگارسازی نظام سرمایهروشن تر با
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را خوب بفهمند و با آن تفاهم نشان دهند. سوسیال دموکراسی سپس روی خود را به 

بیکاری بلیه کمبود رشد صنعتی و انباشت » سوی کارگران برگرداند و اعالم داشت که 

به توسعه انباشت سرمایه همت گماریم!!! ناکافی سرمایه است!!! برای رفع بیکاری باید 

 Ernestو این امر نیازمند اصالحات، کار بیشتر و احساس مسؤلیت جمعی است!!

Wigforss   با شعار انباشت افزون تر به مثابه پیش شرط رفاه بیشتر و اشتغال وسیع

 تر، برنامه کار خود را آغاز نمود. او سپس سیاست مالیاتی جدیدی را پیش کشید که

رفاه عمومی شهروندان باشد. بهبود وضعیت مسکن کارگران نیز به های قرار بود پایه

  مثابه بخشی از برنامه کار دولت اعالم گردید. 

را در تاریخ حیات جنبش ای دوره بسیار حساس و تعیین کننده 40و  30های دهه

ادی سال کند. شروع این دوره با وقوع بحران عظیم اقتصمی کارگری سوئد تعیین

جنگ شوم های ، عروج نازیسم و فاشیسم در اروپا و سپس زبانه کشیدن شعله1933

امپریالیستی دوم مقارن است. در این سالها بیکاری، بی خانمانی، حمام خون، 

آنها را های کارگر و زن و بچهها آدم سوزی زندگی میلیونهای گرسنگی، جنگ و کوره

راند. در چنین شرائطی حزب می تباهی مطلق فرو در اروپا و در همه نقاط دنیا به

و اجرای برنامه هائی روی نهاد که برای ها سوسیال دموکرات سوئد به اتخاذ سیاست

های و برای سنگین تر شدن هر چه بیش و بیشتر بار توهم توده LOاین حزب، برای 

ز بود. کاماًل سرنوشت ساای کارگر نسبت به سوسیال دموکراسی و جنبش اتحادیه

احتراز از همسوئی علنی و رسمی با هر کدام از ائتالفهای دو سوی جنگ به رغم 

سودجویانه با هر کدام آنها حتی با نازی ها، به اجرا نهادن برنامه های همکاریای پاره

( اختصاص عواید ناشی از 1932جدید مالیاتی و باالبردن میزان مالیات بر دارائی ) 

سیع سرمایه، تصویب قانون بیمه بیکاری و پرداخت بخشی از مالیاتها در انباشت و

، تصویب وام 1934 در( Arbetslöshetsförsäkring)  حقوق ایام اشتغال به بیکاران

( قانون مراقبت از  Folkpensionمسکن کارگران، بهبود وضعیت بازنشستگان ) 
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قانون کمک  ( Förebygga mödre och barnvårdصیانت از حقوق مادران )  کودکان و

 Bidragsförskott till اند اجتماعی به زنان دارای فرزند که از همسران خود جدا شده

ensanstånde mödrar)) دو هفته مرخصی ساالنه برای تمامی شاغالنSemesterlag) )

( قانون ممنوعیت اخراج زنان از Folktandvårdقانون تضمین سالمتی دندان افراد )

 Lag om förbud mot avskedandet av kvinna på) ج یا بارداری کار به دلیل ازدوا

grund av äktenskap eller havendeskap و برخی اصالحات دیگر را به اجراء )

گذاشتند. این اقدامات در شرائط خاص آن روز اروپا و در روزهائی که همه چیز در 

کارگری سوئد را  سوخت، جنبشمی لهیب جنگ و توحش میان دولتهای امپریالیستی

راند. این می فروای هر چه بیشتر در ورطه توهمات سوسیال دموکراتیک و اتحادیه

شد زمانی که صفیر سرخ کمونیسم و می توهمات بطور مسلم متراکم و متراکم تر

رسوبی رفرمیسم بین های انترناسیونال اول در البالی الیهداری مانیفست ضد سرمایه

دولتی پیروز در روسیه خود را میراث دار داری بود، سرمایه الملل دوم خاموش شده

خواند، تمامی جنایات بخشی از بورژوازی جهانی به حساب می انقالب کارگری اکتبر

گردید. کمینترن زیر نام پرولتاریا و می کمونیسم و جنبش ضد کار مزدی تثبت

ر ممالک دنیا را سوسیالیسم، جنبش کارگری کشورهای شرق و امریکای التین و سای

کارگری های ساخت و باالخره اتحادیهمی سواره نظام مطیع بخشی از سرمایه جهانی

در « میهن» کردند که برای دفاع از مرزهای می کارگر اروپا اخطارهای غرب به توده

علیه کارگران سایر نقاط جهان جنگ کنند. پیشبرد « خودی» کنار بورژوازی 

در درون یک  LOفوق توسط سوسیال دموکراسی و ی هاسیاستها و تحقق ایده

وضعیت تاریخی و بین المللی با مشخصاتی که گفتیم، در فاصله مرزهای کشوری که 

از لحاظ اقتصادی و رشد صنعتی موقعیتی نازل تر از ممالک اروپای غربی داشت، برای 

و سایر جوامع کارگری که در قیاس با طبقه کارگر فرانسه و انگلیس و آلمان های توده

غربی نقش چندانی در مبارزه طبقاتی ایفاء نکرده بود، تا حدود زیادی جذاب و 
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آمد. این امر به نوبه خود در متوهم نمودن بیش و بیشتر می فریبنده به نظر

کرد و دست رفرمیسم می پرولتاریای سوئد به سوسیال دموکراسی نقشی جدی بازی

ساخت. سیر می کارگری بیش از گذشته بازرا برای تسلط بر جنبش ای اتحادیه

و به سود سوسیال دموکراسی داری حوادث به زیان جنب و جوش رادیکال ضد سرمایه

رفت و پروسه انحالل اعتراضات و مبارزات طبقه کارگر در می و اتحادیه گرائی به پیش

      گرفت. می رفرمیسم سندیکالیستی شتاب

 (Saltsjöbadsavtal)   «قرارداد شناگاه دریاچه نمک  » 

خاموش  برای   LOبه رغم تالش همه سویه سوسیال دموکراسی و  30و  20های دهه

طبقه کارگر، باز هم جامعه سوئد داری هر اعتراض ضد سرمایههای ساختن شراره

، 1909نفری سال  300000کارگری بود. اعتصاب های جنب و جوشای شاهد پاره

سال پیش آن، رویکرد آنارکوسندیکالیستی بخشی از نفری چند  120000اعتصاب 

دیگر، در زمره های نمونه و  LO شکست آفرین های کارگران در انتقاد از سازشکاری

این حوادث بودند. حزب سوسیال دموکرات و سران اتحادیه سراسری کارگران با اینکه 

آنها  نسبت به وقوع  م در کنترل همه این رخدادها به اندازه کافی موفق بودند اما باز ه

دلخوشی چندانی نداشتند. اعتصاب در پرسپکتیو اجتماعی اینان نه سالحی برای 

برای جلوگیری از هر نوع صف آرائی ای شلیک در دست کارگران که بالعکس وسیله

بود و هر نوع کاربرد آن به داری کارگر سوئد علیه سرمایههای رادیکال طبقاتی توده

گردید. بنیاد کار سوسیال می مبارزه طبقاتی، عملی غیرمجاز تلقی عنوان اهرم فشار

بر پاکسازی جامع االطراف هر تکاپوی ضد کار مزدی در کل طبقه   LOدموکراسی و 

 الزم دستهای و بستر آفرینیها کارگر قرار داشت و در این راستا به همه زمینه سازی

ف به ویژه پس از وقوع اعتصاب زدند. حزب سوسیال دموکرات در نیل به این هدمی

کوشید تا سرمایه داران و سران اتحادیه کارفرمایان را متقاعد کند که برای  1909

اختالفات درون » زمینگیر ساختن روند مبارزه طبقاتی یا آنچه که این حزب آن را 
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و ها با اتحادیه کارگران وارد گفتگو شود. نتیجه این کوشش نامید می  « !!!بازار کار

با حضور ای جلسه 1938دسامبر  20طرحها و تقالها سرانجام آن شد که در 

در   در گروند هتل LO( و سران  SAFنمایندگان اتحادیه سراسری کارفرمایان ) 

تشکیل گردید تا پیرامون یافتن راهی برای حل و فصل کاماًل   Saltsjöمنطقه 

ران چاره اندیشی کنند. تالش مسالمت آمیز جنگ و ستیز میان کارگران و سرمایه دا

های برای جلوگیری از وقوع اعتصابات کارگری و جایگزینی همه اهرمها و مکانیسم

اعمال قدرت طبقه کارگر، با مذاکرات تسلیم طلبانه مبتنی بر سازش طبقاتی، محور 

یک پروتکل توافق موسوم به   گفتگوها را تعیین کرد و سرانجام به انعقاد

 (Saltsjöbadsavtal منتهی گردید. این قرارداد که از سوی )Agust Lindberg  به

نماینده اتحادیه  Sigfrid Edströmنمایندگی از اتحادیه سراسری کارگران و 

سراسری کارفرمایان امضاء شد، یکی از کریه ترین و ننگین ترین قراردادها در تاریخ 

طبقاتی، تمکین کارگران به  جنبش کارگری بود. بنیاد این قراداد بر نفی کامل مبارزه

و متعهد شدن جنبش کارگری سوئد به جایگزینی پیکار داری جاودانگی نظام سرمایه

با اصل مذاکره و انعقاد میثاق دوستی و تفاهم با طبقه سرمایه دار داری ضد سرمایه

نام   «شالوده مدل خاص سوئدی» این قرارداد را  LOبود. سران سوسیال دموکراسی و 

آتی میان طبقه کارگر و های د و آن را مدخلی برای تنظیم و اجرای میثاق نامهنهادن

با قراردادهای  « Saltsjö» بورژوازی سوئد اعالم کردند. عماًل چند سال بعد میثاق 

ای آموزش حرفه» ( Arbetarskyddavtal)« ایمنی کارگران» دیگری مانند 

» (Företagsnändsavtal) «ههیأت منصفه کارگا»  (Lärligsavtal)« کارگران

و مانند اینها تکمیل شد که بیان موفقیت (   Arbetsstudie avtal)« تحصیل کارگران

ای آنان در پیشبرد ساختمان این مدل ویژه سوسیال دموکراسی و جنبش اتحادیه

  بود. 
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نیز به همراه داشت. این ای در همان زمان انعقاد خود تکمله«  Saltsjö» میثاق 

ه به تعیین یک مقام ذیصالح برای نظارت بر پروسه انعقاد قراردادهای فیمابین تکمل

پرداخت. افراد این هیأت از میان نمایندگان می اتحادیه کارگران و اتحادیه کارفرمایان

SAF   وLO   و دولت یا در یک کالم نمایندگان گرایشات مختلف بورژوازی و دولت

الش برای رفع سوء تفاهمات احتمالی!!! میان شد و کار آن تمی این طبقه تعیین

اتحادیه کارگران و کارفرمایان و هدایت روند مذاکرات آنها برای حصول مطمئن توافق 

بود. ترجمه زمینی تر نقش این هیأت را باید اینگونه بیان کرد. به رغم همه ساز و 

مال وجود داشت و دولت، باز هم این احتها زعمای اتحادیههای و دوراندیشی  کارها

یا حتی یکه تازی خود کامه برخی از  LOکه فشار توده کارگر ناراضی عضو 

کارفرمایان، نمایندگان دو اتحادیه را برای عقد قرارداد دو سال یکبار دستمزدها دچار 

را از ایفای نقش خویش در  LO مشکل سازد. احتمالی که در صورت وقوع سران 

ساخت. وظیفه هیأت نظارت می ان با معضل رو به روجلوگیری از بروز اعتصاب کارگر

آن بود که این خطر را از سر سرمایه داران رفع کند و هر نوع احتمال وقوع اعتصاب را 

  با حزامت و تدبیر مرتفع سازد. 

انتظارات سوسیال   و قرارداهای متعاقب و ملحق آن «شناگاه دریاچه نمک »قرارداد 

» را به میزان بسیار زیادی تحقق بخشید.   LOیان و سران دموکراسی، اتحادیه کارفرما

آشتی طبقات سبب شد که شمار اعتصابات به صورت بسیار « الگوی خاص سوئدی

اسیر کاهش گردد و طبقه کارگر سوئد این سالح مبارزه ای چشمگیر و تعیین کننده

تقل نمود. طبقاتی را عجالتًا برای بایگانی به موزه آثار باستانی جنبش خویش من

و سالهای دهه بعد از آن، به خوبی  Saltsjöمقایسه شمار اعتصابات سالهای پیش از 

در تحقق انتظارات خود به میزان بسیار  LOسوسیال دموکراسی و  دهد که می نشان

متعاقب آن به رغم های و سال 30زیادی موفق بودند. جنبش کارگری سوئد در دهه 

مللی فراوان برای حدت مبارزه طبقاتی، منحنی نزولی اقتصادی و بین الهای زمینه



 کارگران       یسراسر یهسوئد و اتحاد یجنبش کارگر  /  104

چشمگیری را در توسل خود به سالح اعتصاب علیه سرمایه داران به نمایش نهاد. 

شته بر شانه خود را بسیار بیشتر از گذای اتحادیه کارگر بار توهم به رفرمیسمهای توده

از جامعه سرمایه ای سنگین ساختند. آنان تا حدود زیادی باور کردند که طبقه

که نقش تاریخی و ابدی آنان فروش نیروی کار و چانه زدن با بورژوازی برای اند داری

بهبود شرائط فروش این تنها کاالی خویش است. کارگران باور کردند که چاره کار نه 

که تالش برای انعقاد قراردادهای صلح آمیز با صاحبان داری جنگ با نظام سرمایه

جوی راه برای یافتن جا در دل سنگ سرمایه داران است!!! کارگران سرمایه و جست

سوئد نه فقط به قرارداد سیاه شناگاه دریاچه نمک اعتراض نکردند که آن را موفقیتی 

و حزب سوسیال دموکرات اجازه دادند تا آن را به  LO  برای خود تلقی نمودند!!! و به

  بت برسانند!!! مثابه یک پیروزی در تاریخ جنبش کارگری به ث

و  40های کارگران و کارفرمایان در دهههای کار تکمیل این قراردادها میان اتحادیه

ادامه یافت و حزب سوسیال دموکرات به یمن موقعیت برتر خود در ماشین  60و  50

از این ای پارهای دولتی بورژوازی و با هدف تقویت بیش و بیشتر رفرمیسم اتحادیه

ه مصوبات قانونی بسط داد. سوسیال دموکراسی خود در همین راستا قراردادها را ب

الگوی خاص » قوانینی را به تصویب پارلمان رساند که از دید سران حزب مکمل 

بود و هر کدام نقش جزئی از مصالح و مالط ساختمان جامعه رفاه مبتنی بر  «سوئدی

 بارت بودند از:این قوانین عنمودند. می پاالیش مبارزه طبقاتی را ایفاء

 سال،  18زیر های برای همه بچه ( Barnbidragکمک هزینه فرزند )

 با درآمد کم، های ( برای خانوادهBostadsbidragکمک هزینه مسکن )

 ، 1954( Yrkesskadeförsäkring قانون جدید بیمه سوانح هنگام کار )

 (، Sjukförsäkringقانون بیمه درمان همگانی )

 ، 1955(  Moderskapsförsäkringادران )قانون حمایت م

 ، 1956(  Socialbidrag) اجتماعیهای قانون کمک
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 Lagenقانون تکمیل حقوق بازنشستگی عمومی برای بازنشستگان با درآمد نامکفی )

om Tillägspension ATP  )1960 ، 

 ، 1963(  fyra veckors Semesterهفته مرخصی ساالنه ) 4قانون 

 با نام  1964و مصدوم مصوب  ز کودکان معلولقانون حمایت ا

 (Vårdbidrag för funktionhindrade barn )،  

 ، 1967ساعت کار در هفته  40قانون 

( قانون allmän folktandvård försäkringمتمم قانون پوشش بیمه عمومی دندان )

 ( Föräldrarförsäkring) والدین بیمه حقوق

و تأثیرگذاری در ها سوم به قانون دخالت در تصمیم گیریو باالخره دو قرارداد مهم مو

 سیاست کارگاهها و مراکز کار 

 (Lagen OM Medbestämmande rätt - MBL ) 

 :و قانون صیانت از حقوق مستخدمین کارگر در مقابل کارفرمایان

 (Lagen Om Anställningsskydd - LAS  .از جمله آنها بودند )   

پیچیده ماتریالیسم انقالبی و مبارزه طبقاتی با همه های رسشدر همین جا یکی از پ

گیرد. اینکه سوسیال دموکراسی و جنبش می اهمیت و ظرافتش در پیش روی ما قرار

با مشخصات آشنای آن و با رویکرد معین خود در جنبش کارگری چرا و ای اتحادیه

این است که پرولتاریا در بود؟ مگر نه ها چگونه قادر به کسب همین اندازه از موفقیت

سیطره حاکمیت مناسبات بردگی مزدی قادر به هیچ تخفیفی در شدت استثمار و 

و عروج ای باشد، پس استیالی رفرمیسم راست اتحادیهنمی وسعت بیحقوقی خود

سوسیال دموکراسی در جنبش کارگری سوئد یا جاهای دیگر و تمکین کارگران به راه 

دستاوردهای رفاهی و سیاسی طبقه کارگر ای ال حصول پارهحلهای اینان و در عین ح

نسبی سوسیال های تعارض میان موفقیت توان توضیح داد؟ به بیان دیگر می را چگونه

» با سخن زیرین مارکس را چگونه باید توضیح داد ای دموکراسی و جنبش اتحادیه
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چکترین بهبود در پرولتاریا تازه پس از شکستش به این حقیقت ایمان آورد که کو

وضعش در محدوده جامعه بورژوائی خیالی بیش نیست و این تخیل اگر بخواهد به 

مارکس مبارزه طبقاتی در   خود واقعیت بخشد چونان جنایتی تلقی خواهد شد. )

         فرانسه (

برای یافتن پاسخ باید به تاریخ و از قضا به همان ماتریالیسم انقالبی مارکس رجوع 

سیستمی جهانی و پرولتاریا و بورژوازی نیز دو طبقه متضاد و داری رمایهکرد. س

سلیم حتی اگر  تند. هیچ انسان دارای حداقل عقلمتخاصم در سطح بین المللی هس

این انسان نماینده اولترا راست نظام کاپیتالیستی و عقل وی عقل هارترین بخش 

ی امکان کمترین بهبود در زندگی بورژوازی جهانی باشد، باز هم بسیار بعید است مدع

در درون مناسبات بردگی مزدی به عنوان یک  پرولتاریا به عنوان یک طبقه جهانی

شیوه تولید و نظام اجتماعی بین المللی گردد!! اینکه مثالً در شرائط روز دنیا، از میان 

 میلیون خانوار کارگری در 500میلیارد نفوس کارگری سکنه کره زمین، حداکثر  5

کل طبقه کارگر در سیطره تسلط  %10اروپای غربی و سایر جاها یا حدود 

یک نان بخور و نمیر موقتی دائماً در معرض تهدید داشته باشند، داری سرمایه

موضوعی است که نه امکان بهبود زندگی کارگر در درون نظام بردگی مزدی بلکه 

زند. می کارگر جهان فریادهای دقیقا! ناممکنی قطعی و محتوم این بهبود را برای توده

در سالهای پس از جنگ امپریالیستی اول، بورژوازی غرب به یمن دستیابی به گسترده 

قاره  3جدید انباشت، استثمار توحش بار بردگان مزدی سرمایه در های ترین حوزه

آسیا، افریقا و امریکای التین، ساقط نمودن این جمعیت عظیم کارگری از ابتدائی 

ناشی ای امکانات معیشتی و اجتماعی و در یک کالم به یمن نرخ سودهای افسانه ترین

از استثمار کارگران عظیم ترین بخش دنیای روز از این امکان برخوردار شد که بهای 

بازتولید نیروی کار کارگر اروپائی را درهم و دیناری بیشتر پرداخت کند. بورژوازی 

پیش ناقوس ها ن درهم و دینار تن داد که از مدتغرب در شرائطی به قبول افزایش ای
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توفنده ضد کار های مرگ نظام کار مزدوری را در انقالبات سرخ کارگری و جنبش

مزدی جهان، در انقالب ژوئن فرانسه، در کمون پاریس، در انقالب اکتبر و در عروج 

های دولت دید. طبقه سرمایه دار اروپا ومی پرشور کارگران همه جای دنیا پر صدا

کارگر بخشی از های این قاره تشدید جنایتکارانه و مرگبار استثمار تودهداری سرمایه

دنیا و حمام خون مستمر مبارزات کارگران این بخش از جهان را تاوان کاهش فشار 

وحشیانه استثمار کارگران بخش دیگری از دنیا، انحالل جنبش طبقاتی اینان در 

کردند. می و خفه کردن مبارزه طبقاتی آنان از این طریقای باتالق رفرمیسم اتحادیه

کشاند، می آنچه زیر نام جامعه رفاه و دموکراسی جنبش کارگری غرب را به بن بست

یا سیاست پردازی خالق سوسیال ای نه کاربری و کارسازی رفرمیسم اتحادیه

اول و جنبش  دموکراسی، که خاطره هراس و رعب و حشت بورژوازی از انترناسیونال

میانی قرن نوزدهم از یک سوی و دست باز سرمایه داران در های دههداری ضد سرمایه

به یمن فوق سودهای کالن ناشی از استثمار ای تحمل هزینه مطالبات جنبش اتحادیه

  تازه انباشت بود. های بی هیچ مرز و حد کارگران حوزه

شد. جنگ امپریالیستی می تیم اضافهمهم دیگری نیز به آنچه گفهای در سوئد مؤلفه

اول بخش اعظم صنایع و مراکز کار و تولید کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه و سایر 

آنها که جهان را های ممالک اروپای غربی را منهدم ساخته بود. سرمایه داران و دولت

ود از بر سر بشریت خراب کرده بودند تا حصه خود از بازار انباشت سرمایه و سهم خ

قلمرو استثمار نیروی کار را افزایش دهند، بطور قطع برای انتقال سرمایه هایشان به 

نمودند. در چنین وضعی سوئد می هر محیط امن و دارای حداقل ثبات سیاسی تالش

گردید و بر همین اساس بسیاری می آلمانی و انگلیسی بهشت تلقیهای برای سرمایه

ات بزرگ صنعتی این دو کشور، راه انباشت بخش هائی از و صاحبان انحصارها از کارتل

کردند. در اینجا از جنگ خبری نبود و در می به سوی سوئد کج  سرمایه هایشان را

این سرزمین بر حذر از جنگ طبقه کارگری وجود داشت که سر به راه و آرام، در پرتو 
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در هوای انقالب نه   LOپرورش و آموزش مؤثر سوسیال دموکراسی و به یمن وجود 

کرد، نه از درسهای انترناسیونال اول می ژوئن بود، نه با سر کموناردها به دنیا نگاه

چیزی به خاطر داشت و نه رعد انقالب کارگری اکتبر او را از خواب بیدار ساخته بود، 

بلکه کامالً آمادگی داشت تا با فروش ارزان نیروی کار خود بسیار مسؤالنه برای 

با یک طنز پر درس تاریخ  مذکور اضافه ارزش تولید نماید. در اینجا نیز ما ی هاسرمایه

مبارزه طبقاتی رو به رو هستیم. پرولتاریای انترناسیونالیست اروپا زیر پرچم سوسیال 

کارگری، علیه خویش و علیه کل مصالح و منویات مبارزه های دموکراسی و اتحادیه

را به سوی داری ه انقالب جهانی علیه نظام سرمایهرا  طبقاتی انترناسیونالیستی خود،

کج کرد داری سرمایه« خودیهای دولت»و سازش با سرمایه داران و « میهن» دفاع از 

وطن » و ارتش میدان جنگ بورژوازی شد و درست در همان حال سرمایه داران 

تر و استثمار هر چه جنایتکارانه ها آتش عشق الهوتی اضافه ارزش در« پرست

کارگران راه خروج از جهنم جنگ و انباشت در بهشت امن دنیا را پیش روی خود قرار 

    « !!!بسیار داردها چرخ بازیگر از این بازیچه» دادند!!! 

سوسیال دموکراسی سوئد این فرصت را بسیار مغتنم شمرد. ورود و پیش ریز 

های ی برای کاسبکاریرا شادباش گفت و در همان حال آن را فرصتی طالئها سرمایه

بزرگ های متعارف رفرمیستی و سوسیال بورژوائی خود دید. وقتی که صاحبان سرمایه

طعم شیرین نظم تولیدی و ثبات سیاسی سرمایه را خوب چشیدند و زمانی که باده 

را تا عمق  19عظیم کارگری نیمه دوم سده های هستی بخش فرار از دست جنبش

وبی حس کردند، بسیار صمیمانه و متمدنانه و محترمانه خود به خهای تک تک سلول

های دوره» به آنها یادآوری نمود که برای دوام این وضعیت و برای اینکه تجربه تلخ 

ن و طالئی را نیز از یاد ت این سودهای کالتکرار نشود خمس و زکا«!! نه تاریخکه

« رفاهامعه ج»الیات اندکی برای برپائی یا به زبان تمدن روز منبرند، 

(Socialvälfärd )  نیز با « بومی» و « مهاجر» بپردازند. پیشنهادی که سرمایه داران
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شم تیز طبقاتی خود و به یاری مکنت حاصل از استثمار عمیق و وسیع کارگران 

کارگران هزاران بار داری سراسر دنیا قبول آن را از تحمل طوفان مبارزات ضد سرمایه

یافتند. موفقیت سوسیال دموکراسی و جنبش می معقول ترآسان تر، منطقی تر و 

در سوئد را باید مرهون همه این رخدادها دانست، اینکه در سیر وقوع این ای اتحادیه

به طور اساسی شکست خورد و ای واقعاً برنده شد و چه طبقهای رخدادها چه طبقه

م پرداخت. عجالتًا باخت موضوعی است که بعداً و در ادامه همین بحث بدان خواهی

پرولتاریای سوئد در پیچ داری کنیم که جنبش ضد سرمایهمی تنها بر این نکته تأکید

ی سوسیال دموکراسی و های و الگو پردازیها و نسخه نویسیها و خم این سیاهکاری

مسیر مبارزه طبقاتی را به تمام و کمال گم کرد و در هر گام بیش از گام   LOسران 

 سقوط خود به هولناک ترین مردابها را تسطیح ساخت. ای هقبل زمینه

سوئد به رغم والدت متأخر آن در قیاس با بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان داری سرمایه

سوسیال دموکراسی توانست های و هلند، در پرتو سیاست ها، راهبردها و برنامه ریزی

مبدل گردد. بورژوازی حتی داری هقدرتمند در بازار جهانی سرمایهای به یکی از قطب

در کشورهائی که با دیکتاتوری هار خویش، هر جنب و جوش اعتراضی طبقه کارگر 

کرد، باز هم به سادگی اینجا قادر به تأمین ثبات سیاسی می حمام خون حوالت  به  را

بسیار موفق تر از   LOانباشت و تضمین امنیت روند بازتولید سرمایه اجتماعی نبود. 

داد و آنچه را که می این ثبات پاسخهای ساواک شاه در ایران، به نیازمندی

نظامی و پلیسی امریکای التین به سرمایه وعده کرده بودند، سوسیال های دیکتاتوری

 به طور واقعی و با صلح و صفای کامل به جا  دموکراسی و اتحادیه سراسری کارگران

به حق اعتصاب برای کارگران متقاعد ساخت و  سرمایه داران سوئد را  LOآوردند. می

آنگاه حق اعتصاب را به جای سالحی علیه سرمایه در پهنه آبهای تیره 

 (Saltsjöbad  به جلیقه رقص شنای کارگران با بورژوازی تبدیل کرد. بسیار )

صمیمانه و رئوف به سرمایه داران پیشنهاد شد که اعتصاب تا آنجا حق کارگر است که 
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ن منت سرمایه و متعهد به رعایت تمامی قوانین و قواعد و اصول بردگی مزدی او رهی

باشد. کارگر زمانی مجاز به استفاده از این حق است که سرمایه داران افزایش سنار و 

های سی شاهی بهای نیروی کار او را به صرف خود ندانند و با محاسبه کلیه مؤلفه

را بر باال بردن دستمزد کارگران ترجیح  سودآوری سرمایه هایشان، تعطیل کارگاه

و سوسیال دموکراسی به سرمایه داران تضمین دادند که هر اعتصاب خارج  LOدهند. 

از این معیار و چهارچوب را اعتصاب وحشی تلقی خواهند کرد و کلیه کارگران مرتکب 

را مجرم و مستوجب محاکمه و مجازات و زندان اعالم خواهند « وحشیگری» این 

کارگران و کارفرمایان همراه با طرحها و قوانین های مود. قراردادهای فیمابین اتحادیهن

مصوب سوسیال دموکراسی در پارلمان سوئد به طور قطع آثار رفاهی و امنیتی تعیین 

کارگر بر جای گذارد. پرداخت مستمری های به صورت موقت در زندگی تودهای کننده

با درآمد کم، قانون های مک هزینه مسکن به خانوادهسال، ک 18به کلیه افراد زیر 

بیمه سوانح، بیمه درمان همگانی، پوشش اقتصادی حمایت مادران، قانون کمکهای 

هفته مرخصی ساالنه و قانون حمایت از کودکان  4بیمه بازنشستگی،   اجتماعی،

کارگر  هایمعلول و مشابه اینها نوعی حفاظ اجتماعی را به صورت موقت نصیب توده

سوئد ساخت و شرائط زندگی آنها را در قیاس با کارگران بسیاری کشورها آسانتر کرد. 

تا اینجا جای حرفی نیست. تمام حرف بر سر بهائی است که طبقه کارگر سوئد در 

قبال این امکانات پرداخت نمود. این بها به صورت هولناکی سنگین بود. کارگران سوئد 

ل قدرت طبقاتی خویش و تمامی زرادخانه عظیم پیکار در قبال این دستاوردها ک

است که رفرمیسم راست و چپ ای طبقاتی خود را به بورژوازی تسلیم کردند. این نکته

 کارگر سوئدهای شوند. تودهنمی در هیچ کجای دنیا قادر به درک آن نشده و

ز اینها را، به توانستند همه این امکانات و تسهیالت و چه بسا بسیار فراوان تر امی

خود از حلقوم داری ضرب قدرت مبارزه طبقاتی و از درون تشکل سراسری ضد سرمایه

سرمایه داران خارج سازند و در همان حال حصول هر کدام از اینها را به سنگری برای 
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توانستند می تعرض توفنده تر و کامالً نیرومندتر علیه نظام کاپیتالیستی مبدل سازند.

و به جای دفن  ( LOرا به جای سپردن به ستون خلع سالح سرمایه ) سالح اعتصاب

کردن در موزه آثار عتیقه تاریخ، وسیله تحمیل این مطالبات بر بورژوازی سازند. آنان 

این کار را نکردند. بالعکس بر روی مبارزه طبقاتی علیه سرمایه پل بستند. به اتحادیه 

یان به اقام وکیل و قیم آنها با اتحادیه کارفرمسرمایه ساالر خویش اجازه دادند که در م

گفتگو بنشیند و در همه جا سازش طبقاتی، استنکاف از اعمال قدرت طبقاتی و حل و 

فصل مجادالت بر پایه تسلیم و تعبد در برابر منویات ماندگاری نظام سرمایه داری، 

ا غرق شدن در جایگزین مبارزه ضد کار مزدی گردد. طبقه کارگر با این رویکرد و ب

بحر توهمات سوسیال دموکراسی و رفرمیسم راست، خود را به طور کامل مستأصل، 

مرعوب، بی اقتدار و خلع سالح نمود. آنچه به دست آورد هر چند در شرائط روز قاتق 

 Lagen OM) ند گام آنسوتر قاتل جان وی گردید. نان او شد اما چ

Medbestämmande rätt - MBL)  از توهم بر سر و فکر و ذهن وی  مانند کوهی

پنداشت که همزانو  LOزیر فشار القائات سوسیال دموکراسی و سران  فرو ریخت.

، به منزله سهیم شدن وی در تعیین سیاست کار و SAFبا زعمای    LOشدن رؤسای 

که او فروشنده نیروی کار و بر همین اساس انسانی و   تولید کارگاه است!!! از یاد برد

ساقط شده از تمامی هست و نیست انسانی و اجتماعی خویش است. قادر به ای طبقه

قانون هماوائی رؤسای  « قانون دخالت او در سیاست کارگاه» درک این نشد که 

با هدف پاسخ به نیازهای ارزش افزائی سرمایه، تحمیل   SAFو  LO عالیمقام 

ل هر نوع قدرت طبقه اش در بر طبقه وی و قانون انحالها ملزومات سودآوری سرمایه

مرداب متعفن نظم تولیدی و ارزش افزائی سرمایه است. بر همین سیاق قانون 

 :مصونیت اشتغال کارگر در مقابل تهاجم کارفرمایان

 (Lagen Om Anställningsskydd - LAS  ) 



 کارگران       یسراسر یهسوئد و اتحاد یجنبش کارگر  /  112

را تضمینی برای حفظ کار خود دید اما فراموش کرد که برد تأثیر این قانون فقط تا 

ئی است که خرید نیروی کارش برای سرمایه سودآور باشد و در غیر این صورت جا

در    LOالعینی از کار بیکار خواهند شد و سران  ههزاران هزار از همزنجیرانش به غمز

دچار تردید ای برای اخراج سیل وار افراد طبقه اش هیچ لحظه SAFهمکاری با سران 

میدان اعمال قدرت مستقل طبقاتی علیه  و درنگ نخواهند شد. طبقه کارگر سوئد

دل ای را ترک کرد. به سوسیال دموکراسی و به جنبش اتحادیهداری اساس سرمایه

دستاوردهای   خویش رضایت داد،داری بست. به زمینگیر شدن جنبش ضد سرمایه

را ارج نهاد و از قدرت طبقاتی خود ساقط گردید. درست به همین ای جنبش اتحادیه

قتی که بورژوازی چند سال بعد برای بازپس گرفتن همه این امکانات شمشیر دلیل و

   کرد خلع سالح و مستأصل بود.می از نیام کشید او بسیار بیش از آنچه تصور

 جنبش کارگری سوئد و آنارکوسندیکالیسم

، امتناع کارفرمایان از قبول مطالبات 1909کارگر در سال   300000اعتصاب 

در این شکست،   LOیأس آلود اعتصاب و نقش اتحادیه سراسری کارگران، شکست 

دامن زد. این سؤال   LOکارگر نسبت به های موجی از خشم و نفرت را در میان توده

با چنین عظمت و ای همه جا در میان محافل کارگری پیچید که اگر اتحادیه

ن مطالبات روز برخورداری از حمایت چند صد هزار کارگر، قادر به تحمیل نازل تری

باشد، پس فلسفه وجودی آن در چیست؟ بخش وسیعی از نمی کارگران بر بورژوازی

خویش با هم، به درستی و با نگاهی های کارگران در گفت و شنودها و شور و مشورت

تنها دلیل واقعی و اساسی این   LOاین جمعبست رسیدند که رفرمیسم   رادیکال به

بر این عقیده شدند که شالوده کار اتحادیه ها آن شکست فاجعه آمیز بوده است.

به تفاهم کامل با ای سراسری بر رسیدن به توافق و موکول نمودن حصول هر نتیجه

کارفرمایان بوده است. آنان از درون بحثهای خود این نتیجه کاماًل درست و منطقی را 

آنان   LOزشکاری هم استخراج کردند که آگاهی سرمایه داران به عمق رفرمیسم و سا
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است   LOرا به یقین مطلق سوق داده بود که در صورت تداوم بر مقاومت خویش این 

گردد و بر همین اساس هیچ دلیلی برای عقب نشینی و قبول می که حتماً تسلیم

ها دیدند. گفتگوها اندک اندک به شکوه تبدیل شد و شکوهنمی خواستهای کارگران

را ترک   LO. در طول یک سال شمار کثیری از کارگران مسیر اعتراض خود را کاوید

گفتند و در تدارک ایجاد تشکیالتی دیگر برآمدند. معضل مهم و تعیین کننده این 

سوسیال دموکراسی و فضای رخوت های کارگران آن بود که فشار سالیان دراز آموزش

ه بیش و بیشتر را هر چداری بار درون اتحادیه سراسری راه جنبش واقعی ضد سرمایه

در پیش روی آنها خط زده بود. به همین دلیل رادیکالیسم جاری درون جنبش 

کارگری به جای ره بردن به سنگر ضد کار مزدی و کمونیسم، بر ساحل کویری 

لنگر کشید. نارضائی و استعفا و اعتراض کارگران سرانجام در سال  آنارکوسندیکالیسم 

(  SAC سندیکالیست ها( )« ) ارگران سوئدسازمان مرکزی ک» به تشکیل  1910

   منتهی گردید.

( SAC  به گاه تأسیس در توضیح موارد افتراق خود با )LO موضوع تأکید   بر دو

خواهد از رفرمیسم مسلط بر آن اتحادیه فاصله بگیرد و ثانیاً شکل می نمود. اول اینکه

آن در نظر دارد. در مورد پسندد و بدیل دیگری برای نمی را  LOسازمانیابی رایج 

بانیان سازمان مرکزی » کنیم اما نقد می صحبت LOبا رفرمیسم   SACمرزبندی 

این بود که اتحادیه سراسری اساس را بر  LOبر شیوه سازمانیابی « کارگران سوئد

دهد، در حالی که کارگران باید در هر مرکز کار و تولید می وحدت رشته کاری قرار

خویش و به صورت افراد شاغل درون یک کارگاه متشکل ای ت رشتهمستقل از تعلقا

در آن زمان به این روال  LOگردند و کلوب خاص کارگری آن واحد را ایجاد کنند. 

بعد اتفاقاً به همین شیوه روی آورد و سلول ساختار های کار اعتقاد نداشت اما در سال

قرار داد. قابل توجه است که  تشکیالتی خود را در کارگاههای بزرگ کلوب کارگران

هم رخ داد. به این « سازمان مرکزی کارگران» این جابجائی به شیوه معکوس در مورد 
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بعد سازماندهی مبتنی بر نوع حرفه و رشته در برنامه کار آنان های معنی که در دوره

در تشریح خطوط عمومی دیدگاههای خود اعالم   SACجای وسیعی احراز کرد. 

به هیچوجه حزب یا سازمان سیاسی نیست، بلکه صرفاً سندیکا است و داشت که 

خواستار سازمانیابی سندیکائی و فاقد تعلقات سیاسی به ویژه تعلقات گروهی و حزبی 

کارگر مستقل از های کارگران است. بنیانگذاران سازمان تأکید کردند که توده

از اینکه به کدام گرایش  صنفی، حرفه ای، عقیدتی و سیاسی و مستقلهای وابستگی

اجتماعی یا مذهب و مرام متعلق باشند، دارای منافع مشترک طبقاتی هستند و 

تا حول این منافع جمعی خود را سازمان دهند. آنان در تکمیل نظرات اند آماده

خویش اعالم داشتند که هدف آنها ایجاد جامعه بدون طبقه آزاد و سوسیالیستی است. 

و سندیکاها متشکل ها دن به این جامعه باید خود را در انجمنکارگران برای رسی

تأمین خودگردانی دموکراتیک کارگری در هر   سازند و هدف کوتاه مدت خود را

همین نظریه را به شیوه اداره امور جامعه نیز   SACمؤسسه کار و تولید قرار دهند. 

فدرال تصویر کرد که ای تعمیم داد و جامعه بی طبقه سوسیالیستی خود را جامعه

 فدرال با هم مرتبطهای بخشهای مختلف جغرافیائی آن از طریق خودگردانی

محلی یا فدرال حتی االمکان بر دموکراسی های شوند!! بنیاد کار این خودگردانیمی

مستقیم استوار خواهد بود و در غیر این صورت سیستم انتخابانی مبتنی بر حقوق 

مایندگان متخلف به اجراء نهاده خواهد شد. سازمان انتخاب کنندگان در عزل ن

مرکزی کارگران سوئد همین نوع سازمانیابی کارگری یا همین الگوی خاص جامعه 

های سوسیالیستی را در ساختار تشکیالتی حی و حاضر خود نیز به کار گرفت و توده

کارگر ملحق به خود را به همین سیاق سازمان داد. در پرسپکتیو سیاسی 

و راهبردهای اجتماعی یا حتی حق ها حق تصمیم گیری در اتخاذ سیاست  «سازمان»

برنامه ریزی و تعیین دستور کار روز مبارزه طبقاتی فقط خاص کسانی است که به 

طور مستقیم در اجرای آن سیاست یا پیشبرد آن مبارزه نفع دارند!!! نوعی تلقی و 
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ارکسی از جنبش کارگری که شالوده استنباط سرتاسر آنارکوسندیکالیستی و ضد م

 کارگر دنیا را زیر سؤالهای پیکار متحد، انترناسیونالیستی، طبقاتی و یکپارچه توده

از یکسوی منادی پرهیاهوی وحدت انترناسیونالیستی   SACاین مهم است که برد. می

هر  طبقه کارگر بود و از سوی دیگر بین منافع و انتظارات و مصالح مبارزه کارگران

کارگاه با سایر کارگاهها، هر منطقه جغرافیائی با مناطق جغرافیائی دیگر یک کشور و 

گردید!!! می جنبش کارگری هر جامعه با جوامع دیگر تمایز قائل  باالخره مصالح

SAC  داد و استداللمی این تمایز را به حقوق دموکراتیک آحاد کارگران رجوع 

مؤسسه جداگانه تولیدی یا هر مرکز کار معین هستند کرد که این تنها کارگران هر می

که حق دارند راه حلها و مطالبات خاص خود را تشخیص دهند و راهکارهای مبارزه 

برای تحقق آنها را تعیین نمایند!!! تأکید بانیان سازمان بر اهمیت سازمانیابی کارگران 

یگر نیز از همین جا با توجه به نوع حرفه از یکسوی و منطقه جغرافیائی از سوی د

شد. آنان بر همین مبنی نیازی به تشکیل سازمان سراسری جنبش کارگری می ناشی

دیدند و پافشاری خود بر فدرالیسم کارگری!!! نمیداری در فرایند مبارزه علیه سرمایه

جنبش کارگری را در تعارض با قبول منافع واحد ای و منطقهای و سازماندهی حرفه

 پرولتاریا تلقیداری کارگر و ضرورت اتحاد سراسری ضد سرمایههای طبقاتی توده

    کردند!!!نمی

SAC   نقطه رجوع خود در گزینش نوع سازمانیابی کارگری و از آن مهمتر سازمان کار

جامعه سوسیالیستی را به هیچوجه محو رابطه خرید و فروش نیروی کار و ملزومات و 

دهد، نمی داد و اکنون نیزنمی کار سرمایه قراراساسی برچیدن روند های پیش شرط

بلکه مبارزه با قدرت گیری یک الیت سیاسی یا نظری را تنها دلیل مبرمیت این نوع 

بر شوروی   SACسازمان کار اجتماعی اعالم کرده است. عین همین استنباط در نقد 

همواره اصرار داشته  سابق و کالً سوسیالیسم اردوگاهی نیز کامالً انعکاس دارد. با اینکه

است از اتخاذ مواضع سیاسی خودداری ورزد و در همین راستا پیرامون اردوگاه سابق 
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پاره وار های شوروی نیز هیچ تحلیل و نقدی منتشر نساخته است اما در گفته

تشکیالتی اش معموالً دیکتاتوری را تنها پاشنه آشیل اساسی اردوگاه دانسته است. از 

ای نیز توضیح ویژه  SACدر هیچ کدام از اسناد و مدارک رسمی این که بگذریم 

در سوسیالیسم داری یا چگونگی محو سرمایهداری مشتمل بر تبیین آنان از سرمایه

شود. دموکراسی و رفع اتوریته الیت حزبی یا گروهی و نمی مورد نظرشان دیده

الیسم به عنوان غایت عقیدتی تنها ترجیع بند شعارها و حرفها در کالبدشناسی سوسی

کار مبارزه طبقاتی است. مباحثات بسیار آشفته، سردرگم و آکنده از تناقض مانند 

سوسیالیسم فدرال!!! انترناسیونالیسم مبتنی بر فدرالیسم!!! تحقیر مبارزه سیاسی!!! 

گریز از هر نوع بحث در مورد اضطرار توسل پرولتاریا به قهر در انقالب ضد 

رح اعتصاب سراسری به عنوان تنها راهکار پیروزی طبقه کارگر در و طداری سرمایه

وضعیت این جریان را به عنوان  مسائل مشابه دیگر نیز ای مبارزه علیه بورژوازی و پاره

  داد. می برابر انظار قرار یک تندنس کارگری آنارکوسندیکالیستی بیشتر و بیشتر در 

وسندیکالیستی و با اینکه قادر به برقراری با همه خمیر مایه آنارک SACالیت ستیزی 

هیچ پیوند ماتریالیستی، انقالبی و طبقاتی با سرمایه ستیزی و جنبش لغو کار مزدی 

جاذبه داشت. به ویژه که ها پرولتاریا نبود باز هم برای بخشی از کارگران سوئد تا مدت

بتاً رادیکال و البته این الیت ستیزی در قلمرو پراتیک اجتماعی روز، با راهکارهای نس

اقدامات » ( و Över lag« )فراقانونی» بازهم آنارکوسندیکالیستی زیرعنوان مبارزات 

» آمیخت. واقعیت این است که آنچه می به هم ( Direkt aktion « )مستقیم کارگری

ساخت همین موارد یا همین می جدا  LOرا از « سازمان مرکزی کارگران سوئد

موجوداتی مفلوک، « اتحادیه سراسری» بود. کارگران در درون  هارادیکال نمائی

مستأصل، فاقد هر نوع قدرت تأثیرگذاری و در واقع مشتی آلت دست برای الیت باالی 

داری تشکیالت و ابزار عروج قدرت سوسیال دموکراسی به صفه اقتدار دولت سرمایه

بت به رفرمیسم بودند و الجرم هر کارگری که از بار توهم انبوه خویش نس
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داری کرد تا برای پیشبرد مبارزه خود علیه سرمایهمی کاست سعیمی سندیکالیستی

در وضعیت خاص   SACراه بهتر و ظرف مناسب تری جستجو نماید. در این میان 

بین المللی که قباًل اشاره کردیم و در شرائط رکود و زمینگیری جنبش ضد کار مزدی 

ترش تر به  ،تمامی حالت قلیائی و غیر اسیدی اش، از آب بود که باای باز هم سرکه

با همه توخالی و غیرواقعی داری ضد سرمایههای نشست. برخی جار و جنجالمی بزاق

بودنش، سخن راندن از مبارزه فراقانونی با تمامی محتوای آنارکوسندیکالیستی و فاقد 

دامات مستقیم کارگران بار طبقاتی و ضد کار مزدی بودن آن، سمپاتی نسبت به اق

آنها را وحشی! و  LOعلیه این و آن بی حقوقی وسیع اجتماعی، دفاع از اعتصاباتی که 

شمرد، شرکت در آکسیونهای سیاسی می مستوجب زندان و مجازات برای کارگران

بین المللی، علیه جنگ ویتنام و موضوعات مشابه دیگر از جمله مواردی بودند که 

SAC ساخت و بر همین اساس می سراسری کارگران سوئد متمایز را از اتحادیه

  نمود. می را به سوی خود جذب LOکارگران ناراضی از 

در سوئد بود. در این سالها  دوران بیشترین رونق آنارکوسندیکالیسم  1930سالهای 

پیوستند. این رویکرد بعدها شروع به افت نمود اما  SACجمعیت زیادی از کارگران به 

مجدداً سیر صعودی گرفت. دلیل اصلی این سیر صعودی  1970و  1969سالهای در 

بود. در این سال  1969وقوع اعتصاب بزرگ کارگران معادن شمال سوئد در سال 

خویش دست های هزاران کارگر معدن در اعتراض به سطح دستمزد و سایر بی حقوقی

کند و برای نمی تصاب حمایتبالفاصله اعالم کرد که از این اع  LOاز کار کشیدند. 

طبیعتًا  LOدهد!!! اقدام نمی پیشبرد مبارزات کارگران به هیچ نوع همکاری تن

سنگین برای اعتصاب کارگران بود و در همان گام نخست کارگران اعتصابی را ای ضربه

ساخت. در چنین وضعی می از حق بیمه ایام تعطیل کار و تولید به کلی محروم

SAC  امالً متضاد با اتحادیه سراسری کارگران اتخاذ نمود و ضمن حمایت سیاستی ک

را به طور کامل   وسیع از مبارزات کارگران اعالم کرد که بیمه دوران اعتصاب آنان
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را در میان  SACپرداخت خواهد نمود. این اقدام موجی از جانبداری نسبت به 

که تأثیر آن تا همین ای حادثهکارگر شمال سوئد دامن زد. های کارگران به ویژه توده

امروز نیز کم و بیش مشهود است. به این معنی که بیشتر اعضای سازمان مرکزی را 

 دهند. می کماکان همان کارگران مناطق شمالی و به خصوص معدن کاران تشکیل

و سوسیال   LOاز اعتصاب کارگران شمال متقاباًل آتش خشم سران  SACحمایت 

ور ساخت. حزب سوسیال دموکرات با استفاده از قدرت دولتی دموکراسی را شعله 

را در لیست سیاه سازمان « سازمان مرکزی» خویش بخش اعظم کارگران عضو 

از اتحادیه کارفرمایان     LO( قرارداد و همزمانSäpoاطالعات و جاسوسی سوئد ) 

از استخدام  درخواست نمود تا از طریق صدور یک اخطاریه، کلیه کارفرمایان سوئد را

بعدها نیز تالش کرد تا بر روی موجودیت  LOبر حذر دارد!!!   SACکارگران عضو 

خط بکشد و از طریق بی اهمیت جلوه دادن کارهایشان به انزوای « سندیکالیست ها»

به بعد، به رغم تالطمات فراوان و به رغم  70های آنها دامن بزند. سیر حوادث دهه

فعل و انفعاالت تازه در درون جنبش کارگری سوئد به زیادی که برای های فرصت

بر سینه خود ثبت نکرد. دلیل این امر بن  SACپیش آورد هیچ تغییری را به نفع 

بست کامل پراکسیس آنارکوسندیکالیستی این جریان بود. صرف نقد 

و سوسیال دموکراسی هیچ ظرفیتی برای تأثیرگذاری درازمدت و    LOدموکراتیک

کرد. کارگر منتقد نمی یک جای پای استوار در جنبش کارگری ایجادبازگشودن 

به رغم آمادگی برای پیوستن به حرکتی رادیکال و ضد ای رفرمیسم راست اتحادیه

گرفت و هنگامی که ورودی این آدرس را دق می را SACوقتی که سراغ داری سرمایه

سازمان » ه آنچه بانیان از حصول انتطاراتش بر چهرای کرد، هیچ نشانهمی الباب

نمود. به همه این دالئل روند رویکرد نمی کردند، مشاهدهمی توصیه« مرکزی.... 

کارگران به این تشکیالت به تدریج کندتر و کندتر شد، تا جائی که شمار طرفدارانش 
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با   SACنفر کمتر باشد.   20000در شرائط روز، در سرتاسر سوئد به احتمال زیاد، از 

   روابط نزدیکی داشته اند. CGTاز سندیکاهای کارگری اروپا مانند برخی 

  طبقه کارگر سوئد و کمونیسم بورژوائی 

قرن بیستم دوران ظهور نوع خاصی از کمونیسم بورژوائی بود. خصلت نمای واقعی این 

کمونیسم تبیین ویژه وی از جنبش کارگری، روایت معینی از کمونیسم، آناتومی 

از رابطه میان کمونیسم و ای مه طبقاتی کمونیسم، درک خودویژهخاصی از سرچش

کارگر و جنبش کمونیستی های برای سازمانیابی تودهای جنبش کارگری، الگوی ویژه

و سایر مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی پرولتاریا بود. در پرسپکتیو اجتماعی این 

ردیونیونیستی داشت! کمونیسم، جنبش کارگری سرشتی بورژوائی، رفرمیستی و ت

شد! مبارزه طبقاتی می تلقی  کمونیسم محصول تعمق و تفقه دانشوران طبقات دارا

کارگران از فصلبندیهای استراتژیک خاصی مانند فاز خلقی و ضد امپریالیستی، مرحله 

کرد! سازمانیابی می بورژوا دموکراتیک و باالخره سوسیالیستی و کمونیستی تبعیت

 تقسیم کار میان مبارزه تردیونیونی و کمونیستی استوار شالوده  جنبش کارگری بر

گردید! سوسیالسم برنامه ریزی کار و تولید توسط هیرارشی حکومتی تحت می

انقالب کارگری کار انتقال همین  شد! و سرانجام می استیالی حزب سیاسی قلمداد

گفت، به طور می یسمنمود!! آنچه این کمونمی حزب به اریکه قدرت سیاسی را دنبال

واقعی حدیث نفس اجتماعی و توجیه هستی سیاسی و پراکسیس جاری طبقاتی 

کرد، نه تجلی خیزش آگاهانه و افق دار جنبش می خودش بود. همان گونه که ادعا

فروشنده نیروی کار که از عمق اندیشه دانشوران طبقات های تودهداری ضد سرمایه

 و آرمانهای همین طبقات را مطمح نظر قرار  نتظاراتخاست و طبیعتاً امی دارا بر

دید و این نمی داد. پرولتاریا را سرچشمه زایش جنبش ضد کار مزدی و کمونیسممی

 کرد. انتظارات و افقهایش را به پرولتاریا عرضهمی رسالت را فقط در کفایت خود تلقی

 ف کمونیستی!! خویشنمود و خواستار تبعیت جنبش تردیونیونی کارگران از اهدامی



 کارگران       یسراسر یهسوئد و اتحاد یجنبش کارگر  /  120

ها گردید!! این کمونیسم انقالب کارگری اکتبر را در شوره زار همین تئوری پردازیمی

دولتی در روسیه بسیار جهانگیر شد. داری به شکست کشاند و پس از استقرار سرمایه

طرفداران این کمونیسم در همه جا از جمله در جامعه سوئد وجود داشتند و در 

کردند. اینان در می داشتند و به مبارزه سیاسی رویمی تیم گام برراستای آنچه گف

سالهای پیش از وقوع انقالب اکتبر از اعضای فعال سوسیال دموکراسی سوئد بودند، اما 

عمومًا  ، در روزهای قبل از پیروزی انقالب تصمیم به انشعاب گرفتند.1917در سال 

حزب چپ »ز انشعاب خود را داشتند، و پس ا در سازمان جوانان حزب عضویت

( نامیدند. Sveriges socialdemokratiska vänsterpartiet« ) سوسیال دموکرات

حزب کمونیست » مؤسسین حزب چند سال بعد نام خود را تغییر دادند و عنوان 

حزب  .( را برای خود انتخاب کردند Sveriges komunistiska partiet – SKP« )سوئد

ندین انشعاب را از سر گذراند و سرانجام در همین سال عده چ 1929اخیر تا سال 

حزب »یار کردند و حزب جدیدی زیر نام کثیری از افرادش راه خروج اخت

با  1967منشعبین تا سال  تشکیل دادند.  (Socialistiska partiet« )سوسیالیستی

خود ای اری کنگرهاز این تاریخ به بعد با برگز همین نام به کار خویش ادامه دادند، اما 

 « چپهای حزب کمونیست» را 

(Vänster partiet komunisterna - VPK  .نامیدند )  

بر خالف حزب  VPKمنشعب از سوسیال دموکراسی کالً و از جمله های «کمونیست»

عنان اختیار جنبش کارگری را در دست داشت، در میان طبقه   LOمادر که از طریق 

پیدا نکردند. آنها از این لحاظ وضعیتی ای کان تعیین کنندهکارگر سوئد هیچ جا و م

مشابه اجزاء دیگر طیف جهانی خود داشتند اما داستان آنها با توجه به تمایزات میان 

آنچه بر سر   با جوامع آسیائی و امریکای التین و مانند اینها و با توجه به  جامعه سوئد

بسیار شنیدنی است.  ز این لحاظ گذشت کمی متفاوت و امی جنبش کارگری سوئد

VPK  بود اما «!!! سوسیالیسم» مثل همه احزاب برادر، عضو کمینترن و یار غار اردوگاه
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شرائط تاریخی جامعه سوئد مشغله احزاب جوامعی مانند ایران، هندوستان یا ممالک 

ترن داشت. در آنجا احزاب عضو کمینمی امریکای التین را تا حدود زیادی از وی دریغ

همه سنگربانان پرخروش امپریالیسم ستیزی خلقی بودند و حرف آنها با طبقه کارگر 

، مالکان لیبرال و نیروهای انقالبی!!! دیگر، «بورژوازی ملی» بود که همراه با این 

صنعت ملی را مستقر های به پایان برسانند، پایه  انقالب خلق علیه امپریالیسم را

بر پای دارند و در این راستا راه سوسیالیسم را تسطیح سازند، دیکتاتوری خلق را 

کنند!!! اردوگاه را قدرت بخشند و پرچم کمونیسم را بر بام جهان برافرازند!!! 

VPK   چنین رسالتی نداشت. در اینجا امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی به داستان «

ستقل ملی هم آنقدر صنعت مهای ماند. پایهمی مالصدرا« اُسطُقُسی فوق اُسطقُسات

توسط بورژوازی و با همکاری و همدلی سوسیال دموکراسی مستقر و مستحکم شده 

رسید. دموکراسی هم وجود می به نظر« استحصال حاصل» بود که سخن گفتن از آن 

وظائف » بورژوازی سوئد و مخصوصاً سوسیال دموکراسی آنقدر  داشت و به این ترتیب 

م داده بودند!! که هیچ چیز برای کمونیسم بورژوائی و برای خود را خوب انجا« تاریخی

پر کردن محتوای مانیفست این کمونیسم خطاب به طبقه کارگر باقی نمانده بود!!! 

انقالب و ساختمان سوسیالیسم بود!! تحوالتی که قرار بود  ماند می تنها چیزی که

زب کمونیست متشکل از پرولتاریا ارتش پیاده نظام پروسه پیشبرد آنها در معیت ح

در آغاز سعی کرد همین کار را انجام دهد. با صدور  VPK  افاضل طبقات باال باشد.

را « کمونیست»فراخوانهائی از پرولتاریای سوئد خواست که انقالب کند و سایه حزب 

ینکه انقالب نسخه اردوگاه چه خاکی به سر طبقه اش سنگین سازد!!! اهای بر سر توده

بیخت حرفی است که موضوع گفتگوی ما نیست، بحث اساسی اینجا این یم کارگران

داد که در درون جنبش می کارگریهای این فراخوان را به توده  VPKاست که 

و حاصل ها سخت مشغول قرائت طومار مطول قراردادها، قوانین، میثاق نامهای اتحادیه

 . مسأله اما به همین جا ختمبود  و سوسیال دموکراسی  LO  ،SAFمذاکرات فیمابین 
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و   LO  خود همسان تمامی احزاب برادر طیف اردوگاه، آنچه را VPKشد. نمی

دانست. می کردند حرف دل خودمی سوسیال دموکراسی در جنبش کارگری دنبال

کارگر های اینان برای جنبش کارگری هیچ نسخه دیگری نداشتند، از دید اینان توده

بودند. سخن گفتن از مبارزه علیه داری بی ضد سرمایهفاقد ظرفیت سازمانیا

دولتی یا همان سوسیالیسم اردوگاه فقط داری و صدالبته با بدیل سرمایهداری سرمایه

در شأن حزبی بود که کمونیسم خویش را یکراست از اندیشه افاضل طبقات باال 

ید همان در بهترین حالت، با VPKکرد. کارگران در منظر گرایش می استخراج

و سوسیال   LOکردند که می دادند و برای همان مطالباتی مبارزهمی کارهائی را انجام

دموکراسی در پیش روی آنها قرار داده بود. در اینجا نیز ما با یک تفاوت اساسی دیگر 

با بسیاری از احزاب « دکمونیست چپ سوئ» میان اعضای حزب  جاریهای در مشغله

یا وارث وی حزب توده، حزب   «حزب کمونیست ایران» م. گردیمی برادر مواجه

دیدند که برای سازمان می کمونیست عراق و جوامع امریکای التین خود را موظف

در درون جنبش کارگری تالش کنند زیرا در نگاه آنان قرار ای دادن رفرمیسم اتحادیه

همان حال حق و  بود جنبش کارگری نیروی ائتالف خلق علیه امپریالیسم باشد و در

هم ای د چنین وظیفهما حزب کمونیست سوئخود را به دست آرد!!! اای حقوق اتحادیه

همه این کارها را بسیار بهتر و استخواندارتر از خود  LOنداشت. سوسیال دموکراسی و 

وی انجام داده بودند. در یک کالم کمونیسم بورژوائی در اینجا بی وظیفه بود و بر 

ماند صدور فراخوان به طبقه کارگر برای می ها چیزی که برایش باقیهمین اساس تن

کرد، زیرا که نمی انقالب بود که آن هم به این آسانی در دل سنگ کارگران جائی پیدا

 کارگر میان حاصل اصالحات سوسیال دموکراسی و انقالب اینان فرقیهای توده

زمان   «کندنمی در هوا معاوضهگنجشک در دست را با باز » دیدند و هیچ عاقلی نمی

باز هم سخت تر شد. به بیان دیگر باز هم بی « حزب کمونیست چپ» که گذشت کار 

وظیفه تر و بی وظیفه تر شد!!! حزب همساز با کمونیسم اروپائی دیکتاتوری پرولتاریا و 
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 انقالب را هم مطرود اعالم نمود و به این ترتیب با دست خود آخرین دستمایه اعتبار

توانست به این موجود سراسر بی می موجودیت را نیز از دست داد. حال تنها چیزی که

ون نمائی دروغین یوظیفه، بدون هیچ نقش اجتماعی و تاریخی وجود بخشد، اپوزیس

بغایت راست سوسیال دموکراسی بود. حزب اعالم کرد که هنوز های در مقابل سیاست

 ین جامعه را در بسط دموکراسی جستجوطرفدار جامعه بی طبقه است و برپائی ا

     کند!!!می

VPK اوالً شماری از  ه برای بقای خود را در آن دید کهدر همین راستا راه چار

دوستان خود در حزب مادر را با خویش همراه سازد. رفرمیست بودن سران حزب را 

بازگوید و به این برای آنها توضیح دهد، مضرات رفرمیسم و فواید رادیکالیسم را به آنها 

ترتیب حداقل ضایعات ناشی از انشعابات مکرر را با جذب شماری از اعضای حزب 

سوسیال دموکرات ترمیم کند. این کار ظاهراً هیچ موفقیتی به دنبال نداشت و تعداد 

پیوستند از مجموعه می جدا و به سوسیال دموکراسی VPKکسانی که گاه و بیگاه از 

گر در با رویکرد به حزب دختر، بسیار بیشتر بود. راهکار دیمنشعبین جدید حزب ما

را دنبال کرد. این نیز   LOنفود در   د دستیابی به امکانحزب کمونیست چپ سوئ

و  VPKحتی    LOآورد زیرا که در فضای تیره و تار نمی به بارای بطور معمول نتیجه

» اکان به عنوان حتی حزب چپ تائب از هر نوع نام و نشان کمونیسم نیز کم

در لیست سیاه قرار داشتند. با همه «!!! داری مخوف ضد سرمایههای کمونیست

و   %4ب در سالهای زیادی با کس VPو پس از فروپاشی اردوگاه شوروی   VPK  اینها

د در پارلمان این کشور در جوار حزب سوسیال دموکرات گاهی بیشتر آراء مردم سوئ

د شریک مدنی، اقتصادی سرمایه اجتماعی سوئظم سیاسی، در چگونگی برنامه ریزی ن

این حزب در دو نوبت میزان آراء خود را به صورت چشمگیری افزایش داد. یکبار   شد.

در جنگ امپریالیستی دوم و نقشی که این ارتش در رهائی   بگاه پیروزی ارتش سرخ

زمانی بود که  ایفاء کرد و بار دوم« آشویتس» آدم سوزی های بازماندگان کوره
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د کل بار بحران اقتصادی دولتی سوئسوسیال دموکراسی در نقش حزب مسلط ماشین 

های سوئد را به هارترین و بی رحمانه ترین شکل بر زندگی تودهداری سرمایه 90دهه 

  کارگر سرشکن ساخت. 

احزاب دیگری هم زیر نام سوسیالیست، کمونیست، « حزب کمونیست چپ» سوای 

لنینیست با پسوندهای طویل انقالبی و ماوراء انقالبی در جامعه سوئد در مارکسیست 

ای هیچ افتراق تعیین کنندهها طول این مدت پدید آمدند. سرگذشت هیچ کدام از آن

با سرنوشت حزب یاد شده نداشته است. پرداختن به شرح کار و پراتیک جاری این 

دی نیست که خطوط کلی باورهای کند. تردینمی احزاب هیچ کمکی به بحث حاضر ما

مسلکی و نوع شعارپردازیها و بسیاری حرفهای اینان با هم تفاوت هائی داشت، اما تا 

شود می و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر مربوطداری آنجا که به جنبش ضد سرمایه

همگی تقریباً از یک جنس و اهل یک طبقه و قافله ساالران جنبش یا جنبش هائی 

که هیچ ربطی و هیچ سنخیتی با جنبش ضد کار مزدی کارگران دنیا نداشته  بودند

   است و ندارد.

 و جنبش کارگری سوئد  80بحران اقتصادی دهه 

، شاهد پیچش موج بحران در ساختار بازتولید سرمایه اجتماعی 80دهه های سال

فرو کشید  را در خودداری سوئد بود. بحران به صورت سهمگینی ارکان حیات سرمایه

های دیگرگون، در خانههای و منشور همزیستی مسالمت آمیز طبقات الجرم با نسخه

تک تک کارگران را دق الباب کرد. منشور بسیار گویا بود. کارگران باید با آغوش باز 

را تحمل نمایند!!! این پیام فقط از جانب کارفرمایان و داری کلیه بار بحران سرمایه

نیز به اندازه هارترین   LOسران  در نشد، سوسیال دموکراسی و صاحبان سرمایه صا

بخش بورژوازی نسبت به تحقق این امر حساسیت و جانبداری داشتند. طبقه کارگر 

» سوئد در مقابل این تهاجم کاماًل خلع سالح بود. تا این زمان همه چیز بر ریل 

Saltsjöavtal » براساس مذاکرات فیمابین ،LO   وSAF  و ها ر بستر سیاستو ب
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راهبردهای سوسیال دموکراسی به پیش رفته بود و اگر کارگران در خارج از این مدار 

و پاسخ به « دادگاه کار» داشتند، باید خود را برای محاکمه در می گامی بر

داری ساختند. سیر تحوالت جاری سرمایهمی آماده« اعتصاب وحشی» کیفرخواست 

گشود که ضرورت بستن پل می روی طبقه کارگر بازاینک شرائطی را در پیش 

کرد، اما قدرت پیکار می را طلبای و کل رفرمیسم راست اتحادیه Saltsjöavta    بر

ضد کار مزدی وی در عمق رسوبات شناگاه دریاچه نمک دفن بود و ساز و برگی برای 

چالش برای داری خورد. نظام سرمایهنمی جنگیدن در حول و حوش وی به چشم

داد که هست و نیست تا کنونی می خواست و همه چیز گواهیمی بحران خود قربانی

کارگر قربانی آماده و ارزان و دم دست این حاجت سرمایه خواهد بود. زیر های توده

بود که تعرض همه سویه سرمایه شروع شد. در فاصله بسیار کوتاهی ها فشار این مؤلفه

و کمک بهیار از بیمارستانهای مختلف اخراج   هیارکارگر پرستار، ب 73000حدود 

گردیدند. این امر با کاهش سهمگین امکانات بهداشت و دارو و درمان و سرشکن شدن 

بار این کاهش بر کارگران تکمیل گردید. ورودیه بیمارستانها به طور سرسام آور باال 

کارگر معدن  1914کارگر واحدهای بزرگ صنعتی،  166310رفت. متعاقب این امر 

کارگر  22750کارگر کفش و پوشاک،  11300کارگر صنایع مواد غذائی،  10400

های نفر در سایر رشته 121860کل کارگران بخش ساختمان و  %25چوب و جنگل 

ای کار و تولید از کار بیکار شدند. شدت و سرعت و سختی کار به صورت بیسابقه

ه نه فقط کاهش تولید ناشی ار بیکاری افزایش یافت. کارگران شاغل مجبور شدند ک

چند صد هزار نفری همزنجیران خود را جبران کنند، بلکه حتی در مقیاس عظیم تری 

کارگر، سالخی کلیه امکانات های تولید نمایند. به موازات بیکارسازی وسیع توده

از آغ اجتماعی و تمامی آنچه که تا آن زمان به دست آمده بود نیزهای آموزشی، بیمه

و یک گام   %80، سپس %90زمان اشتغال، به  %100گردید. بیمه ایام بیکاری از 

درصدی  65تقلیل پیدا کرد. فرایند تعرضی که سنگ بنای کاهش   %75آنسوتر به 
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کارگر استوار ساخت. شمار مدارس با سرعت رو به های امروز را بر زمین زندگی توده

کلیه آموزشگاهها و  %30از  کاهش گذاشت و در یک چشم به هم زدن بیش

باقی مانده  %70دور به های درس برچیده شد و محصالن آنها از مسافتهای کالس

تنزل کرد.   40000به  60000تعداد معلمان و کارکنان آموزشی از  .تحمیل گردیدند

الگوی » زندگی باال رفت. در یک کالم های بیمارستانی نصف شد. هزینههای تخت

سوسیال دموکراسی از هم پاشید و غرامتی را که بورژوازی سوئد برای  «رفاه سوئدی 

های ، انقالب اکتبر و جنبش«کمون پاریس» رهائی از تحمل مخاطرات احتمالی 

اروپای غربی پرداخت کرده بود، همه را یکجا با کمال داری سرکش ضد سرمایه

  سفاکی باز پس گرفت.

بورژوازی به جنب و جوش افتاد تا شاید طبقه کارگر سوئد در قبال طوفان تعرض 

حداقل بار خسارات وارده را کاهش دهد. آکسیونهای خیابانی وسیعی در این شهر و 

آن شهر برپا شد. افراد زیادی بر منبر وعظ تکیه زدند و در قبح این اعمال ناپسند داد 

ی به شنیدن سخن دادند!! فریادها اما در هیچ کجا هیچ پژواکی نیافت. بورژوازی تمایل

دید. طبقه کارگر سوئد گوش نمی نداشت و از آن مهمتر هیچ دلیلی هم برای شنیدن

به فرمان سوسیال دموکراسی و اتحادیه سراسری خویش!! قبول کرده بود که همه 

حل و فصل گردد و « شناگاه دریاچه نمک» چیز در زمزمه حریرگون و الهوتی آبهای 

و سوسیال دموکراسی مثل   LOفرا رسیده بود. اکنون فصل طغیان آبهای دریاچه 

خواستند که اصول همزیستی مسالمت آمیز را به درستی می همیشه از طبقه کارگر

در سوئد کارگران حق داری پاس دارند. بر اساس اصول دموکراسی و مدنیت سرمایه

حق دارند به هر میزان که دوست دارند تظاهرات کنند. در همان حال کارفرمایان هم 

کارگر ملزومات سودآوری حداکثر های دارند که همراه با تماشای تظاهرات توده

را بسیار سخاوتمندانه برنامه ریزی کنند و این برنامه ریزی را با مشورت و ها سرمایه

رایزنی و همکاری اتحادیه کارگری بر کارگران تحمیل نمایند. سالهای پیچش موج 
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موکراسی شد. کارگران هر چه خواستند علیه بحران دقیقاً میعاد آزمون نقش د

علیه سالخی امکانات رفاهی و علیه طوفان تهاجم بورژوازی راهپیمائی  ،بیکارسازیها

های کردند. کارفرمایان و دولت بورژوازی نیز به صورت گسترده در تمامی برنامه

رگران را تلویزیونی و در همه مناظرات حزبی و خیابانی اعالم داشتند که ناراحتی کا

دهند شروط الزم و جبری می کنند!!! اما همه آنچه که انجاممی بسیار خوب درک

ادامه حیات سرمایه است. چیزی که باید کارگران هم اهمیت آن را درک کنند!!! و 

مشکالت آن را تحمل نمایند!!! آنها گفتند که اگر قرار است دو باره به رفاهی برسیم!!! 

د باید پای بر جای بماند!!! و بر همین سوئداری رد، سرمایهیشتر وجود ندایک راه ب

مبنی وظیفه تک تک کارگران است که از طریق تحمل همه مصائب موجود به 

مدد رسانند!!! کارفرمایان و دولت بورژوازی خطاب به کارگران داری ماندگاری سرمایه

م باید درد سرمایه را کنند!!! و کارگران همی داشتند که درد کارگران را درک  اعالم

  درک نمایند!!! 

 آنچه بورژوازی در این روزها با خیال راحت و بسیار دموکراتیک به کارگران تحویل

داد در گوش کارگران هیچ ناآشنا نبود. سوسیال دموکراسی و اتحادیه سراسری در می

ثهای و بحها یک تاریخ طوالنی کل سیستم شنوائی آنان را با همین نصایح و موعظه

د به جای اینکه از یل طبقه کارگر سوئسیاسی پرورش داده بودند. درست به همین دل

پر سموم شرارت بار دچار چندش گردد، آنها های شنیدن این همه خزعبالت و هذیان

ای را بسان نوعی الالئی گوش کرد. حق دموکراتیک برگزاری تظاهرات خیابانی وسیله

و ها او شد و حرفهای روز بورژوازی که موعظهبرای فرو خواباندن خشم طبقاتی 

و حزب سوسیال دموکرات نیز بود کار فرو نشاندن این   LOرهنمودهای سالیان دراز 

  خشم را تکمیل کرد.

تظاهرات خیابانی اندک اندک فروکش نمود و بخش وسیعی از کارگران مطابق معمول 

صبر کنند!!! درست همان چیزی راه چاره را آن دیدند که تا انتخابات بعدی پارلمان 
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نمودند. اینها می وقوع آن را آرزو LOکه سوسیال دموکراسی، کل بورژوازی و سران 

سوئدی به پایان رسیده « الگوی» دانستند که عمر می همگی با درایت و بصیرت کافی

وارد فازی از انحطاط تاریخی خود شده است که باید برای حفظ داری است. سرمایه

را طعم حالوت  دش، تمامی مولکولهای گوشت و خون کودک افریقائینرخ سو

های تولیدی خود نماید و در همان حال بهای نیروی کار کارگر اروپای غربی شوکوالت

را نیز عرصه تاخت و تاز لحظه به لحظه خود قرار دهد. همه این طیف در واقعیت این 

طر همگی با هم دوران یکه روز سرمایه هیچ تردیدی نداشتند و به همین خا  حکم

تازی بورژوازی علیه امکانات رفاهی تا آن روز کارگران را میدان آزمون بسیار مناسبی 

های کارگر و نسلهای بعدی طبقه کارگر به ریاضت کشیهای برای متقاعد شدن توده

د دیدند. تاریخ بر قضا با اینان یار بود. اردوگاه شوروی فاز فروپاشی خومی اجباری آتی

د تعرض بورژوازی اروپا و منجمله سوئنهاد و این امر به نوبه خود راه می را پشت سر

 رتربرای پیشبرد پروسه نابودسازی معیشت و امکانات اجتماعی کارگران را هموا

د تاریخاً خود را به رعایت قوانین بازی خاص ساخت. سوسیال دموکراسی سوئمی

کرد. بر پایه این قوانین بازی، قرار بود تا می خویش در دوران جنگ سرد ملزم احساس

آنجا که امکان دارد کارگران اروپا و به ویژه کارگران همجوار شوروی سابق وضعیت 

معیشتی و رفاهی مساعدتری نسبت به کارگران روسیه داشته باشند، تا از این لحاظ 

میدند از سرشان نامی  «!!!کمونیسم» نیز وسوسه رویکرد به آنچه دولتهای غربی آن را 

و فروپاشی اردوگاه این قید را بکلی از گردن بورژوازی باز  90  به در شود. شروع دهه

سوسیال   از جمله  ونهای بورژوازی سوئدیدولتها و اپوزیس  کرد و به همین دلیل همه

برای تحمیل تمامی پسگردهای الزم بر جنبش کارگری این کشور   LOدموکراسی و 

  دادند. نمی دل راه دغدغه چندانی به

ساله تسلط احزاب راست تر بورژوازی در پارلمان به انتهای خود رسید و  3دوران 

طبقه کارگر سوند مانند همیشه چشم به راه عروج مجدد سوسیال دموکراسی و 
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بازپس گیری امکانات رفاهی از دست داده بود. حزب سوسیال دموکرات در یک 

ء کارگران، نقش مسلط ماشین دولتی را به خود پیروزی کم نظیر تاریخی با آرا

اختصاص داد و در فردای همین پیروزی بدون هیچ رودربایستی با هیچ کارگری، در 

کرد، با صدای بلند اعالم می کارگر را غرق در بهت و حیرتهای حالی که همه توده

د برای سوئد کماکان دچار بحران است و کارگران بایداری داشت که اقتصاد سرمایه

رهائی سرمایه از مهلکه بحران به فداکاریهای بسیار بیشتری دست بزنند. بیمه روزهای 

وضعیت بیمارستانها  ،کاهش داده شد %75به  %80همانگونه که قباًل گفتیم از  بیکاری

بیمه امور دندانپزشکی که تا آن روز هنوز هم نیمه  و دارو و درمان وحشتناکتر شد.

دید، برچیدن مدارس ادامه یافت. بیکاری همچنان غوغا نمود. رمقی داشت تاراج گر

توده عظیم بیکاران در قبال ثمن بخس حق غرامت بیکاری به صورت رایگان، بدون 

دریافت هیچ سناری در اختیار کارفرمایان سوئدی قرار گرفتند. همه چیز بدتر و باز 

های ر شد، هزینههم بدتر شد. بیمه ایام بیماری به سرنوشت بیمه بیکاری دچا

دی زیر فشار نمود، شمار کثیری از کارگران سوئ نگهداری اطفال در مهد کودکها فوران

وضعیت بد معیشتی و مالی امکان مراجعه به دندانپزشک و معالجه دندان خود را از 

دست دادند و حتی در رجوع به دکتر و بیمارستان هم مجبور به صرفه جوئی 

ی نوعی حکومت نظامی بسیار دموکراتیک و تیپ خاص گردیدند. سوسیال دموکراس

خویش را برای محروم ساختن توده کارگر از حق مرخصی استعالجی به اجراء نهاد. 

روز حقوق  5احزاب راست تر در دوران سیادت حصول هر دور بیمه بیکاری را به کسر 

کامل بیکاران و استفاده ار هر دور مرخصی استعالجی را به کسر یک روز حقوق 

مریض موکول کرده بودند. سوسیال دموکراتها از اداره بیمه عمومی خواستند که 

حداکثر سخت گیری را در مورد استفاده بیماران از حق مرخصی استعالجی معمول 

دارند. متعاقب صدور این دستور اداره بیمه از کلیه پزشکان خواست که حتی االمکان 

داری ورزند و حتی برای پیشبرد این طرح از دادن گواهی پزشکی به بیماران خود
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رسمی بسیار سنگینی به پزشکان پرداخت نمود. حاصل همه این بگیر و های رشوه

ببندها این شد که چند ماه بعد اتحادیه کارفرمایان سوئد با تشکر از این ابتکار عظیم 

اعالم داشت که از محل مرخصی استعالجی بیماران به   LOسوسیال دموکراسی و 

پس انداز کرده ها شغل تمام وقت به نفع سود آوری بیشتر سرمایه  300000اندازه 

است!!! رقمی که معادل نصف کل جمعیت بیکاران بود و اگر بورژوازی موفق به چنین 

  شد مجبور بود نیمی از بیکاران را به سر کار باز گرداند. نمی صرفه جوئی

ن تهاجمات هولناک که توسط ائتالف د به یمن تمامی ایسوئداری بحران سرمایه

 LOمکتوب و نامکتوب میان احزاب راست، سوسیال دموکراسی و اتحادیه کارگری 

برنامه ریزی و اعمال و اجرا شد شروع به فروکش نمود، اما هر چه بحران به عقب 

کارگر به جلو شتافت. معضل های خزید تعرض این ائتالف علیه دار و ندار توده

ط بحران روز سرمایه نبود، معضل همانگونه که باالتر گفتیم بسیار ریشه بورژوازی فق

در مقیاسی که پاسخگوی شرائط ها دارتر و اساسی تر بود. نگهداری نرخ سود سرمایه

را ای تازههای ارزش افزائی انحصارات و کل سرمایه اجتماعی باشد تاریخاً پیش شرط

داد. سوسیال می طبقه سرمایه دار سوقبه جلو صحنه مجادالت میان طبقه کارگر و 

کردند و می حتی عالمانه تر از احزاب راست این مهم را درک  LOو ها دموکرات

درست به همین خاطر هشیارتر از آنها راهکارهای ماندگاری نظام را یکی پس از 

و آوردند. در دور انتخابات بعدی پارلمان می نمودند و به اجراء درمی دیگری استخراج

معاون سابق دبیر اول، وزیر « موناسالین» پیروزی مجدد سوسیال دموکراسی، خانم 

صنایع وقت و کاندیدای کنونی ریاست حزب طرح ممنوعیت اعتصاب برای جنبش 

کارگری را وارد مباحثات روز سیاسی کرد. اتحادیه سراسری کارگران این یکی را به 

 اده از آن را برای کارگران مجازدید، نه به این خاطر که استفنمی صالح خود

بالعکس به این دلیل که آن را شمشیری دو دم اما مومیائی و مصادره   دانست، بلکهمی

به نفع   شد از آنمی نمود کهمی شده و مضبوط در موزه رفرمیسم راست ارزیابی
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د به آن و ایرااستفاده کرد. از یکسو با اشاره  ای موقعیت خاص بوروکراسی اتحادیه

ها سخن در باره قدرت برندگی اش رقبای درون طیف قدرت سرمایه و صاحبان تراست

نهادند و از سوی می وظیفه پرداخت حق و حسابهای الزم به سران اتحادیه را گردن

دیگر یا در رویه مهمتر و تعیین کننده ترش، سالحی نیرومند برای جلوگیری از هر 

ود. درست به همان سیاق که وجود خود طبقه کارگر بداری اعتصاب ضد سرمایه

تشکل   و ممنوع بودن هر نوع  اتحادیه سراسری براترین سند را در زمینه غیرضروری

کرد. به هر حال و به همه این دالیل می ضد کار مزدی در پیش پای کارگران پهن

LO   را نکول کرد و برای اطمینان « موناسالین» در این مورد خاص درخواست خانم

را که پس از استعفای « مونا» سوسیال دموکراتیک های طر با درست کردن پاپوشخا

در تدارک عروج به پست نخست وزیری بود مجبور کرد که از همه « اینگور کارلسون» 

  مناصب سیاسی خود استعفاء دهد. 

و طبیعتاً احزاب راست تر بورژوازی موقعیت  LOگفتیم که سوسیال دموکراسی و 

کردند و ضرورت قربانی شدن همه می را بسیار خوب درکداری م سرمایهتاریخی نظا

نمودند. آنان می دار و ندار طبقه کارگر سوئد در آستانه بقای سرمایه را عمیقاً لمس

و قراردادهای ها دستکاریها حتی در مقاوله نامهای درست بر همین مبنی مبرمیت پاره

یداست که در اینگونه موارد احزاب راست تر پیشین را نیز به راز و نیاز نشستند. پ

و سوسیال دموکراسی و گفتگوی   LO شدند تا راه دخالت می بودند که باید پیشقدم

مشترک برای تجدید نظرهای فوق فراهم گردد. جایگزینی قراردادهای سراسری مزدها 

 با قراردادهای محلی، تغییراتی در قانون صیانت حقوق مستخدمین کارگر، کاهش

بیکاری و بیماری و بسیاری تغییرات دیگر از جمله طرحهای های بیش از پیش بیمه

توسعه تعرض بودند که به تدریج با رضایت رسمی و گاه غیررسمی اتحادیه سراسری 

آمدند و یا احیانًا به عنوان موضوع جاری گفتگوها، اجرای به می کارگران به اجراء در
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ر و اذهان عمومی کارگران را برای قبول این تغییرات موقع آنها را به طبقه کارگر تذک

    ساختند.می آماده

در جامعه سوئد رخ داد و مجموعه حوادثی که بر سر جنبش  90آنچه در طول دهه 

نشان داد که  کارگری گذشت، به عقب مانده ترین و ناآگاهترین کارگران هم 

و در استفاده از نقش این ها هبورژوازی بین المللی در مناسبات حسنه خود با اتحادی

طبقه کارگر جهانی تا چه اندازه داری نهادها برای درهم کوبیدن جنبش ضد سرمایه

موفق و آگاهانه عمل کرده است. تحمل تمامی تهاجماتی که در طول این مدت از 

سوی بورژوازی طراحی و بر کارگران تحمیل شد و منتهی شدن همه اعتراضات به 

به استفاده از نیروی پلیس و داری رضا بدون هیچ نیاز دولت سرمایه سکوت و تسلیم و

ارتش و سایر اهرمهای رسمی سرکوب قدم به قدم این واقعیت را تصریح کرد که 

با جنبش لغو داری کاراترین و براترین اهرم مقابله سرمایهای رفرمیسم راست اتحادیه

مانند ایران یا ای ورژوازی جامعهکارگران جهان است. بداری کار مزدی و ضد سرمایه

هر کشور مشابه برای هر وجب مقابله با جنبش کارگری ناچار است از هارترین و 

شورش استمداد کند، کاری که در سفاک ترین نیروهای مجهز و سازمان یافته ضد 

گیرد. نکته بسیار اساسی و می انجامها LOد و جوامع نظیر آن به راحتی توسط سوئ

ای بدون عبور از پروسه  LOدر این گذر این است که سوسیال دموکراسی و آموزنده 

توانست طبقه کارگر سوئد را به نمی که ما به اختصار در این نوشته توضیح دادیم

چنین گرداب هائلی ساقط نماید. شکی نیست که هر اتحادیه کارگری قادر نخواهد بود 

برای انجام این رسالت شوم ها قیت اتحادیهاین نقش را برای بورژوازی ایفاء نماید. موف

ضد کارگری در گرو فراهم شدن شرائط بسیاری است که اتفاقاً در برخی کشورها و از 

 جمله در سوئد برای آنها فراهم بود و ما کم و بیش به آنها اشاره نمودیم. 
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 (  Dala Rörelse - Arbetarlistan )  جنبش داال

، هنگامی که موج اخراج کارگران از مراکز کار و تولید، 1990در ماههای نخست سال 

پیچید و سالخی امکانات معیشتی و رفاهی کارگران می سرتاسر جامعه را در خود فرو

ساخت، زمزمه سازمانیابی جنبشهائی برای مقاومت، در خارج می همه را دچار وحشت

کارگر راه باز های ن تودهو سوسیال دموکراسی اینجا و آنجا در میا LO  از قلمرو قدرت

» بود به نام   فرزند خردسال 5خانم کارگری که مادر  (Gävle)« یوله» کرد. در شهر 

کارگران منطقه را به مقاومت ترغیب نمود و در عرض مدت کوتاهی  (Tressa)« ترسا

چندین هزار کارگر برای مشارکت در کمپین اعتراضی وی اعالم آمادگی کردند. این 

معروف شد چند صباحی به   (Tressa)به نام همان خانم به کمپین جنبش که 

و مبارزات روز کارگران پرداخت اما خیلی زود زیر ها سازماندهی تظاهرات و راهپیمائی

بعالوه تطمیع    LOهای فشار انتقادات سوسیال دموکراسی و به طور معمول کارشکنی

رون حزب سوسیال دموکرات از برخی فعالین و تهدید برخی دیگر از سوی محافل د

    ادامه کار باز ماند.

نسبتاً رادیکال و مقاومت جویانه های سوای کمپین اعتراضی باال، جنب و جوش

جنبش د در همین دوره جوانه زد. در این و آن بخش جنبش کارگری سوئ دیگری نیز

ها قاومتدر لحظه ظهور خود، از سازمان یافته ترین و استخواندارترین این م داال

و بعضًا از عناصر   LOفعالین این جنبش عمومًا از اعضای سوسیال دموکراسی و   بود.

از    SAAB کارگر  Åke Wiklundرده باالی این دو جریان بودند . در میان این عده 

همه ذینفوذتر و شناخته شده تر بود. آشنا بودن این فعالین در میان بخشی از 

سوسیال دموکراسی و اعالم های تراضی آنان علیه سیاستکارگران سوئد، بیانیه اع

آمادگی آنها برای خروج از حزب سوسیال دموکرات با هدف سازمان دادن یک جنبش 

کارگری رادیکال شمار نسبتاً زیادی از افراد طبقه کارگر را نسبت به حرفها، انتقادات و 

س نمود. نخستین اینکه چه خواهند کرد و چه راهی در پیش خواهند گرفت، حسا
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سند اعالم موجودیت اینان با امضای جمع قابل توجهی از عناصر سرشناس کارگری 

» در شهر ای انتشار یافت، متعاقب صدور بیانیه اعالم داشتند که به زودی کنگره

و ها برگزار خواهند نمود. این بیانیه Dalarna واقع در ایالت  (Borlänge)« بورلنگه

کارگر را دامن های ی نه چندان وسیع جنب و جوش بیشتر تودهدر سطحها اطالعیه

زد. گروههای مختلف کارگران ناراضی و عاصی از بیکارسازیها یا سالخی امکانات 

ارتباطی و شور و مشورت های رفاهی، در شهرهای مختلف مبادرت به ایجاد شبکه

عالین جنبش داال و آینده کار کمپین جدید نمودند. نخستین کنگره فها حول بیانیه

همان گونه که وعده شده بود، در شهر بورلنگه از مراکز مهم کارگری برگزار گردید. در 

نفر از شهرها و نواحی مختلف جامعه سوند شرکت  500این کنگره جمعیتی قریب 

ارتباطی های نمودند. حضور این شمار قابل توجه که عموماً به نمایندگی از شبکه

دهد که دامنه می گذاشتند، به روشنی نشانمی س کنگره پاپیرامون خود به اجال

روز سوسیال دموکراسی و کل های نارضائی و انزجار از وضعیت موجود و سیاست

بورژوازی و اتحادیه سراسری کارگران تا چه حد وسیع و همه گیر است. کنگره با 

ست، سترونی و دستور کار خود را آغاز نمود. آثار شکست، بن ب  Åke Wiklund  نطق

حیات کنگره و کل جنبش داال های بی فرجامی از همان دقایق نخست بر رخساره

پدیدار گشت. به رغم تأکید و تصریح چند تن از فعالین جوان کارگر بر مبرمیت یک 

موجود، معلوم شد که عناصر اصلی دست های خیزش رادیکال و فرارفتن از داربست

آشنای سوسیال های راهکاری فراتر از دست پختاندرکار، هیچ طرح یا راهبرد و 

های معین حرفبرای دعوت شدگان و برای کل مستای دموکراسی و جنبش اتحادیه

صاحب نفوذ کنگره تمامی عمر خود را در آموزشگاههای درس های خود ندارند. چهره

 به سر آورده بودند، اینان همگی چشم به  LOسوسیال دموکراسی و در قلمرو حیات 

راه معجزه پارلمان و پارلمانتاریسم داشتند و بر همین مبنی تمامی راه حل پردازیهای 

آنان حول بسیج همگانی کارگران برای اعزام آنان به مجلس قانونگذاری بورژوازی فرا 
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چپ دنیا، لیستی از مطالبات که به مراتب های ونیچرخید. مطابق معمول همه اپوزیس

بی قوام تر و بی جان تر بود پیش   70دموکراسی دهه سوسیال های از لیست وعده

روی کارگران قرار گرفت و تحقق این مطالبات به دمیدن در صور مبارزات 

رسد که غالب می پارلمانتاریستی و راهیابی سران داال به پارلمان موکول شد. به نظر

اظ که خود، شرکت کنندگان دست از پا درازتر به خانه خود باز گشتند، نه از این لح

نسخه رادیکال تر و شفابخش تری در جیب داشتند، بلکه فقط از این روی که نسخه 

، در پیش کنگره هیچ چیزی فراتر از آنچه آنان را به این روز انداخته بودهای پیچی

   داد.نمی روی آنان قرار

 مختلف با برگزاری آکسیونهایهای پس از پایان کار کنگره فعالین کارگری حوزه

خیابانی، تشکیل جلسات محلی و توزیع اطالعیه کوشیدند تا برای حزب در دست 

تأسیس خود اعضای بیشتری را دست و پا کنند. در ماههای اول استقبال کارگران 

نسبتاً قابل توجه بود. اساس کار فعالین بر این قرار داشت که شمار موافقان تشکیل 

د تا از این طریق حد نصاب الزم طرفدار جمعیت روز سوئد ارتقاء دهن %4حزب را به 

برای شرکت در انتخابات پارلمانی آن سال را کسب کنند و وارد رقابت انتخاباتی با 

صورت  (ArbetarListan )« لیست کارگری» زیر نام ها احزاب دیگر شوند. این فعالیت

د پس گرفت و سرانجام تشکیالتی با همین نام به وجود آمد. شمار اعضای حزب جدی

از اعالم موجودیت دهها بار کمتر از زمان تشکیل کنگره داال در شهر بورلنگه بود. 

آربتارلیستان به فعالیت خود با هدف کسب جواز برای شرکت در انتخابات ادامه داد 

اما زمان در جهت عکس انتظار متولیان به پیش رفت. از خیل وسیع کارگرانی که در 

سنگر متفاوت مبارزه به سوی کمپین روی کرده بودند  آغاز به امید دستیابی به یک

که هیچ شانسی برای هیچ ابراز حضوری نه فقط در ای کاسته و کاسته تر شد، به گونه

پارلمان بلکه حتی در انتخابات پارلمانی هم به دست نیاورد. دو سال پس از کنگره داال 

در این یا ای گشت شمار و پراکندهتنها اثری که از آربتارلیستان باقی بود افراد بسیار ان
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 آن شهر سوئد بودند که تعداد کل آنها از چند نفر یا حداکثر چند ده نفر تجاوز

روشنی را در پیش روی هر فعال آگاه های کرد. جنبش داال یکبار دیگر واقعیتنمی

طبقه کارگر بین المللی قرار داری جنبش کارگری سوئد و هر فعال جنبش ضد سرمایه

وسیع طبقه کارگر به رغم یک تاریخ طوالنی تنفس های . این واقعیت که اوالً تودهداد

در فضای سراسر مسموم رفرمیسم راست باز هم به حکم شرائط کار و زندگی خویش 

فروشنده نیروی کار، به محض اینکه فشار بندهای ستم و استثمار های به عنوان توده

گیرد، از همه سو در جستجوی یافتن می و بی حقوقی سرمایه بر گردن آنها حدت

آیند و برای حضور فعال در چنین می برداری راههای واقعی مبارزه ضد سرمایه

های با راه افتادن موج اعتراضات و جنگ و ستیز الیه افتند، ثانیاًمی جنبشی به تکاپو

 نیز فرصت را مغتنم LOرادیکال کارگری عناصر ناراضی سوسیال دموکراسی و 

شمرند و با دل بستن به چشم انداز سواری بر موج مبارزات کارگران ساز و برگ می

بینند. این نیروها علی العموم هیچ سنخیتی با اعتراضات ریشه دار می انشعاب تدارک

کارگران نداشته و تنها در مقام چپ سوسیال دموکراسی و جنبش داری ضد سرمایه

 اه کننده را تحویل جنبش کارگریمشتی خزعبالت رفرمیستی گمرای اتحادیه

ونهای یدهند. ثالثًا سرشت راست و رفرمیستی راه حلها و راهبردهای این اپوزیسمی

داری گسترده ضد سرمایههای برای مدتی جنب و جوشای اندرونی جنبش اتحادیه

کند و در همان حال به تدریج این جنبش را می طبقه کارگر را به دار خود حلق آویز

راند. می سازد و سرانجام به ورطه شکست فرومی یأس، دلسردی و بی افقیدچار 

استقبال گسترده کارگران از مانیفست جنبش داال نشانگر آن بود که این خیل کثیر 

باز ای جنبش اتحادیههای کارگر در عین تحمل تمامی باژگونه پردازیها و توهم آفرینی

به پیش داری بر ریل ستیز با اساس سرمایه هم آماده است تا مبارزه طبقاتی خویش را

برد. در سوی مقابل ما شاهد رویکرد کامالً ارتجاعی سران آربتارلیستان هستیم. 

پارلمانتاریسم، کسب چند کرسی نمایندگی در مجلس و نهایتًا تبدیل شدن به عصای 
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 دست همان حزبی که با داشتن نقش مسلط در ماشین دولتی بورژوازی، طبقه کارگر

دیگری از این دست، تمام صدر و ذیل های را به این روز سیاه انداخته است و سیاست

کند، توده عاصی می ون نمایانه این گروه را تعیینیاپوزیسهای هیاهو و جارو جنجال

سبزوار سوسیال » پندارد و پس از درک این واقعیت که می کارگر ابتدا سراب را آب

     رود.می مجدداً به محاق سکوت فرو« پروردمین دموکراسی هیچ ابوبکر بهتری

    سخن آخر:

د با هدف استنتاج درس هائی آموزنده برای رجوع به تجربه جنبش کارگری سوئ

شالوده کار این نوشته بود. محتوای آموزشی ناشی از داری مبارزه طبقاتی علیه سرمایه

اجتماعی متفاوت طبیعتًا  مرور این تجربه برای افراد مختلف با نگاههای طبقاتی و

متفاوت خواهد بود. نکته اساسی برای نگارنده تشریح عینی تر و دقیق تر نقشی است 

 سرنوشت طبقه کارگر ایفاء کرده است و ایفاء  درای که رفرمیسم راست اتحادیه

کند. تعمق در سیر حوادث جنبش کارگری سوئد یا جنبش کارگری هر جامعه می

ی این حقیقت را برای هر کارگر آزاد از اسارت تحجر بورژوائی اروپای شمالی و غرب

در هر فرم و شمایل و هیأت اساساً جنبشی در ای سازد که جنبش اتحادیهمی روشن

داری کارگر علیه سرمایههای جهت انحراف و مسخ و نابودسازی مبارزه طبقاتی توده

بردها، فرهنگ، ارزش ها، سنن و است. این جنبش افکار، ایده ها، افق ها، راهکارها، راه

سوزاند و با اندیشه ها، نگاهها، راه می را از بیخ و بنداری معیارهای مبارزه ضد سرمایه

نماید. افق محو کار مزدی را به می و راه حل بافیهای عمیقاً بورژوائی جایگزینها چاره

مثابه  کشد و بردگی مزدی را بهمی طور کامل در هستی اجتماعی کارگران خط

کند. هر گونه تحرک علیه می سرنوشت محتوم بشر بر سینه نگاه کارگران نصب

بندد و تکدی از سرمایه برای می واقعی استثمار طبقاتی کارگران را به شالقهای ریشه

کند. رفرمیسم راست می افزایش بهای نیروی کار را با آب و تاب هر چه بیشتر تقدیس

کند و طبقه می کارگر را دچار اضمحاللهای بقاتی تودهکل قوای پیکار طای اتحادیه
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نماید، کارگر را در می به طور کامل خلع سالحداری کارگر را در مقابل نظام سرمایه

 همه شؤن حیات اجتماعی و طبقاتی اش به دار مذاکره صلح آمیز با سرمایه آویزان

 اجمات را جبر زندگی اوسازد و بگاه تعرض بورژوازی تسلیم شدن در مقابل موج تهمی

را با رساترین زبان ها کند. مرور در تجربه جنبش کارگری سوئد همه این واقعیتمی

گشاید و در همان حال دروغ پردازیها و می در پیش چشم هر کارگر آگاه باز

  نماید. می را افشاءای چپ مدافع جنبش اتحادیههای عوامفریبی

و بررسی سرنوشت این جنبش در چنگال  مرور در تجربه جنبش کارگری سوئد

 رفرمیسم راست و سوسیال دموکراسی، بیش از هر چیز این حقیقت بارز را فریاد

زند که طبقه کارگر در هر نقطه از جهان موجود برای رهائی خود، حتی برای می

تحمیل مطالبات روزمره خود بر بورژوازی یک راه بیشتر در پیش روی ندارد، 

بش شورائی ضد سرمایه داری، اعمال قدرت سراسری و شورائی طبقاتی سازمانیابی جن

برای تحمیل بیشترین مطالبات ممکن بر بورژوازی و توسعه پیکار تا احراز موقعیتی 

که به مدد آن طومار حیات رابطه کار مزدی برچیده شود و برنامه ریزی شورائی 

     ها مستقر گردد.کارگر متحد در شوراهای سوسیالیستی کار و تولید توده
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 2008آوریل  10          اتحادیه سراسری کارگران نروژ و ژست پیروزی!

 

چند روز پیش در بحبوحه آماده باش گسترده طبقه کارگر نروژ برای شروع یک 

غو اعتصاب سراسری علیه شدت استثمار سرمایه داری، به روال معمول فرمان ل

 اعتصاب از سوی سکانداران قدرت رفرمیسم راست سندیکالیستی صادر گردید.

اعتراض تف آلود طبقاتی چند صد هزار کارگر یکبار دیگر در البالی جرز توافقات میان 

و کارفرمایان دفن شد و سران اتحادیه نخست اعالم داشتند که « کارگری»دو اتحادیه 

ند!! جار و جنجال پیروزی دست اندرکاران به پیروزی بسیار بزرگی دست یافته ا

اتحادیه کارگری به طور همزمان با داد و قال شکست آلود!! زعمای اتحادیه کارفرمایان 

تکمیل شد. اینان در تأیید ادعای حریفان خویش در بازی بزرگ سازش و اجماع، 

و طبقه  LOسنگ تمام گذاشتند و طرفداری یکسویه دولت سوسیال دموکرات از 

خود و پیروزی!! مذاکره کنندگان حریف اعالم  رگر نروژ را دلیل واقعی شکست!!کا

سخنگویان میز   داشتند. سیمای ظاهری رخدادها بسیار خالصه به صورت باال توسط

مختلف اسکاندیناوی و اروپا چرخ های گفتگو برای کارگران تشریح شد و در رسانه

ای ستیز میان طبقه کارگر و بورژوازی به خورد، اما ببینیم که واقعیت چیست و در دنی

 طور واقعی چه رخ داده است؟

توانسته است سرمایه داران بخش خصوصی  LOرویه بیرونی ماجرا حاکی است که 

تحت مالکیت آنها متقاعد های نروژ را به قبول برخی مطالبات کارگران شاغل در حوزه

دولتی چه خواهد شد های شسازد. اینکه سرنوشت مبازات و اعتراضات کارگران بخ

هنوز هیچ معلوم نیست، اما تا آنجا که به قلمرو نخست مربوط است خطوط کلی 

توافقات حاصل میان دو اتحادیه بزرگ کارگری و کارفرمائی به شرح زیر اعالم گردیده 

 است.

  سال باقی خواهد ماند. 62سن بازنشستگی تغییر نخواهد کرد و در سطح  .1
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کرون در سال افزایش  3900کرون در ساعت یا  2میزان  بهدستمزد کارگران  .2

  خواهد یافت.

 2کرون کمتر است به جای ساعتی  334796کارگرانی که دستمزد ساالنه آنها از  .3

 کرون در سال برخوردار  9750کرون در ساعت یا  5کرون از افزایش حقوقی معادل 

کل  %25شوند حدود می شوند. شمار کارگرانی که مشمول این بند قرارداد واقعمی

 گردد. می کارگران بخش خصوصی را شامل

بند باال  3و محتوای فستیوال عوامفریبی سران این نهاد در  LOصدر و ذیل فتوحات 

شود. قصد ما نیز بررسی بسیار کوتاه چند و چون همین موضوع است و در می خالصه

ن توافق بر متن آن حاصل رویم که ایمی شرائطی این گذر قبل از هر چیز به سراغ 

گردیده است. نروژ در زمره ثروتمندترین کشورهای دنیای روز است و این بدان معنی 

نروژی به طور نسبی ارقام بسیار کالن سود را در بازار جهانی های است که سرمایه

و سهم عظیمی را در کل اضافه ارزش ناشی از استثمار طبقه کارگر بین داری سرمایه

هزار نفر بیشتر  700میلون و  4دهند. جمعیت نروژ از می ه خود اختصاصالمللی ب

بر پایه گزارش رسمی صندوق  2007نیست، اما تولید ناخالص داخلی کشور در سال 

میلیارد کرون بالغ گردیده است. در همین سال تراز تجارت  2289جهانی پول به رقم 

لیارد کرون اعالم داشته است و می 377خارجی میزان افزایش صادرات بر واردات را 

باالخره تولید ناخالص سرانه نروژ بعد از نیم میلیون سکنه لوکزامبورگ، با احراز مقام 

دالر امریکا در سال را   97 000کرون، برابر با  486 335اول در سطح جهان، رقم 

پشت سر نهاده است. در نروژ به صورت فی الحال برخالف کل کشورهای دیگر دنیا 

یک مسأله   رخ بیکاری بسیار پائین است و نیاز به نیروی کار بسیار چشمگیر است.ن

مهم که در این جا باید در پیش روی هر کسی و به طور اخص در مقابل کارگر نروژی 

واقعی بسیار گسترده و بین المللی های قرار گیرد، انداختن گوشه چشمی به سرچشمه

و ثروت هائی است که در باال بدان اشاره شد. کل زایش ارقام عظیم سرمایه ها، سودها 
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میلیون نفر کمتر است و کارگر نروژی به لحاظ  2نیروی کار شاغل جامعه نروژ از 

تحمل شدت استثمار سرمایه و تولید اضافه ارزش برای سرمایه داران نروژی یا جهانی 

را با رعایت  وضعی وخیم تر از همزنجیران خویش در سایر مناطق دنیا ندارد. موضوع

کامل کوتاهی بحث کمی دقیق تر و وسیع تر نگاه کنیم. مارکس در تشریح چگونگی 

مختلف های توزیع اضافه ارزشهای حاصل از کار پرولتاریای بین المللی میان بخش

 نویسد: می سرمایه جهانی

 هر تک سرمایه دار مانند مجموعه تمامی سرمایه داران هر محیط تولیدی ویژه،» ... 

در استثمار مجموع طبقه کارگر، به وسیله سرمایه کل و در درجه بهره کشی آن 

شرکت دارد و این شرکت نه تنها از لحاظ هم داستانی کلی طبقاتی است، بلکه 

مستقیماً جنبه اقتصادی دارد. زیرا با مفروض بودن وجود تمامی شرائط دیگر از جمله 

ط سود به درجه بهره کشی از کار کل زش سرمایه ثابت پیش ریخته کل، نرخ متوسرا

 « به وسیله سرمایه کل بستگی دارد

 ) سرمایه، جلد سوم( 

جهانی است. کل سرمایه بین المللی، کل ای اجتماعی و پدیدهای سرمایه رابطه

کند. هیچ سرمایه دار یا هیچ مؤسسه انباشت می کارگر دنیا را استثمارهای توده

تواند اثبات کند که سود حاصل نمی هان حاضر مطلقاً از جای سرمایه در هیچ نقطه

ساالنه اش معادل همان میزان اضافه ارزشی است که توسط کارگران حوزه مستقیم 

پیش ریز و بازتولید سرمایه خود وی تولید گردیده است!!! چنین ادعائی نه فقط قابل 

ت علمی از اقتصاد اثبات نیست که از بیخ و بن خرافی، غیرواقعی و فاقد هر نوع شناخ

مختلف در سطح بین المللی، در های است. سرمایهداری کاالئی و شیوه تولید سرمایه

عموماً به ها گردند. این سرمایهمی متنوع کار و تولید پیش ریزهای قلمروها و حوزه

لحاظ ترکیب فنی و آلی، درجه بارآوری کار اجتماعی، موقعیت انحصاری، بهای 

کنند و در یک کالم می خرند و مصرفمی بهای نیروی کاری که تشکیل بخش ثابت،



 !          یروزیکارگران نروژ و ژست پ یسراسر یهاتحاد  /  142

شرائط تولیدی و به تبع آن قدرت رقابت و تسخیر میدان فروش در بازارهای داخلی و 

کم، مهم یا فاحش دارند. آنچه در این میان واقعی و تعیین های جهانی با هم تفاوت

هر بخشی از سرمایه جهانی با و ها کننده است، این است که هر کدام از این سرمایه

فوق، نهایتاً سهمی از اضافه ارزشی را که طبقه کارگر بین های توجه به تمامی مؤلفه

توان به می است کهای سازد. این نکتهمی المللی تولید نموده است، نصیب خود

تفصیل پیرامون آن بحث کرد اما چهارچوب خاص مطلب حاضر به هیچ وجه گنجایش 

سبت طرح آن را دارا نیست. اشاره گذرای من در این جا صرفاً ضرورتی یا حتی منا

های برای توضیح موقعیت اقتصادی نروژ و شرائط خاصی است که قرارداد اخیر اتحادیه

کارگری و کارفرمائی بر متن آن منعقد شده است. سرمایه اجتماعی هر کشور سهمی 

کند و در این میان می را تصاحب از اضافه ارزش ناشی از استثمار کل کارگران دنیا

کشوری که به لحاظ تکنولوژی، درجه بارآوری اجتماعی کار و سایر شرائط های سرمایه

تولیدی در موقعیتی ممتازتر قرار دارد، به طور نسبی حصه عظیم تری از خوان یغمای 

ایه آورد. سرممی تولید شده در سطح بین المللی را به چنگهای بی کران اضافه ارزش

اجتماعی نروژ همسان سرمایه اجتماعی سایر ممالک اروپای غربی و شمالی یا ایاالت 

متحده و کانادا و جوامع مشابه چنین وضعی دارند و میزان مشارکت آنها در استثمار 

طبقه کارگر جهانی بسیار گسترده است. فقط حجم اقالم نجومی اضافه ارزشهای تولید 

انحصاری نفت و از های یا که زیر فشار سیطره قیمتکارگر دنهای شده توسط توده

مجاری متعارف توزیع سودها در بازار جهانی سرمایه داری، به حوزه بازتولید سرمایه 

میلیارد کرون بالغ  547به رقم  2005شود، در سال می اجتماعی نروژ سرشکن

به فوران بهای  گردیده است. توده انبوه اضافه ارزشی که در طول دو سال اخیر با توجه

از این که بگذریم  فروش نفت در بازارهای جهانی تا چند برابر افزایش یافته است.

انباشت سرمایه جهانی حضوری بسیار های نروژی در پرسودترین حوزههای سرمایه

میلیارد کرون در سال  240 196از رقم ها گسترده دارند. حجم این سرمایه گذاری
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فوران کرده است. این  2007لیارد کرون در سال می 661 457به رقم  1998

قاره آسیا، امریکای  3به ویژه در استثمار نیروی کار شبه رایگان کشورهای ها سرمایه

دهند. نیروی کار ساعتی چند سنت نمی التین و افریقا هیچ فرصتی را از دست نداده و

ر هولناک شمار کثیر ساعت در هفته در کنار استثما 70کارگر سنگاپوری با زمان کار 

کارگران افریقائی و جاهای دیگر سرچشمه الیزال شط پرغریو سودهائی است که به 

 سازد. می نروژی را پر موجهای طور مستمر اقیانوس ارزش افزائی سرمایه

نروژ در چهارچوب تقسیم کار درونی سرمایه داری این قسمت را کوتاه کنم، سرمایه

وضعی برخوردار است که سوای استثمار شدید نیروی کار دو جهانی، به طور بالفعل از 

انبوه تولید شده توسط های میلیونی کارگران این کشور، کانون سرریز اضافه ارزش

سایر بخشهای طبقه کارگر بین المللی نیز هست. ماهی صید شده در شیالت نروژ، 

ال، مسافت توسط کارگر نروژی هر روز و هر لحظه مسیر پر پیچ و خم دریای شم

طوالنی اقیانوس اطلس، تنگه جبل الطارق، تمامی طول دریای مدیترانه، آبراه سوئز، 

گذارد می آبهای دریای سرخ، تنگه باب المندب و اقیانوس پر تالطم هند را پشت سر

تا از آنجا الشه یخ زده خود را در بزرگ راههای زمینی میان هند و چین و سایر 

دست کند و سرانجام به دست نیروی کار شبه رایگان کشورهای آسیائی دست به 

کارگر چینی و سنگاپوری بسپارد. همین ماهی فردای آن روز در بسته بندیهای 

پیماید تا این بار می مطمئن و نفیس عین همان مسیر طوالنی شرق تا غرب دنیا را باز

راء ارزان انبوه ناشی از کار ماوهای در بازار فروش کشورهای غربی اضافه ارزش

کارگران آسیای جنوب شرقی را میلیارد میلیارد تحویل سرمایه دار نروژی دهد. 

» نروژی و شریک بسیار های داستان استثمار بربرمنشانه زنان بنگالی توسط سرمایه

نیز برای کارگران آگاه جامعه نروژ پدیده « محمد یونس» آنها آقای « صلح دوست

ند صد هزار زن تنگدست بنگالی زیر فشار فقر و بسیار آشنائی است. هم اکنون چ

نان ای گرسنگی حاد تحمیلی نظام بشرستیز سرمایه داری، با هدف رساندن لقمه
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های و سیاهچالها گرسنه فرزندان رنجور خود در تاریکی زار نمور کومه  خالی به شکم

کنند. یم نروژی تولیدهای محل زیست خود عظیم ترین ارقام سود را برای سرمایه

درصدی را که در  40یک نرخ سود خالص ها زنان کارگر بنگالدش در این آلونک

 مذکورهای بسیار بی نظیر است نصیب سرمایهداری شرائط روز دنیای سرمایه

و یار غار خانواده « تله نوردیا» سازند و محمد یونس شریک انحصار غول پیکر می

کائی به پاداش تحمیل جنایت آمیزترین کلینتون و سایر سرمایه داران بزرگ امری

میزان استثمار بر زنان بنگالی و رساندن عظیم ترین اقالم سود به سرمایه داران نروژی 

 دارد. می از پادشاه این کشور و کمیته صلح نوبل جایزه صلح دریافت

گردیم. قرارداد جدید میان می پس از این توضیحات به نقطه شروع بحث باز

کارگری و کارفرمائی نروژ در متن شرائطی تنظیم شده است که  هایاتحادیه

نروژ به لحاظ احراز سهم در استثمار هولناک طبقه کارگر جهانی به داری سرمایه

صورت نسبی و با توجه به حجم سرمایه اجتماعی کشور موقعیتی بسیار مطلوب دارد. 

ر هیچ نقطه دیگر دنیای که دای است، پدیده %2نرخ بیکاری در نروژ هم اکنون حدود 

قابل رؤیت نیست. نیاز به نیروی کار در سطحی است که به طور مستمر داری سرمایه

شمار زیادی از کارگران ممالک دیگر اسکاندیناوی، آلمان، اروپای شرقی، روسیه و 

کشورهای آسیائی برای فروش نیروی کار خود راهی آن دیارند. رقابت نیروی کار در 

 با سایر ممالک دنیا بسیار محدودتر است. آنجا در قیاس

یک نکته بسیار اساسی در اینجا این است که طبقه کارگر نروژ در دل همین وضعیت 

و سرمایه داران کشور مذکور چهار نعل داری و در بطن موقعیتی که دولت سرمایه

باز هم کنند می کارگر اقصی نقاط دنیا را با سبعیت هر چه تمام تر استثمارهای توده

به لحاظ تحمل شدت استثمار سرمایه و کشیدن بار بی حقوقیها و سیه روزیهای 

نظام بردگی مزدی وضعی عمیقاً اسفبار دارد. دستمزد کارگر نروژی اندکی از   ذاتی

همزنجیران امریکائی و انگلیسی و فرانسوی او باالتر است اما همزمان بهای مایحتاج 
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و در  %30ید نیروی کار وی نیز در قیاس با امریکا معیشتی مورد نیاز برای بازتول

کارگر  .افزون تر است %25به حداقل مقایسه با انگلیس و آلمان و کشورهای مشا

نروژی نه فقط وضعی بهتر از کارگر ممالک همجوار خود ندارد که در بهترین حالت باز 

ه خرید و جبری رابطهای هم همسان غالب آنها تمامی شدت استثمار و سیه روزی

 فروش نیروی کار را در همه قلمروهای حیات اجتماعی خود با سختی تمام تحمل

قرار ها تواند باشد. طغیان بی مهار سودآوری سرمایهنمی نماید. چیزی که جز اینمی

از فشار استثمار هیچ کارگری در هیچ کجای این جهان بکاهد، ای نیست هیچ ذره

در تعمیق این فشار بر همه ابعاد هستی شمار ای زهبالعکس قرار است سرآغاز فصل تا

 هر چه کثیرتری از کارگران دنیا باشد. 

 بسیار مبتذلای اتحادیه کارگری نروژ به روال معمول و بر اساس عرف جنبش اتحادیه

کوشد تا حصول درهم و دیناری افزایش حقوق یا به بیان دقیق تر چیزی حتی می

فشار تورم سنگین هر سال را به عنوان   نه مزدها در اثرکمتر از میزان استهالک ساال

کارگر القاء کند. آنچه کارگر نروژی و آن هم عجالتاً های یک پیروزی در ذهن توده

کنند در عالم می فقط کارگران بخش خصوصی این کشور از گذر قرارداد فوق کسب

گذارد، ها نمییهواقع هیچ مجالی برای هیچ نوع عوامفریبی در اختیار سران اتحاد

 به کارنامه سراسر سیاه ضد سوسیالیستی و سرمایه پرستانه آنهاای بالعکس برگ تازه

با انعقاد هر قرار داد به صورت بسیار صریح بر ایفای نقش   LOافزاید. سران می

در ماندگار سازی نظام بشرستیز بردگی ای اتحادیه خویش و کل جنبش اتحادیه

ی اختاپوس وحشت و دهشت سرمایه بر زندگی انسان عصر مزدی و تداوم استیال

کارگر همه دنیا توسط های ورزند. استثمار ماوراء مرزهای توحش تودهمی اصرار

نروژی و کل سرمایه جهانی را به عنوان میثاق هستی انسان و تاریخ های سرمایه

نروژ همسان بخشند. اتحادیه کارگری می زندگی انسانی بیش از پیش اعتبار و رسمیت

عظیم صاحبان سرمایه جهانی های کارگری دیگر خود از تراستهای همه اتحادیه
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بر کارگران دنیا بخشی از داری است و تالش سران آن برای تحمیل بربریت سرمایه

 باشد.می همپیوندی ارگانیک طبقاتی با بورزواژی بین المللی

LO نروژی های راند که سرمایهمی در شرائطی از انعقاد یک قرارداد پیروزمند سخن

کارگر اقصی نقاط دنیا همه مرزهای شرارت و درنده خوئی را های در سالخی توده

پشت سر نهاده اند. استثمار سبعانه کارگران زن بنگالی در عمق آلونکهای نمور فقیر 

مسکونی جهان، استثمار هار و هولناک کودکان خردسال های نشین ترین محله

مرگ جمع آوری کاکائو، استثمار کودک سنگاپوری با های عمق سیاهچال افریقائی در

ساله چینی در کارگاههای بسته  6کار هفتگی هفتاد ساعتی، استثمار ددمنشانه دختر 

نروژ را های بندی ماهی و استثمار همه کارگران جاهای دیگر دنیا، ارقام سود سرمایه

اصله مرزهای حاکمیت و قدرت به کهکشان برده است. کارگر نروژی خود در ف

شود و می مستقیم این سرمایه داران و دولت آنها به شکلی فاجعه آمیز استثمار

کارگر وسیع مهاجر از سراسر دنیا همدوش وی و در کنار او توسط این های توده

 LOگیرند. آنچه امروز می به بدترین شکلی آماج استثمار و بی حقوقی قرارها سرمایه

کند نه فقط پیروزی نیست که بالعکس می پیروزی در ذهن کارگران القاءبه عنوان 

در  LOحدیت پیروزی سترگ سرمایه داران بر طبقه کارگر و مشارکت مستقیم سران 

 کارگر استهای تحمیل این پیروزی بر توده

خواهد این نیست که به بهای تشدید هر چه مرگبارتر استثمار می آنچه کارگر نروژی

فریقائی، امریکای التینی و آسیائی ذره ناچیزی از فشار استثمار وی توسط کارگر ا

خواهد که همدوش و همگام و هم خروش همه کارگران می سرمایه کاسته شود. او

و برای پایان دادن به اساس موجودیت نظام بردگی داری جهان علیه کل نظام سرمایه

سال باقی بماند هیچ پیروزی  62مزدی پیکار کند. اینکه سن بازنشستگی در سطح 

برای وی نیست. بر افزایش چند کرون دستمزد روزانه اش که حتی یک روز هم در 

توان نام پیروزی گذاشت. باالتر گفتیم که نمی آردنمی مقابل موج سرکش گرانیها دوام
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کرون  486 335سهم سرانه هر شهروند نروژی از تولید ناخالص ساالنه چیزی حدود 

نفری از این ثروت به رقمی نزدیک  4بدان معنی است که سهم یک خانواده  است. این

کارگر شاغل این خانواده به طور میانگین  2گردد. فرض کنیم می میلیون کرون بالغ 2

کرون حقوق دریافت دارند، حتی در این  500 000پس از کسر مالیات مجموعًا 

مل از دست داده اند. فریب سرمایه صورت باز هم چیزی چندین برابر این را به طور کا

نروژی با های را نباید خورد. نباید اجازه داد که سرمایهای داران و جنبش اتحادیه

همدستی اتحادیه کارگری طبقه کارگر بین المللی را هر چه رقت بارتر استثمار کنند 

و همزمان کاهش بسیار نامحسوس ضریب افزایش فشار شدت استثمار شمار معدودی 

شریرانه های ارگر را پیروزی جنبش کارگری جا اندازند!!! نباید اسیر توهم بافیک

سرمایه داران و اتحادیه کارگری همسوی آنها گردید. کل سرمایه و تمامی سود 

سرمایه داران نروژی حاصل استثمار طبقه کارگر نروژ و کل طبقه کارگر بین المللی 

پیکار طبقاتی ضد کار مزدی هر  پیشبرد  است. باید علیه سرمایه متشکل شد و برای

چه سراسری تر، هر چه انترناسیونالیستی تر و هر چه شورائی تر متحد و متشکل 

 گردید. 
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 «شرکت واحد» مبارزات کارگران 

    2007دوازدهم نوامبر         مبارزه طبقاتیهای و درسها راهها، بی راهه

   

اخیر کارگران شرکت واحد به حلقه بحث انگیزی در زنجیره  مبارزات چند سال

مبارزات طبقه کارگر ایران تبدیل گردیده است. گفتگوها، بررسی ها، ستایش پردازی 

ها، انتقادات و ژورنالیسم نسبتاً وسیعی، نه فقط در داخل که کم و بیش در سطح بین 

ی سیاسی و حتی دولت هائی المللی حول آن جریان یافته است. افراد، محافل، نیروها

انتظارات خویش   و هر کدام از منظر سیاسی و نوعاند در باره آن به داوری پرداخته

» ای موضوعاتی را در همین گذر مطرح نموده اند. در این میان اگر مقاله چند صفحه

را از آرشیو طویل این ارزیابیها، تحلیلها و بگو مگوها حذف کنیم، آنچه « بهرام دزکی

ماند، داروی شفای هر کس باشد، به طور قطع هیچ کمکی به عالج درد هیچ می باقی

ایران نبوده است. داری راننده واحد و هیچ انسان فروشنده نیروی کار در دوزخ سرمایه

از کل جنبش کارگری ایران و دنیا ای پروسه پیکار کارگران واحد هیچ تافته جدابافته

طبقاتی، ماتریالیستی و ضد کار مزدی هر رخداد درون نیست، اما کندوکاو رادیکال 

این جنبش با هدف کاربرد تجارب و دستاوردهای آن در تداوم فرایند مبارزه طبقاتی 

بسیار ضروری و واجد اهمیت است. نوشته حاضر تالش دیگری در این راستا و تکمله 

بطه با سیر در راداری تاکنونی فعالین رادیکال ضد سرمایههای کوچکی بر حرف

 باشد. می مبارزات کارگران و چند و چون نقش سندیکای شرکت واحد

پوشیم و می از مباحث کلی مربوط به سندیکا و جنبش سندیکالیستی بکلی چشم 

های گفتگوی خود را دقیقًا بر روی انتظارات کارگران و فشار مبارزات آنها، زمینه

تی پیشبرد اعتراضات، نقاط قوت و پیدایش سندیکای واحد، راه حلهای سندیکالیس

ضعف مبارزات، نقشه چینی محافل مختلف داخلی و خارجی برای سندیکای رانندگان، 

سرکوب اعتصاب و خیزش کارگران راننده توسط دولت هار بورژوازی و سرانجام 
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شد و چه شد و چه تجاربی باید آموخت؟ می اساسی ترین مسأله یعنی اینکه چه باید

ازیم. کارگران شرکت واحد همسان همه کارگران ایران یا کارگران هر سمی متمرکز

کجای دیگر این دنیا به سطح نازل دستمزد و معیشت خویش، به وضعیت وخیم 

شرائط کار، شدت استثمار، بی حقوقی و سایر مصائب کارگر بودن، فرودست بودن و 

دولت اسالمی اوالً در زیر فشار هولناک استثمار سرمایه بودن خویش اعتراض داشتند. 

مقام سرمایه دار صاحب شرکت اتوبوس رانی و ثانیاً به عنوان دولت همه سرمایه داران 

بدون تحمل بیشترین فشار مبارزه کارگران حاضر به قبول هیچ سطحی از مطالبات 

آنان نبود و در این راستا مثل همیشه و همه جا عزم جزم داشت تا با تمامی تدارک 

اعتراض و جنب و جوش کارگران را سرکوب نماید. تا اینجا همه چیز به  الزم هر نوع

 قلمرو بدیهیات تعلق دارد. رمزآمیزی مسائل از این نقطه به بعد است که آغاز

 گردد. می

خود بر بورژوازی های کارگران راننده واحد دست به کار مبارزه برای تحمیل خواسته 

ن قدرت و اعمال آن علیه کارفرما نخستین کاری بودند و در این راستا به میدان کشید

دادند. در این میان حضور یک مؤلفه معین به پروسه پیشبرد کار می بود که باید انجام

بخشید. چیزی به نام سندیکا و می توسط کارگران افت و خیزی کم و بیش ویژه

ورژوازی از مبارزه سندیکائی هر چند کمرنگ در این جا و در پهنه جدال کارگران و ب

قبل وجود داشت و همین پدیده با همه کمرنگی و کم نقشی چند و چون انسجام 

و روال صف آرائی کارگران در مقابل سرمایه دار دولتی و دولت سرمایه داران ها فعالیت

داد. افرادی از میان کارگران با پیشینه کار سندیکائی، با نگاه، می را زیر فشار خود قرار

رهنگ و محتوای کار سندیکالیستی خواستار پیوند زدن اعتراض و مبارزه باور، سنت، ف

روز کارگران با روند بازسازی سندیکا، رسمیت یافتن و اعتبار سندیکالیسم و دمیدن 

 در صور جنبش سندیکالیستی بودند. اینان بدون شک درد کارگران را خوب

دیدند و از همه می م بازمادی عصیان و خشم آنان را با چشهای فهمیدند، زمینهمی
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اینها گذشته نسبت به فقر و گرسنگی و فالکت دامنگیر کارگران و خانواده هایشان 

واقعًا حساسیت داشتند. در هیچ یک از اینها جای تردیدی نیست اما این عده که 

توانست باشد برای شیوه مبارزه کارگران راننده و نمی شمارشان طبیعتاً زیاد هم

ت آن نسخه پیچی خاص خود را داشتند. نوعی نسخه پیچی که پدیده راههای موفقی

است. کشمکش قانونی با کارفرمایان در داری آشنای بخش عظیمی از دنیای سرمایه

چهارچوب موجودیت و ماندگاری نظم اجتماعی موجود، برپائی نهادهای قانونی، 

کل شدن هر چه سراسری کارگری، متشهای و حتی سازمانها سندیکاها و اتحادیه

بیشتر کارگران در این نهادها، مقتدر بودن آنها، امکان کنترل مبارزات کارگران توسط 

برای گرفتن برخی مطالبات اولیه معیشتی  این نهادها، فشار بر سرمایه داران و دولت 

و گاه رفاهی به نفع اقشاری از کارگران، تضمین امنیت سرمایه گذاری و انباشت هر 

سرمایه در جامعه، فشار سازمان یافته، سیستماتیک و سرنوشت ساز بر چه وسیع تر 

جنبش کارگری برای قبول جامع االطراف اصل پای بندی به ملزومات ماندگاری رابطه 

خرید و فروش نیروی کار، برقراری باالنس الزم میان سطح مزدها و تضمین سود 

» ی دفاع از منافع دلخواه سرمایه ها، به صف نمودن جنبش کارگری کشور برا

و مجادالت جاری درون ها در پهنه رقابت« بورژوازی خودی و دولت بورژوازی خودی 

بخشهای مختلف سرمایه جهانی و مانند اینها، اقالم ریز و درشت این نسخه پیچی 

از افراد سرشناس و با نفوذ میان کارگران راننده ای کند. عدهمی آشنا را تعیین کرده و

ار پیوند خوردن اعتراض روز کارگران با پروسه احیاء، تحکیم و واحد خواست

اقتداربخشی به چنین شیوه کار سازمانیافته مبارزات کارگری بودند. همان گونه که 

گفتیم اینها نسبت به دردها و رنجهای کارگران بی تفاوت نبودند، خود نیز شماری از 

مسیر جلو رفتن و به ثمر رسیدن دادند، اما به هر حال برای می کارگران را تشکیل

 اندیشیدند. از دید اینان موج نارضائی روز رانندگانمی ایمبارزه، به چنین نقشه

توانست ضمن جستجوی دستمزد افزون تر وثیقه گرفتن جواز سندیکا و اجازه می
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نان چه بهتر که با ای فعالیت سندیکالیستی نیز باشد و دستیابی کارگران به لقمه

عامت رهبران سندیکالیست بر جنبش کارگری با هم آمیخته شود و توأمان تضمین ز

     گردد!! 

در سوی دیگر ماجرای اعتراض حاد روز، توده وسیع کارگران اتوبوس رانی قرار  

داشتند. موضوع برای اینها معنی، مکان و موضوعیت دیگری داشت. در اینجا سندیکا، 

زم بودن یا نبودن آن جای خاصی را به خود خاصیت یا بی خاصیتی، زیان یا نفع، ال

داد. اساس تحمیل مطالبات بر کارفرما و بسیج قدرت ممکن برای تحقق نمی اختصاص

این امر بود. چگونگی تدارک قوا و به صف شدن در مقابل کارفرما و دولت کارفرمایان 

اعتصاب، داند که می توانست چندان رمزآمیز باشد. هر کارگرینمی نیز برای آنان

خواباندن چرخ تولید، تعطیل پروسه کار و تبدیل خیزش اعتصابی به اهرم نیرومند 

فشار علیه صاحب سرمایه اولین سالحی است که باید از نیام قدرت جمعی 

همزنجیرانش بیرون آید. به همین دلیل دست زدن به اعتصاب و رسیدن به توافق 

ر تهران و مجبور ساختن دولت جمعی برای تعطیل حمل و نقل عمومی در سطح شه

کارگران، اساسی ترین و یا در واقع تنها مسأله اساسی بود که کل   به قبول مطالبات

 ساخت. می گفتگو، جنب و جوش و تالشهای عملی رانندگان را به خود معطوف

وجود این دو رویکرد متفاوت همان چیزی بود که به مبارزات روز کارگران اتوبوس  

بخشید. فراموش نکنیم که جنبش متشکل و می گی حدودًا محسوسرانی یک ویژ

ضرورت سازمانیابی مبارزه طبقاتی بحثی نبود که در این روزها مسأله خاص رانندگان 

واحد باشد، این گفتگو و تالش مترتب بر آن دلمشغولی فعالین جنبش کارگری در 

اصل تالش سازمانیابی سطحی نسبتاً وسیع بود، آنچه در اینجا رنگ تفاوت داشت نه 

که تبلور این مساعی و تقالها در راه حل ویژه سندیکاسازی از یک سوی و گره 

برای بازسازی سندیکا، به مبارزه روز و سازمانیابی ها خوردن تدارک سندیکالیست

اعتصاب قریب الوقوع رانندگان از سوی دیگر بود. کارگران آماده به کارگیری قدرت، 
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رژوازی و از کارانداختن چرخ کار بودند و در همین راستا رهبران اعمال فشار بر بو

دادند. رویه دیگر فرایند را اما می سندیکالیست را نیز سخت زیر فشار قرار

نوشت. پاسخ اینها به کارگران آن بود که طرح مطالبات آری،  میسندیکالیسم 

 ساس کدام قانونکوشش برای تحقق آنها هم قابل قبول، اما قبل از هر چیز: بر ا

خواهید اعتصاب کنید؟ و کدام تشکیالت قرار است اعتصاب را رهبری کند؟ بدون می

داشتن قانون اعتصاب و بدون وجود سازمانی قانونی که مجاز به اعالم اعتصاب با رجوع 

 خواهید دست به اعتراض و اعمال فشار بر کارفرما بزنید؟ می به قانون باشد چگونه

 و متعارض در درون یک جنبش واحد در مقابل هم به صف دو منطق متفاوت

ایستاد. نقطه عزیمت یکی از آنها شکم گرسنه فرزند، نداشتن اجاره بهای خانه، می

نداشتن پول دارو و دکتر اوالد بیمار، برهنگی افراد فامیل، شدت استثمار، حدت 

ردیوار جهان دیالکتیک زمخت زندگی در چهاهای توحش کارفرمایان و همه واقعیت

بود و نقطه حرکت دیگری را قانون سرمایه، اهمیت پای بندی به داری بربریت سرمایه

قانونیت و مدنیت نظام اجتماعی مسلط، نیاز به نهادهای قانونی گفتگو با سرمایه دار و 

کرد. مجادله این دو رویکرد برای مدتی به درازا کشید. رویکرد می مانند اینها تعیین

بی سالح، مخالف سالح و پای بند محکم صالح، « همقطاران»  جلب رضایتاول برای 

وعده فردا و فرداهای آنان را با باور اصیل همزنجیری گوش داد اما همزمان ناله ها، 

و بدهکاری و گرسنگی و فالکت خود را نیز بر سر و روی آنان فریاد کرد. ها بدبختی

ی غبارآلود و ماالمال از توهم بر کرانه این تعارض و جدال طوالنی سرانجام در فضائ

رضایت دادند که عجالتًا سندیکای ها یک سازش نامکتوب لنگر انداخت. سندیکالیست

فاقد پروانه قانونی بر پای دارند، با این امید و انتظار و شرط که مبارزه روز کارگران 

زی با موجودیت پشتوانه احراز مجوز قانونی برای وجود سندیکا و توافق دولت بورژوا

داری قانونی سندیکا گردد. این توافق برآیند پیشروی جنبش خود جوش ضد سرمایه

کارگران راننده در یک سوی و عقب نشینی مصلحتی و بسیار حساب شده 
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سندیکالیسم در درون جنبش کارگری ایران بود. برای رانندگان واحد گامی به جلو 

ساخت. می را به نوعی تسلیم خواسته خود شد زیرا به هر حال سندیکالیسممی تلقی

اما سنگ بنای شکست مبارزات جاری و شاید بعدی کارگران هم درست در همین جا 

توانست از اینجا گذر کند. آنچه نمی شد. مسیر پیروزی مبارزه به طور قطعمی نهاده

 رخ داد این بود که خیلی سریع سندیکا و سندیکا سازی و خواست صحه گذاری دولت

بورژوازی بر قانونیت سندیکا جای همه چیز را گرفت. کارگران تا اعتصاب پیش رفتند 

زیرا که رهبران سندیکالیست هم خواسته و هم ناخواسته به اعتصاب رضایت دادند اما 

گزاف خود در گرد های طنز حادثه این شد که اعتصاب با همه عظمت و با همه هزینه

خدنگ مارکش با مار »  مبارزه قانونی! گم گردید. و خاک سندیکاخواهی و مطالبه حق

مطالبات اساسی کارگران به حاشیه رانده شد و اعمال قدرت جمعی و « شد جفت

طبقاتی آنان که قرار بود وثیقه تحمیل مطالباتشان بر دشمن بورژوا باشد، در خدمت 

و بندهای و قید ها این قرار گرفت که استفاده از این قدرت به تمامی شرط و شروط

برگی « سندیکای واحد » قانونی سرمایه حلق آویز گردد!! متعاقب این رخدادها پدیده 

در تاریخ حوادث روز جامعه شد. برگی که همه از همه جا در آن شروع به نوشتن 

کردند و آنان که هیچ ننوشتند، مطابق معمول توده رانندگان شرکت واحد بودند. 

پس از انقالب بهمن تا زمان بازسازی سندیکای واحد یا پیش از این در فاصله سالهای 

های ، توده32مرداد سال  28کالً در طول تاریخ جنبش کارگری پس از وقوع کودتای 

خفقان و ترور و استیالی های کارگر در شرائط مختلف، در وحشتناک ترین دوره

ارزات بسیار وسیع دیکتاتوری هار پلیسی سرمایه، در مراکز گوناگون کار و تولید به مب

های و با عظمتی دست زده بودند اما در هیچ کجای تاریخ ایران، در هیچ گزارش رسانه

درونی قدرت های ونیبین المللی هیچ کس از اعالم همبستگی و حمایت اپوزیس

سیاسی بورژوازی یا از آن مهمتر اعالم پشتیبانی و جانبداری این یا آن دولت 

 به خاطر نداشت و طبیعتاًای راضات کارگر ایرانی هیچ کلمهنسبت به اعتداری سرمایه
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قابل وقوع ای توانست داشته باشد. به این دلیل مشخص که اساساً چنین حادثهنمی

 نبود. 

در گرد و خاک ساختن سندیکا، معادله فوق را بر « واحد» گم شدن مبارزات کارگران 

ردادی در عداد نخستین هم زد. حزب مشارکت اسالمی و گروههای دیگر دوم خ

محافل درون ساختار دولتی بورژوازی بودند که بسیار سنجیده و آگاهانه به اعالم 

متولی های حمایت از سندیکا و اعتبار قانونی آن پرداختند. موضوعی که سندیکالیست

نیز طبیعتاً با آغوش باز از آن استقبال کردند. تبدیل نام نفرت « سندیکای واحد» 

به یک نام کمتر منفور به ویژه یک « شوراهای اسالمی کار» و « انه کارگرخ» انگیز 

نام معرف سازش میان کارگر و سرمایه دار و باب طبع مشترک محافل جهانی قدرت 

بسیار خوشایند و قابل حمایت ای سرمایه و سندیکالیسم کارگری برای اینان حادثه

» رت دولتی بورژوازی، تشکیل بود. دوم خردادیها در نقش یک بخش بسیار مهم قد

را به فال نیک گرفتند. زیرا که اوالً آن را ظرف مناسبی برای مهار و « سنیدکای واحد

کنترل مبارزات کارگران و هدایت این مبارزات در مارپیچ قانون سرمایه و مصالح و 

 دادند، ثانیًا برای حل و فصل مسائل مربوط بهمی تشخیصداری منویات نظام سرمایه

ادغام عمیق تر سرمایه اجتماعی ایران در فرایند بازتولید سرمایه جهانی و برای جلب 

به پیشبرد پروسه این داری و نهادهای اقتصادی بین المللی سرمایهها رضایت دولت

کار، محتاج جابجائی نام خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار با سندیکا بودند. ثالثًا 

بنای توسعه سندیکالیسم در کل جنبش کارگری ایران تشکیل سندیکای واحد سنگ 

و ها و انطباق بیش و بیشتر این سندیکالیسم با همه ساز و کارها، برنامه ریزی

گردید. چهارم اینکه پیگیری سیاست حمایت از می نئولیبرالی روز سرمایههای سیاست

کارگر و های سندیکاسازی در جنبش کارگری راهی برای بهره گیری از توهمات توده

به صف کردن توان کارگران در پشت سر اصالحات نئولیبرالی و تسویه حساب با جناح 

آمد. پنجم و باالخره اطمینان به این می به حسابداری رقیب در قدرت دولتی سرمایه
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مسأله که سندیکالیسم ایرانی سوای همان سازمانهای پلیسی موجود کارگرنمایانه 

به ها و عامه پسند هیچ چیز دیگری نخواهد شد. دوم خردادیمنتهی با ظاهری فریبا 

را ورودی مناسبی « شرکت واحد» همه این دالیل سندیکالیسم حی و حاضر درون 

 مطلوب خود تصور« جامعه مدنی» برای تهیه مصالح و مالط کارگری ساختمان 

های کردند. حضور چند تن از چهرهمی نمودند و الجرم به دفاع از آن رویمی

در روز پس از دستگیری « واحد» سرشناس علم و کتل اصالحات در اجتماع کارگران 

اعضای هیأت رئیسه سندیکای شرکت اتوبوس رانی میزان اهمیت موضوع برای این 

 سازد.می جماعت را تا حدود زیادی روشن

آوازه تمرکز مبارزات کارگران بر روی محور سندیکاسازی و سندیکالیسم خیلی زود 

شک در چشم تر محافل جهانی سرمایه نیز شکست. داعیه غلیظ کارگر دوستی!! و ا

دفاع از حقوق عادالنه کارگران ایران!!! در شبکه گسترده مراودات بین المللی بورژوازی 

جای نسبتاً مهمی احراز کرد!!! از کاخ سفید تا قصر الیزه و از پارلمان بریتانیا تا مقر 

حق متشکل شدن » ان وظیفه خطیر احترام به مصدارت عظمای بورژوازی آل

را با غلظت تمام و با رعایت همه قواعد بیان، مورد تأکید قرار دادند!!! « !!! کارگران

آنسان که گوئی همه طبقه بورژوازی بین المللی و حتی هارترین و ددمنش ترین 

!!! «ت واحدککارگران شر» تا در رکاب اند این نظام یکراست عزم جزم کردههای دولت

شمشیر داری کارگر ایران به حق سازمانیابی علیه نظام سرمایههای برای دستیابی توده

زدند، نمی بزنند!!! این محافل طبیعتًا در شیوه پیشبرد کار خویش نیز بی گدار به آب

کردن و عوامفریب نمودن « هوجیه الملّ» زیرا همه ساز و برگ و تجهیزات الزم را برای 

خود در اختیار داشتند. در طول سال هائی از قرن بیستم عادی بود که حرفهای 

کارگری وابسته به اردوگاه شوروی در چهارچوب مناسبات میان احزاب های اتحادیه

بورژوازی برادر و در جهت تحکیم اقتدار یک بخش از سرمایه جهانی در مقابل بخش 

گران این کشور و آن کشور صادر دیگر، اعالمیه هائی زیر نام جانبداری از حقوق کار
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نمایند. اما چه در آن سالها، چه ماقبل و مابعد آن و چه اساساً در تاریخ نظام 

داری کارگری طیف سرمایههای هیچکس به چشم ندیده بود که اتحادیهداری سرمایه

غرب از حق تشکل مستقل غیردولتی طبقه کارگر ایران سخن به میان کشند. صدای 

های مساز این نهادها از سازمان جهانی کار گرفته تا کنفدراسیون اتحادیههمزمان و ه

کارگران حمل و نقل بین المللی تا اتحادیه کار کانادا و های آزاد کارگری و از اتحادیه

بزرگ و کوچک جهانی این بار صدای بسیار آشنای این بخش از های سایر اتحادیه

رقابت و مجادالت درونی خود با دولت بورژوازی  بورژوازی بین المللی بود که در دائره

 آمد. می ایران بسیار پرطنین به میدان

چند ضلعی اپورتونیسم جستجوی سود در کارگاه سندیکالیسم ایرانی، با بسیج  

رفرمیسم راست و چپ تبعیدی تکمیل گردید. در اینجا نیز سیر ماجرا کمی طنزآمیز 

نزدیک، به رغم واقعیت نهادین اجتماعی خود  دور وهای شد. این گروهها در گذشته

دست نشانده « کارگریهای اتحادیه»در ظاهر سمپاتی زیادی به سندیکالیسم و 

دادند. بعالوه آنها معموالً از مبارزه کارگران و مطالبات نمی بورژوازی غرب نشان

ن رسمی حزب و تشکیالت از ایهای زدند و برای پر کردن ژورنالمی روزشان حرف

« سندیکای واحد»روال طبیعی کار بود، اما بحث داغ ها کردند. اینمی روش استفاده

که همه احزاب و گروهها از ناخن پا تا ای سیره و سنت قدیم را بر هم زد، به گونه

موی سر طرفدار سینه چاک سندیکا سازی گردیدند، اینان نیز مبارزات و مطالبات 

تشکل شدن سندیکائی را محتوای کل گفتگوها و کارگران را فراموش کردند و حق م

 خود نمودند. های جنب و جوش

به این ترتیب سندیکا و حقوق سندیکالیستی کارگر واحد یا کاًل کارگر ایرانی به  

جهانی تبدیل شد!! آنقدر جهانی و وسیع که از کاخ سفید تا سازمان جهانی ای مسأله

ا تا اصالح طلبان درون قدرت دولتی بورژوازی کار، از اتحادیه کارگری انگلیس و کاناد

رنگها به دست بی رنگی » و اتحادهای چپ همه با سپردن ها ایران تا احزاب و سازمان
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به سر دادن شعار حق قانونی سندیکا برای کارگران راننده واحد پرداختند. این « 

وشته رست همان چیزی بود که ائتالف نانکارها همه انجام گرفت و حاصل آن د

خواستند. اصل مبارزه کارگران و می سندیکالیسم ایرانی و طیف گسترده حامیان آن

مطالبات روز آنها بکلی گم شد. حق ساختن سندیکا و مبارزه سندیکالیستی جای همه 

ون نئولیبرالی قدرت یچیز را گرفت. آنچه نیاز مشترک بورژوازی جهانی و اپوزیس

سم سندیکالیستی حاشیه یا درون جنبش کارگری ایران و رفرمیداری سیاسی سرمایه

بود همه چیز شد و مبارزات کارگران واحد و کارگران همه جاهای دیگر ایران و 

مطالبات و اهداف این مبارزات به هیچ تبدیل گردید. خیزش کارگران راننده نیز وثیقه 

بودند، به این اعتبار سندیکا شد. تا اینجا بخش هائی از بورژوازی برنده واقعی ماجرا 

دلیل که توانسته بودند پروسه طوالنی اعتراض و خیزش کارگران شرکت اتوبوس رانی 

یا یکی از مؤثرترین و پرجنجال ترین مراکز کار ایران را از ریل واقعی خود خارج 

کارگران را به پشت جبهه سندیکالیسم باب   سازند، همه توان و ساز و برگ مبارزات

نتقل نمایند و باالخره زیر لوای حمایت از جنبش سندیکالیستی طبع نئولیبرالیسم م

برای سنگین نمودن کفه توان خود در مناقشات جاری فیمابین با دولت اسالمی 

 بورژوازی برنامه ریزی کنند. 

در شرائطی که مبارزات کارگران راننده به اندازه کافی توسط ائتالف این بخش از  

ستی بین المللی به ورطه تضعیف و سردرگمی و بورژوازی و رفرمیسم سندیکالی

فرسایش عمیق فرو رفته بود، دولت هار بورژوازی اسالمی با همه سبعیت و ساز و کار 

قهر ارتجاعی و بشرستیز خود وارد میدان شد. پیداست که سرکوب مبارزات کارگران 

مان داد، اما حصول این هدف برای حاکمی کل هدف این تهاجم شررناک را تشکیل

هار سرمایه، تسویه حساب و تعیین تکلیف با سندیکالیسم درون شرکت واحد را نیز 

ساخت. دالیل این امر بسیار روشن است و من فقط به یادآوری چند نکته می الزام آور

 کنم.می کوتاه در این گذر بسنده
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. جنبش سندیکالیستی یک جنبش بدون هر نوع قید و شرط و از هر لحاظ یک 1 

نیست. اساس کار سندیکالیسم بر انصراف طبقه کارگر از پیگیری مبارزه ضد ای طرفه

یا حتی مبارزه مضر برای موجودیت نظام بردگی مزدی گذاشته شده داری سرمایه

است اما جنبش سندیکالیستی در قبال امضای این تسلیم نامه، به طور معمول 

دهد. می قرارداری رمایهمطالبات و شروطی را در پیش روی بورژوازی و دولت س

تضمین یک حداقل معیشتی برای زنده ماندن، بازتولید نیروی کار و امکان فروش این 

نیرو در صدر این شروط قرار دارد. از این گذشته برخی حقوق اجتماعی مانند عقد 

و قراردادهای جمعی کار میان کارگر و کارفرما، ایجاد تشکل در ها مقاوله نامه

و حق اعتصاب برای وادار ساختن کارفرمایان به قبول داری ونیت سرمایهچهارچوب قان

باشد. طبقه بورژوازی می حقوق مصرح سندیکالیستی کارگران در زمره این شروط

از تاریخ حیات جنبش کارگری حاضر به ای این طبقه در هیچ دورههای ایران و دولت

به نحو داری ت روز دنیای سرمایهو در موقعیاند پذیرش این مطالبات و شرائط نبوده

اولی و به صورت مطلق و مؤکد به آن رضایت نخواهند داد. در همین جا و پیش از 

توضیح دلیل مسأله باید بر این نکته تأکید نمایم که ابراز تمایل یا حمایت 

اصالح طلب نئولیبرالی و لیبرالی درون و بیرون قدرت سیاسی دولت های ونیاپوزیس

اسالمی از جنبش سندیکالیستی نیز سوای یک عوامفریبی هولناک هیچ ری داسرمایه

کنند صرفًا تغییر می چیز دیگر نیست. آنچه اینان در فرایند این حمایت و تمایل دنبال

نام همان خانه کارگر و شوراهای اسالمی به سندیکا با کل همان محتوای فعالیت 

مورد دلیل مقاومت قاطع بورژوازی پلیسی ضد کارگری و جنایتکارانه آن است. در 

ایران علیه سازمانیابی سندیکالیستی جنبش کارگری ایران در جاهای دیگر به شکل 

کنیم که موقعیت می مشروح توضیح داده ایم. در اینجا تنها به گفتن این نکته بسنده

تا حال سرمایه اجتماعی ایران در ساختار ارزش افزائی کل سرمایه جهانی و گره 

های دن شرائط بازتولید آن به شدت و وسعت استثمار هر چه دهشتبارتر تودهخور
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این طبقه در جامعه ایران و همه های کارگر یک معضل اساسی بورژوازی و دولت

جوامع مشابه برای قبول قانونیت جنبش سندیکالیستی است. امتناع ایدئولوگها، 

با سندیکالیسم در ایران بر خالف از مماشات داری نمایندگان فکری و دولتهای سرمایه

تصور برخی تحلیل گران رفرمیست راست یا چپ مطلقًا از سر ندانم کاری و بی 

بصیرتی سیاسی نیست. در اینجا بیشترین بصیرت طبقاتی توحش بار بورژوائی 

خوابیده است و بالعکس هر چه توهم و بی بصیرتی است در زوایای فکر، نوع نگاه و 

کرد اجتماعی سندیکالیسم یا طرفداران جنبش سندیکالیستی خانه کل پراتیک و روی

کرده است. اینانند که در باتالق بی بن بالهت غرقند و در ژرفنای توهمات خود 

کنند که گویا نادانند!! و راه و رسم ماندگاری نظام می دولتمردان بورژوازی را نصیحت

نیت سندیکالیسم در ایران ولو اینکه دانند!!! تمکین بورژوازی به قانونمی کار مزدی را

است اما در همان حال متضمن قبول داری حیاتی ترین نیاز برای ماندگاری سرمایه

است. هزینه هائی که امروز طبقه بورژوازی در سطح جهانی و کل ها هزینهای پاره

دنیا هم بر خالف قبل، تن دادن به آن را، حتی با برنامه داری سرمایههای دولت

بینند. نمی معقول  درازمدت خود برای ماندگار ساختن این نظامهای یزیر

خاص در تاریخ مبارزه طبقاتی میان کارگران و بورژوازی در ای سندیکالیسم پدیده

منطقه معینی از دنیا و در بطن یک شرائط تاریخی معین با کاربری الزم برای انحالل 

بوده است. این پدیده در موقعیت داری جنبش کارگری در داربست حیات سرمایه

حاضر مبارزه میان طبقات اجتماعی مذکور، به چوب پوسیده هر دو سر لجنی تبدیل 

شده است که نه قاتق نان کارگر حتی در مذلت بردگی مزدی است و نه صاحبان 

آنها بدون بازسازی جامع االطراف نئولیبرالیستی اش حاضر به های سرمایه و دولت

داند، دولت می باشند. بورژوازی این مسأله را بسیار خوبمی گهداری آنقبول مخارج ن

ایران همیشه بدان آگاه بوده است. دولت اسالمی بورژوازی از همه بیشتر داری سرمایه

به چند و چون آن شناخت دارد، این فقط رفرمیسم راست و چپ سندیکالیستی در 
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سخت جان های انگاره ارددرون و بیرون جنبش کارگری ایران است که سعی د

 عنکبوتی حیات خویش سازد. های ارتجاعی رمانتیسیستی را تار و پود ترمیم خانه

. از مؤلفه مهم فوق و نقش آن در امتناع سنجیده بورژوازی برای قبول قانونیت 2 

سندیکالیسم که بگذریم. موقعیت طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران نیز در بنمایه 

 چ مجالی برای ابراز حیات عملی و اجتماعی سندیکالیسم باقیواقعی خود هی

کارگر ایران در طول یک تاریخ طوالنی صد ساله، ددمنشانه ترین های گذارد. تودهنمی

را همراه با بدترین شکل بی حقوقی، فقر، بی مسکنی و ها و سرکوبها شرارت

هر مجال نفس  محرومیت از هر سطح حداقل معیشتی و رفاهی تحمل نموده اند.

عظیم از سوی های برای عروج جنبشای کشیدن آزاد طبقه کارگر در ایران دریچه

این طبقه است. جنبش هائی که باید فاصله میان هیچ تا همه چیز را بستر های توده

وارد داری زندگی اجتماعی با نظام سرمایههای کارزار خود سازد و در کلیه عرصه

ی که حتی متشکل نبودن جنبش کارگری هم تاریخًا کشمکش و جنگ شود. واقعیت

مانعی بر سر راه وقوع آن نبوده است. اولین انتظار بورژوازی از سندیکالیسم آن است 

کارگر باشد اما دولتمردان های از ناحیه تودهها که سد مطمئنی برای مهار این خیزش

الً، به ویژه نوع شود و سندیکالیسم کنمی دانند که چنینمی سرمایه بسیار خوب

 طنزآمیز کاریکاتوری نئولیبرالیستی آن هیچ کمکی در این گذر به آنان نخواهد کرد. 

. سندیکالیسم در ایران بنا به واقعیت نهادین خود در یک سوی و موقعیت متتشت 3 

تواند کانون تمرکز نیروی می بورژوازی و ساختار دولتی آن در سوی دیگر

در مقابل قدرت مسلط دولتی این طبقه با هدف تسویه  بورژوائیهای ونیاپوزیس

درون طبقاتی باشد. چیزی که در گذشته توسط سندیکاهای دست های حساب

ساخت بقائی و حزب زحمتکشان، سازمانهای کارگری آفریده سید ضیاء الدین 

طباطبائی و مهم تر از همه سندیکاهای وابسته به حزب توده در کارنامه مجادالت 

» بورژوازی تجربه شده است. آنچه اخیراً در حول و حوش های میان جناحدرونی 
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رخ داد نیز برای سران دولت اسالمی سرمایه مهر تأییدی بر « سندیکای شرکت واحد

 گردد.می درستی همین تجربه تلقی

به همه دالیل باال لشکرکشی طبیعی رژیم اسالمی بورژوازی برای درهم کوبیدن  

راننده شرکت واحد با سرکوب جنب و جوش سندیکالیستی درون مبارزات کارگران 

برای مماشات با سندیکالیسم یا هیچ ای این مبارزات توأم گردید. رژیم هیچ برنامه

بسیار ای شکل اعتراض کارگران نداشت و رابطه میان خود و جنبش کارگری را رابطه

ارگر، به هر سطح کهای یکسویه، بی هیچ قید و شرط و متضمن تسلیم محض توده

کرد. در درون این می شدت استثمار، تعمیق فقر، بی حقوقی و ستمکشی ارزیابی

ارزیابی کاربرد عامل زور از سوی بورژوازی و اجبار به انقیاد و تسلیم از سوی طبقه 

که رویه معکوس آن ای شد. رابطهمی کارگر یک پدیده بسیار مفروض و بدیهی تلقی

تنها در آنجا، به داری ساده و شفاف است. رژیم و کالً نظام سرمایهنیز به همین اندازه 

شرطی و به میزانی کوتاه خواهد آمد که جنبش کارگری متوسل به اعمال قدرت 

وسیع و سرنوشت ساز شود. مبارزه طبقاتی در واقعیت جدی و سره و شفاف خود 

ه است، اما درست همین است. بورژوازی تاریخاً این واقعیت را خوب درک کرد

رفرمیسم راست و چپ و سندیکالیسم قادر به فهم آن نبوده و نیستند. اینان بر همین 

کارگر ایران را هم به دار کج فهمی، سازش طلبی های اساس همواره در تالشند تا توده

و پراگماتیسم منحط خویش آویزان سازند. هیچ انسان دارای هیچ سطحی از عقل 

اصر ذینفوذ هیأت رئیسه سندیکای شرکت واحد سوای سلیم تردید ندارد که عن

سازمان های تمکین دولت اسالمی بورژوازی به عرف سندیکالیسم، به قبول مقاوله نامه

ناچیزی از حقوق سندیکالیستی کارگران، به پذیرش های جهانی کار، به قبول بخش

میان  سه جانبه گرائی و تن دادن به گفتگوی بسیار دوستانه و مسالمت آمیز

و اند سندیکای کارگران و کارفرمایان هیچ انتظار و خواست و ایدآل دیگری نداشته

اکنون نیز ندارند. این واقعیتی است که آنان خود در همه جا، در سر هر کوی و برزن، 
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و گفته اند، در زندان و اند در کلیه محافل داخلی و بین المللی، در تمامی آنچه نوشته

حقوقی وکیالن، در های فل انس خصوصی با کارگران و در دفاعیهدر آزادی، در محا

و هیچگاه هیچ کالمی نقیض آن بر زبان اند خلوت و آشکار و همه جا آن را فریاد کرده

نرانده اند. دولت بورژوازی اسالمی نیز این مسأله و واقعیت صریح این پدیده را بسیار 

در داربست ها دارد. با همه اینخوب متوجه است و کمترین تردیدی در صحت آن ن

شرائط موجود، نه خواستار هیچ نوع سازشی با سندیکالیسم بوده است و نه حتی در 

ضرب و شتم و سالخی سران این رویکرد هیچ شکی به خود راه داده است. دلیل آن 

همان است که در باال توضیح داده شد. دولت بورژوازی به چند و چون مصالح بازتولید 

ه اجتماعی ایران وقوف کامل دارد، سرکوب بدون هیچ قید وشرط جنبش سرمای

بیند. می کارگری و هر سطح از مطالبات طبقه کارگر را نیاز جبری این روند

سندیکالیسم در اینجا بر خالف اروپای غربی پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 

ال که هیچ خاصیتی هم کند، در همان حنمی درد چندانی از نظام بردگی مزدی حل

برای عالج هیچ نوع دردی از طبقه کارگر به همراه ندارد. سندیکالیسم سازش میان 

کارگران و سرمایه است. در جامعه ایران بورژوازی به هیچ وجه خواستار این سازش 

افتد می مشمئز و مالل انگیز سندیکالیستیهای نیست و کارگری که دنبال آه و ناله

کوبد. او نه فقط بر بنیاد مبارزه طبقاتی خویش، نه فقط می ب در هاونبدون تردید آ

که حتی بر جنگ و جدال روزمره داری بر هر رویکرد رهائی خود از شر توحش سرمایه

اش برای نازل ترین میزان بهای نیروی کار، حتی برای حصول دستمزدهای معوقه اش 

و کلیه محافل مزور دروغگوی ها یستزند. همه سندیکالمی بسیار ناآگاهانه چوب حراج

منحط عاریه های سندیکالیست که تا امروز با هزاران حیله و ترفند و تئوری بافی

گرفته از سران سوسیال دموکراسی، واقعیت شفاف سندیکالیست بودن خود را پنهان 

دارند باید تسلیم این حقیقت گردند. آنچه دولت اسالمی سرمایه در حال می داشته و
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کند، بارزترین گواه این حقیقت می اضر با اسانلو، مددی و سایر فعالین سندیکائیح

 است. 

اشتباه مهمی است اگر محتوای اجتماعی مواجهه دولت اسالمی با اسانلو و همانندان  

وی با نوع رویاروئی این رژیم در مقابل محسن سازگارا، اکبر گنجی، آغاجری یا سایر 

ت ارتجاعی نئولیبرالی یکسان تلقی شود. یک کاسه کردن ایادی علم و کتل اصالحا

اجتماعی و طبقاتی نهفته در پشت این دو های خط کشیدن بر واقعیتها این چالش

رویاروئی متفاوت است. اسانلو، مددی و همراهان، نمایندگان یک گرایش آشنای 

گی رفرمیستی در درون جنبش کارگری، خواستار سازش طبقه خویش با نظام برد

هستند. داری مزدی و دوستدار احتراز جنبش کارگری از مبارزه برای نابودی سرمایه

دار و دسته موسوم به دوم خرداد بخشی از طبقه بورژواری، شرکای مستقیم قدرت 

دولتی سرمایه، سازمان دهندگان استخواندار دیکتاتوری هار و کل نظم سیاسی و 

باشند. جدال حکام روز می ه طبقه کارگراجتماعی و اقتصادی بشرستیز سرمایه علی

سرمایه با اینان جدال درنده ترین باندهای قدرت بورژوازی با همدیگر بر سر چگونگی 

کارگر است. حمله دولت اسالمی به های اعمال نظم تولیدی و سیاسی سرمایه بر توده

نقش  سندیکالیسم و در همین راستا زندان و شکنجه اسانلو و اسانلوها مستقل از

کارگر، در اساس های تودهداری مخرب سندیکالیسم برای مبارزه طبقاتی ضد سرمایه

خود نیاز حمله این رژیم به جنبش کارگری و مبارزات روز کارگران است. حاکمان 

سازند زیرا به سندیکالیسم نیاز ندارند و به این دلیل که می سرمایه اسانلو را زندانی

بی رمق سندیکالیستی بخشی از طبقه کارگر را به سود حتی قبول مطالبات محقر و 

 بینند. نمی سرمایه

 کی برد؟ کی باخت؟ بازندگان چه باید بکنند تا باخت خود را جبران نمایند؟ 

آنها، از دولت هار اسالمی تا های همه بخشهای مختلف بورژوازی و مجریان سیاست 

کارگری های غرب و اتحادیهداری ایهدار و دسته اصالحات نئولیبرالی، تا دولتهای سرم
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ابزار دست سرمایه جهانی هر یک به اندازه توان و کم و بیش متناسب با نوع نیاز، در 

صف طویل برندگان صحنه کارزار برای خود جا باز کردند و در این گذر کارگران 

ران راننده شرکت واحد تنها بازندگان واقعی ماجرا شدند. دولت اسالمی مبارزات کارگ

را سرکوب کرد و مطابق معمول فاتح میدان جنگ شد. بورژوازی غرب نشان افتخار 

کارگر دوستی و دفاع پر احساس از حق مبارزه متشکل کارگران ایران علیه نظام 

سرمایه داری!!! را بر طیلسان پرغرور بشردوستی دیرین خود نصب کرد!!! تا کارگر 

حقوق او!! و داغدار سینه چاک غیبت  مدافعهای ایرانی صحت حرف ناسیونالیست

اسفبار بورژوازی صنعتی!! در سرزمین کنونی آریاهای دیروز را راستی راستی باور 

کند!!! سناتورهای دموکرات و به ویژه محافظه کار امریکا و نه کمتر از همه آنها آقای 

ه بوش و خانم رایس توانستند به دنیا نشان دهند که تا کنون بسیار بی جهت ب

دشمنی با بشریت متهم شده اند!!! برعکس بسیار هم کارگر دوست و حق پرست و به 

ویژه حق کارگر پرست هستند!!! و شاهد زنده این مدعا هم جانبداری مصمم آنها از 

حق سندیکا برای کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران است!!! سازمان جهانی کار و 

بین المللی در سرکوب هر تحرک ضد کار کارگری ابزار دست سرمایه های اتحادیه

مزدی کارگران دنیا، برای نخستین بار به دنیای فکر کارگر ایرانی پا گذاشتند و به 

«!!! کمونیستی» ی «اتحادها» و « احزاب» کمک راهنمایان عالی مقام و کار کشته 

ین ایرانی برای کارگران توضیح دادند که به راستی ناجیان سخت کوش طبقه کارگر ب

کارگر از شر استثمار و همه مصائب های المللی و پرچمداران پاکدل رهائی توده

دار و دسته اصالحات نیاز به توضیح های باشند!!! در باره موفقیتمیداری سرمایه

اندرونی ها سندیکالیست« چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است»نیست. 

شکم دولتمرد «!!! از حق سندیکای کارگر واحددفاع » اینهایند. وقتی قرار بود نان 

غربی سرمایه را پر کند اولویت حق این جماعت بومی جای حرف نداشت. همه اینها 

آلت های سیاسی راست و چپ ایرانی مشیر و مشار اتحادیههای بردند، حتی سکت
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ی دست سرمایه جهانی نیز بردند. زیرا به هر حال برای تغذیه ژورنالیسم ورشکسته ب

مشتری و بدون خواننده حزب، محفل و اتحاد خود کمی ماتریال پیدا کردند. آنان که 

باختند و بسیار هم باختند کارگران راننده شرکت واحد بودند. آنان تنها کسانی بودند 

که دست از پا درازتر با موقعیت مغلوب از مرکز میدان کارزار به حاشیه این میدان 

ه دنبال همه این مجادالت طوالنی، اعتصابی چنان عظیم و پرتاب گردیدند. کارگران ب

همبستگی و اتحادی چنان نیرومند حتی به مطالبات اولیه خود نیز دست نیافتند. این 

جنگ اما بازنده دیگری نیز داشت. سندیکالیسم کارگری درون شرکت واحد نیز به 

دو باخت از یک  طور قطع بازنده شد و برای کار خود تاوانی سنگین پرداخت. این

جنس نیستند، بازندگان تعلقات طبقاتی واحدی دارند، نتایج سوء و عواقب زیانبار هر 

دوتا بر جنبش کارگری تحمیل گردید. دلیل هر دو باخت نیز تا جائی که به سرکوب، 

و ادله ها شود، مسلماً یکسان است اما زمینهمی کشتار و توحش دولت بورژوازی مربوط

کارگر های یکسان نیست. توده  ر درون جنبش کارگری اصالً با همواقعی آنها د

نشدند و سندیکالیسم داری باختند زیرا که قادر به تعمق راه درست مبارزه ضد سرمایه

کارگری درون شرکت واحد باخت زیرا مصر بود تا مبارزه طبقاتی را با سازش طبقاتی 

دور مبارزه برای هر دو رویکرد نسخه پیچی کند!!! درست بر همین اساس شکست این 

کد در پیش روی هر دو و به بسیار درس آموز است و این سؤال به درستی و به طور مؤ

 لیس تر در پیش روی کل کارگران قرار دارد که چه باید کرد؟ چگونه باید وبیان س

ها کاست؟ برای مقابله ممکن و مقدور با وقوع شکستها توان از بار فشار شکستمی

توانیم ریل شکستهای محتوم در میدانهای مین می کارهائی باید انجام داد؟ چگونهچه 

و خارج از دائره داری گذاری شده دشمن را به سوی آوردگاه واقعی ضد سرمایه

توان جاده پیروزی علیه بردگی مزدی را می شکست حتمی تغییر داد و باالخره چگونه

ندارد. ای هیچ کجا هیچ بسته بندی آماده مسلماً درها تسطیح کرد؟ پاسخ این پرسش

جنبش » رفرمیسم راست و چپ البته دارد، سندیکا برای جنبش کارگری که یک 
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و حزب برای شایستگان کمونیست!!!، تبعیت اولی از دومی، به قدرت !!! «بورژوائی است

ر دولتی خروار خروار دداری رسیدن دومی با قدرت اولی و سوسیالیسم آشنای سرمایه

هر مغازه کوچولوی حزبی و گروهی موجود است. اما اینها فقط برای خود های قفسه

آنها خوب است. بحث بر سر این است که به عنوان کارگران شرکت واحد و کل 

کارگران ایران و جهان چه باید بکنیم؟ در اینجاست که حرف زدن سخت است زیرا 

برای محو کار مزدی طبقه ما و داری که قرار است حرفها در جنبش ضد سرمایه

آفتابی و عینی گردد. با همه اینها گفتن اجتناب ناپذیر است، گفتن بخش الیتجزائی از 

فکرها را با هم در میان گذاشت و دستمایه پراتیک مشترک پیکار   پراتیک است، باید

آید، از ورای چنین می ساخت. باید تجارب را به درس تبدیل کرد و آنچه در اینجا

 است: ها اینها خیزد. حرفمی گاهی برن

. این حرف که باید برای گرفتن حق تشکل یا حق اعتصاب مبارزه کنیم حرفی بی 1 

معنی، حرف سندیکالیسم و رفرمیسم راست و چپ مترصد بهره گیری اپورتونیستی از 

جنبش کارگری است. متشکل شدن و اعتصاب کردن اموری نیستند که انجام آنها 

باشد. معلوم است که باید علیه داری مصوبات قانونی دولت سرمایه نیازمند

متشکل شد، نه سرمایه داران و دولت آنها آنقدر احمق و مستأصل داری سرمایه

هستند که به خواست ما برای متشکل شدن علیه خود و علیه بنیاد هستی مادی و 

معیار و منطق  اجتماعی خودشان رضایت دهند و نه اساسًا طرح این خواست هیچ

عقل سلیم انسانی برای خود ما همراه دارد. طبقه ما و طبقه بورژوازی دو دشمن 

آشتی ناپذیر رویارو در یک صحنه مصاف سرنوشت تاریخی هستند، چرا باید فکر کنیم 

که دشمن حق ما برای جنگ علیه خودش و نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم را به 

انی و حقوقی و طبقاتی به ما تفویض کند؟!! سخنی صورت یک حق مسلم پابرجای انس

گویند می توان پیدا کرد؟!! آنان که از این حق سخنمی متناقض تر از این در کجا

سر جنگ ندارند. از داری گویند. آنان با نظام سرمایهمی دانند چهمی بسیار خوب
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زندگی در  خواهند که به آنان پروانه فروش نیروی کار و حقمی دولت بورژوازی

سیطره نظام بردگی مزدی بدهد. برای این کار احتیاج به انعقاد قراردادهای قانونی با 

کارفرمایان دارند و در همین گذر نیازمند پشتوانه قانونی و حقوقی برای به ثمر 

خواهند و خواستار اعتبار قانونی می باشند، حق اعتصابمی رسیدن این قراردادها

وسیع همزنجیران ما در های حرفها اما عالج درد ما و توده تشکل خود هستند. این

هیچ کجای جهان امروز نیست. بعالوه بسیار مسخره است که عمری اعتصاب کنیم و 

خواهیم، عمری مبارزه کنیم و فریاد سر می همزمان داد بزنیم که ما حق اعتصاب

باید متشکل شویم، دهیم که به ما اجازه متشکل شدن بدهید. به جای همه این کارها 

اعتصاب کنیم، بیشتر و بیشتر مبارزه کنیم و از همه اساسی تر اینکه مبارزه و 

در هر میدان و هر قلمرو حیات اجتماعی با محور داری سازمانیابی روز ما علیه سرمایه

   واقعی پیکار آگاهانه و افق دار محو کار مزدی ارگانیک گردد.

دور و های سأله رمزآمیزی نیست. اگر از گذشتهمتشکل شدن به طور واقعی هیچ م 

نزدیک چشم پوشیم فقط در همین چند سال اخیر دنیائی بحث پیرامون سازمانیابی 

کارگران نگاشته شده است. برخی از این مباحثات طبیعتاً الزم بوده است اما بخش 

انهای کهنه اعظم آنها صرفًا دهن باز کردن برای هیچ نگفتن یا تکرار مالل انگیز داست

بی آموزش و بدون هیچ ارزش بوده است. متشکل شدن یعنی به هم پیوند خوردن، 

همصدا شدن، با هم به راه افتادن و دست به مبارزه متحد و همدل زدن برای اینکه 

تحمیل کنیم و برای اینکه جنگ همیشگی داری مطالبات خویش را بر نظام سرمایه

ریم. در هیچ کجای این فرایند هیچ اصل آسمانی و خویش علیه این نظام را به پیش بب

هیچ حکم کلی یا جزئی زمینی برای رجوع به دولت بورژوازی و گرفتن اجازه این 

حک نگردیده است. از این مهمتر در هیچ کجای آن نوشته نشده است که ها فعالیت

برای  حتماً باید برای این تالشها اسم و رسم خاصی داشت، اصالً معلوم نیست چرا

انجام اموری که جبر زندگی و اجبار شرائط معاش و مبارزه ما علیه وضعیت شررناک 
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زیست ماست باید حتماً اساسنامه و مرامنامه و برنامه و هزار چیز دیگر سر هم کنیم. 

تازه اگر اینها ضرورت دارد که در شرائطی هم دارد، باید ضرورت خود را از بطن پروسه 

جنبشی که داریم بر ما تحمیل کند. راه انداختن دنیائی جار و پیکار و سازمانیابی 

جنجال و مباحثات مشروح حقوقی و تشکیالتی عاریه گرفته از محافل فکری 

ما داری در این گذر به طور قطع سیره خودجوش جنبش ضد سرمایهداری سرمایه

ر آن نیست. به یک اعتصاب ساده کارگری که هر فعال واقعی جنبش ما به کرات د

شرکت داشته است خوب نگاه کنیم. مطالبه واحد و اراده استوار جمعی همه را به هم 

زند. کل کارگران در خلوت و آشکار این خواسته جمعی مشترک را با هم به می پیوند

الن غذاخوری کارخانه، به ایستند. در خانه، اتوبوس، پشت ماشین کار، در سمی گفتگو

کنند. می مطالبات همگانی خود را نجوا و سپس فریادپچ یا بلند بلند  صورت پچ

گویند می گفتگوها همه جا با عمل همراه است. هر تعداد کارگری که با هم سخن

 چند و چون تدارک اعتصاب را نیز در متن همین حرفها موضوع مشورت فیمابین

 پیچد، یک جنبش زندهمی سازند. حرفها در سراسر فضای کار و فکر کارگرانمی

افتد. جنبشی که فعالین و سخنگویان و می واقعی حول مطالبات مشترک روز به راه

دهد و سرانجام به می برنامه ریزان و پیشروان خود را همدل و همصدا در کنار هم قرار

صورت یک اعمال قدرت نیرومند در شکل اعتصاب یا هر اقدام دستجمعی دیگر خود 

فکر کنیم اگر ای نماید. بیائید برای لحظهمی یلسازد و بر بورژوازی تحممی را ظاهر

 مادی موفق روزها و روزها کارگران این و آن کارخانه به جای طی این پروسه 

نشستند و اندر نعت متحد شدن، در اوصاف، متشکل شدن، در باره مشخصات می

 از هم حرفتشکل، خواص اعتصاب، فواید قبول مطالبات و امثال اینها حرف و ب

ندیشید که اگر کارگران به جای طی این روند، متفکران و دند، به این هم بیازمی

بودن « بورژوائی» نخبگان را ماموریت حزب سازی و عوام الناس کارگری را با اقناع به 

کردند و تازه بعد از همه اینها، برای می جنبش آنها!!! وظیفه سندیکاسازی تقریر
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 خود در اینجا و آنجا دنبال راه حلهای قانونیاعتصاب کردن و یا اجتماع اعتراضی 

افتد؟ جواب برای هر کارگری از می گشتند!!! به راستی در این صورت چه اتفاقمی

شد، می داد، شاید خیلی کارهامی رخها آفتاب نیمروز هم روشن تر است. همه فاجعه

 لقاً به وقوعکه مطای شد اعتصاب بود، واقعهنمی اما تنها کاری که مطلقًا انجام

پیوست اعمال قدرت متحد جمعی علیه بورژوازی بود و تنها چیزی که هیچگاه نمی

پوشید تحمیل مطالبات بر صاحبان سرمایه بود، تازه اعتصاب روزها نمی لباس واقعیت

 پیش از هر نوع بستن نطفه، توسط جالدان و نیروی دژخیم قهر بورژوازی تار و مار

 گردید. می

و جوش کارگران در سازمانیابی و پیشبرد یک اعتصاب و چگونه به هم  فرایند جنب 

پیوند خوردن و متشکل شدن و اتحاد آنها در این روند نمونه ساده اما بسیار درس 

در هر محیط کار و تولید و در مقیاس داری آموزی برای سازمانیابی ضد سرمایه

سیار اساسی است. این سراسری و طبقاتی است. نقش مطالبات مشترک در اینجا ب

و ضرورت حیاتی و غیرقابل گریز تحمیل آنها بر  همگن و هم سنخ های خواسته

 کند. ما متحد و مشکلمی بورژوازی است که نقش ساروج را در اتصال ما به هم بازی

شویم زیرا زنجیر استثمار و بردگی و بی حقوقی و ستمکشی ناشی از وجود سرمایه می

ما به مرگبارترین شکلی سنگین است. ما مطالبات مشترکی داریم بر دست و پای همه 

که باید آن را بر کارفرمایان، بر کل طبقه صاحبان سرمایه و بر دولت سرمایه داران 

نیازمند داری تحمیل کنیم. رهائی ما از شر استثمار و شرارت و توحش نظام سرمایه

. اینهاست که بسان پرقوام وحدت و سازمانیابی پیکار کل طبقه بین المللی ماست

درست بر همین اساس برای گذاشتن دوزد. می ترین رشته الیاف ما را به هم

ای سنگ بنای متشکل شدن خود باید از یک منشور رادیکال مطالبات پایه

 و با افق محو کار مزدوری حرکت کنیم. داری ضد سرمایه
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کار و استثمار و زندگی و تحمل در متن همان جریان واقعی   . پروسه سازمانیابی ما2 

رود. این جنبش ماست که باید متشکل می توسط ما به پیشداری مصائب سرمایه

شود و این سازمانیابی مبارزات جاری ما است که در هر گام خود راه را برای اتحاد 

نیرومندتر، اعمال قدرت وسیع تر و مؤثرتر، مبارزه آگاهانه تر و افق دار تر علیه 

سازد. هر نوع تفکیک اینها از می و برای محو نظام بردگی مزدی هموارداری سرمایه

هم کاری عبث و زیانبار است. درست بر همین مبنی تالش ما برای متشکل نمودن 

خود باید از درون هر کارگاه و کارخانه، هر شرکت حمل و نقل و هر شبکه اتوبوس 

در یک کالم هر مرکز کار و تولید  رانی، هر مدرسه و بیمارستان، هر کشت و صنعت و

را داری ضد سرمایهای اجتماعی آغاز شود. در اینجاست که باید منشور مطالبات پایه

میعاد گفتگوی روز خود و جریان مستمر ارتباط و همدلی و مشورت و نقد و انتقاد 

 سازنده برای متحد شدن و سازمان یافتن مبارزات خود کنیم. 

ر هر مرکز کار و تولید نخستین گام است و از اهمیت اساسی . سازمانیابی ما د3 

برخوردار است اما باید بدانیم که مطلقاً چاره واقعی درد ما نیست. اوالً بخش وسیعی از 

همزنجیران طبقاتی ما اصالً محل کاری ندارند که در آن با هم سازمان یابند. میلیونها 

ا و ناپیدا به بی رحمانه ترین شکل ممکن کارگر بیکار، میلیونها زن خانه دار که پید

هستند هیچ محل کار مشترکی ندارند. ثانیًا داری آماج استثمار و توحش نظام سرمایه

هدف متشکل شدن ما اعمال قدرت جمعی علیه بورژوازی و تحمیل مطالبات خود بر 

خانه با توسل به همین نیروی متحد جمعی است. کارگران بیکار یا زنان داری سرمایه

دار یا همزنجیران دیگر ما که در چنین وضعیتی قرار دارند با فرض سازمانیابی خود 

 خواهند قدرت متشکل خود را علیه سرمایه داران به میدان بکشند و چگونهمی چگونه

خواهند این قدرت را بر بورژوازی اعمال نمایند؟ ثالثًا در شرائط روز دنیای می

ما در این و آن مرکز کار به هیچ وجه قادر به تضمین  صرف سازمانیابیداری سرمایه

نیست. در موقعیتی که داری موفقیت این مبارزه علیه سرمایه داران و دولت سرمایه
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کند، در زمانی که می رقابت برای یافتن چند ساعت کار در صفوف طبقه ما بیداد

سویه سفید بی هیچ یکهای شمار کثیر همزنجیران ما برای اشتغال چند روزه تعهدنامه

نمایند، روزگاری که سرمایه دار اسکاندیناویائی و آلمانی در یک می قید و شرط امضاء

 چشم به هم زدن نیروی کار شاغل بومی خود را با کارگر ارزان بهای چینی جایگزین

سازد، آری در چنین وضعی بسنده کردن به تشکل محدود محیط کار حالل هیچ می

ما مطالباتی سراسری و ای  و مهمتر از همه اینها، مطالبات پایهمشکلی نیست. رابعاً 

ای است، برای تحمیل این مطالبات بر بورژوازی باید به گونهداری ضد سرمایه

سراسری، یکپارچه و طبقاتی وارد میدان کارزار شد. تشکلهای سرمایه ستیز در هر 

ا داشته باشد که کل قوای مرکز کار و تولید باید به هم پیوند خورد تا توان آن ر

طبقاتی ما را یکجا بسیج نماید و در مقابل دشمن به صف کند. تشکل کارگر نفت، 

جاده بندرعباس و های برق و آب، ذوب آهن و پتروشیمی، تشکل راننده کامیون

عسلویه و خرمشهر به تمام نقاط ایران، تشکل راننده اتوبوسرانی واحد و متروی تهران 

طبقه کارگر تنها از طریق حضور ارگانیک خود در یک ظرف های خشو تشکل سایر ب

جاری  تواند از یک سوی موفقیت پیروزی هر اعتراض و مبارزه می سراسری است که

علیه کارفرمایان را تضمین کند و از سوی دیگر کل این مبارزات را بستر تدارک جنگ 

 سازد.داری نهائی با نظام سرمایه

کتاریسم دو آفت مرگ آفرین تاریخی برای مبارزه طبقاتی و برای . سندیکالیسم و س4 

در همه جهان،  هر جنب و جوش ضد کار مزدی ما هستند. تاریخ قرن بیستم

تبار در جنبش داری یکه تازی این دو رویکرد منحط بورژوا مسلک و سرمایه  تاریخ

و روی یک جهانی طبقه کارگرا ست. این دو رویکرد به رغم ظاهر متفاوت خود د

و برای لغو کار مزدی طبقه ما بسیار داری و در ستیز با جنبش ضد سرمایهاند سکه

منحط های ونیتا برای قلع و قمع ما با اپوزیساند همدل و همداستانند. هر دو آماده

دست بیعت بفشارند. داری رسمی بورژوازی و حتی با قدرت مسلط دولتی سرمایه
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ویکرد آن است که بخش وسیعی از ابوابجمعی آنها در معضل مهم در مورد این دو ر

کارگر » ، «چپ» همه جا لباس بدل به تن دارد. سکتاریسم خود را در پشت نام 

سازد. طیف بسیار وسیعی از می و ساختن حزب برای طبقه کارگر پنهان« دوستی

 عرفیم« طرفداران سندیکاسازی اما مخالف سندیکالیسم» نیز خود را ها سندیکالیست

را دارا داری کنند!! هر دو تندنس برآنند که جنبش ما ظرفیت ستیز با نظام سرمایهمی

کنند که برای گرفتن مطالبات روز خود سندیکا بسازیم و برای می نیست، توصیه

رهائی خود از مصائب موجود، این و آن حزب سیاسی بورژوائی ماوراء طبقه خود را بر 

. جنبش ما علیه سرمایه داری، به ویژه مبارزه مان برای سکوی اقتدار دولتی بنشانیم

سازمانیابی علیه بردگی مزدی در همه جا با خطر دخالت این رویکردها و تالش آنها 

برای شکست این مبارزات مواجه است. سکتاریسم و سندیکالیسم را باید هر چه بیشتر 

آنها برداشت و راه  و عمیق تر شناخت، حجاب کارگردوستی و چپ نمائی را از چهره

و سازشکارانه آنها بر جنبش کارگری را مسدود ای مخرب فرقههای تأثیرگذاری

 ساخت.

کن ائی که خود زیر نام کارگران، گور. دراز کردن دست نیاز به آستان اتحادیه ه5 

طبقه کارگر بین المللی هستند. به مصداق شعر آن شاعر داری مبارزات ضد سرمایه

و در اینجا بستن پل بر روی تمامی قدرت « برای عبور از آبروی خود بستن پل» فقط 

مبارزه طبقاتی خود است. کارگر ایرانی نیروی حامی جنبش خویش را باید در میان 

طبقه خود در سراسر دنیا و در میان گردانهای مصصم پیکار ضد های توده

تشکل در شوراهای جنبش جهانی خود دست و پا نماید. این کارگران مداری سرمایه

آلمان و توده وسیع « بیک سیستم» آرژانتین « پوشاک بروکمن» و « زنون» کارگری 

تواند و باید برای پیوند خوردن با آنها، استمداد از می کارگران جهانند که کارگر ایرانی

      آنها تالش کند.داری حمایت آنها و یاری رساندن به مبارزات ضد سرمایه
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همواره مورد تأکید داری سایر مسائل مهم جنبش روز ما علیه سرمایهنکات فوق و  

اینان در بحبوحه مبارزات کارگران شرکت واحد  فعالین واقعی این جنبش بوده است. 

کارگر راننده به قدرت متحد طبقاتی خود، تالش برای های بر اهمیت اتکاء توده

ای سندیکالیستی ورطه راه حله سازمانیابی این قدرت و ضرورت اجتناب از افتادن به

بیشترین میزان جانبداری از مبارزات کارگران را با نقد ها همه نوشتهتأکید نمودند. در 

سندیکالیسم به هم آمیختند و نسبت به نقش سندیکالیسم در سوق دادن جنبش 

درونی میان بخشهای مختلف ارتجاع هار های کارگران به میدان تسویه حساب

ار دادند. واقعیت این است که سیر رخدادهای درون مبارزات کارگران بورژوازی هشد

شرکت واحد و سایر تالشهای اخیر فعالین کارگری در جاهای دیگر در طول سالهای 

اخیر، صحت آن حرفها، راهکارها، تحلیلها و نقد و انتقادات را به اندازه کافی تأیید و 

خود حول  شرائط کار و استثمار تأکید کرده است. رانندگان شرکت واحد از متن

مطالبات مشترک خویش به هم پیوند خوردند. آنان به صورت بسیار طبیعی اعمال 

قدرت جمعی علیه کارفرما را چاره کار خود یافتند و خواستار اعتصاب شدند. این 

آنها باشد اما راه داری توانست بستر سازمانیابی ضد سرمایهمی جنب و جوش و تالش

آویخته شدن مبارزات به دار یستی این پروسه را به کجراه برد. الحل سندیک

سندیکاسازی سوای اختالل در فرایند سازمانیابی درست کارگران علیه سرمایه میدان 

را برای بهره گیری فرصت طلبان گوناگون حتی بدترین دشمنان طبقه کارگر از این 

روند مبارزه کارگران را ای دهمبارزات هموار ساخت. عوامل اخیر به صورت تعیین کنن

تضعیف کرد و آن را در مقابل تعرض دولت بورژوازی بیش از پیش آسیب پذیر 

  .ساخت

یک مورد مهم دیگر در همین راستا سرنوشت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل ضد  

کارگر در های طبقه کارگر است. اساس کار این کمیته سازمانیابی تودهداری سرمایه

رائط کار و استثمار و زندگی خویش علیه بردگی مزدی در همه قلمروهای متن ش
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حیات اجتماعی بود. اما این رویکرد رادیکال طبقاتی از همان دقایق نخست آماج 

حمله سکتاریسم و نفوذ جریانات سکتاریستی واقع شد. روزهای شروع کار کمیته در 

اندرونی جنبش داری ایههمان حال که روزهای نوید بخشی برای فعالین ضد سرم

 کارگری ایران بود روزهای بسیار تلخی در تاریخ حیات گروههای سکتاریست تلقی

گردید. منطق اینان بسیار صریح آن بود که هر چه در خدمت منافع و اهداف می

سکت آنها نیست نباید جان گیرد. تفرقه اندازی میان فعالین کارگری، سوء استفاده از 

توهم برخی از این فعالین به کمونیسم نمائی عمیقاً دروغین  اهی وپاشنه آشیل ناآگ

سکتاریسم، همدستی با رفرمیسم راست برای پیشبرد پروسه تفرق کارگران، تالش 

تا مغز استخوان مزدور نظام های وسیع برای آویختن جنبش کارگری به اتحادیه

نمودن کمیته در  و کوشش برای منحلای فرقههای بردگی مزدی، اتحاد عمل سازی

کاریکاتوری مریخی و بسیاری کارهای دیگر در زمره خطوط های گرداب فرقه بازی

کلی چالش سکتاریسم با رویکرد گرایش رادیکال کارگری برای سازمانیابی جنبش ضد 

و با افق لغو کار مزدی کارگران بود. یک تفاوت اساسی سیر حوادث درون داری سرمایه

ارزات کارگران شرکت واحد در این قرار داشت که در اینجا کمیته هماهنگی با مب

سکتاریستی و توطئه های مصمم در مقابل تالشای رویکرد ضد کار مزدی با اراده

 نمود. می رفرمیسم چپ و راست ایستادگیهای چینی

دیگری که از تاریخ طوالنی حیات جنبش کارگری های تمامی تجارب باال و آموزه 

زنند که باید می روی ماست، همه و همه با صدای بلند بر سر ما فریادجهانی در پیش 

طبقه خود، با طرد رفرمیسم راست و چپ، با های با اتکاء به نیروی عظیم توده

گذاشتن دست رد بر سینه سندیکالیسم و سکتاریسم، در عمق شرائط کار، استثمار و 

قلمروهای حیات  زندگی خود حول مطالبات اساسی طبقاتی خویش، در کلیه

و برای محو نهائی این نظام داری اجتماعی، علیه استثمار و تمامی اشکال ستم سرمایه

باشد، نمی متحد و متشکل شویم. این کار محتاج آویختن به دار قانونیت بورژوازی
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 سازد و جنبش سازمانمی تنظیم اساسنامه و بخشنامه و برنامه نیست که جنبش

د دارد و همین جنبش است که باید سازمان یابد. هر سند دهد، این جنبش وجومی

مکتوب یا نامکتوب تا آنجا معتبر است که ضرورت وجودی خود را از عمق ملزومات 

سازمانیابی طبقاتی ما اتخاذ و احراز نماید. با اتحاد عمل میان فرقه هائی که خود قادر 

نوع مبارزه و اعمال  به جا به جا کردن شاخ ملخی نیستند، هیچ ظرفی برای هیچ

آید، با ساختن سندیکاهای قانونی و انداختن طناب نمی پدیدداری قدرتی علیه سرمایه

علیه استثمار و شرارت سرمایه ای دار قانون سرمایه بر گلوی خود نه فقط هیچ مبارزه

 سازیم. می دهیم که بالعکس خود را سخت تر و سخت تر خفهنمی را سازمان
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  1387خرداد ماه           و نسخه پیچی سندیکا  ارگران هفت تپهخیزش ک 

 

 ز درون من نجست اسرار منا          از ظن خود شد یار من  هر کسی

خوزستان را های در روزهائی که کارگران نیشکر هفت تپه، تمامی شهر شوش و جاده

ل کرده بودند، به میدان جنگ و گریزهای پراکنده، علیه اشرار دولتی سرمایه تبدی

اینترنتی ممهور به های ناگهان لیست مطالبات کارگران دستکاری شد. سایت

طبقاتی واحد، تمامی تالش خود را به کار های متمایز، اما منشعب از ریشههای چهره

وسیع کارگر هفت تپه های تودهداری گرفتند تا شاید طوفان خشم و قهر ضد سرمایه

 ی سندیکا غرق کنند و مطابق دلخواه خود تصویر نمایند.را، در شیون و شین بازساز

رفتند که سرمایه بر آنها می جنگیدند و بسیار مصمم به استقبال جنگیمی کارگران

شوریدند می د و علیه نظامیخواستنمی تحمیل کرده بود. آنان حقوق معوقه خویش را

ران سرمایه را در که حتی حاضر به پرداخت بهای اندک نیروی کارشان نبود. کارگ

 دادند و خواستار طرد این دژخیمانمی قیافه دژخیمان آدم نمای آن آماج حمله قرار

شدند. آنان به دنبال روزها اعتصاب دست در دست کودکان و مادران و پدران می

ریختند تا کارزار خود علیه شدت استثمار، زورگوئی و ها میخویش به خیابان

شهر بسط   کارزار توده کثیر اهالی همزنجیر خود در سطحبشرستیزی سرمایه را به 

 دهند. سرمایه در ترکیب قوای دولتی و نیروهای سرکوبش به صفوف کارگران حمله

 برد و کودکان خردسال آنان را در نهایت شقاوت و بی رحمی به باد ضرب و شتممی

 گرفت. می

داشت و درست در کنار صف آرائی خشماگین کارگران در مقابل سرمایه چنین وضعی 

این کارزار نابرابر طبقاتی بود که خواست تشکیل سندیکا و انجمن صنفی، های صحنه

نقل این اسامی در صدر جدول مطالبات و ضرورت نبش قبر سندیکای قدیمی 

محافل را پر ساخت. این نکته نیز شنیدنی است که ای و جراید پارهها صفحات سایت
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زهائی برای کارگران درگیر در جنگ علیه سرمایه، نسخه محافل مذکور درست در رو

قرچک های پیچیدند که چندین هزار کارگر کوره پزخانهمی انجمن صنفی و سندیکا

ورامین از درون پروسه کارزار یک ماهه خود علیه صاحبان سرمایه، با آگاهی 

مطابق یا کپی « انجمن صنفی» چشمگیری تکلیف جنبش خود را با پدیده موسوم به 

دسته  اصل سندیکا کاماًل روشن نموده بودند. توده وسیع کارگران ورامین دار و

 سندیکاچی سوار سفینه انجمن صنفی را نیروهای اهریمنی مزدور سرمایه معرفی

 کردند و هر نوع تعلق این عمله و اکره زشت سرمایه به جنبش خود را انکارمی

دیگر نیز انجام داده های رخی کارخانهنمودند. کاری که پیش از آن کارگران بمی

 بودند. 

نسخه پیچی بازسازی سندیکا در دل این شرائط، بیش از هر چیز، ریشخند خیزش 

عظیم کارگران بود اما نه کمتر از آن، بوی تعفن حماقت ارتجاع سندیکالیستی را همه 

و معروفی باشد. ظرف همه جا آشنا نمی ایکرد. سندیکا مقوله ناشناختهمی جا پخش

کارگر از نظم سرمایه، مهار مطلق های است برای کفن و دفن هر نوع نافرمانی توده

جنگ و ستیز کارگران با نظام سرمایه داری، جایگزینی مبارزه طبقاتی با سازش و 

همزیستی استراتژیک طبقه کارگر و رابطه خرید و فروش نیروی کار و در یک کالم 

که رفرمیسم منحط درون و بیرون جنبش کارگری در  برج دیده بانی و مراقبتی است

کند تا از می بر پایداری تعامل و پیوند بنیادی با طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه

طریق آن هر نوع خطر مبارزه و اعتصاب و اعتراص و قیام و انقالب کارگران را از سر 

ت آن ساعت به زشهای نظام بردگی مزدی رفع نماید. سناریوی سیاهی که پرده

ساعت در کشورهای اروپای غربی و شمالی و برخی جاهای دیگر در جلو چشم همه 

گردد. هویت می کارگران و علیه هست و نیست معیشتی، رفاهی و اجتماعی آنها بازی

بین المللی و تاریخی سندیکا چیزی سوای این نیست و اطالق این لفظ بر هر نهاد و 

نباشد صرفًا یک نامگذاری دلبخواهی نامتعارف است. ظرفی که واجد این خصوصیات 
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بر همین حساب، توصیه تأسیس سندیکا در گیر و دار جنگ مغلوبه کارگران هفت تپه 

 با دولت سرمایه، سوای ریشخند خیزش وسیع کارگران تعبیر واقعی دیگری

ر چه توانست داشته باشد. اما ببینیم که ساز کنندگان این نغمه به چه دلیل و بنمی

دادند که جنبشی به این درجه از اهمیت و عظمت را به می به خود اجازهای پایه

 کردند؟نمی ریشخند بگیرند و چرا در این میان به ریشخند شدن خود نیز هیچ فکر

رهبری ارکستر در نواختن سمفونی سندیکا را محافل کارگرکش دوم خرداد و طیف 

تاریخاً و از زمان والدت خویش عمله و ها دومیهمنهاد آنها در دست داشتند. ای توده

نیز که در گذشته دور سندیکا را نجس ها اکره سندیکابافی سنخ اردوگاه بوده اند. اولی

دانستند، اکنون دیرزمانی است دل و دین در گرو عشق به سندیکا می و غیرشرعی

 به دورانی بر نهاده اند. پیشینه دلدادگی این جماعت به معماری امامزاده سندیکا

 گردد که: می

موج نفرت و خشم و انزجار کارگران به خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار آخرین  اوال

ونهای یحیات ابزاری این نهادهای سرکوب ضد کارگری برای اپوزیسهای تخته پاره

 ارتجاعی و ضد بشری سرمایه را در کام خود غرق کرد. 

تحمل بی  کارگر دوست!! ایاالت متحده، طاقتشان از  رؤسای جمهور و سناتورهای ثانیاً 

حقوقی سندیکالیستی طبقه کارگر ایران به طاق رسید!! و الجرم از طریق سازمان 

کارگری مزدور سرمایه جهانی، مدافع سینه چاک تشکیل های جهانی کار و اتحادیه

 سندیکاهای سرمایه پسند کارگری در ایران گردیدند. 

شرائط روز و در دل محاسبات کارگر ستیز آنها جای یک نیاز بسیار  سندیکا در ثالثاً 

کارگر و غرق کردن سفینه پیکار جنبش کارگری در های جدی را برای فریب توده

 کرد.می عفونی اصالحات نئولیبرالی بازهای پاباب
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زار سوء استفاده از بازمانده توهمات کارگران و به کارگیری این توهم ها، در کار رابعاً

رقابت با حریفان مسلط در ساختار قدرت سیاسی سرمایه، ابراز همسوئی با 

 ساخت.می سندیکاسازی را برایشان ضروری

دانستند که سندیکای کارگری می خامساً و باالخره، آگاه تر از هر دار و دسته دیگر

ی کار ایران نهایتاً سوای همان خانه کارگر و شوراهای اسالمداری درون دوزخ سرمایه

 هیچ چیز دیگری نخواهد بود. 

به این ترتیب پاسخ سؤال به اندازه کافی روشن است. جنبش کارگری برای هر دو 

و ترفند پردازی ها طیف باال جنبشی است که باید با تمامی شیادبازی ها، عوامفریبی

بر ها، آن را به دار سرمایه آویزان ساخت. از ریل واقعی کارزار طبقاتی خارج نمود، 

پلکان قدرت آن پا نهاد و به ماشین دولتی سرمایه صعود کرد و سپس از آنجا با توسل 

به ماشین قهر نظامی، سیستم پلیسی، نهادهای مسخ ایدئولوژیک و فرهنگی سرمایه، 

درون و بیرون قدرت سیاسی بورژوازی های ونیآن را در هم کوبید. این رسم اپوزیس

از کردن دکه فروش نسخه سندیکا در ساحل شط در رابطه با طبقه کارگر است. ب

پرخروش مبارزات کارگران هفت تپه برای نیروهای یاد شده یک سیره طبیعی طبقاتی 

های توانست در کار باشد. معیارها و مالکنمی بود و هراس از ریشخند شدن هم

صفحه طبقاتی اینان قرار نبوده و نیست که کراهت و وقاحت این نوع کارها را بر روی 

هیچ دستگاه سنجشی در هیچ کجا ثبت نماید. با این همه دو طیف یاد شده در 

 نواختن سمفونی سندیکا برای کارگران هفت تپه تنها نبودند. آنچه اینان نجوا

منزوی فاقد هر نوع توان های کردند، توسط طیف رفرمیسم چپ و سندیکالیستمی

شد. افتخار جماعت اخیر ظاهراً فقط می اثرگذاری هم با شور و شوق تمام دم گرفته

کارگر را از های این بود که ضدیت هیستریک خویش با جنبش ضد کار مزدی توده

 و دوم خردادی به منصه ظهور رساند. ای طریق همراهی با طیف توده
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دادند و کل علم و کتل القاء سندیکا به می آنچه که محافل فوق انجامها با همه این

ه، بسیار بیشتر از آن که موضوعی جدی در پروسه فعل و انفعاالت کارگران هفت تپ

جاری مبارزه طبقاتی باشد، عمق بالهت سندیکالیسم و انحطاط هر نوع راه حل 

ساخت. مسخ شدگی بیش از حدی الزم است تا می بورژوائی را در انظار عموم آفتابی

ری ایران و از جمله آدمی بتواند به خودش تلقین کند که راستی راستی جنبش کارگ

خیزش کارگران هفت تپه، سندیکا را به همان گونه خواهند فهمید و پذیرفت که 

و همانندان آنها انتظار دارند. کارگری که برای ها ایطیف دوم خردادی ها، توده

خوزستان را های دریافت دستمزد معوقه چند ماهه اش، سراسر شهر شوش و جاده

کند، در کار متشکل شدن خویش هدف بسیار مشخصی می همیدان کارزار علیه سرمای

از حیات خود، طبقه خود و جنبش خود در ای نماید. او در هیچ دورهمی را دنبال

کند هیچ ریالی از طریق مذاکره و سازش و اجماع با صاحبان می که زندگیای جامعه

وی یادآور نهادهای سرمایه یا دولت سرمایه داران به دست نیاورده است. سندیکا برای 

ساواک ساخته درون شرکت نفت و جاهای دیگر، سندیکاهای حزب چاقوکشان بقائی، 

قوام، سید ضیاء طباطبائی، حزب توده و خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار است. او 

خواهد و سندیکا حتی در بهترین حالت و می ظرفی برای اعمال قدرت علیه سرمایه

از هم نهادی برای اعمال قدرت سرمایه بر اوست. درست به بی زیان ترین وضعیت ب

همین دلیل با فرض اینکه لفظ سندیکا را در پروسه سازمانیابی خود قبول کند که در 

بعضی جاها نیز از سر بی توجهی و ناآگاهی و توهم قبول کرده است، در عمل، به 

سقوط نخواهد حکم شرائط مشخص مبارزه طبقاتی هیچ گاه به ورطه سندیکاسازی 

کرد و جنبش خود را به دار سندیکا نخواهد آویخت. همه اینها بیان صریح این واقعیت 

کارزار کارگران   هستند که نسخه پیچی سندیکا و تالش برای فروش آن در صحنه

کارگران و داری علیه سرمایه، اگر به زعم نسخه نویسان ریشخند خیزش ضد سرمایه
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فروشنده نیروی کار در هفت تپه بود، در دنیای واقعی های انکار سرمایه ستیزی توده

 نهاد. می را به نمایشها مبارزه طبقاتی فقط حماقت زایدالوصف سندیکالیست

ارتجاعی و های ونیگوناگون اپوزیسهای تاریخ جنبش کارگری ایران تاریخ شبیخون

رادیکال طبقاتی  فوق ارتجاعی بورژوازی به جنب و جوش ها، رویکردها و ساز وکارهای

داری که طبقه کارگر ایران و جنبش ضد سرمایهای این جنبش است. ضربات کوبنده

درون و بیرون قدرت سیاسی سرمایه تحمل کرده های ونیاین طبقه از دست اپوزیس

و ها است به هیچوجه از فشار ضربات کوبنده و مرگبار حمام خون ها، قلع و قمع

تاریخًا ها ونیمی سرمایه کمتر نبوده و نیست. این اپوزیسهار پلیسی و نظاهای سالخی

رنگارنگ و زیر عناوین مختلف از چپ گرفته تا راست به محض های در پوشش

و برای سرشکن اند مشاهده موج سرکش مبارزات کارگران به سوی آن خیز گرفته

د نمودن این موج در چاه چرخش آسیاب منافع منحط طبقاتی و گروهی و سکتی خو

بهره جسته اند. فروش نسخه سندیکا در ساحل سیالب پرخروش مبارزه ضد 

در زنجیره همین رصد نشینی ها، ای کارگران هفت تپه هم دقیقاً حلقهداری سرمایه

کارگر از پیکار مستقیم و شفاف علیه های تقالها و دستبردها برای انصراف توده

 کاو کنیم.بود. موضوعی را اندکی بیشتر کندوداری سرمایه

سؤال کارگران هفت تپه از تمامی مطرح کنندگان نسخه سنیدکا بسیار صریح و جدی 

این است که سندیکا بسازند تا چه کار کنند؟ تا بر سر عدم پرداخت دستمزد خود با 

کارفرمایان و دولت آنها به توافق برسند؟ توصیه سندیکاسازی جز این چه معنی دارد 

سه ماه است دستمزد کارگران را   صاحبان سرمایه  ند؟کمی و چه هدفی را دنبال

خواهند هیچ ریالی به آنها پرداخت نمایند، سرمایه داران عزم نمی واند پرداخت نکرده

که کارخانه را تعطیل و هزاران کارگر را از کار بیکار سازند. توده وسیع اند جزم کرده

و دولت اند به مبارزه زدهفروشنده نیروی کار در این مجمتع صنعتی بزرگ دست 

سرمایه با قدرت تمام به سرکوب مبارزات آنها پرداخته است. فرض کنیم که این 
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نفر آنها به عضویت این سندیکا در آمدند.  5000کارگران سندیکا ساختند و تمامی 

 کارگر عضو سندیکا قرار است چه کنند؟ 5000بسیار خوب 

تمامی سندیکالیست ها، کلیه کسانی پاسخ این سؤال درست همان چیزی است که 

 پنهان« سندیکا آری و سندیکالیسم نه» که سندیکالیست بودن خویش را زیر پوشش 

سازند و همه فرصت طلبان ضد کارگری که توصیه ساختن سندیکا به کارگران را می

بینند، آری تمامی می وسیله تسویه حساب با رقبای خویش در قدرت سیاسی سرمایه

و امروز بسیار زبونانه تر و ترفندبازتر از همیشه اند تاریخاً از ارائه آن فرار کردهاین ها، 

کنند. در هیچ کجای ادبیات این طیف وسیع متشکل از ماوراء راست تا می فرار

مدعیان دروغین چپ و کمونیسم، هیچ کالمی پیرامون رابطه ارگانیک و واقعی 

طبقه کارگر  های قعی پیکار حی و حاضر تودهسندیکای مورد توصیه آنان با نیازهای وا

شود. کارگران هفت تپه از همه این نمی دیدهداری در مقابل نظام بشرستیز سرمایه

پرسند که سندیکا بسازند تا چه کنند؟ سندیکا در ادبیات می جماعت متشتت فریبکار

رزه طبقاتی صنفی است و الجرم بنیاد وجود آن بر نفی مباای تمامی مدافعانش پدیده

مختلف توده فروشنده های میان دو طبقه سرمایه دار و کارگر، بسته بندی بخش

نیروی کار در قالب این صنف و آن صنف درون نظام بردگی مزدی و حل و فصل 

با صاحبان سرمایه از طریق ساختن نهادهای صنفی است. ها مسائل فیمابین این صنف

جنگ و گریزهای روزمره  نیشکر هفت تپه،بسیار خوب سؤال این است که کارگران 

را به کجای این کجاوه پوسیده داری اجباری و اجتناب ناپذیر خود با نظام سرمایه

اجماع و سازش و همزیستی ارتجاعی با سرمایه آویزان سازند؟!! آخرین برد مجادالت 

حکم سندیکائی آن هم زیر فشار رعد و برق اعتراض و تهدید و عصیان کارگران صدور 

بار و هر بار برای مدت  11کارگر هفت تپه در طول یک سال  5000اعتصاب است. اما 

و اعتصاب یک ماهه اخیر سیزدهمین اعتصاب آنان اند طوالنی دست به اعتصاب زده

برای عالج معضل این کارگران دارد؟ آیا ای ماه است. سندیکا چه نسخه 14در طول 
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رگر ستیزی سندیکالیسم یا هر نوع نسخه به برای درک روشن عمق انحطاط و کا

مهمل این های پیچی سندیکا در جنبش کارگری، اندکی توجه به چند و چون توصیه

 دهد؟ نمی جماعت برای مبارزات روز کارگران هفت تپه کفایت

اما ببینیم که واقعیت پیکار روز کارگران چیست و تار و پود عینی مبارزات حاضر آنان 

ا در پیش روی آنان باز کرده است. پیداست که نوع سازمانیابی کدام راه چاره ر

کارگر در بنیاد خود و مقدم بر هر چیز باید جوابگوی این نیاز و ظرف های توده

های متناسب و متناظر این چاره پردازی باشد. سرمایه داران دستمزد ماهانه توده

شند. آنان کارخانه را در بانمی و حاضر به پرداخت آناند کارگر را پرداخت نکرده

و همه کارگران را به صورت بسیار جدی و واقعی به اند معرض تعطیل قرار داده

کنند. خیزش عظیم چندین ماهه کارگران علیه این وضعیت آغاز می بیکاری تهدید

سازد. هیچ راهی می شده است و دولت سرمایه به طور مستمر این خیزش را سرکوب

ا باز نیست. دشمن مصمم به بیکارسازی و پرتاب کارگران و به مذاکره در هیچ کج

آنان به باتالق گرسنگی است و این کار را فقط در مورد کارگران هفت تپه های خانواده

انجام نداده است، بلکه دیرزمانی است که علیه بخش وسیعی از طبقه کارگر به اجراء 

رط اینکه نگاه کننده مزدور نهاده است. فقط یک نگاه بسیار سطحی و اولیه ) با ش

 دارد که:می با صدای بلند فریاد بر  سرمایه نباشد(

باید قدرت طبقه سرمایه دار را با قدرت طبقاتی کارگران پاسخ گفت. این اولین . 1

حکم واقعی، رادیکال، معنا دار و با افقی است که همیشه و در همه جا شالوده کار را 

 کند.می در پروسه پیکار طبقاتی تعیین

های نکته بسیار اساسی تعیین حوزه کنکرت این اعمال قدرت طبقاتی از سوی توده. 2

خیابانی قادر به حل معضل نشده های کارگر است. اعتصاب، اعتراض و حتی جنگ

است. باید از این سطح فراتر رفت و محتوای این فراروی باید با تمامی مختصات و 

شد. بحث بر سر تعطیل کارخانه و بیکار ساختن مبارزه روز متناسب باهای مؤلفه
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دستجمعی است. پس توضیح واضحات است که باید حوزه اعمال قدرت را نیز در 

همین جا، در تسخیر کارخانه و خارج ساختن آن از دست صاحبان سرمایه و دولت 

 پیگیری کرد. داری سرمایه

تولید توسط کارگران نیازمند  اعمال قدرت برای اشغال کارخانه و برنامه ریزی کار و. 3

کارگر است. در هیچ نقطه دنیا و هیچ کجای تاریخ سرمایه های متشکل شدن توده

داری، هیچ انسانی نشنیده است که یک نهاد صنفی مبتنی بر نفی مبارزه طبقاتی و 

پرچمدار انحالل این مبارزه به نفع ماندگاری نظام بردگی مزدی ظرف تصرف کارخانه 

کارگر علیه سرمایه شده باشد. بحث های ران و اعمال قدرت طبقاتی تودهتوسط کارگ

است که ضرورت خود را تحمیل کرده ای بر سر اسم و عنوان نیست. سخن از مبارزه

است. تسخیر کارخانه نیازمند تشکیل شورای کارگران و حضور همه آحاد کارگر در 

 درون این شورا است. 

کار است. شورای کارگران هفت تپه بدون جلب  فقط نقطه شروعها همه این. 4

حمایت عملی، کارساز و بالفعل کارگران حمل و نقل، نفت، آب و برق و اتوموبیل 

 کار و تولید قادر به انجام هیچ کاریهای سازی، معلمان و کارگران سایر حوزه

ارخانه را باشد. این شورا باید بتواند پروسه کار و تولید را برنامه ریزی کند و کنمی

تواند در این می اداره نماید. تمامی اعتبار تشکیل این شورا و عمل تصرف کارخانه

خالصه شود که جبهه واقعی جنگ کارگران علیه سرمایه را به آوردگاه واقعی خود، به 

پروسه تولید اضافه ارزش و مالکیت خصوصی مبتنی بر رابطه خرید و فروش نیروی 

 سازد. می کار منتقل

رزات کارگران هفت تپه و کل جنبش کارگری ایران برای برون رفت از بن بست مبا

کنونی دامنگیرش سوای انتقال پروسه پیکار به ریل واقعی ستیز با سرمایه هیچ راه 

دیگری ندارد و رویکرد خیزش کارگری هفت تپه به ایجاد شورای ضد کار مزدی هر 

در فرایند این انتقال ای یدوار کنندهتواند سنگ بنای اممی گاه که جامه عمل پوشد،
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توانند می باشد. کارگران نیشکر هفت تپه با اهتمام به انجام این وظیفه سترگ تاریخی

دیگر در دست تعطیل بخواهند که شوراهای ضد کار های از کارگران همه کارخانه

م وصل و مزدی خود را بر پای دارند. این شوراها را در یک زنجیر سراسری مبارزه به ه

 با هم متحد سازند. 

تواند در راستای تحقق این می جنبش کارگران هفت تپه این ظرفیت را داراست و

هدف گام بردارد. تشکیل شوراهای ضد کار مزدی در تمامی مراکز کار و تولید، اتحاد 

این شوراها در تشکل شورائی سراسری ضد سرمایه داری، اعمال قدرت گسترده و 

در های ز درون این شوراها علیه نظام سرمایه داری، تسخیر کارخانهمتحد طبقاتی ا

کارگر های حال تعطیل، اداره و برنامه ریزی کار و تولید این مؤسسات توسط توده

دیگر کار و تولید از شوراهای های متشکل در شوراها، حمایت کارگران همه حوزه

ه اعتصاب در ابعاد سراسری و کارگری اشغال کننده کارخانه ها، توسل طبقه کارگر ب

به قبول تمامی داری اختالل کامل روند کار سرمایه برای مجبور ساختن دولت سرمایه

دیگر پیوسته این پیکار مسیر واقعی و بسیار شفاف های مطالبات کارگران و همه حلقه

کارگر است. مبارزه برای سرنگونی قدرت سیاسی سرمایه از های مبارزه طبقاتی توده

کند. در درون همین آوردگاه واقعی میان طبقات اجتماعی است می مین مسیر عبوره

که طبقه کارگر تمامی آگاهی و درایت و کفایت الزم برای برنامه ریزی شورائی و 

نماید. در همین راستا است که دست همبستگی می سوسیالیستی کار و تولید را احراز

دهند. در بطن همین پروسه پیکار می را فشارانترناسیونالیستی با کل کارگران جهان 

است که مبارزه برای مطالبات روز و جنگ سراسری علیه نظام بردگی مزدی وحدت 

سوسیال های یابند. در همین جا است که تئوری بافیمی واقعی و زمینی خود را باز

 سکتاریستی بر سینه دیوار کوبیدههای بورژوائی ضد سوسیالیستی حزب سازی

شود و در همین جاست که سندیکالیسم و سندیکابافی منحط ضد کارگری به می

جای یافتن مجال عوامفریبی به جایگاه واقعی خود یعنی باتالق سنگربندی واحد با 
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قوای قهر و سرکوب ارتجاعی سرمایه پرتاب خواهد گردید. نسخه پیچی سندیکا نسخه 

داری فن جنبش ضد سرمایهدرون و حاشیه قدرت سرمایه برای دهای ونیاپوزیس

 است. کارگران هفت تپهداری کارگران در گورستان تسلیم و سازش با نظام سرمایه

به زباله دانی کارخانه و با گزینش راه واقعی مبارزه ها توانند با انداختن این نسخهمی

ضد سرمایه داری، نقش پیشرو خود را بر تاریخ مبارزه طبقاتی حک کنند. در غیر این 

ورت وطیفه حمل این رسالت سترگ را مسلماً کارگران دیگری به دوش خواهند ص

 کشید. 
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 2007اکتبر  27      سندیکاسازیهای جنبش کارگری ایران و توصیه

 

همه چیز حکایت از این دارد که تاتاریسم، قلع و قمع، تروریسم، بگیر و ببند، زندان و 

تا جائی که به جنبش کارگری   ا لحظه حاضر ووسیع خیابانی تهای شکنجه و اعدام

چندانی بر جای نگذاشته است. دلیل این امر هیچ  کند کنندهایران مربوط است تأثیر 

کارگر های وقتی بنا است انبوه توده« باالتر از سیاهی رنگی نیست» باشد. نمی رمزآمیز

م بردگی مزدی جان و خیل کثیر کودکان آنها زیر فشار ضربه شالق فقر منبعث از نظا

سرب مذاب همان نظام دژخیم های بسپارند، چه باک اگر که سپردن این جان با قطعه

» گفت: می انجام گیرد. زمانی مارکس با زیبائی کالم خاص خود از قول کارگران دنیا

و امروز وضع برای بخش عظیمی از « ما فقط زنجیرهایمان را از دست خواهیم داد

ن روز هم بسیار بدتر است. کارگران ایران در این زمره قرار دارند و کارگران جهان از آ

 حرف دل آنها همان است که باالتر گفتم.

هیچ نیازی به قرائت لیست اعتصابات کارگری ماههای اخیر نیست. کجای کل سالخ 

داری جهانی و کجای دوزخ پلشت وحشت و ترور سرمایهداری خانه کثیف سرمایه

کارگر بلند نباشد؟!! اگر های ن سراغ گرفت که فریاد اعتراض تودهتوامی ایران را

فریادها به هر شکل در گلو خفه شده باشند دلیل بر نبودن آنها نیست، اما صدای 

طبقه کارگر ایران در چند سال اخیر هیچگاه خاموش نشده است و های اعتراض توده

چه امید کامالً باز است. مشکل در شود. تا اینجا دریمی بالعکس روز به روز پر طنین تر

جای دیگری خانه کرده است. هر چه کارگران عاصی تر، خشمگین تر، گسترده تر و 

شوند، هر چه دامنه همبستگی و اتحاد طبقاتی آنان می رادیکال تر وارد صحنه مصاف

فروشنده نیروی کار در مراکز های گردد، هر چه شمار کثیرتری از تودهمی وسیع تر

لف تولید و کار و گاه در وسعت یک استان ) نمونه خوزستان( به حمایت از مخت

خیزند ) مثال نیشکر هفت تپه(، در یک کالم هر می مبارزات همزنجیران خویش بر



     یکاسازیسند هاییهو توص یرانا یجنبش کارگر  /  190

شوم و های کاهد، نالهمی چه جنبش کارگری بیشتر از فتور و یأس و تشتت خود

 هم بلندتر و بلندترای هسندیکابازان سنتی و حرف ناموزون سندیکا، سندیکای  

 گردد.می

اولین سؤال در این راستا آنست که مروجان ایده سندیکا چه کسانی هستند و از طرح 

کنند؟ آیا می آن به صورت یک راه حل در برابر جنبش کارگری چه مقصودی را دنبال

ه کارگر هستند که از سر ناآگاهی به چند و چون سیره سندیکا یا آنچهای خود  توده

جنبش سندیکالیستی بر سر مبارزات طبقه آنها در دنیا آورده است، ندای 

دهند؟؟ یا بالعکس دیگرانند که بسیار آگاه، در لباس دوست، در می سندیکاسازی سر

کارگر یا در ورای آن، برای فروش همه هست و های عمق شرائط کار و زندگی توده

و برای پیشبرد هدفهای شوم  چینندمی نیست جنبش کارگری به بورژوازی نقشه

جویند؟ پاسخ این سؤال ساده است. اسم و رسم و می خویش از هر نوع فرصتی سود

نشان و عنوان سازمانیابی برای توده وسیع فروشنده نیروی کار در هیچ کجای جهان 

حائز هیچ ارزشی نیست. کارگر نیشکر هفت تپه و کل کارگران ایران، در نازل ترین 

کنند، می خواهند، دستمزد باالتر مطالبهمی حقوق معوقه خویش را سطح اعتراض،

کشند، بی مسکنی، آوارگی و نداشتن می علیه نداشتن دکتر و دارو و درمان فریاد

و اند اجاره بهای محل سکونت است که آنان را به طغیان وا داشته است، سخت گرسنه

ز وجود آنان سلب کرده است. شکم گرسنه فرزندانشان امکان هر آرامش و سکوت را ا

متشکل شدن برای توده کارگر جستجوی ظرفی برای پیشبرد مبارزه متحد، مؤثر و 

های رادیکال جمعی علیه وضعیت بشرستیز مسلط و دستیابی به انتظارات و خواسته

خویش است. تعیین لفظ خاص تشکیالت و اینکه ظرف اعتراض او چه نام و نشانی به 

 ک در شالوده عزیمت او حائز هیچ نقشی نیست. خود گیرد، بدون ش

کارگر نیستند که های به این ترتیب روشن است که در شرائط روز جامعه ایران، توده

خواهند مبارزه علیه می کنند، آنچه آنانمی علم سندیکاسازی بر دوش خویش حمل
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ه وضعیت موجود، علیه استثمار و فقر و محرومیت و بی حقوقی مرگباری است ک

امکان زندگی و زنده ماندن را از آنان سلب کرده است و علیه نظامی است که ریشه 

در عمق آن ریشه دوانده است. ها و فالکتها کل این استثمار، سیه روزی ها، حقارت

با این حساب منادیان سندیکا را باید در جای دیگر پیدا کرد. سندیکا یک اصطالح عام 

ست، هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی پروسه متشکل برای سازمانیابی کارگران نی

در خارج ای شدن کارگران را با لفظ عام سندیکا تداعی نماید. اساساً هیچ امر فی نفسه

فالن و بهمان حرف » از واقعیت متعین مادی وجود واقعی ندارد. این حرف که گویا 

. سندیکا در خود لفظی بسیار بی معنی و ابتذال آمیز است« فی نفسه درست است

دنیای معاصر کالً و در جنبش کارگری جهانی مخصوصاً نام و نشان و آدرس بسیار 

آشنائی است. جائی برای مبارزه قانونی و حل و فصل اختالفات میان فروشندگان 

سازد، هر گاه که آگاهانه می نیروی کار با صاحبان سرمایه است. کارگری که سندیکا

اشد به طور قطع کارگری اهل سازش و مماشات و بده و به این کار اهتمام نموده ب

است. در غیر این صورت فریب خورده داری بستان با سرمایه داران و دولت سرمایه

است و در پروسه کار متوجه اغفال خویش خواهد شد. کامالً به جا است که گفته شود 

نیز این لفظ را به  19و  18های توده کارگر انگلیسی، فرانسوی و جاهای دیگر در قرن

و بنیاد این اند سر جنگ داشتهداری کار برده اند، در حالی که آنان واقعاً با سرمایه

کرده اند. این حرف درست است نمی تشکل را برای سازش با نظام بردگی مزدی دنبال

اما زبان و ادبیات و الفاظ در هر دوره تاریخی محتوای اجتماعی آن دوره و در رابطه با 

کند. واژه می طبقه اجتماعی نوع نگاه، تبیین، انتظار و رویکرد طبقه معینی را بیان هر

قدیم های است و در السنه  «خوردن گوگرد» در زبان فارسی به معنای « سوگند» 

ایرانی توضیح زبان شناسانه خاص خود را دارد، اما هیچ فارسی زبان امروزی واژه 

کند. اینکه در چند یا یک قرن پیش نمی تعمالمذکور را با این محتوا و معنی اس

هیچ اند خود استفاده کردهداری کارگر از این لفظ برای ظرف اتحاد ضد سرمایهای عده
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دهد که در شرائط روز جهان رابطه ارگانیک و نمی مدرکی به دست هیچ کس

ه اساس اینهمانی آن را با مبارزه قانونی رفرمیستی متناظر با تمکین جنبش کارگری ب

کار مزدی، نادیده بگیرد و به این ترتیب عمالً مجوز تقدیس آن را به دست 

کارگر نیستند که های سندیکالیسم بسپارد. به محور اساسی بحث باز گردیم. این توده

کشند، سندیکا نیز در ادبیات طبقه کارگر بین المللی عصر می ساختن سندیکا را پیش

رد. نکته سوم و مکمل، آنکه سندیکافرمایان و معنای بسیار کنکرت و شفافی دا

پیشنهاد دهندگان پافشار و مصر آن بالعکس کارگران، به محتوای واقعی سندیکاسازی 

زد که غلط بود اما در می در تعریف ارتش رسمی حرفی  «ماکس وبر» بسیار آگاهند. 

جنگند، می انسان هائی که علیه هم» گفت: می باره توده سربازان مصداق داشت او

جنگند اما همدیگر را نمی بدون اینکه همدیگر را بشناسند، برای کسانی که با هم

 در اینجا نیز اگر کارگران با ناآگاهی لفظ سندیکا را بر زبان« شناسندمی خوب

گویند می رانند اما طراحان و مروجان راه حل سندیکاسازی خیلی خوب به آنچهمی

ان به طور واقعی چه کسانی هستند. جواب این پرسش اشراف دارند. پس ببینیم این

قبلی بسیار ساده است، اما در عین حال اندکی طنزآمیز نیز های هم همسان پرسش

 هست. 

از بقایای حزب توده گرفته تا همپالکیهای اکثریتی آنان، تا « توده ای» شجره خبیثه 

ق در صدر این آنها در طیف چپ سابق و الح«!! ضد توده ای» درس آموختگان 

جدول قرار دارند. اینان سلسله جنبانان واقعی این تالش و تقال هستند. تاریخ حیات 

اینها از آغاز تا امروز با سندیکا از جمله سندیکاسازی نوع ساواک عجین بوده است. در 

گردد اما این می مورد این جماعت رسم است که گفتگو، به توضیح واضحات تعبیر

نیست. کارنامه وقیح حزب توده به هیچ وجه مانعی برای فریب تعبیر هیچ درست 

کارگر ایران در قبال راه حلهای سندیکالیستی بازماندگان امروزش های خوردن توده

نیست. این حزب با همان ماهیت ارتجاعی بورژوائی و ضد سوسیالستی اش در طول 
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شان در میان بخش سالهای زیادی بر خالف احزاب کاغذی امروز و آدمهای کاغذی تر

قابل توجهی از طبقه کارگر ایران نفوذ داشته است. برای یافتن این نفوذ هم به هیچ 

» که خواندن ای تحلیل، راهکار و افق پردازی رادیکالی نیاز نداشته است. در جامعه

ون نمائی یکرد، اپوزیسمی برای گرفتن چند سال زندان کفایت« ماهی سیاه کوچولو

هار بورژوازی ارج و قرب زیادی همراه داشت، به ویژه اگر که  در مقابل دولت

ها «توده ای» شد. می کارگر دوستی و دفاع از حقوق کارگران نیز بر آن بارهای پیرایه

در آن فرصت خاص تاریخی در برهوت سیاه گم شدن سوسیالیسم طبقه کارگر، در 

یسم ستیزی ناسیونالیستی خلقی و امپریالهای عصر استیالی اردوگاه و عروج جنبش

برای دواندن ریشه در سرزمین زندگی کارگران بسیار تالش کردند. کمتر شهری از 

شهرهای ایران بود که قشری از کارگرانش در سطحی و به نوعی از شبکه ارتباط، 

آموزش و اثرگذاری این حزب ضد سوسیالیستی کارگرنما بیرون باشد. تربیت یافتگان 

بعدی به کار خود ادامه دادند، این کار چند نسل تداوم های ورهآن دوره حزب در د

 یافت و نسل امروزی آنها به رغم تمامی پیشینه زشت و نفرت باری که با خود حمل

باشند. اصلی ترین دلیل نمی کنند باز هم در جامعه و در میان کارگران بی نفوذمی

و داری ضد سرمایهاین امر موقعیت ضعیف جنبش کارگری و ضعف مفرط جنبش 

برای لغو کار مزدی این طبقه است. در هر حال بخش قابل توجهی از فروشندگان 

 دهند. می متاع تقلبی سندیکا را این دار و دسته تشکیل

های مطلقاً در دار و دسته« توده ای» از حزب توده و ابوابجمعی اش گفتیم. شجره 

 الحق خالصههای اً وسیع اکثریتیپراکنده باقی مانده از حزب سابق یا طیف نسبت

را از این شجره « راه کارگر» شود. ساده لوحی محض است اگر جماعت موسوم به نمی

و از طیف دشمنان هر نوع جنب و جوش ضد کار مزدی جدا کنیم. فرق اینان با آنان 

و امروز اند قبله خود را از شرق به غرب تعویض کردهها اساساً در این است که اولی

خوانند. می عموماً به جای کشیدن سجاده به سوی اردوگاه رو به کاخ سفید نماز
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اندیشند، اینان با فروپاشی اردوگاه، برای سوسیالیسم خویش می طور دیگریها دومی

فتوای دوره غیبت و عصر انتظار ظهور مجدد اردوگاهی دیگر را صادر نموده اند. 

هم است، نگاه هر دو به جنبش کارگری  سوسیالیسم هر دو بی هیچ کم و کاست عین

 نگاهی هم سنخ است، نسخه تشکل آنها برای کارگران در مطب واحدی پیچیده

کنند. بافت کارگری آنها می شود، آنان مطالبات همگنی را به کارگران توصیهمی

و پیوندهای حزب توده پیشین است. در سالهای نخست بعد از ها میراث آموزش

ار قابل توجهی از کارگران و غیرکارگران معترض به انحالل کامل انقالب بهمن شم

جاسوسی و امنیتی دولت اسالمی بورژوازی راه پیوند با های حزب در سازمان

چیزی سوای این « راه کارگر» غیرجاسوسی آن جریان را در پیش گرفتند. های شاخه

سندیکالیسم و  نبوده است و هوادارانش امروز بسیار طبیعی است که از مبلغان

    مروجان ایده سندیکاسازی در میان کارگران ایران باشند.

باشند. می کارگرهای گروه بعدی مدافعان حق سندیکا برای تودهها «دوم خردادی»

اینان نیز از همان زمان پهن کردن بساط در مقابل رقیبان اندرونی خویش، در البالی 

های سندیکا را برای فروش در محلهاری اصالحات، بسته بندی سسمهای عتیقه

کارگری بسیار مناسب یافتند و در شنبه بازارهای تجاری خود به طور مکرر آن را جار 

زدند. جلوداران آنها در جستجوی بازشناسی راهکارهای تحکیم پیوندهای قومی، 

خود با بورژوازی جهانی تجربه توسل به سندیکا را « انترناسیونالیستی» طبقاتی و 

طبقه کارگر بسیار گرانبها تشخیص دادند و در داری ای غلبه بر جنبش ضد سرمایهبر

علوم سیاسی شوروی سابق اصرار های این گذر، خالق هم بودند. برخی از آکادمیسین

داشتند که رژیم شاه ایران از ظرفیت الزم برای برنامه ریزی سوسیالیستی اقتصاد و 

کمونیستی برخوردار است!!! دار و دسته دوم ایجاد یک ایران مدرن سوسیالیستی و 

خرداد هم برای سندیکالیستی کردن جنبش کارگری ایران راه میان بر و زایمان بدون 

هیچ درد را برگزیدند. از اعوان و انصار خویش در شوراهای اسالمی و خانه کارگر و 
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فظ پلیسی دست پخت سابق خود خواستند که سندیکاچی شوند و با حهای سازمان

سمت پیشین یک تیر را در سه شکار همزمان به کار گیرند، نام و نشان نفرت انگیز 

گذشته را با اسمی آراسته جایگزین سازند، با رقیبان رقابت و با جنبش ضد 

کارگران به هر قیمتی دشمنی کنند. سخن کوتاه، جمعیت قابل توجهی داری سرمایه

 دهند. می تشکیلاز جارچیان سندیکاسازی را نیز این جماعت 

 در بخش جدی سناریو اشاره به نام گروههای باال شاید کافی است. پس بهتر است که

ندازیم. چپ دموکراسی طلب خلقی، گوشه چشمی به بخش طنزگونه آن بیا

سوسیالیست نما و ظاهراً غیر اردوگاهی ایران تاریخاً سندیکالیست بوده است اما 

یر لوای دسته بندی سندیکاها به انواع سیاه و زرد تاریخاً هم سندیکالیسم خویش را ز

ساخته است. فلسفه عشق ورزی این می و قرمز و نارنجی و سایر رنگهای دیگر مستور

چپ به سندیکا بسیار روشن است و در انسجام با کل ساختار وجود اجتماعی و 

طبقاتی آن است. رژیم ستیزی به جای جنبش ضد کار مزدی، ایده تسخیر قدرت 

سیاسی توسط حزب و سکت به جای سازمان سراسری برنامه ریزی کار و تولید 

کارگر، نیاز مبرم سازمان سکتی و حزبی به های سوسیالیستی توسط آحاد توده

جنبش کارگری بعنوان تسمه نقاله عروج به مسند قدرت سیاسی، تئوری پیشینه دار 

نبش خودانگیخته جبر بورژوائی بودن، صنفی بودن و اقتصادی محض بودن ج

کارگر به تئوری و سکت های کارگران، نظریه سخت جان احتیاج اجتناب ناپذیر توده

نظریه آویزان سازی طبقه کارگر به های فرهیختگان خارج از طبقه خویش، بازمانده

دیگر الجرم های عقاید و افکار و روایتای و پاره« ضد امپریالیستی» جبهه واحد 

نوان نسخه تشکل یابی طبقه کارگر در پیش روی نیروهای سندیکالیسم را به ع

داده است. اینکه چرا در این سیستم می مختلف و متفرق اما همگن طیف چپ قرار

نیز جای هیچ اند شدهمی نگاه، در عین حال سندیکالیسم تقبیح و سندیکاها رنگ رنگ

ی طبیعتًا تعجبی ندارد. ضدیت با رژیم سیاسی به صورت فراطبقاتی و بورژوائ
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نمود. چپ در مقابل نظام سرمایه داری، تا می سندیکاهای ضد رژیمی را نیز مطالبه

» مغز استخوان سندیکالیست بود و در برابر دیکتاتوری هار دولتی این نظام 

پرورد. می در سر« سندیکای سرخ» شد. به این معنا که آرزوی می «غیرسندیکالیست

سندیکالیست بودن و نبودن چپ از محل دیگری نیز تقسیم بندی اخیر و کل فرایند 

نمود. اردوگاه سابق شوروی به هر حال در داربست مجادالت می به اندازه کافی تغذیه

جهانی رنگ رنگ بودن سندیکاها را همه جا به جنبش داری خود با قطب دیگر سرمایه

دیکاهای منحل در داد. در اینجا همه سنمی کارگری، احزاب برادر و فعالین چپ تعلیم

بودند، اما تمامی سندیکاهای مسخ « زرد» کشورهای غربی داری ساختار نظم سرمایه

شدند. آنچه در همه می قلمداد« سرخ» دولتی داری در نظم سیاسی اردوگاه سرمایه

این موارد و در رابطه با کل این طیف مصداق واقعی و واحد داشت این بود که 

 به مناسبات میان جنبش کارگری و نظام بردگی مزدی مربوطسندیکالیسم تا آنجا که 

های شود بسیار خوب است و باید از آن دفاع نمود اما آنجا که به تقابل میان بخشمی

 گردد باید سرخ، شرقی و ضد رژیمی باشد. می مختلف بورژوازی مربوط

تی با چپ دموکراسی طلب سکتاریست، سوسیالیست نما و اهل رژیم ستیزی فراطبقا

این پیشینه و ساز و برگ سیاسی و فکری هم در کل طیف خود در طول چند سال 

کا سازی در رابطه با جنبش کارگری یدمبلغان بسیار پافشار و استوار سناخیر از 

« شورا» بوده است. آنان که در روزهای امتداد انقالب بهمن برای مدتی به لفظ   ایران

 همه جا همدل به تقدیس نقش سندیکا پرداختند.بستند، در سالهای اخیر می دخیل

و از  60های چیان پیش و پس سال« شورا» تا ها «مجمع عمومی» از کاشفان پرافاده 

» نهاد سندیکاهای ساواک ساخته شرکت نفت تا مباهیان ای درس آموختگان توده

لین از ورثه لومپن پرولتاریای منجمد خودفریب دوره سابق تا فعا« شورش آوریل 

کارگری اسیر توهم به طیف رفرمیسم چپ به طور کلی همه و همه در ستایش 

سندیکا داد سخن دادند و برای پهن کردن بساط آن در پیش پای مبارزات روز 
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مرکب کارکرد این های و دادهها کارگران به جانفشانی پرداختند. در کنار همه مؤلفه

کارگر و های تودهداری د سرمایهطیف، ستیز مشترک آنها با جنب و جوش مستقل ض

خصومت آنها با تالش فعالین کارگری ضد کار مزدی خارج از مدار حزب بازی 

غ اسم و رسم یسکتاریستی نیز عامل مهم دیگری برای اصرار و ابرام بیشتر آنها در تبل

 سندیکا بود. 

راه حل سندیکا و سندیکاسازی نسخه مشترک همه جریانات فوق برای جنبش 

خواهند علیه استثمار و گرسنگی می گری ایران در وضعیت موجود است. کارگرانکار

و حقارت و همه مصائب اجتماعی و طبقاتی دامنگیر خویش و علیه نظام موجد این 

شررناک ضد انسانی مبارزه کنند و اینان، این جریانات هستند که نقشه های بلیه

کنند. استقبال توده کارگر می ، توزیعسندیکا و آدرس سندیکا سازی را در میان آن ها

از پیشنهاد این جماعت به طور قطع استقبالی مبتنی بر توهم و ناآگاهی مفرط به 

نقش جنبش سندیکالیستی است. آنان ظرفی برای مبارزه علیه استثمار و مظالم 

جویند. به همین دلیل گفتن و نگفتن این نام توسط آنها معضل میداری سرمایه

است که جریان ای یست. بحث بر سر محتوای طبقاتی و اجتماعی مبارزههیچکس ن

دارد. اینجا است که جدال با جریانات باال از جمله نیروهای درون طیف رفرمیسم چپ 

یابد. برای رهائی جنبش کارگری ایران از شر راه حلهای می بیشترین اهمیت را

این های ر بسیج سراسری تودهسندیکالیستی و سندیکابافانه قبل از هر چیز باید ب

و طبقاتی تأکید نمود. آنچه در روزهای داری ضد سرمایهای جنبش حول مطالبات پایه

، در توضیح «کمیته هماهنگی» درون داری ضد سرمایه گرایش رادیکالاخیر توسط 

ریشه کشاکش رویکردهای متفاوت در این کمیته و در تشریح راه برون رفت از بن 

فعلی بیان شده است، موضوعی است که برای فعالین رادیکال کارگری بستهای حاد 

تواند قابل تعمق باشد. پیش کشیدن منشور مطالبات می در هر کجا که هستند،

به عنوان محور اساسی پروسه تالش برای اتحاد و سازمانیابی داری ضد سرمایهای پایه
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زمان به صورت سراسری در کارگر در هر یک از مراکز کار و تولید و همهای توده

همان حال که مبرم ترین وظیفه روز ما در پراتیک کارزار طبقاتی علیه نظام بردگی 

 با راه حلهای راست و چپ سندیکالستی نیزای مزدی است میدان تقابل ریشه

  باشد. می

در فرهنگ سوسیالیسم طبقه کارگر معنی و داری ضد سرمایهای مطالبات پایه

دارد. بحث بر سر اندازه، مقدار و طول لیست این مطالبات نیست. ای موضوعیت ویژه

ای باالترین مطالبه رفاهی و معیشتی کارگران وقتی که در داربست جنبش اتحادیه

شود، اما حتی خواست پرداخت دستمزد می تهیداری قرار گیرد از بار ضد سرمایه

سینه کش روندی طرح گردد که  تواند به نوعی و برمی کارگر ایرانهای معوقه توده

ضد ای باشد. این یک مسأله بسیار جدی است. مطالبات پایهداری ضد سرمایه

یک مانیفست طبقاتی است. از درون آناتومی مارکسی عینیت حاضر داری سرمایه

آید، کل تار و پود پروسه کار جامعه می جامعه یا جهان معین کاپیتالیستی بیرون

کارگر را های ندار محصول اجتماعی تولید شده توسط کل تودهموجود و همه دار و 

یافته است یکجا در پیش «!! خدمات» خواه به صورت کاال و خواه در شکل آنچه نام 

کند، کالبدشکافی رابطه خرید و فروش نیروی کار را به صورت می روی کارگران پهن

قی کارگران در عمق کنکرت و در سیمای شرائط کار و زندگی و استثمار و بی حقو

نماید، تا در این گذر هستی اجتماعی بالفعل می ذهن و اندیشه آنان کشتهای سلول

کارگر را به هستی آگاهتر، بصیرتر و هشیارتر طبقاتی علیه سرمایه ارتقاء های توده

دهد و آنگاه متناسب با آرایش قوای طبقاتی روز، مطالبات فوری طبقه را سنگر 

 دهد. می جاری قرار  نبرد

کارگر های مطرح نمودن این مطالبات، فعالیت جامع االطراف برای سازمانیابی توده

حول آنها، مبارزه علیه هر نوع تالش برای انتقال جنبش کارگری به چهارچوب مبارزه 

کارگر بعنوان های قانونی و قانونساالری نظام بردگی مزدی، اتکاء به نیروی پیکار توده
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ن محور و مسیر و افق مبارزه طبقاتی، افشاء سندیکالیسم، رفرمیسم تنها مرجع تعیی

الزم برای های چپ و راست در متن این پروسه پیکار، فراهم نمودن همه زمینه

دخالت آزاد، خالق، مبتکر، شورائی و مستقیم تمامی آحاد کارگران در پروسه تشکل 

سرمایه داری، ارتقاء آگاهی و یابی خود و در همه امور مربوط به مبارزه طبقاتی علیه 

بینش و بصیرت طبقاتی کارگران در فرایند جاری مبارزه با کمک کالبدشکافی مستمر 

و سایر تالشهای مشابه، داری کل عینیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام سرمایه

خطوط کلی کارهائی است که با انجام آنها جنبش کارگری گام به گام استخوانبندی 

را در مقابل بورژوازی مستحکمتر خواهد ساخت و در همان حال خطر  قدرت خود

افتادن به ورطه راه حلهای سندیکالیستی را در هر سیاق و شکل و شمایل از پیش 

 پای خود بر خواهد داشت. 

خطر جدی سندیکالیسم و سندیکاسازی برای جنبش کارگری ایران و برای کل 

در شرائط حاضر نه نام و قواره و نشانی این نوع  زندگی و زنده ماندن طبقه کارگر ایران

سازمانیابی که نقش واقعی آن در تکه تکه کردن و سالخی جنبش کارگری، آویختن 

و به شکست کشاندن مبارزات کارگران در داری این جنبش به دار قانونیت سرمایه

ت. فاجعه بار پیشین است. بحث اسم و رسم در میان نیسهای ادامه تمامی شکست

سخن از این است که کارگر نیشکر هفت تپه با فرض داشتن یک سندیکا، در 

چهاردیوار اتحاد سندیکائی، بدون حمایت سراسری کل طبقه کارگر ایران و بدون 

او به صف کنند، های اینکه کل کارگران قدرت متحد طبقاتی خود را در پشت خواسته

نیست. این مسأله بدون هیچ کم و داری بر نظام سرمایهای قادر به تحمیل هیچ مطالبه

طبقه کارگر در کلیه مراکز کار و تولید، در هر کجای های کاست در مورد کلیه بخش

ایران مصداق دارد. آنانکه به دروغ، زیر لوای بی تفاوتی اسم و رسم، این مسأله اساسی 

کارگر  گیرند دوستان طبقه کارگر نیستند. امروزمی و حیاتی جنبش کارگری را خط

نساجی و آموزش و نفت و ذوب آهن و بیمارستان و راننده شرکت واحد و مس 
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سرچشمه یا نیشکر هفت تپه، یا کارگران هر کجای دیگر، شاغل یا بیکار، زن یا مرد، 

مولد یا غیر مولد نیاز به یک اتحاد سراسری رادیکال، متحد و متشکل ضد کار مزدی 

توانند به صورت دوام دار و نمی بسیار ساده را همدارند. بدون این کار حتی مطالبات 

 تضمین شده بر بورژوازی تحمیل نمایند. 

در سخن از معضل اساسی روز جنبش کارگری ایران معموالً بر نداشتن تشکیالت و 

گردد. ترجیع بند همه حرفها این است، اما می تأکید  پراکندگی این جنبش به درستی

شود، دالیل واقعی این پراکندگی و راه حل درست می قعآنچه کمتر مورد کندوکاو وا

کارگر است. به طور معمول دیکتاتوری هار مسلط، های غلبه بر آن از سوی توده

محوری ترین و گاه تنها موضوعی است که در گفتمان نیروهای چپ به عنوان عامل 

معمول دعوت گیرد. راه حل نیز به طور می این تشتت و بی تشکیالتی مورد بحث قرار

کارگران به سندیکاسازی است. با ذکر این تبصره که برخی از گروههای چپ احیاناً نام 

سازند. انگشت نهادن بر صرف پدیده می جایگزین« شورا» همان سندیکا را با واژه 

دیکتاتوری و بیرون کشیدن راه حل سندیکاسازی یا در بهترین حالت تعویض نام 

موضوعات همگن و هم سنخی هستند. وقتی که در « شورا»همین سندیکا با اصطالح 

هیچ جایگاهی ندارد، داری منظر سیاسی نیروهای تحلیل گر، مبارزه با اساس سرمایه

 وقتی که ریشه کل گرسنگی و فقر و بیکاری و سیه روزی در وجود دیکتاتوری خالصه

ردد، بدیل سندیکا شود، زمانی که قرار است فقط با این دیکتاتوری در  چالش باز گمی

کند. با این تبیین که باالخره در شرائط جامعه ایران می نیز جای مناسب خود را احراز

سندیکا سازی هم یک پروسه مبارزه با دیکتاتوری است. مگر نه این است که بورژوازی 

باشد پس چه بهتر که گوشت و نمی حتی به سادگی آماده قبول خواست سندیکا نیز

کارگر هیزم تنور دموکراسی خواهی رفرمیسم راست و چپ یا ی هاپوست توده

و پیشنهادات گردد!! از این مهمتر فرض کنیم که کارگران به ها صاحبان همان تحلیل

رغم همه موانع موفق شوند و سندیکا بر پا دارند. باز هم رفرمیسم راست و چپ توفیق 
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طبقه کارگر را پر کند!! ری دایافته است با گل جنبش کارگری گور جنبش ضد سرمایه

برای خزیدن به قدرت یا الاقل فشار بر دیکتاتوری ای زیرا که از یکسوی تسمه نقاله

مسلط یافته است و از سوی دیگر کارگران را به جای سازمانیابی شورائی ضد 

طرف که   ز هر » و برای لغو کار مزدی روانه سندیکاسازی ساخته است. داری سرمایه

 «!!! سود اسالم استشود کشته 

طرح این نکته که دیکتاتوری مانعی اساسی بر سر راه متشکل شدن کارگران است 

معلوم است که  « چشم بسته غیب گفتن است» مصداق همان ضرب المثل معروف 

چنین است اما باید دید که همین دیکتاتوری چگونه و از داری دیکتاتوری هار سرمایه

سازمانیابی های گسلد و زمینهمی رتباط کارگران را از همدرون چه فرایندی شیرازه ا

 پاشد. دیکتاتوری سد راه مبارزه است، اعتراضات را خفهمی کارگر را از همهای توده

سازد، استیصال، بی افقی و می کند، امید به پیروزی مبارزات را از همه سو نابودمی

اعتماد را های نماید، رشتهمی کند و آبیاریمی یأس را در زندگی کارگران کشت

دهد، دامنه می کند، امکان بالندگی و رشد آگاهی کارگران را کاهشمی قیچی

سازد و سقف توقعات توده فروشنده نیروی کار را می انتظارات را محدود و محدودتر

آورد. می آورد. دیکتاتوری مسلمًا همه این بالها را بر سر جنبش کارگریمی پائین

ر مهم در این رابطه مشخص آن است که پروسه متشکل شدن کارگران در سؤال بسیا

زیر ضربات شالق این دیکتاتوری چگونه پیش خواهد رفت و فعال کارگری برای کمک 

به این پروسه چه سیاستها و راهکارهائی را باید اتخاذ نماید؟ جواب را باید از متن 

امی صالبت و قدرت در همه جا واقعیت زمخت ماجرا بیرون آورد. دیکتاتوری با تم

مستولی است اما کارگران زیر فشار فقر و نداری و گرسنگی در حال مبارزه نیز 

هستند. پس باید هر چه وسیع تر در عمق این مبارزه فروشد. باید در همین جا 

اعتماد را به هم پیوند زد، بذر آگاهی و بیداری نسبت به استثمار و روند کار های رشته

ه بستر و بنیاد این استثمار و همه بالیا است را در سینه افکار و اذهان کشت موجود ک
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را جاروب نمود، باید پروسه ها نمود، باید با پیوند خوردن و اعتماد به هم، بی اعتمادی

کارگیری قدرت را جایگزین ناامیدی و استیصال ساخت و باید بسیار کارهای دیگر ه ب

و جنبش  ازمانیابی شورائی ضد کار مزدی استروند سانجام داد. همه اینها 

کارگری ایران تنها در این گذر و از درون فرایند سازمانیابی شورائی همه آحاد خویش 

تواند به صورت یک قدرت مستقل متشکل و متحد طبقاتی در مقابل نظام می است که

 بردگی مزدی وارد صحنه مصاف شود.

  دروغ خالف دعاوی ئی کارگران برسندیکالیستی و شوراتفاوت سازمانیابی 

یا بقایای منقرض چپ خلقی مدعی سوسیالیسم، بسیار بسیار زیاد ها سندیکالیست

و  است. در حالت دوم کارگران همراه با فعاالن جنبش آنها در مراوداتی عمیق

تنگاتنگ در عمق شرائط کار و زندگی و استثمار خویش علیه این استثمار، علیه 

یها و ستمکشیها و علیه کلیه اشکال تسلط سرمایه بر هست و نیست تمامی بی حقوق

گردند. در اینجا ریشه تمامی دردها و می زندگی خود دست به کار متحد شدن با هم

شود. می در وجود رابطه خرید و فروش نیروی کار جستجوها رنجها و سیه روزی

گردد. کل می کارگری هااست که آگاهی تودهداری آگاهی به عینیت موجود سرمایه

جویند، احتیاج به وحدت و همدلی و می گویند، راه چارهمی کارگرانند که سخن

کنند. همه افراد کارگرند که برای یافتن هم و برای تعمیق می متشکل شدن را اندیشه

کنند و پروسه اعتماد طبقاتی می شتابند، به هم اعتمادمی راه حل جوئی به سراغ هم

یابد قدرت طبقاتی ضد می نمایند. در اینجا آنچه تکوینمی ا معماریبه یکدیگر ر

آگاه کارگران است. همین قدرت است که در مبارزه روزمره در مقابل داری سرمایه

 نماید. می کند و برای سراسری شدن تالشمی ایستد، رشدمی بورژوازی

آن است. در اینجا سندیکاسازی فرایند متضاد این پروسه و کبریتی برای سوزاندن 

خواهند که به آنها حق قیمومت تفویض کنند. می شوند و از کارگرانمی جمعای عده

خواهند تا آنها را قیم خویش سازند و آنها با کسب مجوز این قیمومت با می از کارگران
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های برای حل و فصل مشکالت تودهداری نمایندگان بورژوازی و دولت هار سرمایه

بنشینند!!! پروسه سندیکاسازی این است و این کار خفه ساختن  کارگر به شور

اعتراضات کارگران، قیچی نمودن مراودات تنگاتنگ جنبشی آنها، گستردن دام 

مصالحه میان استثمارگر و استثمار شونده، آتش زدن به خرمن قدرت کارگران و 

ر مقابل نظام انهدام پروسه سوخت و ساز توسل آنان به اعمال قدرت وسیع طبقاتی د

است. بحث بر سر لفظ و اصطالح نیست، محتوای آن منظور است. روند داری سرمایه

معلوم الحال است و به بطور کنکرت در ای یکاسازی در همه جای دنیای پدیدهدسن

جامعه ما روند راهسازی و تسطیح جاده برای از بین بردن همان میزان اعمال قدرت 

ی معینی است که دیکتاتوری هار بورژوازی قادر به محو جمعی و اتکاء به خود طبقات

گیرد. درست می آن نشده است. اهمیت نقد سندیکا و سندیکاسازی از این جا نشأت

به همان گونه که پافشاری عامدانه نام سندیکا از سوی طیف گسترده نیروهای باال نیز 

  رفته است. از عمق نیازهای سیاسی  حزب، گرایش و سکت خود آنان سرچشمه گ
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 2012سپتامبر                   انتخابات بورژوازی و جنبش کارگری سوئد

 

رود، تا بسیار می رأیهای سپتامبر طبقه کارگر سوئد به پای صندوق 17یکشنبه 

آزاد!!! بسیار برابر!!! و بدون فشار پلیس و ارتش!!! تصمیم بگیرد که کدام بخش از 

ول چهار سال آتی چگونگی استثمار، بیحقوقی، ستمکشی و نمایندگان بورژوازی در ط

سقوط مستمر دار و ندار معیشتی وی توسط سرمایه را برنامه ریزی کند و بر او 

تحمیل نماید. این تنها ترجمه زمینی پارلمانتاریسم و تنها نتیجه واقعی مشارکت 

سین لحظات کارگران در این انتخابات است. ائتالف راست بورژوازی که اینک واپ

نهد از مدتها پیش می انتظار برای احراز نقش مسلط در ماشین دولتی را پشت سر

اعالم کرده است که به هیچ یک از امکانات معیشتی و رفاهی شهروندان رحم نخواهد 

نمود. سهم طبقه کارگر سوئد از میراث رو به فنای دستاوردهای مبارزات کارگران دنیا 

کارگر سوئدی باید به سطح زندگی همزنجیران چینی و  را خاکسپاری خواهد کرد.

سنگاپوری خود رضایت دهد و در غیر این صورت نیروی کار شبه رایگان کارگر گرسنه 

به ای آسیائی، افریقائی و اروپای شرقی جای او را خواهد گرفت. بازمانده فسیلی پدیده

 آدمها جایگزیننام استخدام نیروی کار با خرید و فروش بی هیچ قید و شرط 

گردد. ائتالف راست گفته است که مالیات استخدام و مالیات بر درآمد را به نفع می

کند. با خصوصی سازی بهداشت و درمان و آموزش و مهد کودک و می سرمایه سالخی

به نام رفاه اجتماعی نقطه ای نگهداری از پیران و همه چیزهای دیگر بر حیات پدیده

ابت درون فروشندگان نیروی کار را به هدف کاهش سطح مزدها به گذارد. رقمی پایان

رساند و واردات نیروی کار شبه رایگان را جایگزین سیاست مهاجر پذیری می حداکثر

ائتالف راست است. ائتالف چپ سالهای های کند. اینها خطوط کلی وعدهمی موجود

که اینک احزاب راست  مدیدی در قدرت بوده است و در  طول این مدت همه آنچه را

دهند با افت و خیزی عقالنی تر یا مماشات جویانه تر به جا آورده است و می تر وعده
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برای گفتن ندارد. اینها مسائلی است که بخش قابل ای به همین خاطر حرف تازه

دانند، به همین خاطر دو پرسش اساسی در اینجا می توجهی از کارگران سوئد آن را

پرسش نخست اینکه چرا باز هم کارگران در سطحی وسیع به پای  قابل طرح است.

اگر این را » روند و پاسخ دوم که مهمتر و حیاتی تر است اینکه می صندوقهای رأی

 ؟! اگر انتخابات را رها کنند به کدامین راهکار روی آرند؟ «بگذارند چه بردارند

کل ابوابجمعی رفرمیسم چپ پاسخ سؤال اول را باید در کارنامه سوسیال دموکراسی، 

کارگری کاوش کرد. یک قرن تمام است که این طیف با همه های و وجود اتحادیه

اختالفات درونی اش در یک چیز متحد و همگن و هماوا عمل کرده است. اینکه هر 

را از صحنه نگاه و حیات طبقه کارگر خط زده اند. در داری نوع افق پیکار علیه سرمایه

عدیده چپ، خواه در درون و خواه بیرون های ناریوی سیاه تاریخی فرقهاجرای این س

که رفرمیسم راست سندیکالیستی ایفاء اند قدرت سیاسی همان نقشی را ایفاء کرده

و راهکار تراشیهای همه اینها آن ها کرده است. ترجمه زمینی نظربافی ها، سیاست

ر حصول یک زندگی بهتر!! در بوده است که کارگران باید شالوده تالش خود را ب

سیطره نظام بردگی مزدی استوار کنند. همه با هم و همگام با یکدیگر سندیکالیسم و 

پارلمانتاریسم را به عنوان بستر بهسازی حیات!! در این نظام به مغز کارگران القاء 

سوای اینها، افقی های کرده اند، طبقه کارگر سوئد از البالی رهنمودها و دورنماپردازی

به ذهن خود خطور داری افق سرمایه و زندگی دیگری بجز زندگی زیر آسمان سرمایه

سال یکبار زیر نام عاشقان سینه چاک آزادی و  4نداده است. اینها حتی چپ ترینشان 

تا شاید با آرای کارگران به اند غاثه پهن کردهوسیالیسم طبقه کارگر!!! بساط استس

بپیوندند و در برنامه ریزی استثمار و بیحقوقی  حمع حاکمان بشرستیز سرمایه

کارگران توسط بورژوازی شریک گردند. سوسیال دموکراسی و سازمان سراسری 

کارگران در تمامی این صد سال کوشیدند تا مغز معترض طبقه کارگر علیه سرمایه را 

 از بیخ و بن جراحی و با سیستم تفکر و سنجش منطبق بر مصالح سرمایه جایگزین
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سازند. آنها این سموم مرگبار را در سلول سلول مغز کارگران کشت کردند که هر 

دینار بهبود زندگی آنها به افرایش صدها دینار سود سرمایه گره خورده است!!!  آنها به 

دولتی روس را به حساب داری صورتی وقیح و ناشرافتمندانه نکبت و ادبار سرمایه

نفرت از کمونیسم جعلی طبقه خود را وثیقه تعبد کمونیسم خورد کارگران دادند و 

 کارگر به مناسبات کار مزدی ساختند.های توده

همه سویه رفرمیسم راست و چپ و با های طبقه کارگر سوئد زیر فشار توهم آفرینی

نگاه به هیوالی وحشت اردوگاه، تا بدان حد به بورژوازی و به جاودانه بودن 

واقعی تمایزات معیشتی و رفاهی خود با سایر های یشهتمکین کرد که رداری سرمایه

کارگران دنیا را هم از یاد برد. کارگر سوئدی یادش رفت که اگر در قیاس با 

همزنجیران آسیائی اش نان بخور و نمیری دارد، نه ارمغان سوسیال دموکراسی، نه 

ره آورد  هدیه جنبش سندیکالیستی و نه کرامت فزون تر بورژوازی اسکاندیناوی که

جای دیگری است. کارگر سوئدی فراموش کرد که حداقل معیشتی و رفاهی او 

بازمانده غرامتی است که روزی سرمایه جهانی در زیر برق قدرت جنبش کارگری 

اروپا، در وحشت از تکرار آنچه کموناردها کردند، در رعب و هراس از وقوع مجدد 

رد. طبقه کارگر سوئد با غنیمت شمردن اکتبرها به بخشی از کارگران دنیا پرداخت ک

این حداقل امکانات بدون تعمق در فلسفه وجودی آن، مسخ در تار و پود توهم 

سوسیال دموکراسی و اتحادیه کارگری و رفرمیسم چپ نما، مبارزه علیه های بافی

را بی رنگ و بی رنگ تر کرد. آری داری و برای نابودی سرمایهداری اساس سرمایه

ارگری سوئد به همه این دالئل، به رغم مشاهده سقوط پرشتاب سطح جنبش ک

داری سال در بدترین موقعیت تقابل با سرمایه 20معیشت و رفاه اجتماعی اش در این 

دانند که از پارلمانتاریسم و سندیکالیسم چیزی می قرار دارد. کارگران بسیاری

گندیده است و زمان دیگری مانتاریسم بیش از هر نصیبشان نخواهد شد. الشه پارل

حتی سرمایه جهانی در سازماندهی توحش خود علیه کارگران دنیا بر نقش این مراکز 
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پل بسته است. در طول سال جاری بارها شاهد بودیم که رتق و فتق امور سیاسی، 

قضائی، سیاست داخلی و خارجی و چیزهای دیگر سوئد را نه پارلمان بورژوازی کشور 

سوئدی به های ن جنگجوی سرمایه در کاخ سفید تدبیر کردند. رسانهکه قداره بندا

موضوع چنان هویداست که  .اندبدل شده« وال استریت» های شاخه مطیع رسانه

«! انتخابات برای چیست؟ دولت امریکا را داریم» گویند: می مردم عادی به طنز

سازمان ملل » زنند می دهمچنانکه میلیونها آدم در سرتاسر دنیا با تمسخر تمام فریا

اینها همه واقعیت دارد و بخش «! است؟ حاکمان بورژوازی امریکا هستندای چه صیغه

دانند، با وجود این علی العموم به همان می وسیعی از کارگران سوئد همه اینها را

اگر این را » اندیشند که می آویزند و چنینمی دالئلی که گفتیم به پارلمانتاریسم

؟!! و درست در همین جا است که باید به پاسخ دومین سؤال «یم، چه برداریمبگذار

 گذر کنیم. به راستی چه باید کرد؟

جواب این پرسش هم ساده و هم بیش از حد سخت است. ساده است به این معنی که 

زمانی و جود نداشته است و بطور حتم داری وضعیت موجود، پایان دنیا نیست. سرمایه

های نخواهد بود. میدان قدرت ما کارگران در طول و عرض اتحادیه ماندگار هم

 شود. بالعکس در خارج از حریم این امامزاده است که بال و پرنمی کارگری خالصه

گیرد. تاریخ زندگی بشر را نه نیروهای غیبی و نه جبر کور تاریخ که مبارزه طبقاتی می

یشت و رفاه اجتماعی و حقوق رقم زده است. هیچ مقدر نیست که طول و عرض مع

جستجو شود!!! به  Persson یا در حصار کرامت  Reinfeldtانسانی ما در وسعت عنایت 

ت مقدر تاریخ نیست که محصول کار و رنج ما در دست صاحبان هیچ وجه مشیّ

اریکسون و ولو و ایکیا در چهارگوشه دنیا به صورت سرمایه پیش ریز شود و ما برای 

میر یا دکتر و داروی خود منتظر جوشش دیگ بخشایش ائتالف راست و نان بخور و ن

متوالی طبقه مان آفریده های چپ شویم؟؟!! هیچ مقدر نیست که هر چه خود و نسل

ایم به صورت سرمایه به قدرت خداگونه مسلط بر ما تبدیل شود؟  پاسخ ساده است به 
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یز کامالً شفاف است. مبارزه این معنی که همه چیز تغییر یافتنی است. راه تغییر ن

طبقاتی تنها و تنها لکوموتیو تغییر عینیت موجود در هر شرائط تاریخی است. ما 

و چپ بر کل اختیار و با دادن رأی خود به ائتالف راست  مجبور محض نیستیم که

آزادی و قدرت تأثیر خویش در دنیا، یکراست خط بکشیم. هیچ نوع دترمینیسمی نیز 

توانیم می کارگری مقید نساخته است. ماهای ن لکه حاجت به دار اتحادیهما را به بست

را سازمان دهیم. ما داری به جای همه اینها یک مبارزه واقعی مؤثر علیه نظام سرمایه

باید بر باور سیاه برده مآبانه خویش در باره ماندگاری نظام بردگی مزدی برای همیشه 

فرسوده عقیم مقابله با وضعیت دهای زنگار زده باید راهکارها و راهبر خط بکشیم.

موجود را به دور اندازیم. توسل به پارلمان و اتحادیه سراسری و سازمانهای نظم 

سرمایه سوای فشار دادن هر چه سهمناکتر طناب دار بورژوازی بر گلوی خود هیچ 

ال او  چیز دیگر نیست. چرا سرمایه داران، چرا ائتالف راست و چپ سرمایه یا سران

 برای معیشت و سرنوشت کار و زندگی ما تصمیم بگیرند. خودمان وارد صحنه کارزار

احزاب راست و چپ های شویم. به جای دوختن چشم امید به منحنی وعدهمی

کنیم. همه ما بی چون و می خویش را تنظیم ای بورژوازی، خود منشور مطالبات پایه

ا بهداشت و دکتر و دارو و آموزش و چرا داشتن یک سطح مرفه معیشت همراه ب

ما تماماً حق دارند که از های دانیم. بچهمی پرورش سراسر رایگان را حق مسلم خود

مهد کودک مجانی برخوردار باشند. پیران و معلوالن ما باید از کلیه امکانات نگهداری  

ایگان به طور رایگان به بهترین وجهی بهره مند باشند. این حق ماست که مسکن ر

داشته باشیم. زمانی همزنجیران ما در روزهای بعد از انقالب اکتبر در حالی که 

کردند، با رساترین صدا به کلیه می استثمار نیروی کار را نقیض حق شهروندی اعالم

انسانهای تحت ستم و استثمار و شرارت سرمایه در سرتاسر جهان اعالم داشتند که در 

انقالب اکتبر از کلیه حقوق شهروندی برخوردار  صورت رساندن خود به سرزمین

خواهند بود. ما نیز به کلیه انسانهای زیر فشار استثمار و دیکتاتوری و جنگ افروزی و 
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اعالم کنیم که جامعه ما جامعه همه آنهاست. محصول کار و داری جنایت سرمایه

کفاف همه این اند دهتولید ساالنه ما و آنچه که ما و پیشینیان کارگر ما تا کنون آفری

انحصار سوئدی  90دهد. سود خالص فقط می کارها و صدها برابر آن را به احسن وجه

در سال جاری از کل هزینه معییشت و رفاه اجتماعی سال ما افزون بوده است. اگر 

سود خالص چندین صد مؤسسات صنعتی و مالی دیگر را به آن اضافه کنیم سر به 

هائی به نام کمکهای اجتماعی، حقوق بیکاری و مانند اینها را  کشد. ما پدیدهمی فلک

بینیم. ما خالق کل ثروت و سرمایه و امکانات می توهین به شأن و کرامت انسانی خود

موجود هستیم. برخوداری از باالترین سطح معیشت و رفاه و امکانات اجتماعی حق 

ن و مرد و کودک و پیر و تمامی تک تک ما شهروندان مستقل از شاغل و بیکار و ز

جوان و مستقل از محل تولد و رنگ و نژاد و هر چیز دیگر است. ما حصول همه اینها 

دانیم. هیچ چیز زشت تر از این نیست که برای رسیدن به ثمن می را حق محرز خود

بخسی از این حقوق مفروض کل موجودیت بشری خویش را هیزم غلیان دیگ 

 پارلمان بورژوازی سازیم.  بخشایش ائتالف راست و چپ

آنچه گفتیم رویه ساده پاسخ سؤال بود. وجه مشکل پاسخ این است که برای تحقق 

و تحمیل این مطالبات بر سرمایه داری عمل، برای مبارزه علیه سرمایه این انتظارات در

نوین متحد و متشکل گردیم. باید یک جنبش ای داران و دولت آنها باید به شیوه

سندیکاها های به پا کنیم. باید شوراها را بر ویرانهداری شورائی ضد سرمایه نیرومند

سازمان دهیم و ال او را با سازمان سراسری شوراها جایگزین سازیم. این کار مسلمًا 

آغاز کرد. پروسه ای آسان نیست اما حتمًا ممکن است. برای این کار باید از نقطه

طرح همین مطالبات و سازماندهی شورائی خود حول توان از می پیشبرد این پیکار را

به جای  Reinfeldtآغاز نمود. به جای نشستن پای صحبت نفرت بار ها همین خواسته

به جای استخاره برای  Perssonبی رمق مبتذل و دروغین های گوش دادن به وعده

له سپردن قیمومت خویش به ائتالف راست، یا چپ، در هر محل کار و تولید و مح
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ضد ای مسکونی پیرامون متشکل شدن علیه وضعیت موجود حول منشور حقوق پایه

خود و با افق محو این نظام به گفتگو پردازیم. به جای دل بستن به داری سرمایه

خود را سازمان دهیم و به میدان های اتحادیه و پارلمان سرمایه، قدرت شورائی توده

را مالط ساختمان اقتدار و اعمال نیروی کشیم. گل خود را گور خود  نکنیم آن 

خواهند با می طبقاتی خود علیه سرمایه سازیم. نمایندگان بورژوازی از راست تا چپ

 ،رأی ما نظم استثمار و توحش سرمایه را بر ما تحمیل کنند. فردای انتخابات پارلمان

حد شویم خواهیم چیزی باشیم حول مطالبات خود متمی ما به طور کامل هیچیم، اگر

در مقابل کل بورژوازی و نظام بردگی داری و با همین مطالبات و با افق محو سرمایه

مزدی به صف شویم. هر گام موفقیت در این راه سنگی بر روی سنگ در توسعه 

مبارزات، در سازمانیابی نیرومندتر، در اعمال قدرت بیشتر برای تحمیل مؤثرتر 

امی رو به جلو برای برچیدن بساط بردگی مزدی مطالبات افزون تر بر بورژوازی و گ

 است.  
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 سرمایه فرایند نظممنحل در و  ت!تشکل کارگرى مستقل از دول

 «چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.  -فتاد و دو ملت همه را عذر بنه  جنگ ه»

تعیین مؤلفه هاى اساسى اعتبار و کارائى تشکلهاى کارگرى براى پیشبرد مبارزات 

رى و آتى کارگران و تحقق انتظارات توده هاى کارگر، یک موضوع حاد و شاید جا

کارگرى ایران در  حادترین موضوع مجادالت میان گروهها، گرایشات و فعالین جنبش

طول چند سال اخیر بوده است. مخالفان معیار ضد سرمایه دارى بودن تشکل توده 

احزاب و » یا  « ل کارگرى از دولتاستقالل تشک» هاى کارگر، بطور معمول به دار 

استقالل از دولت، » دخیل مى بندند. چنین بنظر مى رسد که معیارسازى  « دولت

 کارگرى را به چالش استقالل طبقاتى جنبش قرار است اساس «استقالل از احزاب

بکشد. در گفتگوى اینان استقالل پدیده اى قراردادى، دولت نهادى فراطبقاتى، احزاب 

 قاه سالکان طریقت هاى نیک و بد و در یک کالم همه چیز غیر طبقاتى و خارج ازخان

هاى مادى نظام اجتماعى است. ببینیم که محتوا و برد واقعى این  واقعیت حیطه

هاى خصلت ساز! و پرطمطراق براى تشکل کارگرى، روى زمین نظام « استقالل»

 سرمایه دارى چیست؟

اروپاى غربى و شمالـى همگى اتحادیه هاى مستقل! اتحادیه هاى کارگرى موجود در 

از دولت هستند. هیچکدام در هیچ عهدنامه رسمى و مقاوله نامه حقوقى سرسپردگى 

و بر چنین نوع وابستگى مهر تأیید اند خود به این دولت و آن دولت را اعالم نکرده

و همه گاه، به آنجا  «رگه به کعبه، گه به دی »را ها نکوبیده اند. آنچه همه این اتحادیه

ها که دلخواه سرمایه است مى کشاند نه اصل وابستگى قراردادى و قانونى آنها به دولت

تولید سرمایه دارى است. این  هشیو و اساس ق وجودى آنها به اسکه رشته تعل

اختیار  طیع بىمجرى یا مزدور اوامر و نواهى دولتى نیستند، بلکه مها اتحادیه

نامه ریزى ها، راهکارها و سیاستهاى سرمایه اجتماعى جامعه خویشند. ملزومات، بر

و پاسدار در زیر  اینان با اختیارات حقوقى کامل!، مستقل! و آزاد! بدون نیاز به پلیس
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آسمان دموکراسى!! با اتحادیه هاى سرمایه داران در دو سوى یک میز مى نشینند و با 

مگو مى پردازند. نه سخنى از وابستگى به  هم به گفتگو یا چه بسا به جدال و بگو

دولت در میان است و نه کمبود دموکراسى مشکل کار است. معضالت اساسى نه در 

این قلمروها که در جاى دیگرى نهفته است. اتحادیه کارگرى موجود، نهادى همگن و 

هم سنخ نظم اجتماعى سرمایه دارى، نهادى از نهادهاى تابع، متعهد و محافظ نظم 

تولیدى سرمایه دارى است. قلمرو دخالت یا تاخت و تاز آن باروى افراشته همین نظم 

است. نظم استثمار نیروى کار توسط سرمایه، نظم پاسخگوى ملزومات خودگسترى 

سرمایه اجتماعى، نظم تقریر و تضمین کل مقتضیات رقابت سرمایه اجتماعى در 

هاى  فزائى سرمایه ها، نظم سرریز ارزشا قلمرو بازار جهانى سرمایه دارى، نظم ارزش

تولید شده توسط کارگران به مجارى انباشت مجدد، نظم تسلط خداگونه و بى چون و 

چراى سرمایه بر شرائط کار و زندگى کارگران و در یک کالم نظم بردگى مزدى است. 

ا دو اتحادیه مستقل از دولت!! در دو سوى میز مذاکره در فضاى دموکراسى متناظر ب

نظم تولیدى سرمایه با هم به جر و بحث و شاید هم به جدال و ستیز مى پردازند. 

تولید کاپیتالیستى است.  ه، چهاردیوارى نظم دموکراتیک شیوحصار کشمکش

نمایندگان اتحادیه سوگند خوردگان این نظم، حامیان بقاى آن و مسؤل تحمیل آن بر 

ت دو سوى میز نسخه مجعول وسیع کارگر تحت قیادت خویشند. مذاکرا هتود

مذاکرات میان دو طبقه اجتماعى است. دو طبقه اجتماعى که پایه هاى مادى 

موجودیت یکى، بنیاد نابودى و سقوط کامل هستى آن دیگرى است اما در دو سوى 

نظم  میز، در پرتو سقوط سندیکالیستى آزاد دومى، هر دو با سوگند به کتاب مقدس

در جستجوى راهى براى امکان زنده ماندن توده هاى کارگر و افزائى سرمایه،  ارزش

نیاز سرمایه و فقط در همین محدوده  هچند و چون بازتولید نیروى کار آنان در محدود

بر مى آیند. استقالل اتحادیه کارگرى از دولت محفوظ مى ماند!! دموکراسى 

معیشت  عرض حکمفرماست!! سرمایه فعال مایشاء است و تصمیم مى گیرد، طول و
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کارگران بعنوان جزء کوچک ناملموسى در پهندشت محاسبات بیکران برنامه ریزى 

 انباشت و بازتولید سرمایه جائى براى خود احراز مى کند. به این پاراگراف از گزارش

یکى از بزرگترین اتحادیه هاى آزاد کارگرى جهان یعنى اتحادیه سراسرى کارگران 

 توجه کنید. «LO»سوئد 

براى اینکه یک سیاست مزدگذارى موفق باشد بایستى منطبق بر واقعیت باشد.  »

سیاست تعیین دستمزد باید با مصالح زندگى کارگران در یکسوى و شرائط کار و 

بانک مرکزى مداوماً باال و  .مشکالت کار فرما در سوى دیگر هماهنگى داشته باشد

از ها نک به این نتیجه برسد که حقوقپائین رفتن دستمزدها را دنبال مى کند، اگر با

باالتر هزینه  هسطح منطبق با تورم باالتر رفته است نرخ بهره را باال مى برد، نرخ بهر

مى  هاى اقتصادى را دچار کاهش مى دهد و فعالیت سرمایه گذارى شرکتها را افزایش

ى باال به ما بیکار ..سازد، متعاقب آن اشتغال کم مى شود بیکارى توسعه مى یابد...

دستمزدها در طى یک پریود بایستى بطیى و کند  هشدار مى دهد که روند افزایش

 (تال اتحادیه سراسرى کارگرانم بخش گزارشنقل از  «  )باشد. 

اتحادیه هاى کارگرى بطور معمول در عقد قراردادهاى ساالنه یا دو سال یکبار  نقش

 هکار، شالود مزدها خالصه مى شود، اساسآنها با اتحادیه کارفرمایان حول مسأله 

و ها دخالت، مؤلفهه مذاکرات و مبانى توافق آنها با نمایندگان بورژوازى در این حوز

فوق مورد تصریح قرار گرفته است. پاى  فاکتورهاى مشخصى است که در گزارش

وحدت و نقطه شروع و ختم کار در حصول  هشالودها بندى به سودآورى سرمایه

 فقات فیمابین است. توا

و فرقه گرایان خواه مسالمت جو و خواه میلیتانت، بر روى همه این ها سندیکالیست

را وثیقه استتار  «مستقل از دولت بودن»حقایق پرده مى کشند و تأکید بر مؤلفه 

رفرمیسم خود مى سازند!! دولت موجود نه دودمان شاهى ساسانى و نه خالفت آل 

سیاسى، مدنى، اجتماعى سرمایه و نهاد پاسخ به منویات و امیه که سازمان نظم 
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تولید سرمایه دارى است. اتحادیه هاى  هملزومات بازتولید سرمایه اجتماعى و کل شیو

حیات همین نظم اجتماعى ه کارگرى موجود نیز حلقه ارگانیک و پیوسته اى در زنجیر

 کارگر ستیزند. 

این مسأله » ین حقایق فریاد مى کشند که و فرقه گرایان با شنیدن اها سندیکالیست

هاى درنده، حتى مجرد مسأله دولتى  در زیر سلطه رژیم ،در مورد ایران متفاوت است

آنان تفاوت میان اتحادیه  «گرى از اهمیت حیاتى برخوردار استنبودن تشکلهاى کار

» ع هاى پلیسى عامل سرکوب مبارزات کارگران از نو هاى کارگرى اروپا با سازمان

را فریاد مى زنند و چشم پوشى از تفاوت میان  « شوراهاى اسالمى» و  «خانه کارگر

 فرض شدن کارگران قلمداد مى نمایند!! هاى متشکل این دو را چشم پوشى از اولویت

کنیم کارگران ایران تشکیالتى دقیقاً با همین قد و قواره و مشخصات اتحادیه کارگرى 

هم عجالتاً دل بندیم!! که سایه رژیم اسالمى از سر این  رضاروپا بنا نهند، به این ف

اتحادیه کوتاه باشد!! یک تشکیالت کارگرى مستقل از دولت!! اما تشکیالتى که موظف 

است حرمت قانون اساسى جامعه موجود، قانون منبعث از کار مزدبگیرى، قوانین 

دها و ملزومات برخوردارى متناظر با بازتولید پروسه انباشت سرمایه اجتماعى، صالحدی

سرمایه از شرائط برتر تولیدى، شروط دستیابى سرمایه به امکان رقابت گسترده در 

بازار جهانى، مقاوله نامه و قراردادهاى بین الـمللـى نظام سرمایه دارى و مانند اینها را 

 چشم انداز دلپذیر براى سرازیر شدن بدارد. تشکلـى که قرار است به گسترش پاس

ى ارلـى و سودآورى حداکثر آنها وفادبه قلمروهاى گوناگون انباشت داخها سرمایه

میلیارد دالرى مبادالت بازار کامالً توجه  50نشان دهد، به نیازهاى حصول سقف 

ریز سرمایه، فشار بر  نماید، با اولین تهدید سرمایه داران به تغییر عرصه هاى پیش

ى کند، با هر گام شدت بحران اقتصادى سرمایه سطح معیشت کارگران را مشروع تلق

 ،و بیمارستانها و مهد کودکها مهر سکوت بر لب کوبدها دارى در قبال بستن مدرسه

آنچه را که الزمه بود و بقا و استیال و خودگسترى رابطه کارمزدى است، به تمام و 
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دولت را نیز بر  کمال احترام گذارد و باالخره با همه اینها مدال افتخار استقالل از

کنیم که آفتاب بخت طبقه کارگر ایران طلوع کرده است!!  سینه خود حمل کند. فرض

و طویلـى با این مختصات، تشکلى مستقل از دولت اما منحل در  و تشکیالت عریض

تشکل  استقالل»برپا شده است. از حامیان اصل  پروسه بازتولید سرمایه برایش

م که تشکل مورد گفتگو قرار است چه خاکى بر سر طبقه مى پرسی «از دولت کارگری

 کارگر ایران بریزد؟! 

و ژرفکاوى ویژه اى الزم نیست تا کارگر ایرانى بفهمد که معضل  هیچ درایت خاص

تشکیالت وى نه صرف دولتى بودن بلکه هر نوع منحل بودن در صالحدیدها و شرط و 

به همانگونه که خود دولت موجود شروط و الزامات سودآورى سرمایه هاست. درست 

نیز برتافته نیاز و تبلور راهکارهاى حیات و بقاى نظم بردگى مزدى است. استقالل 

استقالل از دولت، نمى  تشکل کارگرى از دولت بدیهى ترین بدیهیات است اما با نفس

توان این تشکل را به ظرف واقعى مبارزه و اهرم تحقق انتظارات طبقه کارگر تبدیل 

کرد، به همانگونه که حق اعتصاب یا آزادى تظاهرات مقید و مقنن و فسیل شده در 

نظم کار مزدورى نیز به حل ساده ترین معضل معیشتى و رفاهى کارگر اروپاى قرن 

 بیست و یک کمک مؤثرى ننموده و نمى نماید. 

مى با شنیدن این حرفها چماق تکفیر  «استقالل از دولت» معتقدان بسندگى تئورى 

اقتصادى  هساد جامعه ایران یا جوامع مشابه هر اعتراض کشند که در شرائط مشخص

مجرد مستقل  کارگران انبار باروتى براى انفجارات سیاسى است و بر همین اساس

 بودن تشکیالت کارگرى از دولت خصلت مهارناپذیرى شعله هاى پیکار جنبش

 کارگرى را تضمین مى کند و.....

هاى سیاسى  وستان مى پرسیم که مگر صرف توسل کارگران به خیزشما از این د

لزوماً راهگشاى حل معضل استثمار شوندگى یا حتى کمترین تخفیفى در شدت 

 استثمار آنان است؟! از شروع قرن بیستم تا امروز چند ده انقالب عظیم با نقش
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که زیر فشار  گسترده و میدان دار طبقه کارگر را در چهار گوشه دنیا نشان دهیم

لغو کار مزدى کارگران هیچ گرهى از هیچ  ضعف، بى سازمانى و بى افقى جنبش

کارگرى باز نکرده اند؟ مگر طبقه کارگر روسیه به عظیم ترین انقالب  مشکل جنبش

تاکنونى تاریخ دست نزد، اما چند سال بعد، در مخروبه مخوفى دیگر، مستأصل تر و 

م کار مزدورى شد؟ مگر توده هاى کارگر بسیارى از سردرگم تر از سابق تسلیم نظ

توپهاى  ممالک دیگر دنیا به ساقط نمودن یکى بعد از دیگرى رژیمها در زیر غرش

اهتمام نکردند اما در غیاب آمادگى، تشکل، سمت گیرى و افق لغو کار  انقالب خویش

ى ماندند.؟ مزدى، در همان دوزخ گرسنگى و بى حقوقى و ستمکشى سرمایه دارى باق

بهمن  22نبود اما در همان فرداى  57مگر طبقه کارگر ایران سلسله جنبان انقالب 

کرد.  مسدینى بورژوازى را بر گلوى خود ل چنگال یکى دیگر از هارترین دیکتاتورهاى

بنا براین مجرد سیاسى شدن مبارزات اقتصادى کارگران مادام که این سیاسى شدن با 

 ویژه اى در حیات جنبش «کُن فیکون»همراه نباشد، هیچ ضد کار مزدى  درخشش

سینه زدن حول صرف استقالل از  کارگرى پدید نمى آورد و درست بر همین اساس

 هاقتصادى کارگران به مبارز هاین استقالل در تسریع تحول مبارز دولت به اعتبار نقش

مى افزوزد. آنچه سیاسى هیچ پیه سوز کورسو بخشى بر سر راه مبارزات کارگران ن

سندیکا و خواه در هیأت گروه  رفرمیسم خواه در قالب سندیکالیسم و ستایش

و  استقالل این جنبش هیچ مد نظر قرار نمى دهد اساسها و حزب سازیها آفرینى

تشکل از قوانین، قراردادها، تنظیمات، ملزومات و راهکارهاى برنامه ریزى کاپیتالیستى 

پرولتاریا طبقه اى در جامعه مدنى است که از جامعه » ى است. کار و تولید اجتماع

مزدى بودن و مجبور به جنگ علیه این  هاو در این نظام محکوم به برد «مدنى نیست

وى نه فقط براى رهائى کامل از این نظام که علیه هر  هشکل بردگى است. مبارز

اى مستقیماً ضد سرمایه بیحقوقى و ستمکشى و فالکت منبعث از آن نیز، باید مبارزه 

دارى، با افق و سمت و سوى شفاف لغو کار مزدى باشد. تشکل کارگرى اگر بناست 
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گذارد،  حضور، دخالت و اتحاد کارگران براى پیشبرد چنین جنگ و ستیزى را بنمایش

باید که بدون هیچ اگر و اما بر اصل استقالل و عدم پاى بندى خود به قوانین و 

افزائى و سودآورى سرمایه با تمامى قدرت پاى  ر با ملزومات ارزشقرادادهاى متناظ

بفشارد. استقالل تشکیالت کارگرى یعنى اعالم اینکه ما طبقه اى در جامعه سرمایه 

دارى هستیم اما منافع و مصالح زندگى ما از بیخ و بن با موجودیت این نظام و با 

قرار دارد.  یه اجتماعى در تعارضقوانین و قراردادها و شرط و شروط بازتولید سرما

معیشت و رفاه و امکانات  یعنى اعالم اینکه هر دینار سود سرمایه دینارى در کاهش

زندگى اجتماعى ماست، یعنى اینکه تبدیل هر دینار از ارزشهاى کار و تولید ما به 

و سرمایه دینارى در تنزل سطح زندگى و مایحتاج رفاهى، آموزشى، بهداشتى، درمانى 

و دستگاه نظم سیاسى  نیازهاى رشد آزاد انسانى ماست. یعنى اعالم اینکه دولت، ارتش

 هو مدنى و اجتماعى سرمایه چاه ویلـى براى تباهى ارزشهاى کار و تولید ما، مصادر

جنایتکارانه این ارزشها از دست ما و خارج ساختن آن از حیطه انتفاع انسانى و 

خود  رگرى تشکلـى است که فلسفه حیات و تالشاجتماعى ماست. تشکل مستقل کا

را نه بر انعقاد قراردادهاى آشتى کار و سرمایه، نه بر احاله سطح زندگى و رفاه 

کارگران به منحنى سود و زیان سرمایه، نه بر رعایت نظم مدنى و اجتماعى سرمایه 

طبقاتى، بر  همبارزمیان پرولتاریا و بورژوازى بلکه صرفاً بر  دارى و نه بر بنیاد سازش

ى معیشت و رفاه و رشد هر چه متعال به نفعها هر چه سنگین تر سود سرمایه کاهش

تر زندگى انسانى کارگران، بر تمرکز قواى طبقاتى براى زیر فشار قرار دادن هر چه 

افزائى سرمایه، بر مختل نمودن پروسه انباشت سرمایه، بر  خردکننده تر پروسه ارزش

 یز کارگران براى به دست گیرى کنترل تولید، بر آماده سازى جنبشتدارک و تجه

کارگرى براى در هم کوبیدن مالکیت کاپیتالیستى و بر بسیج آگاه تر و نیرومندتر 

طبقه کارگر براى برنامه ریزى شورائى کار و تولید اجتماعى استوار مى سازد. یک 

جهت مغایر و متضاد با این تشکل کارگرى مى تواند از دولت مستقل باشد اما در 
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هدف حرکت کند. اتحادیه هاى کارگرى موجود جهان همگى از این دستند، آنچه 

مدافعان خارج  ،«....کمیته پیگیرى » کارگرى ایران،  رفرمیسم درون و حاشیه جنبش

کشورى آنها، طیف توده اى و اکثریتى و راه کارگرى و بنیاد کارى، فرقه گرایان میراث 

ونالیسم چپ و دموکراسى طلبى خلقى و مانند اینها براى کارگران ایران آرزو دار ناسی

مى کنند نیز هیچ چیز فراتر از این نیست. پافشارى آنها بر مؤلفه مجرد استقالل از 

دولت و نه مستقل از قید و بند نظم بازتولید سرمایه در کنار همه گفته ها، ضابطه 

ى دیگر آنان پیرامون سازمانیابى کارگران خود سازیها، تعریف پردازیها و کارکردها

 مؤید همین انتظار و برداشت از تشکل کارگرى است.  

 هتشکل ضد سرمایه دارى طبقه کارگر تشکلى نه فقط مستقل از دولت که ظرف مبارز

توده هاى کارگر علیه بود و بقاى پایه هاى مادى وجود دولت نیز هست. در درون این 

بارزه علیه همه نوع مظالم و جنایات سرمایه دارى، با مبارزه علیه تشکیالت همه نوع م

کار مزدى سخت به هم آمیخته است. جنگ دستمزد یک سنگر همیشه توفانى  اساس

کارگران در این جنگ با تهدید سرمایه داران به  و پرتالطم جنگهاست اما ارتش

امور  هکارخانه و ادار تصرف هآماد نمى شود، بالعکس تعطیل کارگاهها دچار هراس

تولید مى گردد. با توپ و تشر کارفرمایان به جایگزینى نیروى کار شاغل با بیکاران 

وى در حال  کارگران بیکار در همان سنگر همدوش هخم به ابرو نمى آورد زیرا تود

بورژوازى او را از میدان به در  ستیز براى حصول همان مطالبه هستند. تهاجم ارتش

عظیم کار به میدان  ارتش بلکه بر آن مى شود تا با ورود بخشهاى تازه نفس نمى کند

دستمزد را یک  هاعتصاب و مبارزه، بدان پاسخ گوید. تشکل ضد سرمایه دارى پدید

 سرمایه دارى تلقى نمى کند، بلکه نفس اساس مطالبه حقوقى مبتنى بر پذیرش

مزدى مى داند. توده هاى متحد در  دستمزد را تحمیل ظالمانه اى از سوى نظام کار

سرمایه دارى  که مظهر تمامیت ناحقى و توحش این ظرف، دستمزد را نه حق خویش

دستمزد را نه استحصال حق که کاستن بسیار ناچیزى  مى بیند. افزایش علیه خویش
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از کوه عظیم ناحقها، استثمار و تاراج ارزشهاى کار خود مى یابد. هر پیروزى جنگ 

گسترده تر علیه ناحقها،  مزد را نه پیروزى گرفتن حق که پلکانى براى تعرضدست

علیه استثمار و جنایت نظام بردگى مزدى مى شناسد. تشکل ضد سرمایه دارى به 

دستمزد اینگونه نگاه مى اندازد. بر خالف  مسأله دستمزد و مبارزه براى افزایش

 افزایش نه فقط نسبت به جنبش دروغپردازیهاى سندیکالیستها یا فرقه گرایان،

دستمزد هیچ بى تفاوت نیست، که آن را سنگر پرخروشى در جبهه سراسرى پیکار 

به هر  ضد کار مزدى مى بیند. در این شکل از سازمانیابى کارگران، هر اعتراض

بیحقوقى نظام کاپیتالیستى کیفرخواستى علیه کل نظام است. مخالفان ما در این 

واقع بینانه و ممکن  ها به پا مى دارند که گویا در این صورت بجاى مبارزرابطه نیز غوغ

به تبلیغ و کلـى گوئى علیه نظام سرمایه دارى بسنده مى  علیه یک بیحقوقى مشخص

است. مبارزه علیه تبعیضات جنسى و بیحقوقى زنان را  شود!!! قضیه کامالً معکوس

در بنیاد متفاوت با نگاه فرقه گرایان و مثال بزنیم. نگاه ما به این مبارزه نگاهى 

یا شدت بیشتر استثمار و بیحقوقى  سندیکالیستهاست. در اینجا تمامى اشکال تبعیض

زنان دست پخت مستقیم و بى چون و چراى نظام کار مزدى دیده مى شود. جنگ با 

 سراسرى پیکار ضد سرمایه دارى است. در هآن نیز حلقه کاماًل ارگانیکى در زنجیر

هاى کهنه تاریخ بلکه جزء دقیق، منسجم و در  خانه دارى زن نه میراث نظام اینجا

عین حال مشروطى از کارکرد قوانین سرمایه در جامعه موجود است. مبارزه علیه 

نیرومند طبقاتى و ضد  استثمار و بیحقوقى دهشتبارتر زنان تنها و تنها در قلب جنبش

د را احراز مى کند. مطالبات واقعى و نه بورژوا سرمایه دارى کارگران جاى واقعى خو

مطالبات مستقیم و اولیه تشکل ضد سرمایه دارى طبقه کارگر  رفرمیستى این جنبش

است. محاسبه کل ساعات کار خانگى بعنوان ساعات اشتغال زنان، مهد کودک و دوره 

فروشى سال، ممنوعیت مطلق تن  7هاى پیشادبستانى کافى براى کلیه کودکان زیر 

مبتنى بر نیازهاى اقتصادى از طریق تضمین قطعى سطح معیشت و رفاه و امکانات 
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اجتماعى آحاد شهروندان مستقل از جنسیت و هر تفاوت دیگر، محو هر نوع وابستگى 

اقتصادى زن و شوهر به هم و امحاء کامل وابستگى اجبارى اقتصادى یا حتى پرورشى 

مى شرائط اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى الزم براى فرزندان به پدر و مادر، ایجاد تما

تصفیه جامع االطراف زندگى مشترک از هر گونه مردساالرى و تبعیضات جنسى و 

تشکل ضد سرمایه دارى کارگران است. با برپائى این  مانند اینها مطالبات مفروض

در کلیه تشکل است که زنان جامعه دو شقه گى بنیادى خود با زنان طبقه سرمایه دار 

کرده و براى تحقق انتظاراتشان در جبهه متحد  اجتماعى را لـمس قلمروهاى اعتراض

پیکار سراسرى ضد سرمایه دارى متحد و متفق مى شوند. عین همین مسأله در مورد 

علیه دیکتاتورى و خفقان و نبود آزادیهاى سیاسى،  علیه کار کودکان، جنبش جنبش

ائب دیگر نظام سرمایه دارى مصداق عینى و بارز آلودگى محیط زیست و همه مص

 دارد. 

مبارزه علیه همه این مصائب با  هتشکل ضد سرمایه دارى طبقه کارگر ظرف گسترد

رجوع به روایت شفاف کارگرى و طبقاتى از محتواى مبارزه است. آزادى سیاسى 

ارگر آگاه کارگران، آزادى سیاسى پیله کرده در مغز سینه چاکان دموکراسى نیست. ک

دیکتاتورى حاکم بر جامعه را نه دیکتاتورى بخشى از بورژوازى که دیکتاتورى کار 

مان پارلنمایندگان  مزدورى مى بیند، آزادى سیاسى را نه حق رأى آزاد براى گزینش

، سرمایه که آزادى از هر نوع دخالت سیاسى و اجتماعى سرمایه در زندگى خویش

زى و آزادى کامل تشکیل شوراهاى برنامه ریزى کار و رهائى از وجود دولت بورژوا

 تولید توسط توده هاى خود مى بیند.   

تنها روایت رادیکال طبقاتى از  «تشکل سراسرى ضد سرمایه دارى طبقه کارگر» 

سازمانیابى توده هاى کارگر براى مبارزه علیه وضعیت موجود، علیه استثمار، 

کار  دارى و در همان حال مبارزه علیه اساس بیحقوقیها، مشقات و جنایات سرمایه

مزدى است. استقالل از دولت براى این تشکل در عداد یقینیات بى نیاز از طرح است، 
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غیرقابل تفکیکى از کل جنگ طبقاتى علیه  جنگ علیه دولت بورژوازى در اینجا بخش

جامعه  سرمایه است. این تشکل تبلور حضور متحد، آگاه، با افق طبقه کارگر در

سرمایه دارى، میدان تمرکز قواى طبقاتى او براى جنگ جارى علیه سرمایه در کلیه 

قلمروهاى زندگى اجتماعى و میدان مشق قدرت توده هاى کارگر براى برنامه ریزى 

شورائى و سوسیالیستى پروسه کار و تولید اجتماعى است. طبقه کارگر به مثابه طبقه 

از شاغل  ا علیه سرمایه دارى با تمامى توده هاى خویشاى در جامعه سرمایه دارى، ام

تا بیکار، زن تا مرد، مولد و غیرمولد و مستقل از تمامى تمایزات دیگر از درون این 

تشکل، سراسرى، کل جامعه کاپیتالیستى را میدان جنگ و ستیز طبقاتى خود قرار 

زمینه هاى اجتماعى  مى دهد. معضل برپائى این تشکل نه اتوپیک بودن آن، نه فقدان

کارگرى، حتى نه  ایجاد، نه عدم استقبال کارگران، نه بى ارتباطى با طبیعت جنبش

سرمایه که بیشتر از هر چیز تسلط دیرپاى تاریخى  صرف دیکتاتورى و توحش

جامع االطراف علیه  هگرایشات مخرب رفرمیستى در درون طبقه کارگر است. مبارز

و علیه هر چه که تبلور ها و حزب آفرینىها ه گروه سازیرفرمیسم سندیکالیستى، علی

کارگرى است بخشى از پروسه  حضور افکار، راه حلها و راهبردهاى بورژوازى در جنبش

ضد سرمایه دارى طبقه کارگر در  پیکار براى برپائى این تشکل است. فعالین جنبش

وضیح و اثبات انطباق آن با طول دهه اخیر پیرامون این نوع سازمانیابى کارگران، در ت

کارگرى، چگونگى امتزاج مبارزات جارى روز و  طبیعت ضد سرمایه دارى جنبش

جنگ ضد کار مزدى کارگران در درون این تشکیالت، در نقد ریشه اى تمامى 

راهکارها و عرصه هاى  هبا آن و باالخره در بار دیدگاهها و گرایشات مخالف و متعارض

کافى گفته و نوشته اند. در طرف مقابل،  هین سازمانیابى، به اندازبراى تحقق ا تالش

سندیکالیستها و فرقه گرایان، زعماى سابق سندیکاهاى زرد، سکت نشینانى که 

کارگرى برایشان هیچ چیز است، آنانکه روزى فتوا به  سکتشان همه چیز و جنبش

ر بیمارى پیرى چپ روى پاپ مى دادند و امروز خط پاى بوس « لخ والساى» بیعت با 
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را هشدار مى دهند، اینها نیز در جدال علیه هر گفتگوى مربوط به تشکل ضد سرمایه 

دارى از هیچ تهمتى و از فرود آوردن هیچ ضربتى فرو گذار ننموده اند. همگى در رد 

استقالل این تشکیالت از شرط و شروط و ملزومات بازتولید سرمایه، به مؤلفه  اساس

قالل از دولت متوسل شده اند. واقعیت این است که صرف مستقل بودن مجرد است

تشکل کارگرى از دولت، اگر جرعه آبى به حلق تشنه کارگر نمى رساند اما براى 

برپا ها الوانى است. براى سندیکالیست هو فرقه گرایان خوان گستردها سندیکالیست

سرمایه دارى طبقه کارگر  ضد نمودن یک کومه سندیکالیستى بر ویرانه هاى جنبش

کارگرى را  انتظارات، ظرفیت، اهداف و افق جنبش همه چیز است. اینان طول و عرض

شرائط معیشتى کارگران فراتر نمى بینند. اولیاى احزاب و گروهها  هاز دستکارى ساد

کارگرى تنها بعنوان تسمه نقاله اى براى عروج حزبشان بر تخت صدارت  نیز به جنبش

به تشکل توده هاى کارگر علیه ها موجود نگاه مى کنند. هیچکدام از این جامعه

سرمایه دارى اعتقاد ندارند، هیچکدام از اینها مبارزه براى لغو کار مزدى را در ظرفیت 

 نیروى کار نمى دانند و نمى بینند.  هفروشند هتود

یا خصلت ها آفرینى بسیار کوتاه و گذرا به نوع دیگرى از ضابطه هنوشته را با یک اشار

هاى کارگرى به پایان مى برم. رسم  سازیهاى رایج، پیرامون چند و چون کار تشکل

بر اصل استقالل از احزاب نیز پافشارى  «مستقل از دولت» است که در کنار مؤلفه 

از  و فرقه گرایان در اینجا و در کار پاى بندى به این بخشها مى شود. سندیکالیست

»  برها همداستانند. تفاوت صورى باورهاى آنان در این است که اولی شاصول کم و بی

احزاب » ها کلیه احزاب اعم از راست و چپ اصرار مى ورزند اما دومى از« استقالل

را مستثنى اعالم مى کنند و اقتداء به آنها را براى تشکلهاى کارگرى جایز مى  «چپ

یا نظریه بافیهاى هر دو گروه یک چیز ها دیواحد فرمولبن هدانند! پایه اتحاد و شالود

هاى کمونیست نما، ضمن رد صالحیت  و از جمله سندیکالیستها است. سندیکالیست

سرمایه دارى، معتقدند که کارگران  کارگرى براى مبارزه علیه اساس و ظرفیت جنبش
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که در در کار احقاق مطالبات صنفى خود مى توانند یکى از احزاب سیاسى موجود را 

مورد پشتیبانى قرار  اف و سیاست به آن نزدیکى دارند!!خطوط عمومى برنامه، اهد

 دهند، بدون اینکه به حزب مذکور وابستگى خاصى داشته باشند.!! 

دیگرى طرح مى کنند. اینان  ههمین حرف را به شیو چپ حزب ساالرهای رفرمیست

لیه سرمایه دارى با گروه اول در سلب ظرفیت و توان توده هاى کارگر براى مبارزه ع

کارگرى مى دانند و بر آنند که توده  در وحدتند، اما حزب خود را آلترناتیو جنبش

!!، پشت سر سکت آنان هاى کارگر باید ضمن تشکل حول مطالبات صنفى خویش

را بر اریکه قدرت مستقر سازند. فرقه گرایان قدرت  « حزب» سکت بسیج شوند و این 

 از این فرایند را قدرت سیاسى طبقه کارگر مى نامند. سیاسى حاصل 

و فرقه گرایان بر پایه مشترکات ماهوى خود در حالـى که شرط ضد ها سندیکالیست

کار مزدى نبودن تشکل کارگرى و ضرورت صنفى بودن آن را با همدیگر تجدید عهد 

مناظره مى تشکل مذکور با احزاب به جدال و  همى کنند، حول محور چگونگى مراود

نشینند. یکى حکم به اصل استقالل از احزاب مى دهد و دیگرى احزاب چپ یا در 

 شمول حکم خارج مى سازد.  هرا از دائر موسوم به حزبواقع سکت 

تشکل ضد سرمایه دارى طبقه کارگر بر تمامى این احتجاجات بى معنى و 

یا نیازمند دو تشکیالت تر مهر باطل فرو مى کوبد. پرولتار بورژواخصلت، هر چه محکم

مختلف الهویه براى پیشبرد مبارزات اقتصادى در یک جا و مبارزات سیاسى و 

را بطور قطع به  طبقه خویش سوسیالیستى در جاى دیگر نیست. کارگران آگاه جنبش

نمى آویزند. در همان حال هیچ تشکل عقیدتى و سکت  باالی سر خودهیچ حزب 

نمى دانند.  طبقه خویشتشکل خود یا باالى سر خود را  هروزمر گونه بیرون از جنبش

آنان علیه سرمایه دارى متشکل مى شوند. در درون یک ظرف واحد علیه کلیه 

هاى اقتصادى و سیاسى منبعث از موجودیت سرمایه دارى پیکار مى کنند و  بیحقوقی

ر در درون براى حصول تمامى مطالبات جارى خود مبارزه مى نمایند، توده هاى کارگ
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ضد سرمایه دارى خود را گام به گام متحدتر، آگاهتر، افق دارتر و  همین ظرف، جنبش

را هر چه بیشتر و بیشتر متمرکز مى  نیرومندتر مى سازند. قواى طبقاتى خویش

سازند و با این قواى طبقاتى متمرکزتر براى جنگ نهائى با سرمایه دارى، براى در هم 

مایه، استقرار سازمان شورائى و سوسیالیستى برنامه ریزى شکستن ماشین دولتى سر

کار و تولید اجتماعى، پایان دادن به کار مزدى و استقرار جامعه اى فارغ از استثمار و 

طبقات و دولت آماده مى شوند. کارگران آگاه، کمونیستهاى مارکسى هیچگاه خود را 

 مانیافتگى و تشکل جنبشاز این سازمان سراسرى طبقه کارگر و از هیچ سطح ساز

ضد سرمایه دارى کارگران جدا نمى کنند. در مقابل آن دست به گروه بازى و سکت 

جدا از آن پدید نمى آورند. توسل به این نوع کارها نه رسم  تشکلیآفرینى نمى زنند و 

، که کار فرقه هاى معلق میراث دار همرزمان مارکس هکارگران کمونیست، نه سیر

لتى سرمایه، وراث جنبشهاى ناسیونالیستى، دموکراسى طلبى خلقى و اردوگاه دو

در درون همین تشکل سراسرى ضد سرمایه ها سوسیالیسم بورژوائى است. کمونیست

دارى است که حیات سیاسى خود را ابراز مى کنند. پیوند آهنین، آگاهانه، چاره پرداز، 

در بطن همین تشکل سراسرى  لغو کار مزدى خالق و هدایتگر فعالین راستین جنبش

جارى  است که از یکسوى ضامن افق یابى هر چه مطمئن تر و گسترده تر جنبش

در مبارزه علیه  کارگران مى شود، از سوى دیگر به موفقیت گام به گام این جنبش

بیحقوقیهاى موجود و به تدارک هر چه مؤثرتر آن براى جنگ آخرین علیه سرمایه 

ضد سرمایه دارى نه فقط با معضل حل و فصل  فعالین جنبش دارى کمک مى رساند.

کارگرى و احزاب سیاسى!! مواجه نیستند که آن را بعنوان بازى  رابطه میان جنبش

و فرقه گرایان به نیشخند مى ها کمیک یک تراژدى کهنه در میان سندیکالیست

 گیرند.
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  2007نوامبر  25     طبقه کارگر؟داری چرا تشکل سراسری و ضد سرمایه

 

پاسخ این سؤال هیچ پیچیده نیست. طبقه کارگر باید با اتکاء به نیروی خود تشکل 

و سراسری خویش را ایجاد کند، به این دلیل بسیار بدیهی که جنبش داری ضدسرمایه

بودن و سراسری داری و سراسری است، دلیل ضد سرمایهداری وی ماهیتاً ضدسرمایه

و سراسری داری است که مطالبات و انتظاراتش ضدسرمایهبودن جنبش او نیز این 

رود، معنایش دستیابی این طبقه به می طبقه کارگر سخن مطالباتاست. وقتی از 

سد راه داری همه انتظارات، امکانات، نوع زندگی و تحوالتی است که نظام سرمایه

 در نماهادور و انتظارات مطالبات، این از کارگر تحقق آن است. ریشه جدائی 

. معلوم است که در عمق رابطه کار و سرمایه قرار دارد. به بیان دیگر کارگران کجاست؟

کند طلبکارند و به عنوان یک طبقه به می از سرمایه داران و دولت آنها تا چشم کار

سخت اعتراض دارند. این طلب از چه بابتی است؟ داری وضعیت خود در نظام سرمایه

بابت کار داری باشد؟ طلب کارگران از نظام سرمایهمی ض چهو محتوای این اعترا

دهند. بنابراین مبارزه می اضافی وحشتناکی است که برای این نظام انجام داده و

کارگران برای تحقق مطالبات و اهداف خود، علی العموم و به میزانی که آنان تحت 

شند، همان بیرون تاثیر سموم ضد کارگری رفرمیسم چپ و راست قرار نگرفته با

کشیدن محصول کار اضافی خود از چنگال سرمایه و سرانجام نابودی رابطه تولید 

اضافه ارزش است. بسیار واضح است که این رویکرد سوای ضدیت ماهوی کارگران با 

 .ندارد معنای دیگری داری سرمایه و نظام سرمایه

داری ی ذاتا ضدسرمایهاما پذیرش این مقدمه که جنبش خودانگیخته کارگران جنبش

باشد. نخستین نتیجه منطقی می است مستلزم پذیرش نتایج منطقی ناگزیر آن نیز

قبول ضدیت خودانگیخته طبقه کارگر با سرمایه این است که برخالف آنچه 

پندارند، مبارزات خودپوی کارگران تریدیونیونی یا می راست و چپهای رفرمیست
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 بیروننه بردن آگاهی از ها که وظیفه سوسیالیست. نتیجه دوم آننیستبورژوایی 

خودآگاه کردن طبقه به درون آن بلکه تالش جامع االطراف، فعال و خالق برای 

های توده همین جنبش خودانگیخته بر بستر همپیوندی ارگانیک و درونی آنها با 

 ،تشکل دو به نه کارگر طبقه اینکه سوم نتیجه و است، روزمره مبارزه متن در کارگر

چپ و راست آن را های ) همان که رفرمیست "سازمان انقالبیون حرفه ای"یعنی 

نامند( در یک سو و تریدیونیون یا سندیکا در سوی دیگر، می "حزب طبقه کارگر"

و سراسری خود نیاز دارد، تشکلی که از مبارزه داری ضدسرمایهواحد بلکه به تشکل 

های جریان همین مبارزه و به همت سوسیالیستکند اما در می روز کارگران عزیمت

را به سطوح باالتر برای کسب قدرت سیاسی و داری درون آن، نبرد کارگران با سرمایه

 .دهدمی ارتقاءداری سرمایه نظام آثار تمامیت محو و مزدی کار لغو نهایتا 

های نوشته درداری من در این نوشته به اختصار نشان خواهم داد و فعالین ضد سرمایه

که گفتگوی تشکل موازی حزب و اند متعدد به صورت بسیار مشروح نشان داده

سندیکا اساساً بر دو محور مشخص توافق و اجماع با بورژوازی در مبارزه جاری 

کارگر و رژیم ستیزی دموکراتیک و فراطبقاتی توسط حزب متشکل از های توده

گری، آویزان شدن اولی به دومی و غیرکارهای نخبگان سیاسی برخاسته از جنبش

باالخره قربانی شدن جنبش کارگری در آستانه تحقق انتظارات و افقهای این یا آن 

بخش از بورژوازی استوار است. این موضوعی است که ما به تفصیل پیرامون آن 

صحبت کرده ایم و کلیه تار و پود سیر رخدادهای قرن بیستم دقیقًا و مو به مو صحت 

به اثبات رسانده است. طبقه کارگر بین المللی به طور واقعی ولو با موقعیتی آن را 

در ستیز است. درست به داری بسیار ضعیف و فرومانده به هر حال با نظام سرمایه

همین دلیل اوالً هر گام پیشروی مبارزه اش، تنهااز طریق تعمیق ستیز با این نظام 

این مبارزه نیز سوای یک تشکل سراسری  گردد و ثانیاً ظرفمی است که معنی دار

 تواند باشد. نمی هیچ ظرف و بستر دیگریداری ضد سرمایه
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پندارند، شیفته اجماع و توافق با سرمایه داران می ایکارگران بر خالف آنچه عده

که حتمًا در چهارچوب منویات و مصالح اند نیستند!! آنان با بورژوازی میعاد نبسته

خرید و فروش نیروی کار حرف بزنند!! جنبش آنان فقط جنبشی برای استیالی رابطه 

کارگر قدرت های تعیین بهای نیروی کار نیست!!! این حرف عمیقاً دروغ است که توده

را ندارند، سرتاپا فریب و نیرنگ است که گویا داری شناخت سرمایه و نظام سرمایه

بردگی مزدی نیستند. این حرفها آنان قادر به سازمانیابی مبارزات خود علیه وجود 

همه از بورژوازی و نمایندگان فکری این طبقه است ولو اینکه همه جا از زبان 

شود، به قول آن شاعر که در می رفرمیسم چپ و راست به کارگران القاء شده است و

 حلقوم از چه گر  – بود شه ازها آوازه همه این »: یابدمی این جا اتفاقاً مصداق ویژه

 و مظالم و استثمار فشار زیر  رگر در کلیه قلمروهای حیات اجتماعیکا. «بود عبداهلل

 این علیه تواندمی و باید ها حوزه این تمامی در و استداری سرمایههای حقوقی بی

. نیست مواجه جهان این در دیگری نظام هیچ با کجا هیچ در. کند مبارزه نظام

عظیم تر سرمایه است، خانه  چه هر سود نیاز کار این زیرا است پائین دستمزدش

کند، زیرا که سرمایه بهای ساختمان و محل می زندگیها و بیابانها ندارد و در آلونک

افزاید. فاقد امکانات دکتر و دارو و درمان می خودهای سکونت او را به کوه اضافه ارزش

 سود سرمایه اختصاصهست زیرا کل هزینه دارو و درمان او به افزایش انبوه تر 

یابد. بچه هایش مهد کودک ندارند زیرا مخارج تأمین مهد کودکها اقالم نجومی می

سازد. به هنگام سالخوردگی و کهولت از هیچ نوع می سود سرمایه را نجومی تر

الزم این کار، سیالب های امکانات مراقبت و سرپرستی برخوردار نیست، زیرا هزینه

سازد. کار ندارد و از فشار گرسنگی در می ندتر و پر موج ترسود سرمایه را نیروم

گیرد، به این دلیل که سرمایه وجود او را صرفاً برای تولید سود می معرض هالکت قرار

خواهد و به محض احساس بی نیازی به این نیرو، او را در عمق می و سود عظیم تر

بقه اش را در ایران و یک میلیون زنان ط 17کند. می باتالق گرسنگی غرق و دفن
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 جمعیت میلیاردین از آنها را در دنیا، به خانه نشینی و کار رایگان چند شیفته محکوم

گردد، می کنند، زیرا با این کار به طغیان هر چه عظیم تر سود سرمایه کمکمی

 حجاب و شیوه پوشاک ماقبل قرون وسطا را بر زنان طبقه او به زور سنگسار تحمیل

زیرا این کار را جزء الیتجزائی از ملزومات اعمال حاکمیت و قدرت سرمایه و کنند می

بینند. محیط زندگی اش را به بدترین شکلی می شرط الزم سالخی جنبش طبقاتی او

سازند زیرا که انباشت بی کران سرمایه و تولید سود به هر شکل و می آلوده و مسموم

ست. شب و روز شیپور جنگ را باالی سر هر بها و هر طریق بنمایه وجود سرمایه ا

آورند زیرا رقابت می نمور و تن عریان و شکم گرسنه وی به صدا درهای آلونک

کند. می برای تقسیم اضافه ارزشهای تولید شده او این چنین اقتضاءها سرمایه

کنند زیرا که صاحبان سرمایه قدرت نمی سال پرداخت 2سال  2دستمزد ناچیز وی را 

ب جنبش او را دارند و زیرا که تعویق پرداخت همین بهای اندک نیروی کار سرکو

راهی برای کاهش هولناک تر مزد او و افزایش سود سرمایه است. هر نوع صدای 

مرگبار، توسط ماشین قهر های اعتراض وی علیه استثمار و بی حقوقی و ستمکشی

سیاسی حاکم ارگان گردد زیرا که قدرت می ارتجاعی و ضد بشری حاکم سرکوب

در یک کالم،  قدرت و برنامه ریزی نظم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی سرمایه است.

در کلیه وجوه هستی خود محکوم به نیستی است زیرا که قرار است سرمایه و نظام 

  .وجود داشته باشد و بر سرنوشت وی و طبقه اش مسلط باشدداری سرمایه

توافقی ندارد؟! احساس هر نوع توافق به طور قطع  کارگر با این نظام هیچ اجماع و

 ناشی از ناآگاهی، عقب ماندگی، استیصال و وارونه دیدن حقایق است و هیچ انسانی

تواند بنیاد رویکرد، مبارزه و مصالح زندگی خود را بر اصل بی دانشی و همیشه بی نمی

اجماع و توافق  دانش ماندن و عقب مانده بودن و مستأصل بودن پایه گذاری کند.

کارگر در تمامی قلمروهای باال و های سخن بورژوازی است، زیرا به نفع او است. توده

به بیان دقیق تر در کلیه قلمروهای حیات اجتماعی خود، در هر سطحی از دانش 
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 مبارزه و جدال درداری سرمایه نظام با کنند، سیر که طبقاتی  اجتماعی و درک و فهم

تواند فشار هر چه می اساس کار باید وها عرصه این از کدام هر در. برندمی سر به

سنگین تر بر بورژوازی باشد و طبیعتاً بنیاد کار بورژوازی بر سرکوب هر چه وسیع تر 

آنها استوار است. اگر آنان قادر به تعرض نیستند دلیلش فقط فروماندگی، بی دانشی، 

باید توان مبارزه، ها در همه این میدانپراکندگی، بی سازمانی و بی افقی است. پس 

اتحاد، آگاهی، سازمان یافتگی و درک دورنمای واقعی پیکار خود را وسعت بخشند و 

عمق دهند. مرز مبارزه برای افزایش دستمزد، بهبود شرائط کار، ارتقاء سطح معیشت، 

رو و توسعه رفاه همگانی، آموزش وتعالی فکری، پرورش و سالمت جسمی، امکانات دا

درمان و مهد کودک و نگهداری سالمندان و نظائر اینها تا جائی که به کارگران و 

شود مطلقاً نباید مرز مین گذاری شده توسط شرائط ارزش می جنبش آنان مربوط

 افزائی و مصالح سودآوری سرمایه باشد. بورژوازی این مرز را بر آنان تحمیل کرده و

تواند و باید این مرز را در می م دهد. جنبش کارگریخواهد همیشه این کار را انجامی

تا اختالل کامل پروسه بازتولید سرمایه و تا از هم پاشاندن روند کار ها همه این زمینه

 درنوردد. داری سرمایه

کارگران در متن مبارزه روزمره خود برای فشار هر چه سنگین تر بر شریان حیات 

مطالبات بر بورژوازی و برای توسعه این مبارزه تا  سرمایه، برای تحمیل رادیکال ترین

داری اختالل روند بازتولید سرمایه اجتماعی، لحظه به لحظه با دیکتاتوری هار سرمایه

گردند. جدال آنان علیه رژیم می و تهاجمات بورژوازی رو به روها و با کلیه توحش

و در قعر داری سرمایه علیه طبقاتی مبارزه متن در جا، همین  در دقیقاً  سیاسی حاکم

جنبش آنها علیه استثمار و علیه کلیه مظالم و جنایات نظام بردگی مزدی و علیه 

اساس موجودیت این نظام است که معنی، بار و استخوانبندی واقعی طبقاتی خود 

 بورژوازی دولت به باید که استداری سرمایه ضد جنبش ستاد از آنان. کندمی پیدا را 

 . کنندمی حمله
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پروسه شناخت دقیق تر و آگاهی ژرف تر طبقاتی کارگران نیز در همین جا، همین 

فرایند انکشاف خود را داری بستر و در متن همین پروسه پیکار واقعی ضد سرمایه

برد. آگاهی طبقه کارگر، جنبش آگاه اوست و جنبش می کند و به پیشمی حفاری

دارای افق شفاف محو کار مزدی است.  رادیکالداری آگاه وی جنبش ضد سرمایه

کارگر در مبارزه برای فزونی دستمزد و علیه بی مسکنی، برای کاهش ساعت های توده

کار و تقلیل سن بازنشستگی، برای امکانات باالی دارو و درمان و رفاه اجتماعی، برای 

بش برچیدن بساط کار کودکان و ... است که باید توسط فعالین آگاه اندرونی جن

خویش با کالبدشکافی پروسه کار جامعه، اینکه چه تولید کرده اند؟ و بر سرنوشت کار 

و تولید آنان چه رفته است؟ و چرا چنین رفته است؟ هر چه عمیق تر آشنا شوند و 

و سالح مؤثر پیکار داری این آشنائی را محتوای آگاهی ژرف تر خود به عینیت سرمایه

دگی مزدی سازند. به همین سیاق مبارزه روزمره آنان عمیق تر طبقاتی خود علیه بر

علیه فقدان آزادیهای سیاسی، دیکتاتوری، بی حقوقی زنان و تبعیضات ظالمانه جنسی 

باید با همیاری و دخالت فعالین همراه و همدل آنان در متن همین مبارزه به شناخت 

حقوق و مدنیت و وسیع طبقاتی از مفصلبندی آهنین میان قانون و قرار و ساختار 

منتهی داری نظم اجتماعی سرمایه با پروسه تولید اضافه ارزش و روند کار سرمایه

 شود. 

برای همه این کارها و اساسًا به همان دلیل که جنبش کارگری به طور واقعی یک 

است ظرف پیشبرد این مبارزات نیز باید یک تشکل سراسری داری جنبش ضد سرمایه

ارای افق شفاف محو کار مزدی باشد. سراسری بودن، امر اجتناب و دداری ضد سرمایه

 نظام مقابل در واحدی کامالً  منافع کارگرهای توده  ناپذیر این سازمانیابی است. همه

 همه و است یکسان آنانداری سرمایه ضدای پایه مطالبات دارند، مزدی بردگی

کار کنند، پیداری سرمایه لتدو و دار سرمایه طبقه بر آنها تحمیل برای خواهندمی

بعالوه بدون یک اتحاد سراسری آهنین و مستحکم قادر به هیچ کاری حتی قادر به 
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تحمیل همان مطالبات روز خود بر بورژوازی نیستند. یک قرن است که به صورت 

پراکنده در این کارخانه و آن کارخانه با این سرمایه دار و آن سرمایه دار بر سر 

چ کجا نرسیده اند. آنان ین و همه مسائل دیگر جدال دارند اما به هدستمزد و مسک

 و متحد آن درون در یکجا را  نیازمند وجود تشکیالتی هستند که قدرت طبقه خود

 .سازند متمرکز

فروشنده نیروی کار، انسانهائی که سوای فروش این نیرو هیچ راه های کلیه انسان

با فروش نیروی کارشان از هر نوع دخالت آزاد در ارتزاق دیگری ندارند، انسانهائی که 

شوند، کارگر نفت و برق و آب و می پروسه کار و سرنوشت کار و تولید خود ساقط

پتروشیمی و ذوب آهن، کارگر ساختمان و اتوموبیل سازی و الستیک و نساجی،. 

، درس و پرورش، پرستاران، کودکیارانهای کارگر آموزشی شاغل در مدارس و محیط

کارگر حمل و نقل و تجارت و همه مراکز دیگر کار و تولید، جمعیت بسیار عظیم 

متحد و ای کارگران بیکار، توده کثیر زنان خانه دار، همه و همه برای پیشبرد مبارزه

باشند. تمامی این توده می محتاج یک تشکل سراسریداری نیرومند علیه سرمایه

دارند، دشمن مشترکی دارند، مطالبات آنها در وسیع فروشنده نیروی کار رنج واحدی 

بنیاد بسیار نزدیک و همپیوند است و مبارزه هر بخش از آنها برای تحقق هر میزان از 

در گرو اتحاد گسترده داری این مطالبات و برای رهائی نهائی از شر موجودیت سرمایه

   باشد.می داریو فشردن صفوف متحد خود در درون یک تشکل سراسری ضد سرمایه

برپائی این تشکیالت به طور قطع کار یک سال و چند سال نیست. تکرار بدیهیات 

است که کارگر بیکار و نفتگر و معلم و زن خانه دار و بافنده و الستیک ساز با شور و 

 کارگران را به وجودداری مشورت و برگزاری دیدار با هم تشکل سراسری ضد سرمایه

 م تر، کارگران قرار نیست اول این ظرف را ایجاد کنند تا بعد بهآورند. از همه مهنمی

تالش برای سازمانیابی خود و ایجاد این ظرف اتحاد  ،مبارزه بپردازند. کامالً بالعکس

که همواره وجود داشته ای سراسری، خود بخش الیتجزائی از مبارزه روز است. مبارزه
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بارزه است که باید متشکل شود. چند است و امروز بیش از پیش جریان دارد، همین م

سال است که معلمان به طور مستمر بر سر افزایش مزد و بهبود شرائط کار در حالت 

برند. عین همین وضعیت را کارگر ایران خودرو، نیشکر هفت تپه، می مبارزه به سر

مجتمعات نفت و گاز عسلویه، کارگران نساجی شمال، رانندگان شرکت واحد، نفتگران 

وزستان، کارگران بندر در بوشهر، یخچال سازی خرم آباد، پرستاران بیمارستانها، خ

جنوب و کارگران همه جاهای دیگر ایران دارند. بحث بر های رانندگان کامیون جاده

آنها، آگاهانه تر و داری سر متشکل شدن همین مبارزات، تعمیق رویکرد ضد سرمایه

پیوند خوردن تمامی آنها در یک مدار سراسری افق دارتر و نیرومندتر شدن آنها و 

 است. داری علیه وضعیت موجود و علیه کل نظام سرمایه

طبقه داری یک حرف رفرمیسم راست و چپ در رابطه با تشکل سراسری ضد سرمایه

مختلف طبقه های کارگر همیشه این بوده و این است که همه کارگران یا همه بخش

در این  یند چنین سازمانیابی نیستند وفراکارگر متمایل به شرکت در 

 بطن در!!! نهاد نام کارگرهای توده سراسری اتحاد ظرف را تشکل این تواننمی  صورت

 کارگران که شرائطی در اینکه جمله از گردد،می مطرح نیز دیگری نکات سؤال همین

 و کار تیسوسیالیس ریزی برنامه شورائی سازمان استقرار وداری سرمایه محو برای

توان افق لغو کار مزدی را در پیش روی این تشکل می ادگی ندارند، چگونهآم تولید

 قرار داد؟ 

به سؤاالت باال این است که وجود گرایشات مختلف در داری پاسخ فعالین ضد سرمایه

درون جنبش کارگری امری مفروض است. این نیز بسیار بدیهی است که 

ناسیونالیستی و کاًل رفرمیسم راست و چپ برای های سندیکالیست ها، بقایای جنبش

و برای لغو کار مزدی به هر تالشی داری انصراف طبقه کارگر از سازمانیابی ضد سرمایه

دست خواهند زد. اما یک چیز را فراموش نکنیم، اینکه سوسیالیسم و رویکرد ضد کار 

جنبش کارگری و تنها مزدی، گسترده ترین، ریشه دارترین، درونی ترین رویکرد در 
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کند. از این فراتر می طبقه کارگر را نمایندگیهای رویکردی است که منافع کل توده

کمونیسم فراخوانی است به کل بشریت و نه فقط به کارگران زیرا تحقق آن تنها 

ای پرولتاریا طبقه» طریق رفع دوگانگی میان وجود اجتماعی انسان با فردیت اوست. 

عه حاضر خواهان یک موقعیت سنتی نیست، بلکه خواستار یک است که در جام

است که برای رهائی خود باید خویش را از همه ای طبقه موقعیت انسانی است.

را آزاد ها جامعه معاصر رها کند و برای این کار باید بدوًا همه این عرصههای عرصه

و بدون عبور از  مدعی این نیست که به آسانیداری جنبش ضد سرمایه« کرده باشد

طبقه کارگر با آغوش های هولناک ترین سنگالخهای مبارزه طبقاتی حتماً همه بخش

 کنند اما برای تحقق این امر تالشمی باز از افق ها، راه حلها و راهبردهایش استقبال

کند و راه خود را به سوی هر چه می نماید. رفرمیسم راست و چپ را افشاء و طر دمی

 شدن، هر چه بین اللمللی تر شدن و هر چه نیرومندتر شدن هموارسراسری تر 

 حاضر و حی گشایش با کارگر طبقه روز مبارزات سطح تناسبی بی مورد در سازد می

 هیچ به کارگران ها، سندیکالیست تصورات همه خالف بر اوالً  نیز مزدی کار لغو افق

م راست رفرمیس این. کنندنمی تلقی آور رعب راداری سرمایه نابودی از سخن وجه

کارگر مستولی سازد، ثانیًا محو کار های کوشد تا چنین هراسی را بر تودهمی است که

و ضربتی که هویت و محتوا و رویکرد و فرایند پراتیک ای مزدی نه اقدامی لحظه

    طبقه کارگر است.داری جنبش ضد سرمایه

مشترک ضد ای مطالبات پایهطبقه کارگر ایران به طور حی و حاضر دارای یک 

است، ضرورت اعمال قدرت متحد و سراسری برای تحمیل این مطالبات داری سرمایه

کارگر به استثماری های بر بورژوازی، اهمیت حیاتی تعمیق هر چه بیشتر آگاهی توده

شوند و به ریشه کلیه بی حقوقیها، ستمکشیها، گرسنگیها و فقر و فالکتی که می که

نند، ضرورت آگاهی هر چه ژرف تر آنها نسبت به قدرت متحد جمعی و کمی تحمل

طبقاتی خود، اهمیت دخالت هر چه وسیع تر و هر چه نافذتر و خالق تر آحاد 
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کارگران در مبارزه طبقاتی و ضرورت تدارک آنها برای تسویه حساب با کل نظام 

بی سراسری و بشرستیز سرمایه داری، همه و همه موضوعاتی هستند که سازمانیا

را به عنوان تنها راه حصول موفقیت، خواه در کوتاه مدت و داری شورائی ضد سرمایه

 خواه به صورت استراتژیک و درازمدت در پیش روی طبقه کارگر قرار داده و قرار

دهد. برای رسیدن به این هدف باید در هر کارخانه و هر کارگاه و هر مرکز کار و می

متشکل گردید و باید به طور همزمان داری ضد سرمایهای ایهتولید حول مطالبات پ

برای پیوند زدن همه این تشکلها با هم و یکی شدن آنها در درون یک تشکل واحد 

سراسری طبقاتی پیکار کرد. کلیه افراد، محافل، گروهها، شوراها، اتحادها، سازمان ها، 

مامی محافل و احزاب و شوراها و گویند، تمی و احزاب که جز این به کارگرانها کمیته

به » آموزند، که هر روز می افرادی که به کارگران درس اجماع و توافق با بورژوازی

مافیائی های کنند، که به شیوهمی برای توده کارگر نسخه پیچیای تازه« سوی حزب

ا در برای ایجاد تفرقه در صفوف فعالین کارگری و دزدیدن این و آن کارگر و نهادن آنه

نمایند، که هر روز از باالی سر کارگران اتحاد عمل و می ویترین حزب خود تقال

بافند، سوای دشمنی آگاهانه یا ناآگاهانه با جنبش می به همها شورای همکاری فرقه

  کنند. نمی کارگری هیچ کار دیگری

و سراسری طبقه کارگر داری دشمنی با تشکل ضدسرمایه نوع یک مورد از این

، «بهمن شفیق» و « یداهلل خسروشاهی» است که اخیراً به امضاء دو نفر، ای وشتهن

بر روی « داری ضد سرمایهنقد پیش نویس منشور تشکل سراسری در » تحت عنوان 

اینترنتی درج گردیده است. من در اینجا به بررسی محتوای های شماری از سایت

 الزم را  نکته مهم دو یادآوری کار نای شروع از قبل اما پردازم،مینوشته مذکور 

 .بینممی

 تشویقمتن نیست. آنچه مرا به این کار  آن نویسندگان به پاسخ مطلقاً  من هدف  .1

مخرب  آشنایهای صرفاً خطر رفرمیسم راست سندیکالیستی و آموزهنماید می
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ی برای جنبش کارگری ایران است. چپ و سوسیالیسم بورژوائ یسمناسیونال

و همانندان در این جنبش وجود واقعی ندارند اما آنچه بر  «شفیق » و  «اهیخسروش»

متمادی توسط ناسیونالیسم های زبان آنان جاری است چیزی است که در طول دهه

چپ و رفرمیسم سندیکالیستی حداقل در میان بخشی از فعالین جنبش کارگری 

یست. منظور، کالبدشکافی باز ترویج و پراتیک گردیده است. بحث مطلقاً بر سر اینان ن

 .است هم بیشتر و عمیق تر رفرمیسم ضد کارگری و ضد سوسیالیستی راست و چپ 

که نوشته مورد انتقاد آنان چند سال پیش توسط اند . نویسندگان مطلب باال مدعی2

از فعالین کارگری به عنوان پیش نویس برای بحث فیمابین خودشان ای یک یا عده

سازمانیابی طبقه کارگر تهیه شده است. ما فرض را بر صحت حرف  حول چند و چون

گردد. معنای متعارف پیش می گذاریم. در اینجا سؤاالت مهم زیادی مطرحمی آقایان

نویس این است که فردی عهده دار تهیه یک طرح اولیه برای بحث و نظرخواهی و 

تهیه کننده متن گردد. بسیار عادی است که حتی می مشاوره در میان یک جمع

شخصاً در جریان گفتگوها و شور و مشورتها چه بسا بیش از دیگران در کار اصالح و 

تکمیل و نقد و بررسی مفاد آن فعال باشد. اگر گفتگو کنندگان انسانهای واقعی زمینی 

دخالتگر و دردمند در پروسه پیشبرد طرح باشند، در تمامی طول تبادل نظر، اساس 

حرفهای همدیگر، تعمق بیشتر، همفکری ژرف تر، کسب آگاهی  کار را بر شنیدن

دهند. در طی این فرایند، آنچه هنوز به صورت پیش می افزون تر و نظیر این امور قرار

نویس مطرح است نه مبنای کار مشترک است و نه به نحو اولی شالوده چالش و جدال 

ت کنیم. بر اساس در سطح عمومی و اجتماعی است. حال خوب به سیر ماجرا دق

ادعای این آقایان چند سال پیش چنین پیش نویسی با هدف گشایش گفتگو پیرامون 

تهیه شده است. این سند در هیچ کجای دنیا انتشار بیرونی ای تنظیم یک سند پایه

پیدا نکرده است. هیچ فردی یا افرادی در هیچ جا پیرامون سرنوشت آن هیچ اظهار 

لوم نیست که تهیه کنندگان پروسه تکمیل آن را دنبال کرده نظری نکرده اند. هیچ مع
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یا نکرده اند. اینکه تغییرات حاصل از پروسه نقد و بررسی چه بوده است نیز هیچ 

انعکاسی در هیچ کجا نیافته است. اولین سؤال این است که این آقایان با چه کسی و 

)؟!( آنان پیداست که فعالین کنند؟ از پیشگفتارمی برخوردها با نظرات کدامین انسان

و برای محو کار مزدی را مورد نظر دارند. اما این فعالین به طور حی داری ضد سرمایه

 و نشانیها مشخص، کامالً  امضای با را سند و کتاب و مقاله شمار بیشترین  و حاضر

 غیرفارسی حدودی تا و زبان فارسی اینترنتیهای سایت روی بر معینهای رسم و اسم

شود. معنای کار این دو نمی سند همانگونه که گفتیم در هیچ جا یافت این. دارند زبان

نفر چیست؟ سؤال دوم این است که در عرف کدام طبقه اجتماعی است که پیش 

 انتقاد و نقد مبنای را کارگری فعالین از افرادی اندرونی و خصوصی های نویس

بیراه علیه آنها قرار  و بد انداختن راه و  اجتماعی و بیرونی سطح در آنان حرفهای

 دهند؟ سؤال سوم اینکه تکلیف ابتدائی ترین معیارهای اخالق بشری در این گذر چه

شود و توجیه این دو آدم برای اقدام خود چیست؟ پرسش بعدتر اینکه باالخره چه می

نین شده است؟ چه حادثه خاصی به وقوع پیوسته است که این آدمها را به ارتکاب چ

     کارهای نادرست و خالف موازین اخالقی سمت داده است؟

 منتقدین و منشور ضد سرمایه داری

رویم. نخستین کالم آنان این می با یادآوری نکات فوق به سراغ محتوای نوشته آقایان

 نظام را کارگر  و سیه روزیهای طبقهها است که نباید علت اصلی همه ستمکشی

نظام » نویسند: می ، صریح و بی نیاز از هر تعبیرساده بسیار آنان !!!دانستداری سرمایه

طبقه کارگر های و سیه روزیها در همه جا علت اصلی تمام ستمکشیداری سرمایه

توضیح مکمل آنها در همین رابطه این است که به طور مثال نابرابری حقوقی «. نیست

مزدی ندارد!! به همین سیاق میان زنان و مردان در ایران ربطی به نظام بردگی 

شود ریشه در می کارگر اعمالهای بسیاری از اشکال دیگر ستم در جامعه که بر توده

 بینانه واقع نظام این  دارد و نسبت دادن آنها بهداری پیشاسرمایههای بقایای نظام
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 از زدرا سالیان که زیرا است آشنا بسیار ایران کارگر طبقه برای حرف این!!! باشدنمی

و به ویژه مرزبانان فداکار ناسیونالیسم چپ یا « حزب توده»یه پردازان نظر طیف سوی

شود. یک می در گوش آنان زمزمه شده و« صنعت مستقل ملی» عاشقان سینه چاک 

سیاسی و های قرن تمام به آنان گفته شده است که دیکتاتوری و خفقان و بی حقوقی

کنند، نه از وجود می یر مصائبی که تحملتبعیضات ناروای جنسی و قومی و سا

 بلکه از کمبود رشد صنعتی و انکشاف ناکافی کاپیتالیستی جامعه نشأتداری سرمایه

ها، انواع مائوئیست « رحیم زاده اسکوئی » ها، «محیط » ها، « علمداری » گیرد. می

« سازنده »  و« آبادگر» ها، جمعیت کالن اقتصاددانان دوم خردادی و انبوه همقطاران 

فکری های آنها به طور مرتب در گذشته و حال با کمک از همه امکانات و زرادخانه

در ذهن فعالین ها طبقاتی خود برای کشت و بارورکردن هر چه بیشتر این خرافه

و اند کنند. این آقایان بسیار دیر وارد میدان شدهمی واند کارگری تالش کرده

زی به کار آنان باقی نگذاشته اند. اما ببینیم واقعیت همقطاران آنها جای هیچ نیا

 نیروی فروش و خرید رابطه یاداری سرمایه تولید شیوه که است دیرزمانی  چیست؟

 قاره 5 کجای هیچ در. کندمی تعیین را حاضر جهان کل در مسلط تولید شیوه کار،

 مسلط سباتمنا صورت بهداری پیشاسرمایه اجتماعی و اقتصادی مناسبات دنیا،

دهد. بر عکس در کلیه جوامع موجود کار نمی ی کشورها به حیات خود ادامهاجتماع

مزدی است که این نقش را دارا است و طبقه بورژوازی است که طبقه مسلط اقتصادی 

دهد. معنای تسلط یک شیوه تولیدی معین در یک جامعه و می و سیاسی را تشکیل

ی بر کار مزدی، از منظر ماتریالیسم پراتیک و در بحث خاص ما، شیوه تولید مبتن

خود یک شکل تضادآمیز تکامل داری انقالبی موضوعی بسیار شفاف است. نظام سرمایه

اجتماعی روند کار در تاریخ است و درست بر همین پایه، بقایای پوسیده مناسبات 

درون آن توان در می اقتصادی و اجتماعی ناشی از شکلهای پیشین تولید را عموماً

مشاهده کرد. نکته اساسی در اینجا این است که کلیه این مناسبات خواه در هیأت 
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کنکرت اقتصادی و خواه در قالب مراودات اخالقی، موازین حقوقی، فرهنگ، عادات، 

سنن و غیره اواًل در درون ارگانیسم حیات اجتماعی نظام مسلط پروسه انحالل خود را 

گردند و ثانیًا همه جا به مثابه مییا در آن منحل با آن همساز کنند و می طی

و ابزار مورد نیاز بازتولید نظم تولیدی و سیاسی و اجتماعی ها راهکارها، مکانیسم

گوید: می شوند. مارکس در باره فرایند این اضمحالل یا انحاللمی حاکم به کار گرفته

غلبه دارد و مناسبات ا هدر همه شکلهای جامعه یک نوع خاص تولید بر سایر شکل» 

 عامای گذارد. پس ما به زمینهمی این نوع خاص، بر سایر مناسبات تولیدی تأثیر

گیرند. به عبارت دیگر هر می رسیم که همه رنگها در آن شناورند و از آن مایهمی

خاصی است که در آن مادیت های جوی تعیین کننده وزن مخصوص تمامی هستی

نماید که به می کند و اضافهمی ین رابطه به مثالهای معینی اشارهاو در هم«. یافته اند

طور مثال خود سرمایه در قرون وسطی هنگامی که جنبه سرمایه پولی محض نداشت 

کرد، کاماًل تحت تأثیر خصلت مالکیت می و به شکل ابزارهای تولیدی پیشه وری عمل

گردد. در اینجا می محقق دقیقاً عکس اینداری ارضی بود، اما در جامعه سرمایه

گیرد. می آید و زیر سلطه سرمایه قرارمی از صنعت درای کشاورزی به صورت شاخه

اجاره زمین با فروپاشی نظام فئودالی تحت حاکمیت عنصر اجتماعی ایجاد شده در 

 بدل موهوم و معنا بیای پدیده به سرمایه بدون و  گیردمی شرائط تاریخی قرار

 . گرددمی

آنچه که مارکس در باره سرنوشت عناصر اقتصادی تولید کهن در ساختار حیات  همه

فرهنگی، حقوقی و اشکال های گوید دقیقًا در مورد پس ماندهمی شیوه تولید مسلط

کند. بورژوازی ایران همسان بورژوازی بسیاری از جوامع می نظم سیاسی آنها نیز صدق

بشری را به عنوان یک ساختار قدرت سیاسی دیگر دنیا، دیکتاتوری هار پلیسی و ضد 

حاضر و آماده از طبقه مسلط سلف خود و از مناسبات اجتماعی دوران قبل به ارث 

جنبش » برد. اما این دیکتاتوری اوالً در تمامی طول سالهای بعد از واقعه موسوم به 
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و  تا وقوع اصالحات ارضی، ارگان اعمال قدرت بخشی از سرمایه جهانی« مشروطیت

بورژوازی ایرانی شریک آن، در پیشبرد پروسه انکشاف کاپیتالیستی جامعه بود و ثانیًا 

خورشیدی به این سوی در همه وجوه و به صورت جامع االطراف،  40از شروع دهه 

نهاد اعمال قدرت سیاسی و برنامه ریزی نطم اقتصادی و حقوقی و فرهنگی و 

دوری بوده است. جدا کردن دولت بورژوازی اجتماعی کل امور جامعه مبتنی بر کار مز

از واقعیت ساختار اجتماعی مناسبات کار مزدوری به بهانه توسل این دولت به 

های دیکتاتوری و تحت این بهانه که دیکتاتوری در شرائط استیالی نظام

وجود داشته است، سوای وارونه پردازی حقایق توسط نمایندگان داری پیشاسرمایه

ی سرمایه برای هل دادن کارگران به سوی رژیم ستیزی فراطبقاتی و سیاسی و فکر

 هیچ اسم و رسم دیگری ندارد.داری انصراف آنان از مبارزه طبقاتی ضد سرمایه

همه بی حقوقیهای کارگران » نویسندگان مطلب در تأیید ادعای خود مبنی بر اینکه 

نسی و معضل ستمکشی به موضوع تبعیضات ج«!! نیستداری ناشی از نظام سرمایه

زنان در جامعه ایران اشاره کرده اند. از نگاه آنان بنیاد این بی حقوقی و نابرابری ربطی 

ندارد!!! این تبعیضات پیش از پیدایش و تسلط بردگی مزدی داری به نظام سرمایه

اشتباه است!!! مقدم بر داری وجود داشته است. به همین دلیل انتساب آنها به سرمایه

ها چیز باید از این آقایان پرسید که طبقه کارگر ایران در کارزار علیه این ستمکشیهر 

و جنایات باید کدامین مناسبات اجتماعی، کدام قدرت سیاسی و کدام ساختار حقوقی 

مدفون فئودالیسم را از های و مدنی را آماج تعرض خود قرار دهد؟ آیا باید سنگواره

اید و در برهوت ماوراء جهان مادی موجود با شاه عمق گورستانهای تاریخ نبش نم

عباس صفوی و نادر افشار و ناصرالدین قاجار و شیخ خزعل خوزستانی وارد مصاف 

زن ها طبقاتی گردد؟! دولت یا دولت هائی که با سالح سنگسار و حمام خون، میلیون

کدام طبقه  سازند، دولتمی ایرانی و افغانی و... را به رعایت حجاب اسالمی مجبور

 اجتماعی هستند و سازمان نظم سیاسی و اقتصادی کدام شیوه تولید را نمایندگی
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کنند؟ مسأله را کمی عمیق تر و دقیق تر بکاویم. بر اساس آمارها هم اکنون حدود می

 هفت در روزانه خانگی کار به مجبور  «خانه دار» میلیون زن ایرانی زیر نام  17

جمعیت زنان اگر از کلیه کارهای شاق و  این. هستندها هآشپزخان وها خانه پستوی

میلیون انسان  7میلیون کودک یا  7جانفرسای دیگر آنها چشم پوشیم، فقط حدود 

ارتش ذخیره کار سرمایه را به صورت مفت و بدون دریافت هیچ دیناری از هیچ نهادی 

مراقبت و پرورش کنند. با یک حساب بسیار ساده سرانگشتی اگر هزینه می نگهداری

این کودکان را حتی با بهای نیروی کار شبه رایگان رایج در جامعه ما حساب کنیم 

آورد و اگر این رقم را به هزینه می میلیارد تومان در سال سر در 1200رقمی حدود 

تریلیون تومان در  2مورد نیاز مراقبت آنها اضافه نمائیم به های اجاره بهای مهدکودک

 باال مبلغ معادل  اهد شد. به این ترتیب کار خانگی این زنان در هر سالسال بالغ خو

 سرمایه سود بر میزان همان به و دهدمی کاهش را اجتماعی سرمایه بازتولید هزینه

 جامعه در امروز و است تاریخ گذشته ادوار پدیده خانگی کار. افزایدمی داران

کاهش های رین اهرممؤثرت از یکی انعنو به مشابه جوامع همه و ایرانداری سرمایه

های هزینه انباشت و افزایش ارقام سود مورد استفاده صاحبان سرمایه و دولت

گیرد. مطابق آمارها در کشور فیلیپین ساعات کار خانگی زنان به می قرارداری سرمایه

یشه ر» شود. سؤال هر کارگر آگاه یا نیمه آگاه از کاشفان می ساعت در هفته بالغ 70

این است که اواًل « در بقایای مناسبات عهد باستان و پیشاسرمایه داریها سیه روزی

 ارقام نجومی سودجوئی حاصل از استثمار این جمعیت عظیم زنان در دنیا به کجا

گیرد؟ ثانیًا می رود؟ و در خدمت بازتولید کدام شیوه تولید و نظام اجتماعی قرارمی

مبارزه علیه این مظالم بشرستیز باید کدامین نظام و دولت  اینکه طبقه کارگر ایران در

کدام طبقه اجتماعی را آماج ستیز طبقاتی خویش بگیرد؟ طرح این نکته که ریشه 

موجود در مناسبات بردگی مزدی نیست سخن نمایندگان فکری های همه بی حقوقی

بر گرده  بورژوازی است و هدف آن به صف کردن کارگران برای تحکیم طوق بردگی
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و برای محو کار داری خود و اجتناب از صف آرائی رادیکال در سنگر پیکار ضد سرمایه

مزدی است. نابرابری مرد و زن که مورد اشاره نویسندگان مذکور است نیز نه فقط در 

کند و می جهان کماکان بیدادداری جامعه ایران که در پیشرفته ترین جوامع سرمایه

در ها تزریق بدترین خرافهداری مناسبات پیشاسرمایههای بازماندهارجاع این بلیه به 

کارگر دنیاست. در ادامه این قسمت گوش دادن به دل نگرانی آقایان هم های مغز توده

 گویند: می بسیار شیرین است!!! آنان

طرح موضوع به شکلی که در منشور آمده است دو ایراد اساسی دارد. نخست این » 

کهنه تر طبقاتی نادیده گرفته های دارد که مبارزه علیه این بقایای نظام احتمال وجود

شود و دوم این که حتی در صورت پرداختن به این بقایا، این مبارزه به عنوان 

جای شکر برای آقایان باقی است که «!!! قلمداد شودداری خصلتاً ضد سرمایهای مبارزه

را از کارگر ایرانی سلب کرده است و ثانیًا  اوالً فشار گرسنگی مجال مزاح و نقل طنز

خواند و اال عبارت فوق برای رفع خستگی کارگران نمی هیچ کارگری نوشته آنان را

خورد. ماجرا از چه قرار است؟ منتقدین پیش نویس!!! نگرانند که می بسیار به درد

رمایه داری!!! نکند کارگر ایرانی به جای سپردن دل به ستیز با بقایای مناسبات پیشاس

و اساس کار مزدی را در سر بپرورد. چنین داری فکر مبارزه علیه استثمار سرمایه

چیزی برای آقایان بسیار ناگوار است!!! نگرانی دوم از این مهمتر است. اینکه حتی اگر 

قبول کند که کار واقعی او راه اندازی ها کارگر ایرانی زیر فشار همه توهم پراکنی

ای مناسبات پیشین است!!! باز هم در جهان واقع چیزی به عنوان جنگ با بقای

در پیش روی او نیست و الجرم راهی نخواهد داشت جز اینکه راه داری پیشاسرمایه

سنگر ضد کار مزدی را در پیش گیرد. به راستی که اینها مخاطرات مهمی هستند که 

ر این مورد با همه طنز بودنش باید پیرامون آنها هشدار داده شود!!! فرمولبندی آنان د

  بسیار دقیق است!!! 
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 تبیین رابطه کار و سرمایه

شود. پیش نویس گفته می دومین حلقه بحث آقایان به رابطه کار و سرمایه مربوط

و « کندمی کار مزدی با سرمایه در ستیز است و در جهت نابودی آن عمل» است که: 

که ماحصل آن به شرح زیر اند را مطرح نموده آنها در مقام منتقدین این عبارت نکاتی

 است :

. رابطه کار و سرمایه به خودی خود متضمن ستیز این دو نیست، زیرا بنیاد باور 1

 نیروی کار و مالکیت خصوصی استوار است. « آزاد» طبقه کارگر بر تقدس مبادله 

بقه کارگر و . این رابطه در همان حال پایه مادی اجماع و توافق روزمره میان ط2

 باشد. می طبقه سرمایه دار در پروسه خرید و فروش نیروی کار

کارگر و بورژوازی نه فقط ستیز نیست، بلکه حتی های . جدال روزمره میان توده3

 آنان هم ندارد.داری هیچ ربطی به فرایند مبارزه طبقاتی ضد سرمایه

 این نظام فقط در صورتی شکلو برای نابودی داری . مبارزه پرولتاریا علیه سرمایه4

و اعتقادات همگانی طبقه کارگر به طبیعی بودن و جاودانگی ها گیرد که اندیشهمی

 دچار تزلزل و زوال گردد. داری سرمایه

 به نگاه نوع چهارچوب در و « پیش نویس» آنچه اینان در این بخش از نوشته، در نقد 

لبندی و جمعبست دید فرمو  صریح بسیار اند، نموده مطرح سرمایه، و کار میان رابطه

و راهبردهائی است که در طول قرن بیستم به جنبش کارگری ها و دریافت ها، تحلیل

تزریق و بر آن تحمیل شده است و همین نوع تبیین از مسائل مبارزه طبقاتی میان 

 تحمل غیرقابل و هولناک موقعیت  تحمیل در خود سهم پرولتاریا و بورژوازی، به

آنان را های کارگر دنیا نقش جدی ایفاء کرده است. بند بند گفتههای توده بر ونیکن

و در دل دنیای واقعی مبارزه طبقاتی مورد کندوکاو ها در خارج از مدار فرمولبندی

 قرار دهیم. اولین حرف آنها این است که: 
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نیست.  تضاد بین کار مزدی و سرمایه به خودی خود به معنای ستیز بین این دو» 

یابد که مناسبات می گیرد و قواممی در شرائط تاریخی معینی شکلداری سرمایه

تکامل یافته است که مبادله آزاد بین کارگر و ای مبتنی بر مالکیت خصوصی به درجه

سرمایه دار جای تمام اشکال کهن بهره کشی و استثمار را گرفته باشد. این آزادی در 

ان در این عمل اجتماعی بعنوان نظم طبیعی امور جلوه مبادله در نظر شرکت کنندگ

رایج در های شود و دارای قدرت خدشه ناپذیری است که همه عادات و سنتمی گر

باورها و اعتقادات مردم از آن برخوردارند. تنها در جریان تعرض مداوم سرمایه برای 

 گران شکلراندن دستمزد به زیر ارزش واقعی نیروی کار است که مقاومت کار

 «!!!گیردمی

عبارات باال نه فقط مبین نگاه ماتریالیسم پراتیک به رابطه میان باورها و پراتیک 

اجتماعی انسانها یا طبقات اجتماعی نیست، نه تنها نقیض تجارب زنده مبارزه طبقاتی 

ایدالیستی نیز هست. بر های کارگران دنیا است که اساساً پر از تناقض و پراکنده بافی

کارگر است که وجود طبقاتی، های ساس گفته این آقایان، باورها و معتقدات تودها

دهد!! و نه واقعیت زندگی و کار و می رویکرد و نوع ابراز حیات اجتماعی آنها را شکل

مبارزه و های استثمار و هستی اجتماعی آنها که بستر همه رویکردها و بازگشای زمینه

گردد. می افته این مبارزه برای تغییر کل وضعیت موجودبالندگی آگاهانه و سازمان ی

کارگر در اینجا موجودی است که از یکسوی در زنجیر اعتقاد به تقدس مبادله آزاد 

نیروی کار و مالکیت خصوصی دارای هیچ ستیزی با سرمایه نیست!!! از سوی دیگر 

 سرمایه دار پائین رفتن دستمزد وی از بهای واقعی نیروی کار موجب جدال او با

 گردد، یعنی اینکه ظاهراً هاله تقدس مالکیت خصوصی را تا حدودی از هممی

پاشد، با این وجود باور عمیق به مقدسات سرمایه همچنان راه هر نوع ستیز با نظام می

سازد و سرانجام اینکه چرخش او به سمت ریل ستیز می را بر روی او سدداری سرمایه

و اعتقادات رجوع کند و این ها است که باز هم به دنیای اندیشهبا سرمایه نیازمند آن 
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بار به جای سلسله باورهای سرشته از قداست مالکیت خصوصی، نوع نقیض آنها را به 

 سازد!! داری شکلی و از کسانی وام گیرد، تا این وام را دستمایه مبارزه با سرمایه

اعتقادات هستند که بنیان هر رویکرد  وها کنیم که اواًل در همه جا اندیشهمی مشاهده

سازند. هم توافق و اجماع طبقه کارگر با طبقه سرمایه دار می و پراتیک را استوار

بعنوان شکل طبیعی و سیره عام مواجهه این دو قطب!!! و هم ستیز اولی علیه دومی 

آری هر به صورت یک پدیده نامأنوس با روند عادی کار و زندگی و استثمار کارگران!!! 

کنند!!! ثانیًا می و باورها استخراجها دوتا حالت، بنیاد هستی خود را از دنیای اندیشه

این دو فرایند از بیخ و بن با هم بیگانه و ابوابجمعی دو جهان ناآشنا با هم هستند!!! 

شود و هیچ منشأ و می از بطن یک جهان ویژه افکار متولدداری مبارزه ضد سرمایه

اندرون جنبش جاری طبقه کارگر که به زعم آقایان یک مبارزه بورژوائی!! و در ای مایه

 صادره احکام وها تئوری مفصلبندی اینها. ندارد است از سرشت اجماع و توافق!!!

 کدامند؟ها واقعیت اما. است سرمایه و کار میان رابطه تبیین در!! نویس پیش منتقدین

این مسائل چیست و تاریخ مبارزه  از کارگر بقهط انقالبی و رادیکال ماتریالیستی درک

 گوید؟ می طبقاتی در این گذر چه

تقدس مالکیت خصوصی کاپیتالیستی پدیده منبعث از رابطه خرید و فروش نیروی 

کار و تبخیر ایدئولوژیک پیش شرطها و ملزومات بازتولید سرمایه است. این افکار و 

که بورژوازی طبقه مسلط جوامع و جهان  باورها در جهان موجود تسلط دارند، زیرا

دهد، اما این فقط یک رویه حقیقت است. رویه دیگر آن موقعیت می حاضر را تشکیل

کارگر با سرمایه و های طبقه کارگر در نظام سرمایه داری، ستیز اجتناب ناپذیر توده

رسته از فراهای الجرم جدال غیرقابل گریز آنها با همان باورها، معتقدات و اندیشه

وجود کار مزدوری است. فروشنده نیروی کار در اساس هستی اجتماعی خود با 

سرمایه در تضاد است. به این دلیل مشخص که هستی سرمایه بر سقوط او از هستی 

خویش پایه گذاری شده است. سرمایه کار پرداخت نشده کارگر است و بنیاد بالندگی، 
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ولید و سودآوری اش بر تعمیق هر چه افزونتر انباشت، خودگستری و بازتولید شرائط ت

استثمار کارگر قرار دارد. درست به همان گونه که کلیه قرارها، قراردادها، ساختار 

حقوق، قانونیت، مدنیت، سیاست و همه چیز متناظر با سودآوری اش نیز بر سقوط 

تواند علیه ینم کارگر از ابتدائی ترین حقوق انسانی استوار است. کارگرهای ژرف توده

سرمایه مبارزه نکند، اما مبارزه او در مراحل مختلف و در سراسر مارپیچ حیات و 

 میان ستیزتواند یکسان باشد. صرف نمی پروسه تکامل خود نیز یکسان نیست و اساساً

 و یافته سازمان نیرومند جنبش یک حاضر و حی وجود متضمن سرمایه و مزدی کار

آغاز یا در بیشتر شرائط نیست. اما این ستیر  همان در زدیم کار ضد دار افق و آگاه

الزم برای بالندگی های و زمینهها وجود دارد، در همه جا جریان دارد، از همه ظرفیت

و احراز همه تعینات باال برخوردار است. از همه مهم تر و اساسی تر فقط همین ستیز 

یرومند شود، سازمان ن گردد، دار افق شود، آگاه ببالد، باید که است جنبش همین یا 

 به یابد و باالخره خود را برای جنگ آخر با بورژوازی آماده سازد و این جنگ را 

 به رسا هم بسیار اما کوتاه بسیار را مسأله همین کمونیست، مانیفست. برساند پیروزی

 را خود تکامل و رشد گوناگون مراحل پرولتاریا ». است کرده جمعبندی شکل این

 « گرددمی ارزه اش بر ضد بورژوازی با زندگی اش آغازمب. پیمایدیم

 با کار مبادله آزادی اصل و خصوصی مالکیت که گویندمی نویس پیش منتقدین 

 قدرت این و!!! است کارگر باور در اجتماعی ناپذیر خدشه قدرت یک دارای سرمایه،

نس یعنی ج همین از اام خود متضاد طبیعی قدرت یک با فقط ناپذیر خدشه طبیعی

تواند دچار آسیب شود. می قدرت تفکر، باور و ایمان به بی قداستی مالکیت خصوصی

گذارد. تاریخ را اساساً در نمی این حرف هیچ جائی برای مبارزه طبقاتی مادی باقی

نماید. در همه جا می و فرایند مبارزه میان افکار متضاد خالصهها نقش آفرینی اندیشه

بیند و هر نوع تغییر در می امی سیر تحوالت تاریخی جهان، افکار و باورها راو در تم

کند. افکار می ماوراء هستی آنها تلقیهای زندگی انسانها را حاصل دخالت اندیشه
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پندارد. در می خوب را بانی سعادت بشر و اعتقادات بد را مسبب سیه روزی آدمها

نیستند که در پراتیک حیات اجتماعی و کار و  چشم انداز رو به روی این نگاه انسانها

و اعتقاداتند که ها سازند، بالعکس همه جا اندیشهمی تولید خویش افکار و باورها را

کنند. در بخش دیگری از می سرنوشت زندگی و کار و هست و نیست آدمها را تعیین

دمت حلق آویز همین نوشته نشان خواهیم داد که چرا این نوع نگاه از بیخ و بن در خ

ساختن جنبش کارگری بین المللی به دار اندیشه پردازیهای طبقات دیگر است. 

چگونه تاریخاً این نقش را بازی کرده است و چرا همه جا در خدمت سالخی جنبش 

 طبقه کارگر و سوسیالیسم لغو کار مزدی کارگران بوده است. داری ضد سرمایه

ر تاریخًا فشار سنگین باورها، عقاید، فرهنگ، کارگهای توضیح واضحات است که توده

سنن و افکار طبقه مسلط را به سخت ترین شکل بر سینه تفکر یا نوع تلقی و انتظار و 

رویکرد خود لمس کرده اند، اما این امر هیچگاه و در هیچ کجا مانع مبارزه و خیزش 

های بی حقوقیو ها و علیه مظالم و ستمکشیداری کارگران علیه استثمار سرمایه

ناشی از وجود این نظام نگردیده است. حدود و ثغور مبارزات آنان توسط دستگاه 

سنجش ابعاد ایمان و تعبد به مالکیت خصوصی تعیین و تحدید نشده است. آنچه 

کارگران و مارپیچ انکشاف، شکوفائی، بلوغ و نیرومندی ضد های و جنبشها خیزش

» ه است نه باورهای سخت جان تقدس مبادله کار مزدی این جنبشها را سد ساخت

نیروی کار که دو تیغه تیز قیچی دیکتاتوری و سرکوب سرمایه از یک سوی و « آزاد

رفرمیسم راست سندیکالیستی از سوی دیگر بوده است. رویکرد اخیر یعنی 

سندیکالیسم نیز نه بستر طبیعی ابراز وجود و مبارزه و تقابل طبقه کارگر با بورژوازی 

که کامالً بالعکس حاصل فشار سهمگین ائتالف میان گرایشی در درون طبقه کارگر و 

کارگر های بورژوازی، بر رویکرد عام و گسترده جنبش کارگری جهانی بوده است. توده

و اند مبارزه کردهداری دنیا در تمامی تاریخ حیات خود از آغاز تا امروز علیه سرمایه

ها، افکار و ایدئولوژی طبقه مسلط نیز سوای همین پروسه گسست آنان از خرافه 
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مبارزه جاری و همین جنبش روزمره علیه بورژوازی هیچ بستر و میدان دیگری ندارد. 

 که است گردیده خارج داری این مبارزه در شرائطی از ریل واقعی ضد سرمایه

 شرائط از استفاده با بورژوائی سوسیالیسم از شکل آن و این یا چپ و راست رفرمیسم

    اریخی خاص قادر به تسلط بر آن گردیده است.ت

تاریخ قرن شانزدهم به این سوی به همان سیاق که تاریخ رشد و تکوین و انکشاف و 

کارگر جهان علیه استثمار های بر دنیاست تاریخ مبارزه تودهداری تسلط نظام سرمایه

ین قیام کارگران فلورانس این نظام نیر هست. نخستهای و بی حقوقیها و ستمکشی

حقوق سیاسی و باالخره ای برای افزایش دستمزد و سپس بسط مطالبات خود به پاره

تدارک استقرار یک سازمان سیاسی متشکل از کارگران برای برنامه ریزی و اداره تولید 

در هیچ کجای جهان داری در شرائطی رخ داده است که هنوز شیوه تولید سرمایه

ماه  5لید مسلط نبوده است. در طول قرن شانزدهم نیز کارگرانی که حتی شیوه تو

 برای انداختند، کار از فرانسههای نساجی و ها تمام، چرخ تولید و کار را در چاپخانه

 منتقدین. نکردند مراجعه خصوصی مالکیت تقدس «نگهبان شورای » به خود کار

سه اعتبار و قداست پرو هنوز انزم آن در که شوند مدعی توانندمی البته نویس پیش

اصل مبادله آزاد نیروی کار جهانشمول نبوده است!! اما هیچ کارگری در هیچ کجای 

دنیا تا حال نشنیده است که کموناردها در روز پیش از شروع قیام تاریخی خویش، 

 نیروی آزاد مبادله و  برای یافتن فتوای انطباق قیام با حریم تقدس مالکیت خصوصی

کارگر دنیا علیه استثمار و های تاده باشند!!! چند قرن است که تودهاف جستجو به کار

کنند و همین مبارزه است که مارکس حتی می مبارزهداری جنایات نظام سرمایه

کند. او در رابطه با جنبش می اشکال بسیار نازل آن را نیز به مبارزه علیه سرمایه تعبیر

 گوید:می «جنبش لودیسم» انگلیس موسوم به ابزارشکنی قرن هجدهم کارگران 

علیه این علیه خود وسیله کار یعنی  از زمان استقرار ماشینیسم است که کارگر» 

علیه این شکل مشخص وسیله به مبارزه برخاسته است. کارگر  شکل وجودی سرمایه
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 که عصیان استداری تولید، به مثابه بنیان مادی شیوه تولید سرمایه

 است(. من از تأکید ) « کندمی

اوضاع اقتصادی ابتدا توده مردم "نویسد : می "فقر فلسفه"مارکس در جای دیگر در 

کشور را به کارگر تبدیل کرد. سلطه سرمایه برای این توده موقعیتی مشترک و 

اما نه  است علیه سرمایه،ای این توده طبقهمنافعی مشترک آفریده است. بنابراین، 

شود و خود را به می . در جریان مبارزه است ... که این توده متحدبرای خودای طبقه

 )تاکید از من است(.  "کند.می یک طبقه برای خود تبدیل

سازد پس در شناخت می اگر هستی طبقاتی و اجتماعی انسانها است که افکار آنها را

رجوع کرد. او از معیارها و مبانی این تفکر باید به شرائط کار و استثمار و زندگی کارگر 

همه سو در محاصره باورها، تلقینات و افکار متناظر با تقدس مالکیت خصوصی قرار 

دارد، بهای نیروی کار را زیر فشار باژگونه پردازیهای فکری و عقیدتی ناشی از 

را با شالق داری کند، دولت سرمایهمی مناسبات کار مزدوری، بهای کار خود تلقی

 القاء او ذهن در جامعه ها، به عنوان نماینده منافع عام همین وارونه پردازی 

 را سرمایه قوانین تمامی است، اطالع بی الزم و اضافی کار چون و چند از. نمایندمی

 هزاران و کنندمی تن بر اجتماعی معتبر قراردادهای لباس او نگاه کش سینه در

ی فکر و ذهن رو و سر بر نروتی و سیستماتیک طور به را دست این از دیگرهای خرافه

پاشند. همه اینها با حداکثر غلظت، وسعت، ضخامت و استحکام او را در محاصره می او

 خود دارند اما فشار استثمار، گرسنگی، بی مسکنی و همه مصائب دیگر زندگی او را وا

اعتقادی پیرامون خویش های ذهنی و رشتههای دارد که بر تمامی این تافتهمی

کشد و علیه آنها دست به عصیان بزند. مثل روز روش است که او در بسیاری شمشیر ب

از موارد و در غالب مراحل پیکار طبقاتی خود چند و چون جایگزینی جامعه حاضر با 

نوع دیگری از زندگی اجتماعی و انسانی را هم اندیشه نکرده است. در باره چگونگی 

طبقاتی برای داشتن آن افق و مهمتر از  عبور از این وضعیت و احراز آمادگی و توان
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آن توان تغییر کل این عینیت ما به تفصیل در جاهای دیگر صحبت کرده ایم. در 

کنیم. اول اینکه کارگر برای سردادن فریاد اعتراض و مبارزه می اینجا دو نکته را تأکید

هادهای از نداری و جنایات سرمایهها متحد جمعی خود علیه استثمار و بی حقوقی

کند و نمی نیروی کار کسب اجازه« آزاد» پاسدار حرمت مالکیت خصوصی و مبادله 

دوم اینکه این مبارزه او در هر سطح منوط به اینکه زیر فشار اشغال رفرمیسم راست 

 که نکنیم فراموش. استداری سرمایه مناسبات علیهای مبارزه سندیکالیستی نباشد، 

و اعتراضات کارگری اروپا ها اهده خیزشمش با نوزدهم قرن نیمه سالهای در مارکس

   اعالم داشت که: 

اینجا نیازی نیست توضیح بدهم که بخش بزرگی از پرولتاریای انگلیسی و فرانسوی » 

کوشند تا این آگاهی را می و پیگیرانهاند هم اکنون از وظیفه تاریخی خویش آگاه شده

 ( مقدس ادهخانو)   «به سوی روشنی تام پیش ببرند

گویند: رابطه کار و سرمایه، پایه مادی اجماع و توافق می مدعیان نقد پیش نویس!!!

روزمره میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار در پروسه خرید و فروش نیروی کار 

است. این حرف اساساً و به طور واقعی حرف دل بورژوازی است و درست همان چیزی 

ل تکوین، انکشاف و تسلط خود با بهره مراح همه در داریسرمایه نظام که  است

های گیری از موقعیت مسلط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیک و زرادخانه

عظیم تبلیغاتی و نظامی خود کوشیده است تا بر سینه اندیشه و ذهن و زندگی 

ا که به منوال اساسًا و تا آنج«!! اجماع و توافق» کارگر تلنبار سازد. های اجتماعی توده

گردد برایند جبری می طبیعی متناظر با سرشت رابطه خرید و فروش نیروی کار بر

در سطح کاماًل داری یک جدال ریشه دار الینحل میان طبقه کارگر و نظام سرمایه

معینی از آرایش قوای طبقاتی است. کارگر خواستار دستمزد هر چه بیشتر، شرائط کار 

اعی هر چه افزون تر، آزادیهای سیاسی هر چه دامنه دارتر، هر چه بهتر، رفاه اجتم

ر شکاف طبقاتی و در همین راستا ولو به ی هر چه امن تر، کاهش هر چه بیشتزندگ
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صورت خام و بدون بیان منسجم اندیشوار خواستار نوعی جامعه و جهان و مناسبات 

استثمار شونده زیستی بدون استثمار و ستمکشی و بدون وجود طبقات استثمارگر و 

است. سرمایه دار بالعکس خواهان کاهش هر چه عمیق تر بهای نیروی کار، تنزل هر 

چه فاحش تر سطح معیشت و رفاه کارگران، هزینه هر چه پائین تر بازتولید نیروی 

و الزامات سودآوری و بازتولید سرمایه ها کار و مصمم برای تحمیل تمامی پیش شرط

. به بیان دیگر، این مسأله که حاصل کار و زحمت و مرارت کارگر استهای بر توده

کارگر تا چه حد به زندگی و سالمتی و آسایش و امنیت او و خانواده و همزنجیرانش 

اختصاص یابد و چه میزان آن سود و سرمایه طبقه سرمایه دار گردد، چیزی است که 

رگران و بورژوازی به صورت روتین و قهری محور اساسی جدال و جنگ جاری میان کا

است. توضیح مسأله به این شکل نه عبارت پردازی مکتبی و کلی بافانه که سیر واقعی 

داری مبارزات روزمره کارگران در جهان و در همه مراحل تکامل تاریخی نظام سرمایه

بر یک وضعیت خاص تقابل طبقاتی است که ای نام باژگونه«!!! توافق و اجماع » است. 

 د محصول یکی از سه فرایند زیر است : به نوبه خو

اول: سرکوب هار جنبش کارگری توسط بورژوازی، برقراری خفقان و خفه کردن هر 

صدای اعتراض کارگران و ایجاد شرائطی که هر جنب و جوش طبقه کارگر در آن 

ناممکن شود. نمایندگان سیاسی و حکام دولتی سرمایه معموالً استقرار این فضای 

در «!!! اجماع و توافق» از توحش و سرکوب را وضعیت امن و رضایت و  ساکت ناشی

 دارند. می جامعه اعالم

و اعمال قدرت این رویکرد سرمایه ساالر ضد ای دوم: تسلط رفرمیسم راست اتحادیه

مادی استقرار خود را از یکه های مبارزه طبقاتی در جنبش کارگری، وضعیتی که پایه

یمانه سرمایه جهانی در استثمار هر چه ژرف تر و مرگبارتر تازی تاتاریستی و دژخ

پرولتاریای بین المللی و از این طریق دستیابی به امکان تقلیل بسیار جزئی فشار 

کند. می استثمار بخشهای ناچیزی از طبقه کارگر در برخی جوامع معین اتخاذ و احراز
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وپای غربی و شمالی با آنچه در طول قرن بیستم میان جنبش کارگری چند کشور ار

 بورژوازی رخ داده است از این دست بوده است. 

سومین حالت نوعی آتش بس موقت اضطراری و همیشه در حال نقض میان بورژوازی 

و پرولتاریا است. شالوده این آتش بس موقت سطح حی و حاضر آرایش قوای طبقاتی 

هم طبقه کارگر متناسب با  هر کدام از دو طبقه است. هم طبقه سرمایه دار و دولت و

 میزان تدارک و قدرت پیکار خود در پروسه جاری مبارزه طبقاتی در مقابل هم مصاف

دهند. دومی با همه توانائی بالفعل خود در تالش است تا بیشترین انتظارات ممکن می

را بر اولی تحمیل نماید و اولی بر عکس همه قوای ممکن خود را برای دفع تعرض 

گیرد. این جدال مادام که پرولتاریا قادر به ساقط نمودن می گری به کارجنبش کار

نیست داری دشمن از موقعیت مسلط سیاسی و اقتصادی و پایان دادن به بقای سرمایه

الجرم در مقاطع معین زیر فشار توازن قوای طرفین در نوعی آتش بس موقتی و 

گران از وضعیت دامنگیرشان و سازد. نارضایتی و خشم کارمی شکننده خود را ظاهر

در عالم واقع از همان رابطه کار و سرمایه با همه قوت و وسعت وجود دارد، اما عجالتًا 

قادر به پیشروی بیشتر و تعرض نیرومندتر علیه صاحبان سرمایه یا در واقع استثمار 

ه رغم و بی حقوقی ناشی از وجود این نظام نیستند و سرمایه داران نیز بداری سرمایه

کارگر به تداوم کار و تولید اضافه ارزش، باالخره از های توفیق در مجبور ساختن توده

 هیچ حالت سه این از هیچکدامهمین میزان اندک عقب نشینی خود خشنود نیستند. 

 و طبقاتی محتوای باای رابطه عنوان به سرمایه و کار  رابطه معرفی برای دلیلی

کنند. حالت اول نمی ه اساسی جامعه ارائهطبق دو میان «توافق و اجماع » اجتماعی

مبین شکست جنبش کارگری در مقابل قدرت سرکوب بورژوازی است، حالت دوم 

طبقه کارگر زیر موج تعرض داری شکست خوردن و زمینگیر شدن جنبش ضد سرمایه

رفرمیسم راست سرمایه ساالر است و حالت سوم فقط تبلور مقطعی از توازن قوای 

 رفین در یک جنگ همیشه جاری طبقاتی است. ط
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قایان در آیک مسأله مهم در اینجا کالبدشکافی طبقاتی نوع نگرشی است که این 

نمایند. بر اساس این نگرش می بحثهای خود پیرامون رابطه کار و سرمایه مطرح

 توافق و اجماع درای طبقه خود جاری مبارزه و پرولتاریا به اعتبار شرائط کار و زندگی 

است و به اعتبار آگاهی و دانشی که از جاهای دیگر و از داری ظام سرمایهن با

است ای کند طبقهمی خارج از پراتیک طبقاتی و اجتماعی خود کسبهای سرچشمه

تواند آهنگ تسخیر قدرت کند و زمام امور جامعه را به دست گیرد!!! این همان می که

سالهای پایان قرن نوزدهم تا امروز خواه در  بحثی است که سوسیال دموکراسی از

درون ساختار قدرت دولتی سرمایه و خواه در بیرون یا حاشیه آن، با طبقه کارگر در 

سران انترناسیونال های میان نهاده است. شالوده تحلیل ها، باورها و راه حل آفرینی

مصالح ساخته  دوم و احزاب سوسیال دموکرات اروپای غربی دقیقاً با همین مالط و

قادر است به انتظارات و مطالبات طبقه کارگر پاسخ داری شد. اینکه نظام سرمایه

 و نمود جستجو «توافق و اجماع » در باید را بورژوازی با پرولتاریا رابطه بنیاد گوید!! 

 و موجودیت چهارچوب در توانندمی کارگرهای توده. ساخت استوار پایه این بر

کالت معیشتی، رفاهی و حقوق و آزادیهای مدنی و مش همهداری سرمایه استیالی

متشکل ای سیاسی خود را به چنگ آورند!!! برای این کار باید اواًل در جنبش اتحادیه

شد و اختالفات فیمابین کار و سرمایه را با رجوع به اصل توافق و اجماع حل و فصل 

کارگر متشکل در آنها را های هو تودها توان حزب ساخت، اتحادیهمی نمود، ثانیاً

 منجنیق پرتاب حزب به قدرت سیاسی نمود. سوسیالیسم را نیز در همین راستا

سوسیال های توان مستقر کرد. مدعیان نقد پیش نویس سوای تکرار حرفمی

دموکراسی و آنچه که احزاب سوسیال دموکرات بیش از یک قرن است در بسیاری 

مطرح نکرده اند. آنچه آنان را در شرائط حاضر ای ف تازههیچ حراند جاها انجام داده

وادار ساخته است ترسی است که از جنب و ها بسیار سراسیمه به سر دادن این حرف

 سازمانیابی برای کارگری  درون طبقه کارگر و تالش فعالینداری جوش ضد سرمایه
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برای ها واقعیت امیتم پردازی وارونه به توسل. است کرده جا آنها دل در جنبش این

تاریخًا آلت دست سرمایه جهانی و های ، بستن دخیل به اتحادیهتقویت سندیکالیسم

 علیه هر سخن ضد کار مزدی فقط از اینجا نشأتها نثار بدترین شکل کینه ورزی

گیرد. محتوای همه تقالها آن است که به کارگر ایرانی القاء شود که او نباید علیه می

متشکل گردد. باید اجماع و توافق با نظام داری مبارزه کند و علیه سرمایهداری سرمایه

 طبیعی بستر عنوان به را شالوده زندگی خود ساخت و سندیکالیسم را داری سرمایه

 .کردداری سرمایه ماندگاری به عشق نرد باختن میدان توافق، و اجماع این

  
 و سوسیالیسمداری کارگران، جنبش ضد سرمایه

گویند که جنبش کارگری صرفاً جنبشی با خواست تعیین شرائط خرید و می تقدینمن

فروش نیروی کار است!! و طبقه کارگر بدون متقاعد شدن توسط یک نیروی 

نابودی نظام »نیست!! داری سوسیالیستی، قادر به احراز هیچ نوع رویکرد ضد سرمایه

ست که در دل کارگران جنبشی در گرو عمل سوسیالیستی کارگران است. در گرو آن ا

« متقاعد سازدداری سوسیالیستی قوام یافته و توده کارگر را به ضرورت گذار از سرمایه

قوائم اصلی این فرمولبندی یا نظریه پردازی در باره رابطه میان جنبش جاری کارگری 

    به شرح زیر قابل تلخیص است :داری و خیزش سوسیالیستی یا ضد سرمایه

تواند نمی ه کارگر در غیاب نقش پردازی یک نیروی ویژه سوسیالیستی اساساً. طبق1

 کارگر نیست کههای باشد!! و این جنبش جاری تودهداری ضد سرمایهای طبقه

تواند ببالد، آگاه تر، افق دارتر، سازمان یافته تر و نیرومندتر شود، تا برای نابودی می

ه این فقط نیروی ویژه سوسیالیستی است که خود را آماده سازد، بلکداری سرمایه

 کند.می متقاعدداری طبقه کارگر را به مبارزه ضد سرمایههای توده
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. رابطه میان این نیروی ویژه سوسیالیستی و جنبش کارگری از نوع رابطه دو نیروی 2

مختلف و نامتجانس است که اولی در تالش است تا دومی را به همراهی خود متقاعد 

  سازد.

. جنبش سوسیالیستی جنبش طبقه کارگر برای تغییر عینیت موجود نیست بلکه 3

 طبقه کارگر است. های تبلور سطحی از سازش میان نیروی ویژه سوسیالیستی و توده

. کارگران علی الظاهر هیچ نفعی در سوسیالیسم ندارند یا اگر دارند اساسًا قادر به 4

فقط در ظرفیت نیروی ویژه مذکور است و  فهم این نفع نیستند. درک این منفعت

 کارگران باید از طریق اقتداء به آنان وجود این نفع را باور نمایند.

در اینجا نیز به طور واقعی سوای تکرار اوراد و ادعیه ساخته و پرداخته سالیان متمادی 

وجود ای سوسیالیسم اردوگاهی و سوسیال دموکراسی آغاز قرن بیستم هیچ چیز تازه

ندارد. پروسه رشد، بالندگی آگاهی و آمادگی طبقه کارگر برای تعیین تکلیف با نظام 

و نابودی مناسبات کار مزدوری بسیار شفاف است و درست نقطه مقابل و داری سرمایه

کنند. گفتیم می معکوس روندی است که این آقایان یا واضعان اصلی این باورها طرح

 است اما سرمایه ستیزی این جنبشداری د سرمایهکه جنبش کارگری در عالم واقع ض

تواند به طور مستمر تغذیه شود، رشد کند، تقویت گردد، در تداوم خود به یک می

عروج نماید و شیپور جنگ علیه داری جنبش نیرومند آگاه دارای افق ضد سرمایه

ینکه اساس کار مزدی را به صدا در آورد. عکس این قضیه نیز کاماًل ممکن است. ا

های و بیماریها لحظه به لحظه توسط بورژوازی در هم کوبیده شود، اسیر آفت

مختلف حاد و مهلک از نوع سندیکالیسم، رفرمیسم چپ، آنارشیسم، 

آنارکوسندیکالیسم و انواع سوسیالیسم بورژوائی شود و الجرم از طی مراحل واقعی 

انی اگر زیر فشار چرخهای یک خود باز ماند. یک نوزاد انسداری بالندگی ضد سرمایه

قطار له شود باالخره باز هم یک انسان است که مرده است و همین نوزاد اگر بر اثر 

ورود هالکت بار این یا آن ویروس فلج شود باز هم آدمیزادی است که فلج گردیده 



 257/   ایرفرمیسم راست اتحادیه

بودن جنبش کارگری مخلوق ظهور نیروی ویژه سوسیالیستی داری است. ضد سرمایه

بودن همین جنبش است که داری  بالعکس این اساس ضد سرمایهنیست. کامالً

سوسیالیستی برای حل تنگناها و مشکالتش را از فعالین، پیشروان، های پاسخ

طلبد و ساختار ذهن و جریان اندیشه آنها را می سخنگویان و نمایندگان واقعی خود

یست که جنبش دهد. این مارکس نمی زیر فشار قرارها برای یافتن این پاسخ

او است که داری کند!! این پرولتاریا و جنبش ضد سرمایهمی سوسیالیستی خلق

مارکس را به جستجوی راه حلها، راهبردها، افقها و بستر انکشاف سوسیالیستی خود 

سازد. اما سؤال اساسی در اینجا بررسی چگونگی طی مراحل بالندگی و می مشغول

ست. پاسخ این سؤال را فقط با گذاشتن دست بر بلوغ سوسیالیستی جنبش کارگری ا

توان در پیش روی خود مجسم دید. روند کار می روی ریشه ستیز میان کار و سرمایه

روند استثمار کارگر، بیگانه شدن او با کار خویش و ساقط شدن وی از هر داری سرمایه

ست. مبارزه نوع دخالت آزاد و آگاه در سرنوشت کار و زندگی و محصول کار خویش ا

طبقه کارگر حتی در نازل ترین سطح مبارزه علیه وضعیتی است که از بطن این روند 

دهد که پس اواًل می گیرد. همین مسأله خود به گویاترین شکل نشانمی سرچشمه

است که باید داری همین مبارزه ضد وضعیت ناشی از روند کار و شیوه تولید سرمایه

سوی یک جنبش نیرومند و آگاه و سازمان یافته ضد کار پیچ و خم تکامل خود را به 

 تقابل بیشتر چه هر توسعه و تعمیق نیز مراحل این طی بستر ثانیاً  و کند مزدی باز 

 افتراق و اختالف مهم بسیار پایه یک. است سرمایه افزائی ارزش روند با کارگر طبقه

 نوع هر یا  موسندیکالیسآنارک آنارشیسم، چپ، رفرمیسم سندیکالیسم، با ماای ریشه

 بدیهی واقعیت این اینها، همه. دارد قرار جا همین در دقیقاً  بورژوائی سوسیالیسم

 سطح بودن پائین از. کنندمی انکار راداری سرمایه و پرولتاریا میان طبقاتی مبارزه

 یتموقع و سازمانی بی از و مبارزه این نازل آگاهی از کارگران،داری سرمایه ضد مبارزه
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قرار داری گیرند که کارگران اصالً در تقابل با نظام سرمایهمی چنین نتیجه آن ضعیف

 ندارند!!! 

کنند. می موضوع را بیشتر و دقیق تر بشکافیم. کارگران برای افزایش دستمزد مبارزه

کارگر های این طبیعی ترین، عام ترین و گریز ناپذیرترین شکل مبارزه روزمره توده

خواست باال بردن دستمزد یعنی اعتراض به کفه بسیار سنگین کار اضافی دنیا است. 

در مقابل کار الزم و الجرم زیر فشار قرار دادن سرمایه برای اینکه این توازن را به نفع 

کارگر تغییر دهد. پیداست که تا اینجای کار، هنوز هیچ بحثی از رویکرد یا حتی تصور 

به صورت نقشه مند و اندیشوار در میان داری یهجنب و جوش برای نابودی نظام سرما

طبقه کارگر های نیست. اما همزمان این نیز بسیار روشن است که کارگر و کل توده

 آسایش و برای هر گونه بهبودی در وضعیت خورد و خوراک و مسکن و دارو و درمان 

 کفه کهاین یعنی. نمایند رجوع گفتیم که روندی همان به باید خود روحی و جسمی

 جا همین در دیگر مؤلفه یک. بزنند هم زن کار الزم و اضافی را به نفع کار الزم به توا

 بودن انسان حکم به و تاریخ دیگرهای انسان همه همانند نیز کارگران که است آن

 سطح مورد درای شده کشیده دیوار و عایق شده، گذاری مین کامالً مرز هیچ خویش،

مختلف های و سالمتی و نوع مسکن و حوزه آموزش و تفراغ و آسایش و معیشت

رفاهی خود در هیچ کجا و در هیچ محضر اسناد رسمی به ثبت نرسانده اند. بورژوازی 

کاپیتالیستی چپ نمایانه یا هر های با قوه قهریه یا با استمداد از سندیکالیسم، راه حل

کارگر در های د اما خود تودهکنمی راهبرد و راهکار دیگری این مرز را بر آنها تحمیل

سیره طبیعی زندگی خود خواستار اشکال هر چه عالی تر این امکانات هستند. آنان 

مدرن با وسائل زندگی کافی در اختیار داشته باشند، ای کنند که خانهمی مسلماً آرزو

فقر را از همه قلمروهای معیشت و حیات اجتماعی خود جاروب کنند، لباس خوب 

اشند، وسائل نقلیه مناسب در دسترس آنها باشد، در زمینه دکتر و دارو و داشته ب
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بهداشت دچار کمبودی نباشند، همه امکانات تحصیل و تعالی فکری برایشان فراهم 

   باشد و بسیاری موضوعات دیگر که نیاز به لیست کردن آنها نیست.

ا مستقیم یا خواهند و حصول هر مقدار آنهمی کارگران همه امکانات فوق را

 اگر غیرمستقیم به مسأله مزدها و به میزان قدرت فشار آنها بر بورژوازی مربوط است. 

 امکان که است دلیل این به اساساً  کنندنمی مطرح را انتظارات یا اقالم این همه آنان

 خود توان در بالفعل طور به راداری سرمایه نظام یا سرمایه صاحبان بر آن تحمیل

 داوری دید از. دارد قرار طبقه این دولت و  ماجرا اما بورژوازی سوی آن در .بینندنمی

 ممکن ارقام ترین نازل با کار نیروی بازتولید هزینه صرفاً مزد اینان حقوقی منظر و

 رفاه و معیشت طبیعی مایحتاج قلمرو در که آنچه اعظم بخش اینان برای. است

اد احتیاجات نیست که سخن عد در فقط نه گیردمی قرار کارگرهای توده اجتماعی

است. فراموش نکنیم که ما داری پیرامون آن، گفتن کفر به تمامی مقدسات سرمایه

کنیم و تا می داریم در مورد مسأله مشخص مبارزه برای افزایش دستمزد صحبت

کنیم که می لحظه حاضر نه انتزاعی و تئوری بافانه که بسیار زمینی و ریاضی مشاهده

همین مبارزه معطوف به افزایش بیش و بیشتر دستمزد دقیقًا حول اساسی ترین  حتی

محور حیات سرمایه یعنی روند کار سرمایه و سرنوشت کار الزم و اضافی در این نظام 

های حلقه بسته است. به بیان دیگر در همین جا میدان کارزاری وجود دارد که توده

طور لحظه به لحظه و مستمر حساس ترین شریان تواند به می کارگر و کالً طبقه آنها

حیات سرمایه را زیر فشار تعرض خود قرار دهد. کارگران برای این کار احتیاج به نیرو 

و بسیج قوای طبقاتی دارند و هر اندازه که قدرت پیکار خویش را در این زمینه تقویت 

سخت تر دچار یابند که روند تولید سرمایه را بیشتر و می کنند، توان آن را

 . سازند اختالل 

دهیم. بسیج گسترده تر قوای مبارزه اوالً در گرو سازمانیابی می موضوع را ادامه

کارگر است و ثانیًا میزان موفقیت همین نیروی سازمان یافته ارتباط بسیار های توده
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چه ارگانیک و تنگاتنگی با درجه سراسری بودن مبارزات کارگران دارد. سازمانیابی هر 

های سراسری تر جنبش کارگری بستر تمرکز قوای هر چه عظیم تر و وسیع تر توده

کارگر است و اگر این تشکل یابی و این سراسری بودن با رویکرد وارد ساختن فشار هر 

چه سنگین تر بر روند کار سرمایه یا پروسه تولید اضافه ارزش صورت گیرد، پیداست 

خواهد بود. اما آیا هر مبارزه برای داری مایهکه تبلور سطحی از یک جنبش ضد سر

افزایش دستمزد در عالم واقع چنین است. پاسخ به طور قطع منفی است. جنبش 

باشد و در عین داری تواند یک جنبش بسیار رادیکال ضد سرمایهمی افزایش دستمزد

تواند بر ساحل منحط ترین شکل سازش طبقاتی میان می حال ممکن است و

 تاریخاً  گرا فرقه چپ رفرمیسم و سندیکالیسم. بیاندازد لنگر ی و پرولتاریا بورژواز

 جنبش و دموکراسی سوسیال واند کرده تبلیغ کارگر طبقه میان در را دوم شکل

 طبقاتی جوش و جنب نوع هر ضد و کارگری ضد متحجر روایت همین سندیکالیستی

ی دستمزد بر جنبش برا مبارزه محتوم و مقدر و سراسری فراگیر، بستر عنوان به را

کارگری یک بخش جهان مستولی ساخته اند. اساس نسخه پیچی این رویکرد در 

در چهارچوب ای رابطه با این مسأله مشخص این است که مبارزه برای دستمزد، مبارزه

و باور به حاکمیت و استیالی این نظام است. بر همین مبنی تمامی داری قبول سرمایه

ر و مجاز بودن و نبودن و طول و عرض انتظاراتش هم باید توسط نهادهای حدود و ثغو

قانونی ذیصالح پاسدار اصل توافق و اجماع میان کارگران و بورژوازی تعیین گردد. 

محتوای این اجماع و توافق پیوند زدن هر دینار افزایش دستمزد کارگران به سودآوری 

ان محاسبات هیأت اجماع با رعایت کل است. سقف دستمزد در دیوها حداکثر سرمایه

 و خودگستری بازتولید، نیاز مورد سود همه تضمین شروط و مصالح صوابدیدها،

 این. شودمی تحمیل کارگری جنبش بر و تعیین سرمایه مرز بی و عنان بی انباشت

 و است دستمزد افزایش جنبش چون و چند از سندیکالیستی  راست رفرمیسم روایت

 پیش  «تقدینمن» که اساس تحلیل و معیار نسخه پیچی  است وایتر همین درست
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 رابطه به بورژوازی نگاه همان روایت این واقعی سرچشمه. نمایدمی تعیین را نویس

 بهای تواندمی فقط حالت بهترین در کارگر اینکه و است کار نیروی فروش و خرید

زتولید نیروی با هزینه سوای وی دستمزد میزان و دارد دریافت را خود کار نیروی

 کارش در نازل ترین سطح ممکن هیچ چیز دیگری نباید باشد.

های داند و مسیر طبیعی حرکت تودهمی این روایت را مردودداری جنبش ضد سرمایه

سرمایه و مبارزه هر چه نیرومندتر برای های طبقه کارگر را عبور از تمامی قید و شرط

بیند. این میداری صاحبان سرمایه و دولت سرمایه تحمیل مطالبات هر چه بیشتر بر

کند، نمی نیروی کار عزیمت« آزاد» جنبش در همین راستا از اعتبار و قداست مبادله 

کارگر در جدال علیه بورژوازی این نیست. مبارزه برای های زیرا که نقطه عزیمت توده

پروسه تولید اضافه افزایش دستمزد را بستر تعرض هر چه گسترده تر کارگران به 

ارزش، مختل نمودن پروسه بازتولید سرمایه و زیر سؤال کشیدن اساس مبادله نیروی 

کند. زیرا که کارگران به صورت خودجوش، بدون نیاز به فتوای هیچ می کار تلقی

مرجعی، تنها به شرط داشتن قدرت و دیدن توان تعرض جمعی در خویش به این کار 

سندیکالیستی و رفرمیسم چپ، مبارزات روز کارگران را به  زنند. اگر جنبشمی دست

این است داری آویزند، همه فکر و ذکر جنبش ضد سرمایهمی «اجماع و توافق » دار 

اعمال قدرت متحدتر، آگاه تر و سازمانیافته تر های که راهها، راهکارها و مکانیسم

تر علیه کم و کیف رابطه  کارگر برای طرح مطالبات بیشتر و تعرض گستردههای توده

    خرید و فروش نیروی کار و علیه بنیاد موجودیت این رابطه را هموار سازد.

مبارزه برای افزایش دستمزد یک حوزه همیشه گشوده انکشاف بیش و بیشتر آگاهی 

و سندیکالیسم و رفرمیسم چپ به داری کارگر است. نظام سرمایههای طبقاتی توده

کنند که گویا جنبش افزایش دستمزد، کشمکشی بر سر تعیین بهای می کارگران القاء

است. کارگر آگاه در نقطه مقابل این توهم « اجماع و توافق» نیروی کار بر پایه اصل 

گوید که این حرف وارونه پردازی تمام می به توده وسیع همزنجیران خویشها بافی
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بر سر مجرد باال و داری ظام سرمایهعیار واقعیت است. جدال ما با سرمایه داران و با ن

کنیم و می پائین بودن بهای نیروی کار نیست. اساسًا سرمایه را ما با کار خویش تولید

کند، می در ادامه این گفتگو کل رابطه خرید و فروش نیروی کار را برای آنها آناتومی

اهی به پروسه کار چرخاند، آگمی کارگران را در تمامی زوایا و اکناف روند کار سرمایه

و سرنوشت حاصل کار و تولیدشان چه شده است و همه اند و اینکه چه تولید کرده

سازد. بحث بر سر دستمزد و مبارزه برای افزایش می مسائل دیگر را جریان اندیشه آنها

دستمزد است، اما همین مبارزه بستر تمامی کارهای آگاهگرانه سوسیالیستی است. در 

جاری برای مطالبات روز، پروسه بالندگی آگاهی طبقاتی، فرایند انکشاف اینجا مبارزه 

آگاهتر و ای قدرت، تعرض به اساسی ترین شریان حیات سرمایه، تدارک برای مبارزه

نظام بردگی مزدی  زبرون رفت اهای نیرومندتر علیه سرمایه داری، جستجوی رخساره

رگران در کارزار سراسری طبقاتی و به میدان آمدن هر چه متحدتر و گسترده تر کا

علیه وضعیت موجود، همه و همه در یک مفصلبندی ارگانیک و بسیار همساز با هم 

 خورند. می پیوند

با افق لغو کار مزدی، در تداوم همین مبارات روزمره، داری سازمانیابی ضد سرمایه

یرومندتر علیه مطلقاً و به هیج وجه، خود را در محدوده اعمال فشار نیرومندتر و ن

 بورژوازی یا مجرد اختالل در روند بازتولید سرمایه اجتماعی و مانند اینها محدود

سازد. برعکس، به میزان جلو رفتن خود، متناسب با امکانات، درجه انسجام، نمی

آگاهی، سازمان یافتگی و توانائی اعمال قدرت، برای اعمال نقش و استیالی شورائی 

گردد. از هر نوع می رنامه ریزی کار و تولید، وارد پروسه مصافکارگر بر بهای توده

و مراکز کار از دست بورژوازی به حداکثر تالش ها شرائطی برای خارج ساختن کارخانه

بدون غلطیدن به ورطه توهم بافی و بدون گم کردن مرزهای واقعی زند. می دست

تصرف هر کارگاه و  مایه داری،میان برنامه ریزی سوسیالیستی کار و تولید با نظام سر

در دستور کار خود داری در توسعه جنبش ضد سرمایهای حلقهمحل کار را بعنوان 
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و مراکز خرید و فروش ها گیرد تا کارخانهمی دهد. همه مساعی الزم را به کارمی قرار

و کارگر با بورژوازی بر سر نبودن های نیروی کار را به میدان جنگ واقعی میان توده

تبدیل کند، این جنگ را همه جا بر محور تقابل با اساس داری بودن مناسبات سرمایه

کار مزدی، تضعیف هر چه ممکن کل نظام سرمایه داری، تقویت هر چه بیشتر بنیه 

ستیز طبقاتی کارگران علیه سرمایه، سرنگونی دولت بورژوازی و سرانجام سقوط کامل 

ائی سوسیالیستی برنامه ریزی کار و تولید به پیش و استقرار سازمان شورداری سرمایه

برد. مدعیان وجود مرزهای آهنین میان مبارزه افزایش دستمزد و مبارزه ضد 

یا وجود دیوار چین میان جنبش روزمره طبقه کارگر و جنبش ضد کار داری سرمایه

بطن  و باژگونه پردازیهای فرارسته ازها مزدی، بفهمند یا نفهمند فقط مه آلودگی

کنند و در حققیت آنچه را که می رابطه کار و سرمایه را به بیان اندیشوار تبدیل

کند و آنچه را نمایندگان فکری بورژوازی به هزار و یک زبان دیگر از می بورژوازی آرزو

کنند، اینان در الفاظ می نظامی اش بر کارگران تحمیلهای جمله به زبان زرادخانه

نمایند و محتوای کاماًل افیونی و مسموم آن را می بسته بندی توخالی چپ نمایانه!!

 کنند. می کارگر توزیعهای مثل نقل و نبات در میان توده

های تمامی آنچه در مورد مبارزه برای افزایش دستمزد گفتیم در رابطه با همه حوزه

کارگران کارگر با بورژوازی نیز مصداق دارد. بی مسکنی های دیگر جنگ و ستیز توده

به زندگی آنان با هدف باال بردن کفه کار اضافی و پاسخ داری بلیه تعرض نظام سرمایه

به نیازهای بازانباشت و خودگستری سرمایه است. مبارزه برای تحمیل مسکن بر 

تواند می بورژوازی و ارجاع هزینه تأمین آن به کاهش سود سرمایه داران نیز دقیقاً

های کارگر برای کاهش اضافه ارزش تولید شده، فشار بر شریانهای پیکار متقابل توده

حیاتی بازتولید سرمایه و اخالل در پروسه تولید سود باشد. بر همین اساس داربست 

جنبش مسکن در همان حال که یک مبارزه روزمره برای بهبود شرائط زندگی است 

داری جودیت سرمایهاما قلمرو معینی برای سوخت و ساز مبارزه طبقاتی علیه کل مو
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است. در اینجا نیز همه مسائل مربوط به سازمانیابی کارگران، انکشاف هر چه ژرف تر 

فرایند آگاهی سوسیالیستی و ضد کار مزدی آنان، تدارک مبارزه نیرومندتر با افق 

کاماًل مطرح است و همه اینها از بیشترین موضوعیت داری شفاف تر ضد سرمایه

 برخوردارند. 

ش، بهداشت، دارو و درمان، نگهداری از کودکان و مراقبت از سالمندان، رفاه آموز

پیوسته مبارزه طبقه های توانند و باید حلقهمی اجتماعی به طور کلی، همه و همه

باشند. معضل پرولتاریا و مشکل بسیار جدی داری کارگر علیه نظام سرمایه

به طور واقعی و در اساس ها پدیده سوسیالیسم طبقه کارگر، مطلقاً این نیست که این

نیستند، معضل واقعی آن داری زنده و حی و حاضر مبارزه ضد سرمایههای خود، سوژه

است که بورژوازی به ویژه با استمداد از رفرمیسم راست سندیکالیستی و رفرمیسم 

را در یک روایت سراسر ها ضد سوسیالیستی فرقه ساالر چپ نما همه این میدان

« توافق و اجماع» نه پردازانه و مجعول، به صورت قلمروهای کشمکش مبتنی بر باژگو

 کند!! می کارگر دنیا حکاکی کرده است وهای در ذهن توده

مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی توسط رفرمیسم های وارونه سازی واقعیت عرصه

سی و همه اشکال سیاهای گردد. آزادینمی راست و چپ مطلقًا به مسائل باال ختم

حقوق مدنی و اجتماعی نیز در سیطره نگاه و منظر پراتیک آنان دقیقاً به همان 

نیست که آماج نقد و اعتراض داری سرنوشت دچار است. در اینجا نیز نظام سرمایه

آنان است بلکه مجرد وجود یک دولت است که بدون توجه به موجودیت اختاپوسی 

گیرد. سلب هر نوع آزادی از کارگران، اعمال می وا قرارطبقاتی آن موضوع مجادله و دع

وحشیانه ترین اشکال بیحقوقی و جنایت علیه زنان، به گلوله بستن هر مبارزه و 

گیرد، می دیگری که علیه انسانها در جامعه صورتهای اعتراض کارگری و همه توحش

شود. در می دههمه و همه به نقض دموکراسی توسط یک دولت غیردموکرات ارجاع دا

از نمایندگان سندیکالیسم و چپ فرقه گرا مجوز داری کلیه این قلمروها نظام سرمایه
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کند. همه جا با هزاران باژگونه پردازی و دروغ پراکنی به می برائت محض کسب

 نباید جنایات وها حقوقی بی این علیه مبارزه که شودمی گفته  طبقه کارگرهای توده

 ربط یابد. داری یهسرما اساس علیه مبارزه به

ارجاع مبارزات کارگران علیه وضعیت وخیم معیشتی و فقدان هر گونه رفاه اجتماعی 

سیاسی های و رجوع همزمان مبارزات آنها علیه بی حقوقی« اجماع و توافق» به قلمرو 

 فرا ستیزی رژیم صرف به جنسی ستمگرانه تبعیضات و خفقان و دیکتاتوری  و

حدت را در سیستم نگاه و بنیادهای طبقاتی رویکرد و یک رویه دو طبقاتی

 تشکیل آن چپ و راست گرایانه فرقه و سندیکالیستی تبعات و  سوسیالیسم بورژوائی

 متوجه ناآگاهانه یا آگاهانه ناخواسته، یا خواستهها تالش موارد این همه در. دهدمی

فروش نیروی کار از  و خرید طهراب اساس وداری سرمایه نظام حال هر به که است آن

« منتقدین » تیررس مبارزه طبقاتی کارگران خارج گردد. کل صدر و ذیل مطالبی که 

بعینه از همین سرشت است و تنها مورد مصرف آن، دور اند پیش نویس به هم بافته

و سوسیالیستی است. بنیاد بحث داری کردن پرولتاریا از هر جنب و جوش ضد سرمایه

به اصل مبادله نیروی کار و سماجت سرسختانه برای  اعتبار بخشیدنها تحلیلدر همه 

متقاعد نمودن کارگران به این نکته است که در هر جدال با بورژوازی به تقدس اصل 

مبادله نیروی کار خود با سرمایه وفادار بمانند. نکته واجد حداکثر اهمیت و تأکید در 

رش دقیقاً در تبخیرات ایدئولوژیک، فرهنگی و اینجا این است که ریشه این نوع نگ

فکری خود رابطه کار و سرمایه نهفته است. بورژوازی اندیشه ها، باورها، جهان بینی و 

و الزامات بازتولید ها نوع نگاه خود به انسان، جامعه و همه چیز را از عمق پیش شرط

سرمایه و کاًل مراودات کند. رابطه کار و می رابطه خرید و فروش نیروی کار استخراج

را ها اقتصاد کاالئی تمامی حقایق مربوط به نقش انسان و هستی اجتماعی انسان

کند، بهای می دهد. رابطه افراد با هم را رابطه میان کاالها تصویرمی وارونه جلوه

نماید و... و درست همین باژگونه پردازیها را وثیقه می نیروی کار را بهای کار قلمداد
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 بی و  صال مبارزه جاری کارگران و جنبش روزمره آنها علیه فشار استثمار سرمایهانف

 ماندگاری مصالح بورژوازی. سازدمیداری سرمایه موجودیت از ناشیهای حقوقی

 و فرهنگ پود و تار که را کارگر طبقه مبارزات خطر از نظام این رهائی وداری سرمایه

کند. می به طبقه کارگر دیکته و تزریق مستمراً تاوس طبقاتی بینش و باورها و افکار

این امر که مبارزه علیه فشار استثمار، علیه بی حقوقی زنان، علیه دیکتاتوری و ستم 

سیاسی، علیه کار کودکان، علیه انواع تبعیضات جنسی و قومی و .... نباید مبارزه علیه 

دقیقًا و بی هیچ اگر و اما، تلقی گردد و نباید به این قلمرو بسط یابد داری سرمایه

 ازای پیوسته  و باورهای بورژوازی و جزء کامالًها بخش الیتجزائی از همین اندیشه

 نیروی فروش و خرید رابطه خودجوش و خودپوی و سیستماتیکهای پردازی باژگونه

 . گرددمی تزریق کارگران ذهن و فکر به سرمایه فکری نمایندگان توسط که است کار

صریح این نوع تبیین و این ساختار اندیشه و دریافت طبقاتی این است که مبارزه پیام 

برای دستمزد، برای رفع تبعیضات حقوقی میان زن و مرد، علیه کار کودک، علیه رژیم 

سیاسی و حقوق مدنی نباید به قلمروهای های سیاسی حاکم، علیه فقدان آزادی

بطه خرید و فروش نیروی کار تبدیل شوند. و علیه اساس راداری مبارزه علیه سرمایه

این جوهر کالم بورژوازی و در همان حال شالوده زمخت افکار و پراتیک سیاسی و 

اجتماعی رفرمیسم راست سندیکالیستی و دوقلوی چپ فرقه گرای آن است. از دید 

و هر چه که امروز واقعی است باید « هر چه واقعی است عقالنی است» تمامی اینها 

داری یشه ماندگار بماند. منطق طبقاتی این حکم آن است که چون نظام سرمایههم

.. .اصرار دارد که مبارزه برای دستمزد یا علیه بی حقوقی زنان، بیکاری، کار کودک و

محدود سازد، پس کارگران دنیا باید داری باید خود را به چهارچوب سلطه سرمایه

زنند چون مناسبات بردگی می ینان فریادهمیشه چنین بیاندیشند و چنین کنند. ا

کوشد تا رابطه میان این اشکال می و سالحهاها مزدی با توسل به تمامی مکانیسم

مبارزه و بنیاد پیکار ضد کار مزدی طبقه کارگر را وارونه جلوه دهد و میان آنها دیوار 
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آویزه هوش و  چین بکشد، پس پرولتاریا نیز باید عمالً برای همیشه همین وارونگی را

گوش و شالوده ابراز حیات اجتماعی خود سازد. در همین جا من این سؤال را در پیش 

کنم که به راستی آیا این کار خط کشیدن می روی همه کارگران خواننده این متن باز

داری نیست؟ فعالین ضد سرمایهداری بر اساس مبارزه طبقاتی پرولتاریا علیه سرمایه

که چرا این نوع اند به صورت بسیار شفاف و وسیع توضیح دادهدر جاهای مختلف 

تبیین از رابطه میان مبارزات جاری کارگران و سوسیالیسم طبقه کارگر، همراه با رژیم 

ستیزی فراطبقاتی، باور به ایجاد تشکلهای موازی حزب و طبقه و مسائل دیگری که 

رکای سندیکالیست آنها در مجموع مفصلبندی باورهای مشترک چپ غیرکارگری و ش

بخشی از بورژوازی هیچ چیز دیگری را به های دهد، سوای دید و دریافتمی را تشکیل

 نظام خدمت در اساساً کارگری جنبش به رویکرد  گذارد و چرا این نوعنمی نمایش

 ضد جنبش یا مزدی کار ضد سوسیالیسم کشاندن شکست به وداری سرمایه

  قه کارگر است. طب مزدی ارک محو برای وداری سرمایه

 کارگری جنبش سازمانیابی 

تکلیف بحث سازمانیابی طبقه کارگر در دستگاه اندیشه منتقدین پیش نویس یا 

ابوابجمعی سوسیالیسم بورژوائی کالً، بسیار روشن است و از قدمتی به طول تمام 

کارگری دوران نفوذ یا تسلط سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم اردوگاهی بر جنبش 

کارگر با سرمایه داران قرار است های جهانی برخوردار است. وقتی که بنیاد جدال توده

نیز ای استوار باشد، پیداست که سندیکالیسم و جنبش اتحادیه« اجماع و توافق» بر 

باید تنها بستر سازمانیابی آنها باشد. مشکل کار منتقدین یا به بیان بهتر، مشکل کار 

از برنامه ای لوداران آنها این بوده و این است که آنان نوع خودویژهپیشقراوالن و ج

کنند و همه اشکال برنامه ریزی نظم می ریزی کار و تولید کاپیتالیستی را آرزو

 را لزومًا مطابق خیر و صالح خویشداری تولیدی و سیاسی و اجتماعی سرمایه

دموکراتیک!! و بعضاً هم  دولتی، بعضاًداری بینند. اینان شکلی از سرمایهنمی
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 که البته خودشان آن را سوسیالیسم نامای خواهند. پدیدهمی غیردموکراتیک

تا بدان حد ورشکسته، توخالی، سرمایه ساالر و « اجماع و توافق»نهند!!! جنبش می

منقاد هر نوع اعمال سلطه بورژوازی است که هیچ ظرفیتی حتی برای چون و چرا 

هم دارا نیست و بر همین داری چون برنامه ریزی نظم سرمایهزدن پیرامون چند و 

بوده و ای در کنار جنبش اتحادیه« حزب » اساس اینان تاریخاً خواستار وجود موازی 

هستند. این موضوع را پائین تر توضیح خواهم داد، اما عجالتًا ببینیم که منتقدین 

ند؟ و شأن نزول تقدس گویمی پیش نویس در تشریح ضرورت حزب و سندیکاها چه

 نویس پیش نویسندگان طرح که گویندمی آنان جویند؟می  کجاها این همزادان را در 

 کارگران روزمره مبارزات ظرف هم کهای گونه به کارگری جنبش سازمانیابی مورد در

 دور بسیارهای گذشته در باشدداری سرمایه نابودی برای کارگر طبقه پیکار بستر هم و

تان نیمه اول قرن نوزدهم امری درست و ممکن بوده است، اما روند انگلس در مثالً  و

و در درون جنبش کارگری تحقق داری تحوالت همان سالها به بعد در جهان سرمایه

 اساس بر منتقدین دالئل!!! است ساخته غیرممکن اساس و پایه از را چیزی  چنین

 :است زیر شرح به آنان نوشته

 ازی به برپائی اشکال جدیدی از دولت . رویکرد بورژو1

 1852تا  1848. عقب نشینی و ترس جنبش کارگری به دنبال شکست انقالبات 2

 انحصاری و پیدایش اشرافیت کارگری داری . رشد سرمایه3

اساساً در کشورهای  -با پیشرفت مبارزه طبقاتی و پیدایش اشکال جدیدی از دولت» 

شکال جدیدی از مناسبات بین کارگر و ا  مایانگرکه در عین حال ن - دیگر اروپا

و  1852تا  1848و با تفوق ارتجاع بعد از شکست انقالبات  - سرمایه دار نیز بودند

ترس و عقب نشینی جنبش کارگری در انگلستان این شانس تاریخی برای همیشه از 

گری ناشی انحصاری و پیدایش اشرافیت کارداری بین رفت. بعدها نیز با رشد سرمایه

های از شرکت در مازاد سود بورژوازی بومی مناسبات بین کارگر و سرمایه دار و بخش
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مختلف کارگران باز هم پیچیده تر شد تا جائی که در انگلستان کارگران متخصص 

های صنعتی به عنوان عاملی در مقابل کارگران ساده بخشهای متشکل در اتحادیه

شد در مبارزه می که پیش بینیای آن روند یگانهظاهر شدند. داری دیگر سرمایه

شود و این مبارزات از حد مبارزات روزمره تا فرا رفتن از نظام می کارگران واقع

 « ارتقاء خواهند یافت برای همیشه کنار زده شد....داری سرمایه

کنند و می نویسندگان انتقاد در مورد رابطه میان پروسه تغییراتی که از آن صحبت

اما ظاهراً حرف بر اند رورت دو تشکیالتی شدن جنبش کارگری هیچ توضیحی ندادهض

سر این است که گسترش ساختار دولت و توسعه نقش آن در مسائل مختلف مربوط 

به برنامه ریزی سیاسی و مدنی و اقتصاد سرمایه داری، تضعیف جنبش کارگری و 

ضرورت را پدید آورده است!!!  اصلی وقوع اینهای شکاف در صفوف طبقه کارگر پایه

در اینجا تنها چیزی که هیچ وجود ندارد استدالل است. اما معضل قضیه به هیچ وجه 

شود. نمی در فقدان دلیل و سرهم بندی مشتی موضوعات نامربوط به هم خالصه

ها گیرد تا همه واقعیتمی مشکل اصلی کوشش بسیار سماجت آمیزی است که صورت

 کبراهای و صغرا  تصویر شوند. قبل از هر چیز استنتاج اینان ازبه صورت وارونه 

 دوم نیمه آغاز در غربی اروپای کارگری جنبش. است دروغ تاریخی لحاظ به  خویش

 که نکرد، حرکت حزب و اتحادیه موازی تشکلهای ایجاد سمت به فقط نه نوزدهم قرن

انترناسیونال  افتتاحیه اجالس. داشت بر گام رویکرد نوع این خالف جهت در دقیقاً

کار خود را آغاز کرده است و سیر رخدادهای درون  1864در سال  کارگری اول

جنبش کارگری که منتهی به تشکیل بین الملل اول کارگران شده است نیز دقیقًا در 

است که آقایان نویسنده نقد مطرح ساخته ای جهت بطالن تمامی استنتاجات وارونه

فرانسه، اوضاع  1848ود اینان هم اذعان دارند شکست انقالب اند. همانگونه که خ

سیاسی روز اروپا را به زیان جنبش کارگری قاره دچار تغییرات جدی ساخت. فضای 

دیکتاتوری و وحشت و قلع و قمع مبارزات کارگری در همه جا حاکم گردید. کارگران 
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برای متشکل شدن با وسیعاً دستگیر و روانه سیاهچالها شدند. هر نوع تالش آنان 

شمشیر قانون سرمایه سالخی گردید. مقاومت در مقابل کارفرمایان به عنوان یک جرم 

شمار تشکلهای ها جنائی اعالم شد. فقط در کشور فرانسه، زیر فشار این سبعیت

کاهش یافت. خفقان و سرکوب در انگلیس، ایتالیا و جاهای  15به  299کارگری از 

را به همین منوال زیر مهمیز خود قرار داد. در چنین وضعی  دیگر نیز جنبش کارگری

که در بسیاری موارد ای شد، به گونهها عقب نشینیای طبقه کارگر اروپا مجبور به پاره

دامنه اعتراضات خود را به مطالبات اقتصادی و رفاهی محدود ساخت. با همه اینها 

خود را از سر گرفت و ثانیًا زیر  روند مبارزات اوالً خیلی سریع منحنی عروج و تعرض

بورژوازی جنب و جوش بسیار سازنده، آگاهانه و های فشار همین تهاجمات و سبعیت

برای ایجاد سازمان سراسری انترناسیونالیستی طبقه کارگر به عنوان ای حساب شده

ظرف مشترک مبارزات متحد جاری آنان و بستر پیکار طبقاتی کل کارگران اروپا برای 

آغاز شد، به پیش رفت و به سرانجام رسید. بارزترین مشخصه در داری بودی سرمایهنا

پروسه تالش منتهی به تأسیس انترناسیونال اول تأکید قاطع فعالین جنبش کارگری 

اتحاد کارگران تمامی کشورها برای مقابله با نظام مرگ آفرینی است » قاره بر اهمیت 

مقدمه آئین نامه انترناسیونال را نیز «. ده استکه بشریت را به دو طبقه تقسیم کر

همه کارگران آگاه و مطلع دنیا به کرات خوانده یا شنیده اند. نکاتی مانند رهائی طبقه 

کارگر به دست خود طبقه کارگر، مبارزه نه برای کسب امتیازات بلکه برای الغاء هر 

ست که هر جنبش گونه سلطه طبقاتی، رهائی اقتصادی طبقه کارگر هدف بزرگی ا

های سیاسی باید به عنوان یک امر مهم از آن متابعت کند، بنیاد تمامی بی حقوقی

است و در یک کالم مبارزه علیه اساس داری طبقه کارگر در عمق نظام سرمایه

 و کلیه تبعات وجودی آن سرلوحه مندرجات این آئین نامه است. داری سرمایه

خود بسیار ساده حتی بدیهی های ای توجیه حرفتا اینجا روشن است که آقایان بر

 کنند و به صورت وارونه تحویل خوانندگان خودمی ترین حوادث تاریخ را هم مخدوش
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گردند؟ پاسخ هیچ غامض نیست. برای می دهند. چرا آنان به این روش متوسلمی

زی واقعی رویکرد دو تشکیالتی و ایجاد سازمانهای مواهای اینکه مبانی و زمینه

سندیکالیستی و حزبی در جنبش کارگری از انظار مخفی بماند، باید جای آنها را با 

مسائل دیگری عوض کرد، هر چند که این جابجائی نیازمند به هم رشتن بدترین 

و مبانی واقعی ها تحریفات و دروغها باشد. اما ببینیم که واقعیت چیست و زمینه

ت که جنبش کارگری اروپا به نیس تردیدی هیچ  رویکرد مذکور چه بوده اند؟ جای

دیگر و برچیده شدن انترناسیونال های ویژه با شکست کمون پاریس، برخی شکست

شد. همزمان ها و سردرگمیها عقب نشینیای اول، نسبت به سالهای پیش دچار پاره

را در معادالت روز مبارزه ای مسائل تازهداری شرائط امپریالیستی تولید سرمایه

نوین انباشت و توسعه شیوه تولید های بقاتی وارد ساخت. گشایش حوزهط

به ممالک سه قاره آسیا، افریقا و امریکای التین و همه جاهای دیگر، داری سرمایه

جدید انباشت به قلمرو های عظیم از حوزههای سرازیر شدن سیالب اضافه ارزش

ت غربی، دستیابی بیشتر این متمرکز و انحصاراهای بازتولید و خودگستری سرمایه

و بنگاهها به منابع الزم برای کاهش هزینه تشکیل سرمایه ثابت، امکان پیش ها تراست

ریز وسیع سرمایه در کشورهای سه قاره با ترکیب ارگانیک نازل تر و مانند اینها، به 

سرکش جنبش ضد های غرب امکان داد تا برای خاموش ساختن شعلهداری سرمایه

اروپا و برای اینکه خطر بروز وقایعی مانند کمون پاریس، انترناسیونال اول داری سرمایه

و وقوع انقالبات کارگری را کاهش دهد، از شدت استثمار و دامنه بیحقوقی بخشی از 

طبقه کارگر اروپا مقدار بسیار اندکی بکاهد. سوسیال دموکراسی مولود این وضعیت 

محتوا و ساختار آشنای قرن بیستمی خود از درون به سیاق و ای بود. جنبش اتحادیه

آمد که گورستان جنبش ضد می گردید و برای این به وجودمی این فرایند متولد

طبقه کارگر گردد. حوادث اخیر یعنی عروج و نفوذ گسترده سوسیال داری سرمایه

یسم و غرق شدن طبقه کارگر در باتالق رفرمای دموکراسی، یکه تازی جنبش اتحادیه
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کارگر نبود های سندیکالیستی مسلماً جبر تاریخ و سرنوشت مقدر مبارزه طبقاتی توده

 محتوم سرنوشت عنوان به  تواند وقوع آنها رانمی و هیچ کارگر آگاه و سوسیالیست

 نظام توسط دنیا کارگران بر آنها شدن تحمیل و دهد قرار دفاع مورد کارگری جنبش

یش، شالوده استراتژی و افق پردازی برای ستا و کریمت و تقدیس با را مزدی بردگی

  کارگر سازد. های مبارزات توده

سوسیال دموکراسی در کلیه قلمروهای مربوط به جنبش کارگری، تحلیلها، افقها و 

راهکارهای سازش طبقاتی را جایگزین نوع نگرش، دورنماها و راهبردهای مبارزه 

سم در مسائل اجتماعی به جای ماتریالیسم کرد. داروینیداری طبقاتی ضد سرمایه

به جای مبارزه ضد کار مزدی، ایجاد « اجماع و توافق» انقالبی و پراتیک مارکسی، 

داری کارگری مبتنی بر اجماع و توافق به جای تشکالت ضد سرمایههای اتحادیه

ی، دولتی به جای سوسیالیسم ضد کار مزدداری سراسری و انترناسیونالیستی، سرمایه

آویختن جنبش کارگری به دار احزاب ماوراء خود، پارلمانتاریسم به جای انقالب، 

توسل طبقه کارگر به تشکالت موازی حزب و اتحادیه به جای تشکل واحد سراسری 

و... همه و همه توسط سران انترناسیونال دوم و احزاب سوسیال داری ضد سرمایه

سط ائتالف ارتجاعی رفرمیسم درون طبقه دموکرات اروپای غربی یا به بیان دیگر تو

کارگران اروپا داری کارگر و بخشی از بورژوازی بر جنبش کارگری و مبارزه ضد سرمایه

کارگری قرن بیستم شأن نزول موجودیت و هویت خود را از های بار گردید. اتحادیه

آنان اساسًا  کنند و پروسه ظهور، تکوین، توسعه و اقتداریابیمی بطن این فرایند احراز

بر روند کفن و دفن جنبش سوسیالیستی و ضد کار مزدی طبقه کارگر دنیا محقق 

 گردیده است.

نسخه پیچی تشکالت موازی حزب و سندیکا به وسیله سوسیال دموکراسی کمی این 

طرف تر در جنبش کارگری روسیه و توسط حزب سوسیال دموکرات روس شکل و 

است که سنگ بنای ها ز درون همین دستکاریشمایل متفاوتی به خود گرفت و ا
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احزاب آن زمان تا حال و ایفای نقش آنها به عنوان حزبی متناظر با ساز و کارهای 

 گیرد و به سراسر جهان بسط پیدامی دولتی شکلداری مورد نیاز استقرار سرمایه

به کند. بلشویسم بعنوان رادیکال ترین گرایش درون سوسیال دموکراسی روس و می

عنوان یک جریان نیرومند دارای بیشترین نفوذ در میان طبقه کارگر روسیه بنیاد 

روایت خود از سوسیالیسم، جنبش کارگری، آگاهی طبقاتی پرولتاریا، تشکالت موازی 

سران انترناسیونال های حزب و سندیکا برای این جنبش را از میان همان نسخه پیچی

ینجا و در این قلمروهای معین به فرایند پراتیک و نماید. آنچه در امی دوم استخراج

 نظریه پردازی بلشویسم در قیاس با سوسیال دموکراسی غربی ویژگی و تمایز

بخشید وجود دیکتاتوری هار تزاری و فشار سرکوب و قهر ارتجاعی ماشین دولتی می

پیشه توانست روال کار احزاب موجود در کشورهای دیگر را نمی بود. حزب در اینجا

کرد. نکته می را احراز« حزب انقالبیون حرفه ای» کند و بر همین اساس ساختار 

کمونیستی و ضد  تشکل برای بلشویسم روایت که است این  اساسی و قابل تعمق

پرولتاریا نه از سنت ماتریالیسم انقالبی مارکس بلکه از همان نوع نگاه داری سرمایه

آنچه گرفت. می قه کارگر و بورژوازی نشأتسوسیال دموکراسی به جدال میان طب

کارگر برای های مورد توجه لنین و سران بلشویسم است نه ظرف تشکل سراسری توده

و در همان داری منبعث از نظام سرمایههای مبارزه علیه کلیه بیحقوقیها و ستمکشی

بود که ای از انقالبیون حرفهحال مبارزه علیه اساس بردگی مزدی بلکه فقط تشکلی 

آویخت. ارجاع سوسیالیسم به علمی در کنار می جنبش کارگری باید خود را به آن

و  این علم در مغز افاضلهای سایر علوم طبیعی و اجتماعی، کاوش سرچشمه

دانشوران بورژوازی، تبیین سوسیالیسم به عنوان برنامه ریزی رابطه خرید و فروش 

ی ماوراء طبقه کارگر و جنبش نیروی کار توسط دولت متشکل از حزب سیاس

کارگر و وثیقه کردن های کارگری، نقش آفرینی این حزب در جلب حمایت توده

قدرت مبارزه کارگران برای عروج حزب به اریکه قدرت دولتی، همه و همه تداوم 
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و باورهای سوسیال دموکراسی در میان بلشویکها حتی در پراتیک ها مستقیم نظریه

نمایندگان آن بود. کارنامه پیکار بلشویسم در تمامی سالهای قبل  جاری رادیکال ترین

از وقوع انقالب کارگری اکتبر بیش از هر چیز در سوق دادن جنبش کارگری به قلمرو 

مبارزه برای دموکراسی و علیه دیکتاتوری هار تزاری، متقاعد ساختن کارگران به 

عه روسیه، انجام انقالب اهمیت توسعه نوع غربی مناسبات کاپیتالیستی در جام

دموکراتیک، سر و سامان دادن به اتحاد میان کارگران و دهقانان برای به پیروزی 

در کل این داری شد. مبارزه ضد سرمایهمی رساندن این انقالب و نظائر اینها خالصه

کارنامه به شدت کمرنگ است، شوراهای کارگری اصالً مورد توجه نیستند و تنها 

شوند که وجود آنها نیاز تسویه حساب با قدرت دوگانه و دولت می زمانی تقدیس

شوند. با می کرنسکی است و به محض پایان این دوره به شدت مورد بی مهری واقع

نفری آن رتق و فتق  6پیروزی انقالب، حزب و حتی نه کل حزب بلکه پولیت بوروی 

یابد، می دید سازمانگیرد. ارتش رسمی دولتی تجمی کل مسائل جامعه را به دست

شود. می کلیه امور مربوط به برنامه ریزی کار و تولید در وزارت اقتصاد متمرکز

سیستم تایلور و یکتارئیسی در کلیه کارگاهها و مراکز کار به عنوان شیوه مناسب گذار 

» گردد، تمامی آن بخش از اقتصاد که در کنترل می به سوسیالیسم مورد تقدیس واقع

 و سازمانهای حزبی است بعنوان نماد اقتصاد سوسیالیستی به کارگران ارائه« ونسنخا

شود، نپ و گسترش مالکیت خصوصی کاپیتالیستی دورخیز طبقه کارگر برای می

کارگری تسمه نقاله های گردد. سندیکاها و اتحادیهمی تحول سوسیالیستی قلمداد

 کارگرهای ولید بر تودهاعمال قدرت حزب و برنامه ریزی کاپیتالیستی کار و ت

تئوری مرتبط، ارگانیک و ها تئوری تشکالت موازی حزب و اتحادیهشوند. می

از همه لحاظ همجنس این روایت سوسیالیسم و این نوع نگاه به جنبش 

 کارگری و افقها و انتظارات آن است. 
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ی و نظریه دو تشکیالتی حزب و اتحادیه و کل مبانی تحلیل آن در سوسیال دموکراس

در بطن ائتالف رفرمیسم کارگری و بورژوازی نطفه بست و بالید، در سوسیال 

 سوسیالیسم  دموکراسی روسیه با ساز و کارهای انقالب دموکراتیک و سپس استقرار

 بین بورژوازی از بخشی و چپ ناسیونال که است این از پس و آویخت اردوگاهی نوع

 مریکای التین آن را با اشتیاق وافرا و افریقا آسیا، قاره سه جوامع در ویژه به المللی

خلقی این سه قاره در درون یک ائتالف استراتژیک سراسری با های بلعند. جنبشمی

اردوگاه شوروی از همه لحاظ خود را به این نوع تحزب و به روایت دو تشکیالتی حزب 

از نخبگان و سندیکا برای جنبش کارگری کشورهایشان نیازمند دیدند. حزب متشکل 

ضد » ، «صنعت مستقل ملی» طبقه که پرچم همین و افاضل بورژوازی یا روشنفکران 

و توسعه کاپیتالیستی جامعه و سرانجام سوسیالیسم نسخه اردوگاه « امپریالیسم خلقی

که با جنبش کارگری متشکل در ای را رهبری کند برای اینان بسیار حیاتی بود، پدیده

و برای داری کالیستی و گسسته از هر نوع مبارزه ضد سرمایهسازمانهای صنفی و سندی

 نیرومند منجنیق تا بود احتیاج مورد بسیار دومی شد. می محو کار مزدی تکمیل

 . گردد سیاسی قدرت صفه به حزب پرتاب

همه نکات باال دقایق واقعی پروسه زایش، پرورش و تکامل نظریه تشکلهای موازی 

 ابا جنبش کارگری جهانی هستند. صغررن بیستم در رابطه حزب و اتحادیه در طول ق

و کبراهای چیده شده توسط منتقدین پیش نویس هم جعل کلیه این حقایق تاریخی 

است و هم سماجت و سرسختی بیش از حد آنان را برای حقنه کردن راههای انحالل 

 نمایش جهانی بهداری هر چه ژرف تر جنبش کارگری در منویات ماندگاری سرمایه

 گذارد.می

کارگر از مبارزه ضد های بنیاد تئوری تشکلهای موازی حزب و سندیکا، بر طرد توده

دولتی استوار است. مالط و مصالح داری و هموارسازی راه استقرار سرمایهداری سرمایه

. است شده استخراج سوسیالیسم بورژوائی تبیین موجود در شالوده این روایت دقیقًا از
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ت که سوسیالیسم در اینجا جنبش طبقه کارگر برای تغییر عینیت اس این اماجر کل

موجود، نفی و محو مناسبات کار مزدوری و برقراری سازمان سراسری شورائی برنامه 

 نوعی جایگزینی فقط بلکه نیست،کارگر های ریزی کار و تولید توسط همه آحاد توده

وعی دیگر است. تحقق این امر ن توسط کار نیروی فروش و خرید رابطه ریزی برنامه از

طبقه کارگر داری و حصول این جا به جائی هیچ احتیاجی به جنبش ضد سرمایه

کند، نمی از طبقه کارگر طلبداری ندارد، هیچ نوع سازمانیابی ضد سرمایه

نماید و آن را نمی سوسیالیسم را جریان اعتراض این طبقه به بنیاد کار مزدی تلقی

 غیرکارگر طبقات دانشوران  علمی کشف شده توسطهای اندیشهسوای مشتی 

 کارگر طبقه ظرفیت در راداری سرمایه نظام و سرمایه علیه مبارزه. پنداردنمی

 ها، تحلیل اینها، همه جای به اتحادیه و حزب موازیهای تشکل روایت. بیندنمی

وافق با ت و ماعاج جنبش کارگری جنبش. دارد را خود خاص حلهای راه وها بدیل

یا در عالم واقع جدال برای دولتی کردن داری بورژوازی است، جدال با نظام سرمایه

برنامه ریزی کار و تولید کاپیتالیستی کار خاص یک نیروی ویژه سوسیالیستی!! است. 

کارگران باید در ظرف مناسب مبارزه مبتنی بر اجماع و توافق برای بهبود شرائط کار و 

تالش کنند. نیروی داری در چهاردیوار غیرقابل شکست جهنم سرمایهزندگی خود 

دولتی در ظرف خاص داری ویژه سوسیالیستی هم باید برای کاوش راه استقرار سرمایه

خود به نام حزب متشکل شود. جنبش اجماع و توافق باید از طریق تقلید و ایمان به 

مودهای اینان دولت موجود حزب نخبگان و متقاعد شدن به اعتبار و تقدس و رهن

 دولتیداری سرمایه پرچمدار حزب به  را از سر راه بردارد و جای آن راداری سرمایه

 مراد وفق بر چیز همه گیرد انجام کارها این اگر. بسپارد کمونیسم دروغین نام زیر

 کار نیروی فروش افتخار و حق هم کارگر طبقه. است رفته پیش به بورژوازی از بخشی

 جاویدان برای خود حفظ خواهد نمود.  صورت به را
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منتقدین پیش نویس پس از جعل همه حقایق تاریخی و دفاع جامع االطراف از کلیه 

و راه حل پردازیهای رفرمیسم سندیکالیستی و سوسیال بورژوائی میدان ها تحلیل

یستم در طول قرن بای خویش را به قلمرو کارکرد جنبش اتحادیههای وارونه پردازی

کارگری اروپا در تمامی طول قرن های گویند که اتحادیهمی کنند. آنانمی منتقل

مذکور مدافع حقوق کارگران بوده اند!! باید دید که معنای دفاع از حقوق کارگران در 

منطق و عرف و فرهنگ سیاسی این آقایان چیست؟ توضیح واضحات است که 

تن دادن به حداکثر ناپرهیزی برای افزایش در بهترین حالت و مثالً با ها اتحادیه

کارفرمایان وارد های دستمزد کارگران و برخی تغییرات در شرائط کار آنان با اتحادیه

مذاکره شده اند. اساس کار این مذاکرات نیز همانگونه که خود منتقدین پیش نویس 

و اما  اگر یچه بدون هستند، آن سرسخت  کنندگان توصیه از  و اساساًاند مطرح کرده

در قبال همین ها بر توافق و اجماع میان کار و سرمایه استوار بوده است. اتحادیه

ظاهراً به نفع کارگران  -کمترین تالش برای دفاع از شرائط خرید و فروش نیروی کار 

خدمات بسیار ارزنده، اساسی، سرنوشت ساز و تاریخی را برای دفاع از نظام  -

جنبش کارگری و برای تحکیم طوق بردگی مزدی بر گرده همه  در مقابلداری سرمایه

 کارگران دنیا انجام داده اند. از جمله اینکه: 

کارگر دنیا های . بر تشدید هر چه فاحش تر و جنایتکارانه تر استثمار توده1

 تر وسیع چه هر مشارکت از و زده تأیید مهر «خود»کشور اجتماعی سرمایه توسط 

تی و بورژوازی جامعه خویش در استثمار طبقه کارگر بین پریالیسام عظیم انحصارات

 المللی سرسختانه دفاع کرده اند.

. هر دینار افزایش دستمزد و بهبود معیشت کارگران را به سود هر چه کالن تر و 2

 گره زده اند. ها عظیم تر سرمایه

خی هر جنب . نقش دژخیم ترین سازمانهای جاسوسی و امنیتی بورژوازی را در سال3

 طبقه کارگر اروپای غربی و امریکای شمالی ایفاء نموده اند.داری و جوش ضد سرمایه
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. برای انحالل کامل جنبش کارگری جهانی در ساختار قانون پردازی و نظم سیاسی 4

 از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند.داری سرمایه

داری یل نظم تولیدی سرمایه. بزرگترین دستیار و مشاور و مددکار بورژوازی در تحم5

 بر طبقه کارگر بوده اند. 

و علیه منافع « خودی» . در هر دو جنگ جنایتکارانه امپریالیستی در کنار بورژوازی 6

 طبقه کارگر بین المللی وارد جنگ شده اند. 

 .اند کرده پیچی نسخه طبقاتی سازش با را طبقاتی مبارزه  .7

رزات روزمره کارگران حتی مبارزه برای بهبود . بزرگترین نقش را در مهار مبا8

 معیشت و رفاه بیشتر به عهده گرفته و به پیش برده اند. 

را از هم داری . اساس وحدت طبقه کارگر بین المللی در مقابل نظام سرمایه9

های درونی میان بخشهای و جنبش کارگری جهانی را به زائده رقابتاند پاشانده

 مبدل ساخته اند. مختلف سرمایه جهانی

و سازمان دادن گسترده ترین داری . در کثیف ترین کودتاهای امپریالیستی سرمایه10

جوامع نقش مؤثر بازی ای حمام خونهای ضد بشری دولتهای هار بورژوازی در پاره

 کرده اند. 

کارگری کشورهای غربی دفاع از این کارنامه های دفاع منتقدین پیش نویس از اتحادیه

در کشورها بیشتر بوده ها . واقعیت این است که هر چه دامنه قدرت این اتحادیهاست

است جنبش کارگری نیز بیشتر در چنبره سازش با بورژوازی از هر نوع ابراز وجود 

ساقط شده است. در این زمینه مثال فراوان است. فقط به این نکته توجه کنیم که در 

، سوئد از بیشترین میزان سازمان یافتگی میان همه ممالک اروپای غربی و شمالی

( و فرانسه از کمترین %65و امروز حدود  %95کارگران در اتحادیه ها) قباًل 

( برخوردار بوده است. جنبش %6تا  %12مختلف، بین های میزان) منوط به دوره

و از داری کارگری سوئد به لحاظ درجه مسخ و انجماد در داربست مصالح سرمایه
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ن هر نوع تحرک در مقابل بورژوازی به پائین ترین سطح سقوط کرده است . دست داد

این در حالی است که جنبش کارگری فرانسه صرفنظر از اعتصابات گسترده مستمر، 

را در معرض فلج و داری اقتصاد سرمایههای هر چند سال یکبار عظیم ترین بخش

در مواردی  و 60ور فرانسه سنگین قرار داده است. سن بازنشستگی در کشهای زیان

سال است. ساعت کار در سوئد از همه ممالک  65د حداقل ئسال است اما در سو 55

دیگر اروپائی باالتر است. در طول سه دهه اخیر امکانات دارو و درمان و بهداشت در 

سوئد به بدترین سطح سقوط کرده است، چیزی که بورژوازی فرانسه برای تحمیل آن 

گر با مشکالت زیادی مواجه است. در سوئد هر سال شمار زیادی از بر طبقه کار

شوند، اما سرمایه می برای همیشه برچیدهها مدارس با هدف افزایش سود سرمایه

 و ...... اند داران فرانسوی و دولت آنها به آسانی موفق به انجام این کار نبوده

ال و فروماندگی رقت بار طبقه و استیصها گ میان وسعت نفوذ اتحادیهنارتباط تنگات

انکار ناپذیر در غالب جوامع موجود است. منتقدین پیش نویس کلیه ای کارگر پدیده

بر جنبش کارگری جهانی را به عنوان ها ضربات کوبنده وارد شده از سوی اتحادیه

وجوه قوت آنان در نوشته خود ذکر کرده اند. دلیل این امر بسیار شفاف است. آنان 

کنند و می ارزیابیداری کارگری را در بنیاد، جنبش اجماع و توافق با سرمایهجنبش 

هر چه در این گذر موفق تر باشند، به بیان دیگر هر چه طناب دار سرمایه ها اتحادیه

را سخت تر و محکم تر بر گلوی طبقه کارگر فشار داده باشند از منظر آنان تواناتر و 

مورد تأکید اینان، در شناخت نوع نگاهشان به های نمونهگردند. می پیروزمندتر قلمداد

بسیار قابل تعمق است. اعتصاب معدنچیان انگلیس حدود یک سال به ها نقش اتحادیه

( در تمامی طول این  TUC« ) کارگری انگلیسهای کنگره اتحادیه» درازا کشید. 

های به همه شکلمدت نه فقط هیچ حمایتی از اعتصاب به عمل نیاورد بلکه همه جا 

» ممکن علیه آن به کارشکنی پرداخت. به طور مثال زمانی که کارگران نواحی 

خودشان برای حمایت از کارگران معدن دست به یک روز « ولز جنوبی» و « یورکشایر
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( این اقدام کارگران را شدیدًا مورد نکوهش قرار داد و  TUC)  اعتصاب زدند، رهبر

از انجام این نوع اقدامات گردید. در همان زمان چندین  خواستار اجتناب جدی آنان

میلیون کارگر انگلیسی با احساس مسؤلیت در مقابل همزنجیران اعتصابی خود 

( تسلیم نمودند اما این قطعنامه با  TUC)   را تنظیم و به کنگره ساالنهای قطعنامه

صویب نرسید. در رأی مخالف اکثریت نمایندگان اتحادیه سراسری مواجه شد و به ت

جریان همین اعتصاب معدنچیان بریتانیا، حداقل سه تن از رهبران اتحادیه سراسری 

کارگران انگلیس به پاداش کارشکنی هر چه گسترده تر علیه کارگران اعتصابی و در 

قبال خدمات بسیار گرانبهائی که به نفع بورژوازی و بر ضد کارگران انجام داده بودند 

دریافت کردند. از همه اینها که بگذریم این « سر» و « لرد» یا نشان از ملکه بریتان

 سندیکالیسم جان سخت مدافعان و نویس پیش سؤال اساسی در پیش روی منتقدین 

 یکسال طول در معدن کارگر  120 000 عظمت پر اعتصاب چرا اساساً که دارد قرار

ر نه این است که مگ. ندک بسیج خود از حمایت به را انگلیس کارگر طبقه نتوانست

 و یسوئیس کارگر  صد سال پیش از این تاریخ کارگر انگلیسی در حمایت از مبارزات

 سال صد چرا کند،می خراب بورژوازی سر بر را  قاره اروپا، دیگر کشورهای و بلژیکی

 به دیوار همزنجیران از حمایتی هیچ به قادر حتی مستأصل و مفلوک چنین این بعد

سرمایه ساالر مورد ستایش های انه خود هم نیست؟ سوای اتحادیهکارخ و خانه دیوار

 آقایان کدام بلیه دهشتبار دیگر این جنبش را به این روز انداخته است؟ 

سیاه ای مدعیان نقد پیش نویس صفحات زیادی را در نعت و وصف جنبش اتحادیه

و همه اقدامات داری ایهتا در این گذر تمامی خدمات ذی قیمت آنان به سرماند نموده

نویسند می ضد سوسیالیستی آنان را به عنوان دفاع از حقوق کارگران القاء کنند. آنان

است، « منچسترداری سرمایه» که در دوره اخیر که به زعم آنان دوران رجعت تاریخی 

 و به همین دلیل باید بیش از پیش ازاند مورد تعرض بورژوازی قرار گرفتهها اتحادیه

برخوردار شوند!!! این آقایان در چند صفحه جلوتر با دنیائی ها پشتیابی سوسیالیست
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منچستر داری قلمفرسائی ادعا کرده بودند که در دوران به تعبیر خودشان سرمایه

اهتمام کارگران به ایجاد یک ظرف مشترک برای پیشبرد مبارزات روزانه و در همان 

کامالً مساعد بوده است و حاال در ادامه داری ایهحال پیکار تعیین سرنوشت علیه سرم

تا های شوند که در عصر رجعت همان بورژوازی حتی اتحادیهمی همان حرفها مدعی

هستند و ها مغز استخوان عامل دست سرمایه داران هم مورد تعرض دولت

مأمور تقدس سرمایه جهانی های باید برای دفاع از همین امامزادهها سوسیالیست

بی در و های هیای فداکاری باشند!!! ما مطلقاً وارد بحث آشفته فکریها و تناقض بافیم

کنیم. بحث بر سر می شویم و آن را موضوعی کامالً طبیعی قلمدادنمی پیکر آقایان

کارگری دنیا در سالهای اخیر صرفاً های چیز دیگری است. پروسه تحوالت اتحادیه

امی استراتژی و راهکارهای خود با جنایتکارانه ترین پروسه تطابق و ارگانیک کردن تم

داری و سبعانه ترین حمالت بورژوازی جهانی علیه جنبش کارگری بوده است. سرمایه

جهانی مصمم است که کلیه بار ناشی از فشار خرد کننده بحران اقتصادی خود را به 

سرشکن سازد،  هارترین شیوه ها، بر سطح معیشت و بهای نیروی کار کارگران شاغل

یک میلیارد از جمعیت فروشنده نیروی کار را در برهوت بیکاری و فقدان هر نوع قوت 

و همه امکانات ها الیموت سرگردان ساخته است، مدرسه ها، بیمارستانها، مهد کودک

حداقل تا کنونی کارگران را یکجا چوب حراج بسته است و برچیدن آنها را وثیقه 

کارگری در این مدت های کرده است. کار اتحادیهها سرمایه تضمین نرخ سود دلخواه

صرفاً آموزش و آموزش دادن چند و چون پروسه انطباق خود با این سیاستها و برنامه 

بوده است. هیچ اتحادیه کارگری در هیچ کجای اروپای غربی و شمالی در برابر ها ریزی

ت و در هر کجا که کارگران خود هیچ مقاومتی نکرده اسها هیچ میزانی از این سبعیت

های با تهاجم همزمان و متحد اتحادیهاند آماده صف آرائی در مقابل این تعرضات شده

دفاع از حقوق کارگران ها کارگری و بورژوازی در مقابل خود مواجه گردیده اند. آیا این

   است؟
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یکباره به صورت و بر شمردن اوصاف آنها، ها منتقدین در بحث خود پیرامون اتحادیه

بسیار آشفته و بی ربطی سراغ جنبش کارگری آرژانتین و خیزشهای کارگران برای 

رفته اند. آنان پیرامون رابطه میان دفاعیات تند و تیز خود از ها اشغال کارخانه

بیان ای کارگری دنیا و شوراهای کارگری سالهای اخیر آرژانتین هیچ کلمههای اتحادیه

و « زنون» می برای بیان آن ندیده اند. اما آنچه کارگران آرژانتین در و لزواند نکرده

دقیقًا رویه معکوس تمامی حرفهائی است که این اند جاهای دیگر انجام دادهای پاره

کارگری های آقایان برای اثبات آن بیست و چند صفحه مطلب سیاه کرده اند. خیزش

نقد، که نمود عملی بسیار شفاف جنب  آرژانتین نه در سنت سندیکالیستی نویسندگان

کارگر در آن مناطق است. تصرف کارخانه، های تودهداری و جوش واقعی ضد سرمایه

 و کارگر میان « اجماع و توافق» اتکاء به قدرت پیکار طبقاتی خود، زیر پا نهادن 

 فراهم و شورائی سازمانیابی منتقدین، اعتقادی اصل ترین مقدس یعنی دار سرمایه

مکان دخالت مستقیم و نافد آحاد کارگران، در برنامه ریزی کار و تولید و ا ساختن

و تمایزات حقوقی میان ها تعیین سرنوشت محصول کار، از میان بردن تمامی تفاوت

زن و مرد در درون شوراها، همه و همه به بنیادهای جنبش شورائی ضد کار مزدی 

و سازمانیابی این جنبشها عمالً ها تعلق دارد. دستیازی کارگران به این روش

علیه رفرمیسم راست سندیکالیستی مورد دفاع و داری کیفرخواستی ضد سرمایه

پشتیبانی این آقایان است. به همین دلیل رجوع آنها به جنبش کارگری آرژانتین اوالً 

ونه دیگر از باژگای اهانتی سنگین به کارگران شوراهای آنجا است و ثانیًا نمایش گوشه

  است. ها و پراکنده گوئی مورد نیاز این نوع وارونه سازیها پردازی

در نوشته منتقدین پیش نویس مطالب پراکنده زیادی در مورد چند و چون مطالبات 

رسد که پرداختن به آنها سوای اتالف می کارگران و نوع این مسائل وجود دارد. به نظر

اشد. کل صدر و ذیل حرفها این است که وقت خواننده هیچ عایدی دیگری نداشته ب

سوای افزایش بهای نیروی کار خود ای کارگران نباید به هیچ انتظار و مطالبه
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 به اندیشیدن که است این همه حرفها. بیاندیشند توانندنمیبیاندیشند و اساساً 

های جنبش نشین صفه افاضل و حزبی نخبگان شأن در فقط این ورای موضوعاتی

رفها تکرار همان نکاتی هستند که ما در این جا پیرامون آنها ح همه .است دیگر

 کنیم.می صحبت کرده ایم و به همین دلیل از پرداختن به آنها کالً صرفنظر
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 2008ر بسپتام          داود رضوی و مبارزه درون گود!

 

نوشته است. ای الهآقای داود رضوی عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد اخیراً مق

او در نوشته خود با خشم و کینه تمام هر سخن از مبارزه علیه سرمایه و هر نفس 

کند و به دنبال دنیائی می را سنگسارداری کشیدن خالف مصالح ماندگاری سرمایه

سرمایه پسند باب طبع هم کیشانش، رفرمیسم منحط های آسمان ریسمان بافی

واقعیت  !!نمایدمی کارگر ایران قلمدادهای نجات تودهسندیکالیستی را تنها فرشته 

او به های رضوی هیچ نیازی به انتقاد ندارد. تک تک گفتههای این است که حرف

اندازه کافی و شاید هم بیشتر از حد نیاز سند زنده و گویای رسوائی سندیکالیسمی 

و کفن و دفن است که وی و همانندانش با قبول تولیت آن وظیفه فریب کارگران 

نکات ها طبقه کارگر ایران را به دوش گرفته اند. با همه اینداری جنبش ضد سرمایه

مندرج در نوشته مذکور سوژه مناسبی برای کالبدشکافی باز هم بیشتر سندیکالیسم و 

قدرت سرمایه و خفه ساختن هر جنب و های نقش استراتژیک آن در تحکیم پایه

 کارگر است. های ز تودهجوش رادیکال و سرمایه ستی

انسان دنبال آن هستند که نیروی ها که میلیونای در جامعه» نویسد: می داود رضوی

خواهید می معلوم نیست شما چطور مزدش را ،خریدار نیست کارشان را بفروشند و

یعنی چه ها که مردم باید دو تا سه کار داشته باشند این حرفای لغو کنید. در جامعه

آدرس دادن ما که باید دنبال نهادهای مثل سازمان لغو کار مزدی ایشان  ؟ بجای

برویم که معلوم نیست که به اجرا در آورندگانش از کره مریخ باید به ایران بیایند یا 

خواهید بپذیرد که کار نمی کنید، چرانمی نه، چرا از همان امکانات موجود حرکت

ستند. سنگ بری هایتان قادر به این کار نیشما و دورو عملی سخت و پر هزینه است و

 « بزرگ عالمت نزدن است
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ضد کارگری بدترین نمایندگان فکری های و توهم بافیها رضوی تمامی خرافه پردازی

کند. چکیده کالم وی می کارگر ایران الالئیهای را در گوش تودهداری نظام سرمایه

صرفاً کمبود خریداران نیروی کار  کارگر ایرانهای این است که مشکل بالفعل توده

است. به بیان دیگر طبقه کارگر ایران با رابطه خرید و فروش نیروی کار هیچ مشکلی 

ندارد!! معضل اساسی اش این است که مشتری کافی برای خرید نیروی کار موجود 

دامنگیر چند ده های نیست. گرسنگی، فقر و فالکت و فحشاء، اعتیاد و سیه روزی

ندارد و داری آن ها، ربطی به نظام سرمایههای کارگر ایرانی و افراد خانواده میلیون

باشد. همه این مصائب و نمیداری در گرو مبارزه علیه سرمایهها مبارزه علیه آن

 به این دلیل وجود دارند که کارگران قادر به فروش نیروی کار خودها بدبختی

دی بلکه فقدان مشتریانی است که بردگان شوند، ریشه مصائب موجود نه کار مزنمی

را خریداری نمایند. داود رضوی ها مزدی را استثمار کنند و نیروی کار شبه رایگان آن

خویش نیز های البته هیچ نیازی به وجود هیچ میزان انسجام در سر هم بندی حرف

پیوسته کند. او درست به دنبال طرح این سخن و دقیقاً در جمله بعدی و نمی احساس

کند که در همین جامعه هر کارگری مجبور است برای امرار می عبارت نخست، اضافه

معاش خود سه جا کار کند و در هر شبانه روز سه شیفت نیروی کار خود را به فروش 

پرسد که چرا دو نمی از خودشای برساند. فعال سندیکالیست شرکت واحد برای لحظه

او تا این اندازه ضد و نقیض همدیگر هستند. چرا هر های جمله متصل و متوالی گفته

است برای قوت داری کارگری در درون این جهنم سیاه بشرکشی که نامش سرمایه

الیموت فرزندانش و برای یک زندگی مفلوک آکنده از حقارت و محرومیت سه شیفت 

کند اما در همان حال در طول و عرض همین جهنم سیاه می در شبانه روز کار

میلیون انسان بیکارند و جمعیت وسیعی از زنان طبقه شان زیر فشار  10کارگرسوز 

باشند؟ اندکی شعور منسجم کارگری می خود مجبور به تن فروشیهای گرسنگی بچه

الزم است تا در پیچ و خم این تناقضات فاحش و سرکش به کاوش داری و ضد سرمایه
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ند، چند جا کار کنند و چند شیفت متوالی بپردازد. چرا همه مجبورند کار کنها ریشه

مرگ های میلیون انسان داغ برده مزدی بیکار، بر چهره در شعله 10کار کنند اما 

گردند. داود رضوی از زرادخانه می سوزند و خاکسترمی گرسنگی و محرومیت و ذلت

روغن کاری شده فحاشی را یکی پس های فرهنگی سندیکالیسم با سخاوت تمام سالح

رود. می کشد و به سوی هر نفس کش مخالف بردگی مزدی نشانهمی از دیگری بیرون

زند که معضل می او سرمست از ایفای نقش پیشمرگی خود برای سرمایه فریاد

کارگران نه کار مزدوری بلکه کمبود خریداران نیروی کار مزدی است اما حتی یک 

 یا بیکاری کارگران« یدار نیروی کارنبود خر» کند که آنچه او نمی لحظه از خود سؤال

نامد از کجا فرا رسته و از زهدان کدام جرثومه شوم نظم اجتماعی متولد گردیده می

و مولودهای متعفن ها پدیدهها است. چرا نبود خریدار نیروی کار و چرا بیکاری؟ این

ی هاسال گذشته فقط حجم سرمایه گذاری 20کدام نظام اجتماعی هستند؟ در طول 

در طول همین مدت جمعیت . برابر افزایش یافته است 30خارجی در سطح جهان 

کارگران بیکار دنیا هم چند برابر شده است. اگر معضل کارگر ایرانی یا کارگر هر 

کجای دیگر این دنیا نظام بردگی مزدی نیست!!! اگر فاجعه حیات این توده عظیم 

است!! پس « نبود خریدار نیروی کار »نفرین شدگان زنده به گور جهنم موجود فقط 

چرا این همه سرمایه گذاری، این همه انباشت کوه پیکرتر سرمایه، این همه اشباع روز 

تازه و الحاقی، نه فقط مشکل اشتغال بیکاران را های به روز بیشتر جهان از سرمایه

و  ترهیچ تخفیفی نداده است که لحظه به لحظه امکان فروش رفتن نیروی کار را کم

ایران تنها در داری ؟ در همین دوزخ سیاه سرمایهکمتر و باز هم کمتر ساخته است

بر اساس گزارش منابع  1387تا  1384های سال یعنی در فاصله میان سال 3طول 

های میلیون دالر امریکا به حجم انباشت 455میلیارد و  25رسمی دولتی بیش از 

شمار بیکاران نیز حداقل دو ها همین سالپیشین سرمایه افزوده شده است. در طی 

میلیون نفر افزایش یافته است. روزشمار نرخ پیش ریز سرمایه را باز هم ورق بزنیم. در 
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دو سال گذشته بسیار بیشتر از یک میلیون بیکار به لشکر عظیم بیکاران جامعه ایران 

خراج و زن و کارخانه متوسط و بزرگ کارگران خود را ا 200اضافه شده است، حدود 

فرزندان آنها را به برهوت گرسنگی پرتاب کرده اند. بهانه و مستمسک غالب صاحبان 

این مراکز تولیدی هم یا تحریم خارجی و یا کمبود نقدینگی بوده است!! در همین 

خارجی پیش ریز شده در بازار داخلی ایران های حجم سرمایهها دوره تشدید تحریم

هزار میلیارد تومان به  31زان نقدینگی بخش خصوصی از باال رفته است و می 70%

 هزار میلیارد تومان رسیده است. داود رضوی مثل کبک سر خود را به زیر برف 164

کند تا فاجعه وجود بختک منحوسی به نام نظام سرمایه داری، این ام الفساد ارض می

ن را به چشم و عصر و سرچشمه تمامی مصائب چند میلیارد توده کارگر روی زمی

نبود خریدار » گوید وقتی همه از می نبیند و با وقاحت تمام مورد انکار قرار دهد. او

کشند گفتگوی ضد کار مزدی دیگر چی است؟!! بالهت می نالند و رنجمی «نیروی کار

سازد که می را کورها را قفل و چشمان آنها هولناک سندیکالیستی آنچنان مغز انسان

بینند می بدیهی ترین معادالت زمینی زندگی را نیز به طور کامل وارونهساده ترین و 

توانست با کمترین میزان می شوند. اگر جز این بود و اگر ایشاننمی و قادر به درک آن

یافت که فاجعه بیکاری دهها میلیون می بصیرت کارگری به اطراف خود نگاه کند در

نیروی کار بلکه در عمق رابطه خرید و فروش  کارگر نه در کم و زیادی شمار خریداران

نیروی کار ریشه دارد. داود رضوی برای فهم این حقیقت نیازمند هیچ آموزش 

آکادمیک و رفتن پای درس هیچ اقتصاددانی نیست. کافی است او فقط به آنچه در 

شرائط کار و استثمار و فضای زیست اجتماعی چند ده میلیون کارگر ایرانی جاری 

میلیون کارگر  10نیمه نگاهی اندازد و از خود بپرسد که راستی چرا بیش از  است،

زند می بیشتر و بیشتر سقف فلک را شکافها بیکارند؟ چرا هر چه کوه انباشت سرمایه

شود؟ چرا با وجود توسعه بی انقطاع و می جمعیت کثیر این بیکاران باز هم کثیرتر

 اخراجها کارخانه تعطیل و کارگران آن لحظه به لحظه سرمایه گذاری ها، صدها
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گردند؟ چرا به موازات رشد غول آسا و دیوانه وار پیش ریز سرمایه در همه می

اقتصادی سطح دستمزدهای واقعی بخش شاغل نیروی کار هر روز از روز های حوزه

 50گردد. چرا کارخانه ایران ناسیونال دهه می رود و نامحسوس ترمی پیش بیشتر آب

گرفت و ایران می کارگر را به کار 8000میلیون تومان سرمایه حدود  10رشیدی با خو

برابر شمار کارگران آن روز  3برابر سرمایه آن ایام، حتی  1000خودرو فعلی با بیش از 

گیرد؟ چرا طبقه کارگر ایران در طول همان دهه باال به رغم نمی را هم به کار

جهان سرمایه سطح های ه ترین دیکتاتوریحاکمیت یکی از موحش ترین و درند

راند و چرا اینک در می دستمزدهای خود را با اهرم فشار مبارزه طبقاتی مستمراً به باال

ترین  هارترین و جنایتکارترین و دژخیم دوران استیالی یکی دیگر از همان

یزی شده سرمایه به رغم مبارزات بسیار گسترده تر و بیشتر و برنامه رهای دیکتاتوری

کند. نمی ماه دریافت 6ماه به  6تر حتی دستمزدهای سنار و سی شاهی خود را هم 

میلیون بیکار  10تواند از خود بپرسد چرا در کنار وجود بیش از می داود رضوی

جویای کار ثانیه به ثانیه بر شدت کار، سرعت کار، سختی کار و همه ابعاد دیگر 

شود؟ چرا در کنار می شاغل طبقه کارگر افزوده هایتشدید بی مهار استثمار توده

منحنی دائماً صعودی حجم اضافه ارزش ها، بنا به اعتراف صریح شورای عالی کار 

کمتر از یکصد هزار تومان ای کارگران با دستمزد ماهانه %70دولت اسالمی سرمایه 

وز امر درصدی 30 بیکاری با ، 50کنند؟ چرا اشتغال کامل نیمه دوم دهه می کار

درصدی آن سال ها، جای  300شود و به موازات آن نرخ اضافه ارزش می جایگزین

 سپارد؟ می در صدی اضافه ارزش در شرائط روز 1200خود را به نرخ 

» توانست به جای منجمد شدن و متحجر ماندن در فرمولبندی مبتذل می داود رضوی

و ریشه این فاجعه دامنگیر بخش  به پدیده بیکاری فکر کند« نبود خریدار نیروی کار

عظیم کارگران ایران و جهان را کندوکاو نماید تا دریابد که شالوده تمامی مصائب 

کارگر دنیا در وجود رابطه کار مزدی قرار دارد و مادام که این رابطه منحط های توده
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دار نبود خری» راند بیکاری یا آنچه او آن را می کارگرکش بر جامعه و جهان حکومت

نامد امر محتوم، غیرقابل حل و مستمراً رشد یابنده و در حال عروج می «نیروی کار

ندیشد اتوان آن را داشت که این چنین بی خواهد بود. عضو سندیکای شرکت واحد اگر

داد که نمی و اگر دیده خویش را با سرمه سرمایه کور نساخته بود، آنگاه به خود اجازه

 ».است «کار نیروی خریدار نبود »مشکل کارگر ایرانی  با وقاحت تمام بگوید که

 !! ؟؟ «است حرفی چه دیگر مزدی کار با ضدیت

آقای رضوی از چنین ظرفیت و توانی برخوردار نیست فقط به این دلیل که 

سندیکالیست است. در همین جا باید به حکم مناسبت و ضرورت یک نکته مهم 

تأکید قرار داد. آنچه عضو سندیکای شرکت واحد مبارزه طبقاتی را یک بار دیگر مورد 

و احزاب چپ نما نه ها را به این روز انداخته است بر خالف برداشت رایج اصحاب فرقه

واماندگی او در حوزه واکنش خودجوش طبقاتی یک کارگر به سرمایه و فقدان 

شده او مکتبی و ایدئولوژیک بلکه غوطه خوردن بسیار آگاهانه و انتخاب های آموزش

راند کالم به کالم می در باتالق رفرمیسم و سندیکالیسم است. آنچه رضوی بر زبان

و رفرمیسم راست سندیکالیستی در سراسر جهان ای حرف دل کل جنبش اتحادیه

است. این رویکرد در تمامی تاریخ حیات خود جنبش کارگری جهانی را با همین اوراد 

ردگی مزدی شمع آجین ساخته است. در همه جا به به دار بها و ادعیه و خرافی بافی

های گوش کارگران فرو کرده است که ریشه فقر و فالکت و بیکاری و بی حقوقی

و وجود رابطه کار مزدی قرار ندارد بلکه در داری موجود در بنمایه حیات نظام سرمایه

این چگونگی برنامه ریزی نظم تولیدی و سیاسی سرمایه است و دستکاری مناسب 

کارگر باشد. رفرمیسم های تواند نسخه درمان همه دردهای بشر و کل تودهمی نظم

و تداوم داری در همین راستا عظیم ترین نقش را در ماندگارسازی سرمایهای اتحادیه

اسارت انسان در قعر منجالب بردگی مزدی ایفاء نموده است و هر روز بیش از روز 

   نماید. می یف تر از سابق ایفاءقبل و بسیار شرارت آمیزتر و کث
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» دهد که: می فعال سندیکالیست عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد ادامه

داری در کشوری که سی سال است خودش را ضد سرمایهداری سازمان ضد سرمایه

است دیگر؟ سندیکای واحد حداقل در چند سال ای معرفی کرده است کدام صیغه

دولت و شهرداری که کارفرما است درگیر بوده، شما حداقل گذشته مشخص گفته با 

د حمله قرار دهید کلیت آن پیشکش در ایران را مشخص مورداری یک جناح سرمایه

کهنه زایش رویکرد های داود رضوی درست به شیوه اسالف و سرچشمه« تان؟

را به ری داروز سرمایههای خویش، یکی از هارترین و مخوف ترین و درنده ترین دولت

کند!! ممکن است گفته می کارگر معرفیهای عنوان یک حکومت ضد سرمایه!! به توده

ندارد بلکه نفس ادعای این دولت را بیان کرده است!! ای شود که خودش چنین عقیده

 فرض کنیم که این چنین باشد!! آنگاه این سؤال بسیار جدی پیش روی او قرار

ضد های و عوامفریبیها س ادعا یا ترفند بازیگیرد که در این صورت چرا نفمی

دلیل آهنین بی  کارگری یک جرثومه سیاه سرمایه به عنوان زمینه زمخت مادی و

و هر نوع گفتگوی ضد کار داری ربط بودن و غیر ضروری بودن مبارزه ضد سرمایه

نقل زند که بحث وی نه نمی گردد!! آیا این کار با وضوح کامل فریادمی مزدی تلقی

ادعای دولت هار سرمایه بلکه بالعکس بیان اعتقاد واقعی خویش است. اگر کسی به 

دعوی سراسر جنایتکارانه و ترفندبازانه و کارگرکش یک رژیم باور ندارد چرا این ادعا 

را پایه مادی رویکرد و شالوده استدالل خویش برای اتخاذ هر جنب و جوش و هر 

دهد؟ مثل روز روشن است که او در عمق وجود می پراتیک سیاسی یا صنفی خود قرار

روز را به عنوان یک داری سرمایههای خود یکی از سفاک ترین و مخوف ترین دولت

است تا آن را با شکل و شمایلی این گونه  قبول دارد و مصرّداری رژیم مخالف سرمایه

ت این است در برابر چشم کارگران متوهمی چون خود نقاشی نماید. حرف وی سرراس

که قدرت سیاسی مسلط روز در ایران یک دولت ضد سرمایه است!! معضل جامعه هم 

و حفظ این نظام توسط قدرت سیاسی حاکم نیست بلکه کمبود داری وجود سرمایه
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، کبری هاست که با شگفتی ای کار است. رضوی از ورای این صغرخریداران نیرو

و داری ا باید سخن از مبارزه با سرمایهچرای پرسد در چنین جامعهمی سفاهت باری

ضدیت با کار مزدی زد؟!! در تکمیل این نکته بی جا نیست به این هم اشاره کنیم که 

طبیعتاً داری بودن دولت هار سرمایهداری تصور اعتقاد یک کارگر ایرانی به ضد سرمایه

کارگر در شود یک می باور نکردنی است و هر انسانی حق دارد سؤال کند که مگر

جامعه ایران چنین پندار فاجعه باری را در ذهن خود خطور دهد؟ پاسخ ما این است 

که آری چنین چیزی وجود داشته است و شاید هنوز هم وجود داشته باشد. مگر چند 

سال متوالی احزاب ضد کارگری طیف اردوگاه شوروی از نوع حزب توده و اکثریت 

دادند!! می بافتند و به کارگران تحویلنمی ا به همرای فدائی چنین خزعبالت شریرانه

را به اشکال دیگری تحویل ها توانند همان حرفمی امروز هم امثال داود رضوی

که بگذریم سؤال دیگری هم در برابر مدافع دو ها کارگر دهند. از همه اینهای توده

داری ولت سرمایهآتشه سندیکالیسم راست ایرانی قرار دارد و آن اینکه فرض کنیم د

خود را ضد سرمایه، ها ایران یا هر دولت دیگر با توسل به مضحک ترین توطئه پرازی

معرفی کند!!! داود رضوی این آیه ها ضد امپریالیسم یا حتی دولت کارگران و نوع این

خرافه پر از اشمئزاز را از کجا و از بارگاه کدام خدایگان سرمایه بر زمین آورده است 

ای سیاه کارگر ستیزانههای گران در چنان شرائطی و در برابر چنین عوامفریبیکه کار

بردارند و از طرح هر سخن ضد کار مزدی چشم داری باید دست از مبارزه ضد سرمایه

پوشند؟؟ چه کسی یا کدام دار و دسته شریک با هارترین حاکمان دژخیم سرمایه به 

ردوگاه سابق شوروی یا در چین، ویتنام و کره او یاد داده است که کارگران مثالً در ا

شمالی امروز یا ممالک دیگری از قبیل کوبا و بولیوی و ونزوئال به صرف عربده کشی 

دروغین حاکمان در زمینه مخالفت با سرمایه داری، باید مبارزه علیه سرمایه و برای 

بسپارند؟؟!! عضو نابود سازی نظام بردگی مزدی را فراموش کنند و به بایگانی تاریخ 

گوید: می پردازد و این بارمی هیأت مدیره سندیکای واحد باز هم به طرح نظرات خود
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داند که اگر کارگران کار شایسته، امنیت شغلی و زندگی می دیگر این را هر کسی»... 

در شان انسان داشته باشند. کار کنند که زندگی بکنند نه زندگی بکنند که کار کنند 

بدون فشار و دخالت دولت و کارفرما انتخاب شوند و ها ط کار نمایندگان آنو در محی

از پائین شکل بگیرند قطعا نمایندگان واقعی آنها با چانه زنی و دفاع از حقوقشان 

کنند و کارگر دیگر دلیلی ندارد که بی رغبتی به می شرایط مطلوبی برای کارگر ایجاد

ه کار ندهد اگر رضایت داشته باشد به کارش بهتر کار نشان بدهد و با تمام وجود دل ب

 داند سعادت فردی او سعادت اجتماعی را هم با خود به همراهمی کند چونمی کار

رود و این فقط با به وجود آمدن می اورد، خود به خود سطح بهره وری کار باالمی

نکته « نیستآزاد کارگری امکان پذیر است و هیچ توهمی هم های و تشکلها سندیکا

کارگر ایران های عوامفریبی و توهم آفرینی اسارت بار علیه تودهها به نکته این گفته

در عین حال بعینه و بی هیچ کم و کاست مانیفست سیاه سرمایه ها است. این حرف

پرستانه سندیکالیسم است. سخن از اجماع کارگر و سرمایه دار، اشتراک منافع میان 

ن سرمایه، افق زیست مشترک استثمارگر و استثمار شونده، طبقه کارگر و صاحبا

کارگر در زیر چتر حاکمیت سرمایه های تأمین معیشت و رفاه و حقوق اجتماعی توده

داری، کثیف ترین و چندش بارترین خرافه بافی در تاریخ زندگی انسان هاست. همه 

تمامی تاریخ پر از کارگران دنیا باید این را درک کنند که جنبش سندیکالیستی در 

مزدورمنشانه را در گوش کارگران الالئی های و وارونه پردازیها ننگ خود این دروغ

و ها از دستاوردهای مبارزات کارگران دنیا مولود سیاستای کرده است اما هیچ ذره

و ایفای نقش سندیکالیسم نیست. داود رضوی در دنیای بالهت ها برنامه ریزی

بر این باور موهوم است که راستی راستی گویا در کشورهای  سندیکالیستی خویش

یا مشتی سندیکاهای کارگری بوده است که سطح ای اروپائی این جنبش اتحادیه

نازلی از معیشت و تأمین اجتماعی را برای کارگران این کشورها به ارمغان آورده است. 

هم فشار گرسنگی و فقر و بی  کارگر اروپا یا هر کجای دیگر دنیا اگر تا امروزهای توده
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شیرازه زندگی شان را در کالف خود ها مسکنی و بی داروئی و سایر اشکال محرومیت

نپیچیده است صرفاً به خاطر موج مبارزه و اعتراض مستمر آنان است که با ولتاژ 

شکند و می را در همای نیرومند خود در گام نخست، سد مقاومت رفرمیسم اتحادیه

شکن نمودن موج طغیانش بر حریم امن سودسازی سرمایه ها، متولیان سپس با سر

 به جلوها را به سوی چانه زنی با سرمایه داران و دولت آنها امامزاده بی اعجاز اتحادیه

راند. جنبش کارگری اروپا در حصول آنچه تا لحظه حاضر بارقه هائی از آن می

ک ترین و پرافتخارترین ابنات مرهون بلکه سندیکالیسم مدیون نه است باقی 

نبرد طبقاتی خویش در تاریخ، مرهون کمون پاریس، انترناسیونال اول، های صحنه

انقالب اکتبر و نوع این رخدادهای پرشکوه حماسی همراه با مبارزات مستمر، گسترده 

خود از چند صد سال پیش تا امروز است. داود رضوی در اندرون های و نیرومند توده

خویش در عین حال بن مایه واقعی های و وارونه بافیها توهم سازی اریکت هاله 

سندیکالیسم را نیز بدون هیچ هراسی از هیچ نوع قباحتی بسیار فاش و الش بر سر 

س و اساس کار رویکرد متبوعش ایجاد کند که اُمی سازد. او تصریحمی زبان جاری

رت خداگونه سرمایه و بردگان سازش میان استثمار شونده و استثمارگر، میان قد

های کارگر با صاحبان تراستهای مزدی ساقط از هر نوع حقوق و قدرت، میان توده

است اما او اصرار دارد که این سیره و سنت و سیاست و نقش داری غول پیکر سرمایه

کارگر نیز هست!! های سندیکالیستی در عین حال به نفع کارگران و ممد حیات توده

گوید زیرا که بر خالف القائات پوچ سردمداران رفرمیسم راست می دروغاو سخت 

کارگر و بهبود وضع های حتی کاهش کار اضافی تودهها سندیکالیستی کار اتحادیه

باشد. نمی طبقه کارگر همداری معیشت کارگران در قبال فروش مبارزات ضد سرمایه

لیه سرمایه جبر زندگی کارگران ببینیم که نقش واقعی این نهادها چیست؟ مبارزه ع

 کارگرهای حیات طبقه آنان بوده است. تودههای در تمامی جهان و در تمامی دوره

توانند که علیه سرمایه مبارزه نکنند زیرا هر گام توقف مبارزه طبقاتی آنان نمی
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متضمن خالی نمودن میدان به نفع سرمایه و یکه تازی هر چه سبعانه تر نظام 

در سالخی معیشت و امکانات حیات اجتماعی آنان است. مبارزه طبقاتی ری داسرمایه

 ها، خواسته و انتظارات درجه ترین پائین و کارگر حتی در نازل ترین سطوح های توده

 هر که این تر اساسی و تر مهم بسیار و هاست ارزش اضافه نرخ بر فشار شیپور هم باز

در مهار کردن فوری و موفق این داری مایهسرهای دولت و داران سرمایه تساهل نوع

تواند شیرازه حیات سرمایه را در معرض خطر قرار دهد. در هم کوبیدن می مبارزات

مبارزات طبقه کارگر بنیادی ترین و حیاتی ترین ضرورت بقای سرمایه است و این کار 

هنشاهی شاهای به دو طریق امکان پذیر است. راه انداختن حمام خون به شیوه دولت

و اسالمی سرمایه در ایران یا قبول رویش نهادهای مدنی و صنفی معینی که جنبش 

تاریک چانه زنی تعیین بهای نیروی های سرمایه ستیز طبقه کارگر را به درون داالن

در هر کجا که وجود دارند در بنمایه واقعی حیات ها کار سمت و سو دهد. اتحادیه

دیگر دنیا های و نیروهای سرکوب سرمایه در بخش خود، همان رسالت ارتش و پلیس

کشند. می موجه و مسالمت جویانه و کشیش مأب خاص خود به دوشهای را به شکل

کارگر به حکم تعارض جبری و های چگونگی ایفای نقش این نهادها این است که توده

رات روز قهری طبقاتی خود با مناسبات کار مزدوری دست به پیکار برای تحمیل انتظا

در چهار گوشه شرائط کار و استثمار و ها زنند. آنمی خویش بر روند کار سرمایه

زیر نام خود یا در عالم واقع همان های زندگی اجتماعی خود به سندیکا و اتحادیه

برای ها سازند. اتحادیهمی نهادهای مدنی تحمیل نظم سرمایه بر طبقه خود، فشار وارد

ی با همه توان و به کمک تمامی امکانات دیوانساالری برای خفه روزها و ماههای طوالن

کنند. زعمای سندیکالیسم در این تالش به طور می کردن این جنب و جوش تالش

گردند. دلیل آن هم بسیار روشن است. شکم گرسنه منطق نمی بسیار طبیعی موفق

ران قادر به مهار اتحادیه ساالهای کوبد و ترفندبازیمی سرمایه را بر سینه دیوار

گردد. این جاست که فاز بعدی تالش و نمی اعتراض سرکش بردگان مزدی گرسنه
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کوشند تا می این بار هم باز با همه قدرتها شود. آنمی شروعها ترفند اتحادیه

را تعدیل کنند. این دوره نیز مدتی ها انتظارات کارگران را محدود و میزان مطالبات آن

سیاه های و هفت خوانها د و باالخره در پایان عبور از همه این بی راههکشمی به درازا

عبودیت سرمایه است که سران اتحادیه در اجرای وظیفه خاکسپاری مبارزات کارگران 

کنند و چند و چون اجرای کار را می به بارگاه قدس صاحبان سرمایه شرف حضور پیدا

ینند. کل رسالت سندیکالیسم و جنبش نشمی با اینان به تبانی و مذاکره و سازش

شود اما تشریح این واقعیت به صورت بسیار می در پیگیری این امور خالصهای اتحادیه

ها آورد. اینکه اگر نقش اتحادیهمی طبیعی یک سؤال مهم و جدی را با خود به همراه

ر و کارگهای جز این نیست پس چگونه در طول سالیان دراز وجود خود را بر توده

گیرد می جنبش آنان تحمیل نموده اند؟ این سؤال باز هم ابعاد پیچیده تری به خود

هنگامی که طبقه کارگر برخی جوامع در جریان تمکین به داربست رفرمیسم 

هم به شیوه بسیاری از داری سرمایههای با فشار سرکوب و حمام خونای اتحادیه

. پاسخ این سؤال را ما به کرات توضیح ممالک دیگر مواجه نبوده و هنوز هم نیستند

داده ایم. بورژوازی اروپا در طی یک دوره طوالنی به یمن حصه مشاع بسیار عظیم 

خود در کل اضافه ارزشهای تولید شده توسط طبقه کارگر بین المللی این توان را 

گلیسی، داشته است که بهای نیروی کار کارگر اسکاندیناوی، آلمانی، فرانسوی، ان

الی و اسپانیائی و ایتالیائی را باالتر از بهای نیروی کار غی، یا حتی پرتسوئیسلندی، ه

امکان داده است تا در قلع و قمع ها کارگر ایرانی پرداخت نماید. این امر به اتحادیه

کارگر و ایفای این نقش برای سرمایه از یک سالح کارآمد های مبارزه طبقاتی توده

وازی ایران به تمام دالئلی که ما در مقاالت متعدد و اسناد فراوان برخوردار باشند. بورژ

 تشریح نموده ایم حاضر به پرداخت چنین بهائی برای نیروی کار طبقه کارگر

باشد. در اینجا حمام خون سالح اول و آخر سرمایه است اما در اروپا در طول قرن نمی

ئی از خطر توفان مبارزه طبقاتی بیستم، سالح توافق با دیناری افزایش دستمزد و رها
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نیروی پیشمرگ نظام ها ضد کار مزدی هم، در دست بورژوازی بوده است و اتحادیه

در کاربرد این سالح بوده اند. تبیین واقعیت باال نیازمند هیچ بحث داری سرمایه

های تفصیلی و استداللی نیست. تا آنجا که به بنمایه واقعی نقش تاریخی اتحادیه

 ی مربوط است، هر کارگر دارای حداقل شعور طبقاتی در هر گوشه دنیا خوبکارگر

آنها بیش های و دخالتگریها داند که سرمایه جهانی به یمن وجود همین اتحادیهمی

کارگر شده اند. در های تودهداری از یک قرن موفق به قلع و قمع جنبش ضد سرمایه

عظیم بورژوازی قاره از اضافه  و نقش حصهها مورد دلیل موفق شدن اتحادیه

کوه پیکر تولید شده توسط طبقه کارگر بین المللی هم کافی است فقط به های ارزش

شرائط روز و به رویدادهای پیرامون خود نگاهی اندازیم. در طول چند دهه اخیر سیر 

حوادث سرشتی و اجتناب ناپذیر شیوه تولید سرمایه داری، بورژوازی جهانی و از جمله 

امکانات معیشتی ای بورژوزی اروپا را در موقعیتی قرار داده است که توافق با بقای پاره

و رفاهی یا سطح باالتر دستمزدهای کارگران قاره را با ملزومات بقای بردگی مزدی 

ها بیند. در متن این شرائط و در طول همین چند دهه طبل زوال اتحادیهنمی همساز

 20صدا در آمده است. اتحادیه سراسری کارگران سوئد بر سر هر کوی و برزنی به 

کارگری اروپا بوده است های سال پیش یکی از پرجمعیت ترین و نیرومندترین اتحادیه

کل کارگران این کشور زیر فشار اجبار معیشتی و اجتماعی از یک سوی  %97و حدود 

دیگر در درون  سوسیال دموکراسی از سویهای و بی افقی و سرخوردگی و ترفندبازی

هزار نفر از  500آن عضو بوده اند. این اتحادیه فقط در طول چند سال اخیر حدود 

جمعیت دو میلیونی پیشین خود را از دست داده است و روند تالشی و فروپاشی آن با 

سرعت در حال پیشروی است. عین همین روند در سایر کشورهای اروپائی نیز با 

و از جمله عضو هیأت ها وع پیوسته است. سندیکالیستشتاب کمتر یا بیشتر به وق

توانند به آنچه رخ داده است خوب توجه کنند. در دو می مدیره سندیکای شرکت واحد

کارگر اروپا بیش از هر زمان دیگری نیاز به اتحاد و سازمانیابی و های دهه اخیر توده
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ترین حالت از همین تا حداقل و در بداند فشرده کردن صفوف پیکار خویش داشته

امکانات کنونی و همین میزان دستمزدهای موجود دفاع نمایند اما آنان در گسترده 

در ها زده اند. چرا؟ فقط به این دلیل که اتحادیهها ترین سطح دست به ترک اتحادیه

کل تار و پود موجودیتشان ابزار تحمیل مصالح ارزش افزائی هر چه بیشتر سرمایه بر 

و هستند و اینک که طبقه سرمایه دار قاره خواستار فشار هر چه اند بوده طبقه کارگر

کشنده تر و سهمناک تر بر سطح زندگی و رفاه اجتماعی کارگران اروپا هستند 

هم با خوش رقصی و تمکین تمام دست به کار تدارک اجرای بی چون و ها اتحادیه

نچه را سرمایه انتظار داشته است هم در گذشته آها چرای منویات سرمایه اند. اتحادیه

ها و هم امروز در کار بازسازی متناسب خود برای اجرای همان مأموریتاند به جا آورده

کار های فقط انعکاس تفاوت شیوهها باشند. تفاوت واقعی دیروز و امروز اتحادیهمی

ا بقای بورژوازی در مقابله با جنبش کارگری است. سرمایه تا چند دهه قبل توافق ب

آنان داری حداقل معیشتی کارگران را بر تحمل خطر طوفانی شدن جنبش ضد سرمایه

شکل دیروز را ساز و کار مناسبی برای های داد و در همین رابطه اتحادیهمی ترجیح

دید. ادامه این وضع امروز مناسب حال سرمایه نیست زیرا که می مهار جنبش کارگری

کارگر های سرکش سرشتی خود قلع و قمع معیشت تودهاوالً در پیچ و خم تناقضات 

ای بیند و ثانیًا دستاوردهای چندین دهه جنبش اتحادیهمی را نیاز جبری حیات خود

طبقه کارگر را ولو در کوتاه مدت موجد پیدایش داری در سالخی پیکار ضد سرمایه

جنبش کارگری حریم امنی برای مصون ماندن از موج تعرض سازمان یافته و افق دار 

بیند. داود رضوی در بخش دیگری از حرف هایش به رؤیابافی کودکانه برای می اروپا

پردازد. او ابراز می در ایرانای نضج و قوام و شانس موفقیت رفرمیسم راست اتحادیه

کند که به همت سندیکالیست هائی چون خودش این رویکرد روز به روز می امیدورای

و وجود سندیکای شرکت واحد و اعالم موجودیت کاغذی برخی  نیرومندتر خواهد شد

طلوع و بالندگی رفرمیسم راست در های محافل سندیکالیستی دیگر را رخساره
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داند. واقعیت این است که آنچه امروز عضو هیأت مدیره می جنبش کارگری ایران

مشترک و کند چیزی است که رؤیا و امید و انتظار می سندیکای واحد طرح و آرزو

از نیروهای سیاسی، از جریانات کارگرکش درون دولت ای همگن طیف بسیار گسترده

چپ نمای موسوم به احزاب و گروههای چپ های گرفته تا فرقهداری اسالمی سرمایه

این طیف های دهد. داود رضوی در این خیالبافی تنها نیست. کل حلقهمی را تشکیل

ه دالئلی خاص منتظر طلوع این ستاره شانس و ظهور وسیع هر کدام به نوعی و بر پای

از نوع خود داود رضوی رؤیای ای سندیکالیستی هستند. عده« ماه نخشب» این 

کارگری قرن های از نوع اتحادیهای سازمانیابی یک دیوانساالری گسترده اتحادیه

اران و بیستمی اروپا، جلوس بر اریکه قدرت بوروکراسی و همزانو شدن با سرمایه د

از این ها پندارند که آینده آنمی یند و چنینبمی دولتمردان سرمایه را هر شب خواب

گره خواهد داری طریق به خیر و خوبی با آینده سرمایه داران و حکام نظام سرمایه

خورد. اصحاب جنبش ارتجاعی کارگرکش دوم خرداد در عمق دولت اسالمی سرمایه 

یدن روز سندیکالیسم خاص نسخه پیچی شده خود را نضج و تکوین و شاخ و برگ کش

 سالح بسیار مؤثری در کار مقابله با رقبای حکومتی در درون قدرت سیاسی سرمایه

پیش با امثال رضوی و اسانلو و ها به همین دلیل از مدتها بینند و سران آنمی

رضوی  گیرند. آقای عبدی هم در همین راستاست که به سراغ آقایانمی مددی عکس

راست تربیت یافته های که بگذریم برخی سندیکالیستها و مددی آمده است. از این

کنند که در می هم احساسها سندیکاهای ساواک ساخته عهد پیش و شرکای آن

نیرومند کارگری نوع غربی های صورت عروج رویکرد سندیکالیستی و پیدایش اتحادیه

هم که شده است در بارگاه ها لوها و رضویبه هر حال از طریق توسل به دامن اسان

نیز که ها و اکثریتیها ایقدس سرمایه جائی برای خود جستجو خواهند نمود. توده

و هر مقدار موفقیت این اند تاریخاً پرچمدار رفرمیسم منحط سندیکالیستی بوده

زی راه کارگر و هموارساهای رویکرد را گامی به سوی سوار شدن بر موج مبارزات توده
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و برای تحقق این هدف سر از اند دانستهمی برای یافتن جائی در ماشین دولتی سرمایه

و باالخره شمار متعدد احزاب و گروههای چپ اند پا نشناخته به هر جنایتی دست زده

را تنها تسمه نقاله ای هم بر پایه قوانین سرشتی خود سندیکاها و دیوانساالری اتحادیه

قدرت سیاسی و نشستن بر عرش برنامه ریزی نوع دولتی نظم  کارساز عروج به

بینند. اینان نیز با احساس بویائی بیمار خود می تولیدی و سیاسی و اجتماعی سرمایه

سخت سرمست شده و یکی پس از دیگری تند تند اند از آنچه که بوی کباب پنداشته

کشند و عکس می ئینکسب و کار خویش پاهای در مغازه مارکس را از سرهای عکس

کنند. اقدام اخیر البته جای می منصور اسانلو دوم خردادی را بر جای آن نصب

خوشحالی دارد زیرا شرارت بسیار سهمگینی بود که عکس انسانی چون مارکس 

بازیچه کسب و کار این دکانداران نان به نرخ روز خور باشد. خالصه کنم، آن چه داود 

همه این طیف گسترده پرآشوب و های شتراک رؤیابافیکند محور امی رضوی آرزو

ماالل از کشمکش و جدال است. این واقعیتی است که در طول همین چند سال با 

همه زشتی و کراهتش به صورت بسیار عریان در برابر چشم همگان مجسم بوده است. 

و گروهها به هیچوجه در محدوده اتحاد عمل نامکتوب این جریانات ها دامنه این تالش

هم محدود نمانده است. سناتورهای دموکرات و محافظه کار و رئیس جمهور و خانم 

رایس و مقامات مختلف بورژوازی امریکا تا سرنشینان کاخ الیزه و حاکمان سرمایه در 

دراسیون فآزاد کارگری و های سیون اتحادیهبریتانیا تا سازمان جهانی کار و کنفدرا

با نام جعلی کارگری اما مزدور سرمایه جهانی نیز هر های هحمل و نقل و کل اتحادی

کدام با هدف خاص خود در این راستا دخالت کرده و از برپائی امام زاده بی اعجاز و 

دروغین سندیکالیسم در ایران حمایت نموده اند. در همین رابطه دنیائی جار و 

های است. عوامفریبی جنجال صورت گرفته است. کوههای مرتفعی از دروغ بر پا شده

برای معماری امامزاده فریب و نیرنگ سندیکالیسم باب طبع ها زشت رؤسای اتحادیه

سرمایه جهانی در قلب جنبش کارگری ایران با الک و مهر جعلی جانبداری از فعالین 
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کارگری ممهور گردیده است. محافل رفرمیستی و سندیکالیستی چپ و راست خارج 

برای متوهم ساختن کارگر ایران به این دسیسه اند در توان داشتهکشور تا هر کجا که 

تالش کرده اند. آری همه این کارها انجام گرفته است اما آقای داود رضوی و ها بافی

همراهانش باید بدانند که رفرمیسم راست سندیکالیستی در جامعه ایران و در درون 

تیابی به هیچ سطح موفقیتی در جنبش کارگری ایران از هیچ میزان شانسی برای دس

 اما. ایم کرده بحث کافی اندازه به ما نیز برخوردار نیست. در این مورد ای هیچ زمینه

 مباحثات این تکرار است ایران کارگرهای توده فریب تقالی در الیسمسندیک که مادام

ست ا انیجهداری سرمایه از بخشی ایرانداری سرمایه. بود خواهد الزم و اضطراری نیز

که استثمار هر چه شدیدتر و هولناک تر و سبعانه تر نیروی کار، سطح هر نازل تر و 

کارگر از هر نوع امکانات رفاهی های شبه رایگان تر بهای نیروی کار، ساقط بودن توده

و مایحتاج متعارف معیشتی، راه انداختن حمام خون از جنبش کارگری و سرکوب هر 

ه کارگر، محرومیت کارگران از حداقل بهداشت و درمان و نفس کشیدن اعتراضی طبق

آموزش، فقر و گرسنگی و بی مسکنی و در یک کالم تحمیل تمامی اشکال سیه روزی 

بر طبقه کارگر جزء الیتجزا و شرط و شروط حتمی و جبری پروسه بازتولید سرمایه 

وسه ارزش افزائی پرداری ایران در تقسیم کار جهانی سرمایهداری است. مکان سرمایه

و بازتولید و خودگستری سرمایه اجتماعی را به همه این قید و بندها پیوند زده است و 

و مادام که رابطه خرید و داری طبقه کارگر ایران در چهارچوب حاکمیت سرمایه

فروش نیروی کار در این جا تسلط دارد از هیچ شانسی برای دستیابی به یک معیشت 

باشد. اضافه ارزش حاصل از نمی حداقل رفاه اجتماعی برخوردارمرفه انسانی و یک 

استثمار کل طبقه کارگر بین المللی در چهارجوب قانون ذاتی توزیع سود سرمایه 

گردد. هر بخش از سرمایه جهانی منوط به می دنیا تقسیمهای میان کل سرمایه

ش کل، حصه کاپیتالیستی سهم بری از اضافه ارزهای حاصل جمع تمامی مؤلفه

این داری کند و مقتضای عینی تقسیم کار موجود سرمایهمی مشخص خود را برداشت
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کارگر کشورهای مشابه های کارگر ایران و تودههای است که استثمار هولناک توده

سوای پاسخ به تمامی منویات و ملزومات بازتولید و خودگستری هر چه عظیم تر 

ر داخلی کشور باید به صورت سیل آسا در مدار پیش ریز شده در بازاهای سرمایه

بسیار عظیم و کوه های سامان پذیری سرمایه جهانی به نیاز افزایش نرخ سود بخش

و مقتضای اجباری داری پیکر دیگر سرمایه نیز جواب دهند. این جبر نظام سرمایه

نظام  تقسیم کار ذاتی سرمایه در دنیاست و طبقه کارگر ایران در سیطره بقای این

بختک وار کارگر کش هیچ چشم اندازی به سوی هیچ سطح زندگی مرفه انسانی در 

پیش روی ندارد. این امر در شرائط تاریخی حاضر و در این فاز معین از سیر تاریخی 

باز هم ابعاد بسیار هولناک تر و رعب آورتری به خود گرفته است داری انحطاط سرمایه

هد گرفت. یک مؤلفه ماهوی و غیرقابل تغییر یا غیرقابل و در آینده باز هم بیشتر خوا

مهار سرمایه در موقعیت کنونی، روند جهشی بسیار بی سابقه متوسط ترکیب آلی 

واقعی های که کانون اصلی و سرچشمهای سرمایه در مقیاس جهانی است. پدیده

ده است و را در ژرفنای حیات سرمایه تا عظیم ترین میزان توسعه داها خیزش بحران

و برای تضمین روز به روز ها برای مقابله با بحرانداری هر جنب و جوش نظام سرمایه

شرائط ماندگاری و امکانات بقای بازتولید خود را به سازماندهی سفاکانه ترین، جنایت 

کارگر های معیشتی تودهای آمیزترین و دهشتناک ترین تعرضات علیه آخرین بازمانده

یا و قبل از همه و بیشتر از همه در جوامعی مانند ایران گریزناپذیر در همه نقاط دن

از انحطاط تاریخی نظام ای و در بطن چنین مرحلهای ساخته است. در چنین جامعه

تکلیف سندیکالیسم بسیار روشن است. رفرمیسم راست داری بشر ستیز سرمایه

از زندگی ای هیچ حوزهسندیکالیستی نه فقط هیچ نوع بهبودی، به هیچ میزانی در 

طبقه کارگر پدید نخواهد آورد بلکه صرفاً و صرفاً عین همان نقش سپاه پاسداران و 

را ایفاء خواهد کرد. داری ارتش و پلیس کنونی سرمایه یا ساواک دیروز نظام سرمایه

سندیکالیسم اگر در جوامع غربی و در طول قرن بیستم در قبال فروش و تار و مار 
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ش ضد کار مزدی توده کارگر این شانش را داشت که توافق انحصارات ساختن جنب

و ها کوه پیکر صنعتی و مالی غرب با نان بخور و نمیر کارگر اروپائی را وثیقه بندبازی

ایفای نقش خود کند در ایران این را نیز مطلقًا دارا نیست. سندیکالیسم در اینجا 

اهی خواهد بود که لباس کارگر و فعال همان سازمان اطالعات و ساواک و ارتش و سپ

سرمایه بر های و شرارتها کارگری بر تن برای تحمیل تمامی جنایات و سبعیت

کارگر تقال خواهد کرد. آنچه در گذشته خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار و های توده

ادی ها، دنبال خواهد شد. دوم خردها و اتحادیهها توسط سندیکااند ساواک انجام داده

وقتی ها کارگری دنیا و نوع اینهای سناتورهای امریکائی، آقای بوش و رایس، اتحادیه

 دانند که چهمی کنند بسیار خوبمی از رویکرد سندیکالیستی در ایران حمایت

خواهند می کنند. آنان معماری چنین معجزه ماالمال از ترفند و فریبی را برای اینمی

و ضد کار مزدی داری ی برای مهار هر نوع خیزش ضد سرمایهکه در لحظه اول تضمین

کارگر ایران باشد و در مرحله دوم در چهارچوب مجادالت روز درون طبقه های توده

بورژوازی بین المللی اهرمی برای احراز نقش مسلط تر در پشت میز مذاکره و چون و 

شند. سایر جریانات را هم چراهای عادی خود با دولت بورژوازی اسالمی ایران داشته با

جویند. اما مسأله اساسی و اساسی می خواهند و چهمی پیش تر توضیح دادیم که چه

و باز هم اساسی این است که طبقه کارگر ایران این بختک موحش کارگردثار ابزار 

سرکوب و اعمال قهر سرمایه را به چه دلیل قبول خواهد کرد و با چه حساب و کتابی 

ابراز وجود خود تلقی خواهد کرد؟ تصور چنین چیزی تا آن جا مبتذل و آن را ظرف 

سفاهت آمیز و احمقانه است که فقط یک سندیکالیست مرتجع و مشتی فرقه باز 

 توانند آن را باور نمایند. می ایدکاندار حرفه

داود رضوی و تمامی طیف نیروها و محافلی که باالتر گفتیم باید بدانند و باید این 

قعیت را آویزه گوش و هوش خود سازند که سندیکالیسم در ایران پای نخواهد وا

طبقه کارگر ایران هیچ راهی سوای مبارزه علیه سرمایه و برای محو های گرفت. توده
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تمامیت نظام سرمایه درای در پیش پای خویش ندارند. رضوی و کل اجزاء طیف باال 

هیچ چیز نصیبشان نخواهد شد. باید یقین کنند که از گندم خیالی ملک ری 

طبقه های تنها و تنها راه چاره تودهداری سازمانیابی سراسری و شورائی ضد سرمایه

کارگر است. هر سنار دستمزد بیشتر و هر میلیمتر فضای زندگی بهتر طبقه کارگر 

ایران در گرو تعرض به روند کار سرمایه و اعمال قدرت سازمان یافته شورائی علیه 

کنند که در می کارگر ایران یا این کار راهای است. تودهداری موجودیت سرمایهاساس 

شوند که در این صورت نمی این صورت پیروز خواهند شد و یا موفق به انجام این کار

داری نابود خواهند شد. راه دیگری وجود ندارد، در حالت نخست جنبش ضد سرمایه

سم و فرقه گرائی و تمامی رویکردهای شورائی وسراسری طبقه کارگر سندیکالی

سر راه، سیالب وار با خود های رفرمیستی راست و چپ را نیز بسان خس و خاشاک

پیش از  فسیل خواهد ساخت.رسوبی تاریخ زندگی بشر های خواهد برد و در زیر الیه

 داریبینیم. دیکتاتوری هار سرمایهمی دیگر را هم الزمای خاتمه بحث یادآوری نکته

در ایران از دیرباز تا امروز برای هر جست و خیز رفرمیستی حتی برای برخی 

اندرونی قدرت دولتی سرمایه نیز آبرو خریده است!! در پناه این های ونیاپوزیس

دیکتاتوری از رویکردهای ضد کارگر و دشمن هر نوع حق و حقوق اولیه معیشتی 

حاشیه جنبش  سندیکالیستی درون وفروشنده نیروی کار گرفته تا رفرمیسم های توده

کارگری هم لباس مظلومیت، حق طلبی، آزادی خواهی، مبارزه جوئی و مدافع حقوق 

کارگران بودن، بر تن کرده است!! عناصر و محافل و جریانات زیادی فقط به اعتبار این 

مسلط تر بورژوازی هستند، خود را همسوی های که گویا مورد خشم و غضب بخش

کارگر معرفی نموده اند. همه این محافل های کارگران و همراه اعتراضات تودهمبارزات 

ونی خویش را وثیقه ایجاد توهم در یتا موقعیت اپوزیساند از راست تا چپ تالش کرده

میان کارگران سازند و توهمات آفریده خود را سکوئی برای کسب موقعیت سیاسی یا 

به داری نمایند. به بیان دیگر نظام سرمایه پرش به درون سفینه قدرت دولتی سرمایه
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کارگر را سرکوب نکرده است های یمن این دیکتاتوری عریان و هار فقط مبارزات توده

ون بورژوائی و هر جریان رفرمیستی و یبلکه راه را برای توهم پراکنی هر اپوزیس

دیکتاتوری  سندیکالیستی در میان کارگران نیز هموار ساخته است. در سایه وجود این

و قهر عریان سرمایه است که امثال داود رضوی نه فقط خود را مبارزان مدافع حقوق 

اندازند و یک دنیا می کارگران که حتی مبارزین درون گود!! و بسیار هم درون گود!! جا

طبقه داری هم از کارگران و از همه فعالین آگاه و دلسوز و پرتالش جنبش ضد سرمایه

داود رضوی باید بداند که مظلومیت نمائی ها گردند. با همه اینمی کارگر طلبکار

ایشان و استناد او به زندانی شدن امثال اسانلو هیچ کارگر آگاهی را فریب نخواهد داد. 

 این که دولت هار بورژوازی حتی کسانی مانند داود رضوی را هم به زندان

در ایران حتی داری ایهسرم امنظ که این. دهدمی نشان را چیز یک فقط اندازد می

نماید کما اینکه بگو مگوهای مخالف نمی رفرمیسم راست سندیکالیستی را هم تحمل

اکبر گنجی، آقاجری، منتظری و سایر دژخیمان طبقه خود یا به زبان دقیق تر، محارم 

 تابد. داود رضوی حق دارد ونمی اندرونی قدرت سیاسی طبقه خویش را هم بر

د را مبارز درون گود سندیکالیسم و حتی در عمق چند کیلومتری این تواند خومی

گود به حساب آورد. تمام بحث این جا است که گود آقای رضوی گودالی است که در 

چهارچوب توافق مکتوب یا نامکتوب میان رفرمیسم راست سندیکالیستی و بخش 

طبقه داری مایههائی از بورژوازی برای کفن و دفن جنبش ضد کار مزدی و ضد سر

بلکه دکه داری کارگر حفاری شده است. این گود نه بستر مبارزه کارگران علیه سرمایه

نه فقط به این داری فروش جنبش کارگری ایران به سرمایه است. فعالین ضد سرمایه

شوند که با تمامی قدرت و ظرفیت خویش از افتادن هر کارگری به نمی گود نزدیک

 واهند کرد. درون آن جلوگیری خ
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 « راهی کمیته هماهنگی بر سر دو» در باره مقاله  

-  2008ژانویه  16   86دی ماه  28

 

به بررسی مشاجرات « کمیته هماهنگی بر سر دو راهی» صالح مازوجی در مقاله                  

ای قاله وی با حمل پارهمیان رویکردهای مختلف در درون این کمیته پرداخته است. م

تناقضات و در همان حال که تمامی حقایق موجود را یک راست به تندباد تحریف 

کند، این خاصیت را دارد که داربست واقعی رفرمیسم چپ و نوع نگاه این می تسلیم

ببینیم او اساساً  ید.نمامی تندنس به جنبش کارگری را به صورت بسیار عریان فرموله

ایشان از مجادالت جاری کمیته هماهنگی «!! ارزیابی واقع بینانه» ؟ چه گفته است

گیرد؟ و سرانجام اینکه او در رابطه با می چیست؟ تناقضات این ارزیابی از کجا نشأت

این مجادالت و از آن مهمتر در عرصه مبارزه طبقاتی جاری میان پرولتاریا و نظام 

تشکیل کمیته هماهنگی در » نویسد: می در کجا ایستاده است؟ صالحداری سرمایه

شرایطی که گرایش راست و چپ درون جنبش کارگری حول دو استراتژی متفاوت 

برای ایجاد تشکل کارگری در مقابل هم قرار گرفته بودند، گرایش چپ جنبش 

کارگری را تقویت کرد. اگر گرایش راست درون جنبش کارگری در راستای 

کرد که می بان صنایع، ایجاد تشکلی را موعظهدولت اصالحات و صاحهای سیاست

پایه و اساس آن بر همکاری و سازش طبقاتی و مانور دادن در چهار چوب قوانین 

دید، اما می جمهوری اسالمی استوار بود، و ایجاد آن را در گرو موافقت وزارت کار

مر و طبقاتی کارگران را اای گرایش چپ درون جنبش کارگری برپایی تشکل توده

خود کارگران و پیش شرط ایجاد آن را مشارکت هر چه وسیعتر کارگران در این 

دانست و نقطه عزیمت و مبنای عمل خود را می پروسه و تحمیل عملی آن به دولت

برای رسیدن به خواستهای کارگران مبارزه آشتی ناپذیر طبقه کارگر با سرمایه داران 

فوق و با تأکید بر ایجاد تشکل های ریداد. کمیته هماهنگی با جهت گیمی قرار
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کارگری بدون اجازه و کسب مجوز از دولت بطور عینی در جبهه چپ جنبش کارگری 

تا همین جا  «قرار گرفت، این گرایش را تقویت کرد و در موقعیت مناسبتری قرار داد

کمیته » و در رابطه با آنچه که طبعاً پیش درآمد مباحث بعدی نویسنده مقاله 

 است دو مسأله بسیار جدی در پیش روی خواننده قرار «هنگی بر سر دو راهیهما

گیرد. نخست اینکه منظور صاحب مقاله از گرایش راست درون جنبش کارگری می

کدام است؟ تبلور واقعی این گرایش در کجا و در شکل گیری کدام جریانات معین 

با این گرایش و نیروهای قرار داشته است و صالح مازوجی و حزب ایشان در رابطه 

واقعی حامل آن چه کرده است؟ و چه واکنشی نشان داده است؟ اسناد این واکنش در 

گوید باور دارد می کجا قرار دارد و محتوای آنها چیست؟ اگر او به طور جدی به آنچه

و اگر به راستی به عنوان انسانی حساس به سرنوشت جنبش کارگری و منتقد رویکرد 

راند باید که سؤال باال را بسیار جدی بگیرد و باید که در می جنبش سخن راست این 

قبال آن به همه خوانندگان و به تمامی کارگرانی که مخاطب نوشته او هستند بسیار 

موعظه » صریح پاسخ گوید. صالح در معرفی گرایش راست به مشخصاتی از قبیل 

» ، «قوانین جمهوری اسالمیهمکاری و سازش طبقاتی و دادن مانور در چهارچوب 

نقل به « ) دولت اصالحات و صاحبان صنایعهای برپائی تشکیالت در راستای سیاست

کند. مشخصات مورد اشاره مازوجی بی هیچ کم و می معنی( و نظائر اینها اشاره

کاست در باره عناصر سرشناس سندیکالیست و گرایش سندیکالیستی درون جنبش 

، در رابطه با «هیأت مؤسس سندیکاها» د دار و دسته موسوم به کارگری ایران، در مور

سندیکالیستهای خارج کشوری مدافع سرسخت تندنس راست رفرمیستی مصداق 

واقعی دارد، اما آقای مازوجی و حزب ایشان نه فقط در هیچ کجا هیچ انتقادی علیه 

در بیشتر موارد یار  که کاماًل بالعکساند نداشتهها هیچ کدام از این گروهها و جمعیت

و مددکار و مؤید جدی آنان بوده اند. در همین جا سؤال دیگری به پرسش پیشین 

شود. اینکه اگر صالح مازوجی و حزب او در یکی از پر جنب و جوش ترین می اضافه
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تعارض رویکردهای متضاد در جنبش کارگری در هیج کجا هیچ انتقادی به های دوره

ستی نداشته است، پس فلسفه دستیازی ایشان به طرح رویکرد راست سندیکالی

تعارض رویکردها در این جا، در رابطه با شرائط پیدایش کمیته هماهنگی و در ارتباط 

گردد؟ جواب می مشخص با حوادث جاری درون این کمیته چیست و از چه ناشی

کال برای خواننده آگاه نوشته ایشان بسیار روشن است. صالح منتقد گرایش رادی

یته سوسیالیسم ضد کار مزدی درون جنبش کارگری و منجمله در درون کم

و کبراها و از جمله ژست داوری پیرامون  اهماهنگی است. او همه این صغر

کشد تا نقش خویش در می رویکردهای راست و چپ و جانبداری! از چپ را پیش

د و حتی لباس چپ تهاجم گسترده رفرمیسم علیه رویکرد ضد کار مزدی را استتار کن

را ای بپوشاند . مقاله وی اساساً به این دلیل تهیه شده است و محتوایش چنین وظیفه

موضوع دومی که در همین جا و در رابطه با همان پاراگراف منقول از . نمایدمی دنبال

نوشته ایشان قابل تعمق است نوع نگاه به تمایز میان گرایشات راست و چپ در رابطه 

نیابی طبقه کارگر و فرایند شکل گیری کمیته هماهنگی است. او کل با سازما

و « متشکل شدن بدون اجازه و کسب مجوز از دولت» مختصات گرایش رادیکال را در 

، «از طریق مبارزه آشتی ناپدیر طبقه کارگر با سرمایه دارانها حصول خواسته» 

و رویکرد رادیکال ضد  نماید. این حرف تا آنجا که به کمیته هماهنگیمی خالصه

شود سخنی غیرواقعی می ذینقش در بنیان گذاری این کمیته مربوطداری سرمایه

معیارها و مبانی کار فعالین واقعی رویکرد رادیکال، مطلقًا به مجرد تحمیل . است

تشکیالت بر دولت یا حصول مطالبات روز از طریق جدال کارگران با سرمایه داران 

گاه اصلی و مرکز ثقل مجادله رویکرد ضد سرمایه داری، با شد. گرهنمی محدود

مخالفان خود مدتها پیش از تأسیس کمیته هماهنگی و در روزهای معین پیدایش 

بوده است. میان داری این کمیته مسأله استقالل تشکل کارگری از کل نظام سرمایه

سیالیسم این پیش شرط با آنچه که صالح مدعی است به اندازه فاصله میان سو
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قه کارگر اختالف وجود دارد. بورژوائی تا سوسیالیسم مارکسی لغو کار مزدی طب

 تواند به صورت ظاهر و به طور اسمی از دولت مستقل باشد،می کارگری تشکل

تواند خود را به می تواند ظرف جدال میان کارگران و سرمایه داران باشد، حتیمی

خالی و فاقد بار طبقاتی آراسته سازد، اما تا مغز الفاظ احساس فروشانه رادیکال اما تو

منحل باشد. تمامی داری استخوان در عمق باتالق مصالح و شروط بقای نظام سرمایه

کنند و از می کارگری کشورهای غربی خود را مستقل از دولت معرفیهای اتحادیه

 ن سرمایه نامکارگران در مقابل صاحباای وجود خود به عنوان ظرف سازمانیابی توده

بدون استثناء ابزار تحمیل موجودیت نظام بردگی مزدی بر طبقه ها برند. همه اینمی

کارگر هستند و در این راستا درست همان کاری را انجام دهند که هر بخش دیگر از 

دهد. یک مسأله مهم در تکمیل می ساختار مدنی و حقوقی و اجتماعی سرمایه انجام

در جامعه ایران و جوامع ها ه حتی برپائی همین نوع اتحادیهنکته حاضر این است ک

مشابه مورد قبول دولت بورژوازی نیست. دلیل این امر روشن است. پاسخ کارساز به 

شرائط و ملزومات ارزش افزائی، بازتولید و خودگستری سرمایه اجتماعی این ممالک با 

ورژوازی و دولت این طبقه توجه به مکان مشخص آنها در کل سرمایه جهانی، طبقه ب

ظرف سازش سرمایه و کار جدًا های سازد که از تحمل حتی همین اتحادیهمی را ملزم

داری اجتناب ورزد. این موضوعی است که بارها به تفصیل از سوی فعالین ضد سرمایه

مورد گفتگو و تشریح قرار گرفته است و در اینجا هیچ نیازی به تکرار آنها نیست. ما 

معاصر و مکان سرمایه اجتماعی داری رات، با رجوع به آناتومی مارکسی سرمایهبه ک

ایران در ساختار کلی سامان پذیری سرمایه جهانی تأکید کرده ایم که رفرمیسم 

راست سندیکالیستی در این جا عالوه بر اینکه ابزار انحالل جنبش کارگری در شروط 

یچ نوع تضمینی برای تحقق حداقل است، حتی قادر به هها سود دلخواه سرمایه

تصریح کرده ایم که ها باشد. در همه این بحثنمی مطالبات معیشتی کارگران هم

فی الحال موجود دنیای غرب را هم ای دولت بورژوازی حتی جنبش متعارف اتحادیه
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کنم تا روشن شود که می تحمل نخواهد نمود. این نکات را در این جا یادآوری

بورژوازی از قبول سازمانیابی سندیکالیستی و انتظارات رفرمیسم راست اجتناب دولت 

مطلقًا گویای خصلت رادیکال برای این نوع رویکرد و این شکل متشکل ای اتحادیه

حتی جنبش سندیکایستی را ها شدن طبقه کارگر نیست. بورژوازی با هارترین شیوه

از سرمایه ستیزی وجود ای شانهکند، نه به این دلیل که در این رویکرد نمی سرکوب

خواهد حتی مطالبات بسیار نازل معیشتی کارگران را نمی دارد، بلکه به این دلیل که

هم به راحتی قبول کند. ترجمه بسیار صریح این موضوع این است که در جامعه ما 

شود بدون مجوز قانونی دست به می حتی رفرمیسم راست سندیکالیستی نیز مجبور

ل شدن خود گردد. در درون این جهنم حتی همین ناقص الخلقه راست هم کار متشک

اگر بخواهد وجود داشته باشد و اگر بخواهد و بتواند وجود خود را در جنبش طبقه 

کارگر ابراز کند مجبور است از خیر کسب مجوز برای تأسیس تشکیالت بگذرد. آیا 

ه دولت بورژوازی برای مجرد عدول اجباری و تحمیلی رفرمیسم راست از رجوع ب

داری حصول پروانه ایجاد تشکل، به معنای مستقل بودن این تشکیالت از نظام سرمایه

یا حتی از ساختار عمومی دولت بورژوازی است؟ جواب این سؤال ممکن است برای 

باشد، اما از جانب هر کارگر  صالح مازوجی، یا برای کل طیف رفرمیسم چپ مثبت 

طبقاتی و وفادار به منافع و آرمان سوسیالیستی طبقه خود به  دارای حداقل آگاهی

طور قطع منفی است. مصداق واقعی این حرفها سرنوشت پروسه جدال حزب توده و 

مدید برای ساختن سندیکاها های اکثریت و کل تندنس سندیکالیستی در طول مدت

ت رویکرد این جنبش کارگری است. محتوای فعالیت و سرشای و سازمانیابی اتحادیه

دانند. دولت بورژوازی هیچ گاه حتی حاضر به تحمل موجودیت می جریانات را همگان

و اکثریتی هم نبوده و نشده است. سندیکای شرکت ای قانونی سندیکاهای طیف توده

واحد یک نمونه بسیار شاخص و حی و حاضر در مقابل ماست. همه کارگران ایران و 

دانند که تندنس راست سندیکالیستی در شرکت می یا همشاید شماری از کارگران دن
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واحد سوای یک سندیکای ساده ظرف تعامل میان کارگران و بورژوازی با وساطت 

کند. فراموش نکنیم که گذاشتن جنب و نمی چیز دیگری مطالبهداری دولت سرمایه

صرفًا توده کارگر واحد به حساب تندنس راست سندیکالیستی داری جوش ضد سرمایه

عوامفریبی سازمان یافته رفرمیسم در داخل و به ویژه در خارج ایران است. اگر این 

عوامفریبی را کنار بگذاریم و اگر سرشت راست و رفرمیستی تندنس سندیکالیستی را 

مد نظر قرار دهیم آنگاه با چشم باز شاهدیم که حتی همین سندیکالیسم راست 

کالیستی خود را بدون کسب اجازه از دولت باالخره مجبور شده است تشکل سندی

پرسیم که آیا مجرد امتناع می بر پا نماید؟ از صالح مازوجیداری اسالمی سرمایه

دولت هار بورژوازی از قبول اعتبارنامه رسمی سندیکای مورد نظر این جریانات دال بر 

اجتماعی استقالل این نوع سازمانیابی از ساختار نظم تولیدی و سیاسی و مدنی و 

مناسبات بشر ستیز کاپیتالیستی است. فقط رفرمیستهای معتقد به جایگزینی نوعی از 

توانند مدعی وجود می برنامه ریزی کاپیتالیستی کار و تولید توسط نوع دیگر آن،

ضد کار مزدی های با رجوع به این حقایق برای سوسیالست. چنین استقاللی باشند

صه کردن شرط و شروط استقالل تشکل کارگری به جای تردیدی باقی نیست که خال

صرف عدم انقیاد آن به مجوز رسمی یا توافق قانونی دولت صرفاً تالشی در راستای 

وارونه پردازی واقعیت استقالل طبقاتی پرولتاریا از سرمایه، تحریف حقایق مبارزه 

گری است. طبقاتی و مانع تراشی آشکار بر سر راه بالندگی ضد کار مزدی جنبش کار

این کاری است که به ویژه در طول سالهای اخیر به صورت بی حد و مرز توسط 

 ائتالف نانوشته طیف سندیکالیسم و رفرمیسم چپ ایرانی صورت گرفته است و نوشته

نیز انعکاس گوشه ناچیزی از مجموعه تالش این « کمیته هماهنگی بر سر دور راهی »

دعوی مازوجی در مورد صورت بندی واقعی طیف است. از همه اینها که بگذریم 

اختالف میان رویکردهای راست و چپ درون جنبش کارگری در دوره منتهی به 

ضد سرمایه » تأسیس کیمته هماهنگی فاقد حقیقت است. تأکید بر فرمولبندی 
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در مورد هویت و اسم و رسم کمیته در روزهای نخست تأسیس آن بر خالف « داری

در درون و بیرون کمیته هماهنگی داری فان رویکرد ضد سرمایهآنچه که امروز مخال

کنند، یک تأکید حسابشده، آگاهانه و مبتنی بر یک بینش عمیق می مطرح

سوسیالیستی و ضد کار مزدی بوده است. این کامالً طبیعی است که احزاب و اتحادها 

این کمیته هماهنگی محتوای  و حتی طیفی از فعالین ملحق بهها و انجمن

فرمولبندی را با همان نگاه رایج سوسیال بورژوائی خود کندوکاو کرده باشند و بر پایه 

چنین نگاه و دریافتی برنامه کار و پراتیک کمیته را دنبال نموده باشند. این معضلی 

در کار داری است که احتماالً بوده است، اما معنا و موضوعیت عبارت ضد سرمایه

دت نسبتاً مدیدی قبل از پیدایش این کمیته توسط یکی تأسیس کمیته هماهنگی م

از چهار عضو اصلی مؤسس آن نه فقط برای فعالین کارگری داخل ایران که در 

ای سطحی وسیع تر و از جمله برای غالب محافل چپ ایرانی خارج کشور به گونه

شمار شفاف بیان شده بود. بنیاد کمیته هماهنگی بر پایه همان مباحث، آن بود که 

را در اندرون جنبش کارگری و در عمق داری هر چه کثیرتری از فعالین ضد سرمایه

مبارزات روز طبقه کارگر دست به کار بستر سازی برای ایجاد یک تشکل سراسری 

و دارای افق شفاف محو کار مزدی سازد. این امر در اساسنامه کمیته داری ضد سرمایه

محسن حکیمی تنها  ،مؤسس کمیته هماهنگی نیز تصریح شده است. در میان هیأت

فردی است که پیش از پیدایش کمیته پیرامون تمامی چند و چون مفهوم ضد 

و مابه ازاء عینی، پراتیک و جنبشی آن به تفصیل بحث کرده است. او به داری سرمایه

کرات اعالم داشته بود که جنبش کارگری در هستی اجتماعی خود جنبشی علیه 

تمکشی و بی حقوقی منبعث از وجود کار مزدوری است، او سندیکالیسم و س استثمار،

اتحادیه گرائی متعارف رفرمیستی را در یک سوی و حزب سازی سکتاریستی میراث 

دولتی و ضد امپریالیسم خلقی را داری مشترک سوسیال دموکراسی، اردوگاه سرمایه

این هر دو تندنس را به بسیار صریح نقد کرده بود. نقش مخرب و ضد سوسیالیستی 
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طبقه کارگر توضیح داری عنوان یکی از موانع مهم سازمانیابی رادیکال ضد سرمایه

داده بود. بیشتر حرفهایش در همان روزهای قبل از تأسیس کمیته این بوده است که 

طبقه کارگر نیازمند نوعی سازمانیابی طبقاتی است که بخش هر چه عظیم تر توده 

قرار دهد، مبارزات روز کارگران را به صورت داری ابل کل نظام سرمایهکارگر را در مق

واقعی و پراکسیس علیه استثمار و علیه همه وجوه ستم، تبعیضات جنسی، مظالم و 

مصائب جامعه کاپیتالیستی به جلو سوق دهد. افق محو کار مزدی را در پیش روی 

ای تسویه حساب با نظام کارگران باز کند و جنبش سراسری کارگران را در راست

سرمایه داری، تسخیر قدرت سیاسی و استقرار سوسیالیسم به جلو سوق دهد. عبارت 

مندرج و منعکس در فراخوان کمیته هماهنگی بدون هیچ کم و زیاد داری ضد سرمایه

اساسی های از سوی تنظیم کننده اصلی آن محسن حکیمی متضمن همه این مؤلفه

ب و با تعمق واقع بینانه و صادقانه در این موضوع، صالح بوده است. به این ترتی

مازوجی به دنبال نگارش مقاله اخیر خود باید برای هر کارگری که به او اعتماد دارد 

توضیح دهد که چرا کل صدر و ذیل مختصات رویکرد رادیکال جنبش کارگری و کل 

دهای رفرمیستی را هویت متمایز فراخوان تشکیل کمیته هماهنگی در قیاس با رویکر

در صرف عدول کارگران از کسب مجوز تشکیالت و سازمان دادن توده کارگر و جدال 

و به داری کند؟؟!! آنچه صالح به رویکرد رادیکال ضد سرمایهمی با کارفرمایان خالصه

دهد در واقع مشتمل بر مؤلفه هائی است که در می سوسیالیسم لغو کار مزدی نسبت

ر زیر چتر حاکمیت دیکتاتوری هار دولت اسالمی سرمایه حتی در جامعه ایران و د

کند. به بیان می هم صدق مورد گرایشات سندیکالیستی و رفرمیسم راست و چپ

دیگر بورژوازی ایران و دولت هار این طبقه دستیازی به چنین راهکارهائی را حتی بر 

کنند. پاسخ می وسیعی از رفرمیسم درون جنبش کارگری هم تحمیلهای بخش

سؤال روشن است. دنیای فکر و انتظار صالح یا حزب او دنیای جنبش ضد 

و برای محو کار مزدی طبقه کارگر نیست. او با عینک ضخیم داری سرمایه
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سوسیالیسم بورژوائی به مبارزه طبقاتی، جنبش کارگری و پروسه کارزار پرولتاریا علیه 

ستیز علیه اساس سرمایه و برای لغو کار اندازد. جنبش واقعی می نظرداری سرمایه

 «چپ» شناسد. درست به همین دلیل راست را نمی کند ونمی مزدی را تعمق

آبکی میان های بیند و تمایز میان راست و چپ درون طبقه کارگر را با تفاوتمی

گیرد. می پلیسی و سرکوب جنبش کاری با هم اشتباههای رفرمیسم چپ و ارگان

کند که تعلق کمیته هماهنگی به رویکرد چپ و رادیکال می ن دلیل فکرصالح به همی

و ضد کار مزدی جنبش کارگری در محدوده عدول بنیانگذارانش از رجوع به دولت 

برای کسب مجوزتشکیالت و تالش برای به سازمان دادن کارگران درمقابل کارفرمایان 

ه دستاوردهایی که کمیته اما علیرغم هم» نویسد: می مازوجی !!!شودمی خالصه

هماهنگی داشته است این تشکل از اهداف اولیه و اعالم شده خود یعنی ایجاد تشکل 

کارگری فاصله گرفته است. اما در این رابطه نباید این واقعیت را از نظر دورداشت که 

موانع سر راه پیشروی کمیته هماهنگی در تحقق اهداف اعالم شده خود بازتاب عینی 

وانعی است که بر سر راه تشکل یابی کارگران در سطح جامعه وجود دارد. اگر همان م

اختناق سیاسی و فضای سرکوب و فقر و فالکت اقتصادی که به طبقه کارگر تحمیل 

شده موانع اصلی سر راه تشکل یابی طبقه کارگر در ابعاد اجتماعی است، در ارزیابی از 

کتورها را بعنوان مانع اصلی در نظر گرفت و کمیته هماهنگی نیز باید این موانع و فا

تجزیه و تحلیل کرد. تنها دراین  عدم موفقیت کمیته هماهنگی را برهمین بستر

ازجایگاه گرایشات مختلف ای صورت است که قادرخواهیم بود ارزیابی واقع بینانه

 دسترسی به اهداف اعالم شده اولیه آن درروند فعالیت این تشکل و ناکامی آن در

این بخش از مقاله مازوجی فقط بیان نیمی از حقیقت است. اما  «داشته باشیم

و در اینجا دقیقًا « تواند بزرگترین دروغ باشدمی نصف حقیقت» فراموش نکنیم که 

چنین است. دو مسأله مهم در ارتباط با محتوای پاراگراف باال قابل بحث و بررسی 

ه اساسی متشکل شدن کارگران است فقط اوالً گفتن اینکه دیکتاتوری سد را. است
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کند و تاریخًا بازی کرده می توضیح واضحات است. دیکتاتوری یقنیاً این نقش را بازی

است. آیا قرار است با رجوع به این واقعیت و گرفتن سنگر در البالی این عبارت به 

طبقه کارگر گفت که تا دیکتاتوری هست متشکل شدن غیرممکن است؟؟!! پیداست 

که کل طیف رفرمیسم چپ از دیربار تا حال چنین پنداشته است. مشی چریکی 

هم بخشی از توجیهات تقدس و موضوعیت  50و شروع دهه  40سالهای پایان دهه 

کرد. اما این سخن واقعیت ندارد و فرایند پیکار می روز خود را از همین جا استنتاج

گذارد. کارگران می ه آن دست ردتاریخی طبقه کارگر ایران و جهان همه جا بر سین

و در ها هارترین دیکتاتوری ها، خون آشام ترین دولت در تمامی طول تاریخ زیر فشار

پلیسی دست به مبارزه زده اند. های و سازمانها سینه کش تعرض موحش ترین ارتش

باالجبار ها آنان همه جا حتی در شرائط استیالی سیاهترین و دژخیم ترین حکومت

رزه را کنار نگذاشته اند. مثل روز روشن است که متشکل شدن کارگران امری مبا

یا راه اندازی اعتصابات و ها بسیار پیچیده تر و دشوارتر و فرساینده تر از خیزش

کارگر در های مبارزات پراکنده است. اما واقعیت حضور همیشگی و گریزناپذیر توده

 و شرائط پلیسی نشانها ین موقعیتدر هولناک ترداری صحنه مصاف ضد سرمایه

دهد که به هر حال راه یا راههای سازمان یافتن آنها در متن این شرائط هم یک می

پرونده بسته و مهر و موم شده تاریخی نیست. من یک بار دیگر بر نقش هر چه 

طبقه داری مخرب و دهشتبار دیکتاتوری در سالخی پروسه سازمانیابی ضد سرمایه

نمایم که ارجاع می کنم اما همزمان این را نیز بسیار سنجیده تصریحمی یدکارگر تأک

کارگر علیه سرمایه به صرف مقوله دیکتاتوری نه های منتفی بودن فرایند تشکل توده

طبقه کارگر، نه گفتگوی داری حرف کارگران، نه سخن فعالین واقعی ضد سرمایه

ه سوسیالیسم بورژوائی به جنبش کارگری کمونیسم پرولتاریا که اساساً تبلور نوع نگا

نیروهای پراکنده این طیف هستند که در سنگر جنبش حق تعیین سرنوشت  .است

اواًل ها خلقها، امپریالیسم ستیزی خلقی، دموکراسی طلبی بورژوائی یا نوع این جنبش
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تمامی صدر و ذیل مجادالتشان با قدرت سیاسی حاکم، در اعتراض به دیکتاتوری 

نه مشغله داری شود و ثانیاً متشکل شدن کارگران علیه نظام سرمایهمی خالصه

تواند باشد. اینها تاریخاً می آنهاست و نه اساساً باور و پراتیک اجتماعی و سیاسی آنها

دانند و رهائی طبقه کارگر را می سازمانیابی سندیکالیستی را هم از سر کارگران زیاد

 رسالت الک و مهر شده تشکیالت حزبی خود تلقیاین طبقه که های نه امر توده

کنند. نگاه اینان به مبارزه طبقاتی همه جا به اختاپوس دیکتاتوری دوخته شده می

و کل مصائب این نظام برای بشریت در سیطره این نگاه هیچ داری است. نظام سرمایه

وفق مراد کند. فقط دیکتاتوری نباشد همه چیز بر نمی جا و مکان مهمی را احراز

خواهند که برای بهبود می توانند برای خود حزب بسازند. از کارگران هممی است. آنان

نمایند می فروش نیروی کار خویش سندیکاسازی کنند. در همان حال به آنها توصیه

که به محض وجود فضای مساعد تشکل سندیکالیستی خود را حال با هر نام و نشانی 

باز ها ویزند. حزب را به قدرت برسانند، خودشان به کارخانهکه باشد به حزب آنان بیا

گردند و همه کارها را به کاردان بسپارند. در منظر محاسبات این طیف وسیع 

سوسیالیسم بورژوائی است که تمام شر و مصیبت عالم نه به تمامیت نظام 

توری همه شود و با رفع دیکتامی بلکه فقط به دیکتاتوری ارجاع دادهداری سرمایه

گردد. تأکید پر از شداد و غالظ صالح مازوجی می موانع از سر راه سعادت بشر حذف

بر دیکتاتوری به عنوان عامل اساسی سترونی پروسه تالش کمیته هماهنگی برای 

گیرد. هیچ کارگر آگاهی برای تحلیل می سازمانیابی کارگران از اینجا نشأت

مبارزه و کارزار سازمانیابی طبقاتی خود به  احتمالی خویش در رابطه باهای شکست

کند. زیرا وجود اختاپوس قدرت سیاسی سرمایه برای وی نمی نفس دیکتاتوری رجوع

حق آزادی سازمانیابی ضد کار مزدی طبقه اش را داری او از سرمایه. مفروض است

های باید زیر چتر حاکمیت تمامی توحش داند کهمی کشد. بر همین اساسنمی انتظار

این نظام به هر حال مبارزه کند، سازمان یابد و راه پیروزی خود بر بورژوازی را 
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پاراگرف مورد بحث در نوشته صالح مازوجی صرفنظر از تمامی آنچه  .حفاری نماید

گفتیم حاوی یک وارونه پردازی بسیار جدی نیز هست. آنچه کمیته هماهنگی را به 

دیکتاتوری مسلط بورژوازی نبوده است. وضعیت کنونی دچار ساخته است، صرف 

رفرمیسم چپ نیز در اینجا نقش مکمل تهاجمات هار بورژوازی را ایفاء کرده است و 

قدم به قدم در درون و بیرون کمیته هماهنگی برای از هم پاشیدن و تضعیف و قلع و 

شوم زیرا نمی تالش نموده است. من وارد این بحثداری قمع رویکرد ضد سرمایه

استان آنچه رفرمیسم چپ و راست در این گذر کرده است به نوبه خود نیازمند د

کنم که یک عامل اساسی و بسیار تعیین می نگارش کتابهاست. فقط به این اکتفاء

مستمر و برنامه ریزی شده افراد یا های کننده شکست کمیته هماهنگی توطئه

اند کارگر را قبول نداشتههای تودهداری جریاناتی بوده است که سازمانیابی ضد سرمایه

کرده اند، رهائی پرولتاریا را رسالت ویژه حزب یا گروه چند نفری می و غیرممکن تلقی

تسمه نقاله قدرت حزب یا ای دانسته اند. خواستار ایجاد تشکلهای تودهمی خویش

 گروه و سکت خویش بوده اند. اصل وحدت مبارزه اقتصادی و سیاسی پرولتاریا را

نموده اند. بر همین اساس سخت به انفکاک تشکل اقتصادی از می مردود تلقی

سیاسی طبقه کارگر پای بندی داشته اند. حزب ظرف مبارزه سوسیالستی و تشکل 

بستر مبارزه جاری کارگران شعار همیشگی تاریخی شان بوده است. اینها ای توده

یعی از آن در تمامی همگی مختصات مشترک طیف رفرمیسم چپ است که بخش وس

این چند سال از زمان تأسیس کمیته هماهنگی تا حال برای طرد رویکرد رادیکال 

کرده اند. اینان به می و تصفیه کمیته هماهنگی از این رویکرد توطئهداری ضد سرمایه

طور قطع همراه با این کارها کل هست و نیست فعالیت کمیته مذکور را نیز آماج 

اده اند. ضربات وارد از سوی این گروهها به کمیته هماهنگی و کل دمی تخریب قرار

برای سازمانیابی جنبش کارگری مسلماً بسیار کمتر از داری تالش فعالین ضد سرمایه

دیکتاتوری هار بورژوازی است اما این نکته نیز اساسی است که کشت و کشتار و 
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ی از نقش مخرب رفرمیسم به تنهائی و بدون بهره گیرداری جنایات دولت سرمایه

چپ قادر به تحمیل وضعیت حاضر بر کمیته هماهنگی نبوده است. صالح مازوجی با 

نهادن انگشت بر دیکتاتوری به عنوان عامل شکست پروسه تالش کمیته هماهنگی 

گوید، اما نیمه دیگر این عامل را استتار میکند. او واقعاً به این می نیمی از حقیقت را

اکنون در کمیته هماهنگی درک » کنیم. می رد. نوشته صالح را دنبالکار نیاز دا

که در مقدمه و چند بند اساسنامه مورد نظر  "تشکل ضد سرمایه داری"متفاوت از 

محسن حکیمی بر آن تأکید شده است به محور مباحثات طرفداران دو اساسنامه 

ور صالح مازوجی معضل کمیته هماهنگی بر خالف تص .«پیشنهادی تبدیل شده است

که کاماًل بالعکس تقابل عمیق «!! دو تعبیر متفاوت از ضد سرمایه داری» نه وجود 

و برای محو کار مزدی درون جنبش کارگری داری میان رویکرد رادیکال ضد سرمایه

در یک سوی و سوسیالیسم بورژوائی شیفته تحزب سکتاریستی باالی سر کارگران از 

اندیشد که توده وسیع طبقه می به برپائی تشکلی خست سوی دیگر است. رویکرد ن

بسیج نماید. داری کارگر را بر متن مبارزات جاری آنان علیه تمامیت وجود سرمایه

تشکلی که مطالبات روز جنبش کارگری را سنگر تعرض مستمر و هدفمند علیه روند 

نی سازد. کار سرمایه و علیه موجودیت پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی و جها

تشکیالتی که گام به گام کارگران را نسبت به ابعاد استثمار دهشتبارشان آگاه تر 

آنان را در عمق رابطه خرید و های و ستمکشیها سازد، ریشه تمامی بی حقوقی

فروش نیروی کار باز کاود و حاصل این کاوش را جریان پرتالطم آگاهی بالنده و 

عی سازمانیابی که مبارزه برای دستمزد را به مبارزه بالنده تر طبقاتی آنان سازد. نو

علیه اساس استثمار نیروی کار پیوند زند. بانی و باعث بقای تبعیضات جنسی و بی 

حقوقی زن را در ژرفنای حیات رابطه تولید اضافه ارزش حفاری کند و حاصل این 

وده وجود مختلف جنبش کارگری نماید. شالهای حفاری را رشته آهنین اتصال بخش

خفقان و نبود آزادیهای سیاسی و اجتماعی را در وجود سرمایه به عنوان یک رابطه 
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اجتماعی باز شکافد و نتیجه آن را سیمان انسجام مبارزه ضد رژیم با مبارزه علیه 

به داری سازد. رویکرد نخست یا گرایش فعالین واقعی ضد سرمایهداری هستی سرمایه

دیشد که در درون آن و در بطن پیکار جاری کارگران انمی شکل گیری تشکیالتی

همه آگاهان و کل ابوابجمعی کمونیسم لغو کار مزدی همدوش و همرزم و سایه به 

خواهد که برای می کارگر زندگی و مبارزه کنند. از این آگاهانهای سایه توده

متشکل  پیروزمندی بهتر مبارزات، برای تعمیق آگاهی طبقاتی آحاد کارگران، برای

شدن وسیع تر آنان، برای شفاف تر ساختن دورنمای پیکار طبقاتی آنها، برای تدارک 

و برای داری و تجهیز و آماده سازی بیشتر کل جنبش کارگری در کارزار ضد سرمایه

تسویه حساب نهائی پرولتاریا با نظام کاپیتالیستی تالش کنند. این رویکرد به کرات 

ائی تشریح کرده است که استقرار سوسیالیسم لغو کار مزدی یا اصرار و با هر اصرار دنی

برنامه ریزی شورائی سوسیالیستی کار و تولید توسط آحاد طبقه کارگر بدون 

از داری سازمانیابی و تازش و توسعه یک جنبش وسیع و سراسری ضد سرمایه

تقل و کارگر قابل حصول نیست. سوسیالیسم این رویکرد سازمان حضور مسهای توده

آزاد و آگاه و خالق و پر بصیرت همه آحاد کارگران است و درست به همین دلیل 

برپائی آن در صالحیت حزب نخبگان مؤتلف بر محور مشتی باورها و معتقدات 

رویکرد دیگر به طور  د.باشنمی کارگرهای مسلکی و اعمال سیادت این حزب بر توده

کارگر های ه ظرفیت سرمایه ستیزی تودهاندیشد. این رویکرد بمی کامل خالف این

زند که کارگران از ضدیت با می هیچ باور عینی و پراتیک ندارد، در همه جا فریاد

آید!!! مبارزه علیه بردگی مزدی را در می بدشانداری سرمایه و از واژه ضد سرمایه

اه بیند. آگاهی طبقاتی کارگران را نه در جنبش آگنمی کارگرهای ظرفیت توده

ون نمایانه بورژوائی و یطبقاتی آنان علیه کار مزدی که در رژیم ستیزی اپوزیس

نبود آزادیهای سیاسی را نه پدیده طبیعی استیالی رابطه  د.گیرمی فراطبقاتی سراغ

بیند. دیکتاتوری هار می تولید اضافه ارزش که مشرب و مرام و سیره دولتمردان
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داری مایه در بخش عظیمی از جهان سرمایهپلیسی را نه شکل خاص اعمال قدرت سر

 که فرهنگ فاسد بازمانده از دوره تاریخی کهن در وجود صاحبان قدرت سیاسی روز

تبعیضات مرگبار جنسی و نژادی و قومی را نه جنایت  پندارد. بی حقوقی زنان ومی

مناسبات کهنه قرون وسطائی توسط این یا آن داری که میراثداری نظام سرمایه

کند. حداکثر ظرفیت توده کارگر را در مبارزه برای می درت مسلط سیاسی ارزیابیق

نماید و تشکلی برای پیشیرد همین سطح مبارزه می بهبود شرائط کار و معاش خالصه

باالی سر کارگران ای کند، سخت پای بند حزب سازی فرقهمی را به کارگران توصیه

است که قدرت سیاسی موجود بورژوازی را با است و تمامی انتظارش از کارگران این 

دولتی داری قدرت سیاسی حزب وی جایگزین سازند. سوسیالیسم این رویکرد سرمایه

کند که منتقد اردوگاه می است و البته در بند بند وجودش به طور مستمر سوگند یاد

تصورات  است اما بنیاد حرف او تماماً بر باد است. سوسیالیسم را باورها و عقاید و

گویند و کل نسخه پیچی آنها برای مبارزه می سازد. آنچه اینان به کارگراننمی انسانها

دولتی است. این موضوعی داری طبقاتی پرولتاریا همه و همه ساز و کار برپائی سرمایه

است که در وسیع ترین و مستدل ترین تحلیلها توسط فعالین ضد کار مزدی تشریح 

کند وقتی که کشمکش میان رویکردها می ازوجی وارونه سازیصالح م ت.گردیده اس

 ارجاعداری در کمیته هماهنگی را به صرف تعابیر متفاوت از مفهوم ضد سرمایه

دهد. بحث بر سر مفاهیم و تعابیر نیست. سخن از دو رویکرد متضاد است که یکی می

نظر و عمل و  در کل پراتیک طبقاتی خود به طور پراکسیس و در انسجام اندرونی

و مصداق سوسیالیسم داری تحلیل و راهبرد و راهکار و همه راه حلها، ضد سرمایه

دو » مارکسی لغو کار مزدی است و دیگری فقط سوسیالیسم بورژوائی است. اصطالح 

قبل از صالح توسط برخی دیگر هم به کار رفته است اما چه ایشان و چه آنان « تعبیر

دیشند که در عرصه واقعی مبارزه طبقاتی این اختالف تعابیر ناباید حداقل به این بی

شود. تعابیر بازگوی نوع نگاه و انتظار و انتقاد و اعتراض و می نیست که مایه جدال
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اهداف و افق اجتماعی انسانهاست و اختالف آنها اختالف در اساس رویکردی است که 

گردد. مشاجره جاری درون می در قبال وضعیت موجود و نظام اجتماعی مسلط اتخاذ

کمیته هماهنگی بر خالف کشمکشها و صف بندیهای عقیدتی متداول داخل 

گروههای چپ، تبلور تضاد واقعی و جدی میان دو رویکرد متفاوت در درون جنبش 

در کمیته داری باشد. هماوا بودن و همسوئی مخالفان جنبش ضد سرمایهمی کارگری

رج ازجنبش کارگری واقعیت این مسأله را زیر هماهنگی با طیف رفرمیسم چپ خا

کمیته هماهنگی » گوید: می دهیم. اومی بررسی مقاله مازوجی را ادامه .بردنمی سؤال

از همان ابتدای اعالم موجودیت و فعالیت خود و از آنجا که در مقابل گرایش راست 

طبقاتی را درون جنبش کارگری که ایجاد تشکل کارگری بر مبنای همکاری و سازش 

کرد، پایه و اساس تشکل طبقاتی کارگران را مبارزه و تخاصم آشتی ناپذیر می موعظه

طبقه کارگر با طبقه سرمایه دار تعریف کرد و با تأکید بر همین خصلت تشکل 

طبقاتی کارگران و پافشاری بر این موضع که بر پایی این تشکلها امر خود کارگران 

بخش « دارد در جناح چپ جنبش کارگری قرار گرفتاست و نیاز به مجوز دولتی ن

آخر این پاراگراف تحریف واقعیت است و من باالتر در مورد آن صحبت کردم. در آن 

 بودن در صرف عدول از کسب مجوز خالصهداری جا توضیح دادم که ضد سرمایه 

 ساسشود، اما بخش اول این پاراگراف، اینکه کمیته هماهنگی از آغاز پایه و انمی

تعریف کرده داری یت و تخاصم آشتی ناپدیر با سرمایهتشکل کارگری را بر بنیاد ضد

باشد. سؤال مهم در اینجا این است که اگر کمیته مذکور از می است، بیان یک واقعیت

آغاز بسیار صریح و محکم و سنجیده اقدام به صدور فراخوان برای گردائی فعالین 

طبقه کارگر داری در راستای ایجاد تشکل ضد سرمایه کارگری و مبارزه و تالش متحد

را از سر تشکل مورد نظر داری کرده است چرا حاال باید پرچم ضدیت با نظام سرمایه

کنند که این کمیته نمی خود خود پائین بکشد؟؟!! مگر صالح و همفکران وی اذعان

ود تأسیس گردیده اساساً با این هدف، زیر این پرچم و با تعیین این وظیفه برای خ
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است. مگر در روزهای نخست همه صادر کنندگان و مخاطبان فراخوان به طور 

داری خواهند پروسه سازمانیابی ضد سرمایهمی حسابشده با تعمق در این موضوع که

کارگر را به پیش برند خواستار تشکیل و پیوستن و همکاری با کمیته نشده های توده

قطعًا اینگونه بوده است در این مدت چه اتفاق افتاده است  اند؟ اگر این گونه است که

تبدیل « کفر ابلیس»به داری و چه حادثه خاصی به وقوع پیوسته است که ضد سرمایه

 شده است. چه کسی و در کجا دیده است که کارگران از کلمه ضدیت با سرمایه رم

باید پرچم ضد  کارگرانداری کنند!!! و لذا برای متشکل ساختن ضد سرمایهمی

نیم یپاک کرد؟!!! بب زرا پائین کشید و نشان آن را از در و دیوار کمیته نیداری سرمایه

اما قرار گرفتن تشکل طبقاتی » نویسد: می که پاسخ صالح به این پرسش چیست؟ او

هنوز بمعنای در پیش گرفتن یک داری کارگران در مسیر مبارزه ضد سرمایهای و توده

سیالیستی با هدف برچیدن نظام مالکیت خصوصی و لغو نظام کار مزدی استراتژی سو

پاسخ مازوجی نه فقط تکلیف سؤال باال را روشن نساخت که بالعکس سؤال « نیست

دیگری به پرسش مزبور اضافه کرد. هیچکس و هیچ کدام از فعالین رویکرد ضد 

هماهنگی به کمیته  که اسم کمیتهاند تا این ساعت در هیچ کجا نگفتهداری سرمایه

هماهنگی برای متشکل کردن کارگران سوسیالیست تبدیل شود!! این حرف که تشکل 

مورد نظر کمیته هماهنگی در نقطه شروع خود تشکل کارگران سوسیالیست نیست نه 

سخن صالح که بخشی از استخوانبندی واقعی حرفهای محسن حکیمی در روزهای 

پس دعوای مازوجی بر سر چیست؟ چرا برای  قبل از تشکیل کمیته هماهنگی است.

شود؟ آنچه االن از سوی صالح و تمامی می استتار حقایق این همه تناقض به هم بافته

طیف فکری وی مورد اعتراض قرار گرفته است مطلقاً سوسیالیستی بودن و نبودن 

تشکل مورد نظر کمیته هماهنگی در نقطه شروع کار آن نیست. پافشاری و سرسختی 

تشکل کارگری داری و سماجت رفرمیسم چپ بر سر حذف اسم و رسم ضد سرمایه

مورد نظر کمیته هماهنگی و نه تعیین شرط سوسیالیست بودن برای ورود کارگران به 
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قبل از تشکیل کمیته هماهنگی با ها مدتداری آن است. فعالین رویکرد ضد سرمایه

واه در نوشته و خواه به اشکال خداری پیش کشیدن بحث تشکل سراسری ضد سرمایه

که این تشکل ظرف اتحاد، همسنگری و همرزمی همه کارگرانی اند دیگر فریاد زده

نیز چیزی داری نام ضد سرمایهد. مبارزه کننداری خواهند علیه سرمایهمی است که

 .سوای بیان محتوای مبارزه واقعی جاری در این تشکل هیچ چیز دیگری نخواهد بود

آن زمان محسن های و فرمولبندیها صورت بسیار نادرستی عین گفته صالح به

 را به عنوان مالحظات تئوریک خود بر زبانداری حکیمی و فعالین دیگر ضد سرمایه

 راند و از این بدتر همین عبارات عاریه گرفته را سنگر تهاجم علیه همان فعالینمی

کمیته هماهنگی بر سر » ده مقاله سازد. اما ببنیم که واقعیت چیست؟ چرا نویسنمی

شود متناقض حرف می کند؟ چرا برای این کار مجبورمی حقایق را وارونه« دوراهی

کند که اساس موجودیت کمیته متناظر با ضرورت می بزند؟ چرا از یکسوی اعتراف

جنبش کارگری بوده است؟ و چرا االن سخت داری تالش برای سازمانیابی ضد سرمایه

از سر تشکل کارگری است؟ چرا هم خود را داری ف عبارت ضد سرمایهمدافع حذ

کند و هم خواستار محو این می بودن تشکل کارگری وانمودداری مدافع ضد سرمایه

فرمولبندی از سر در تشکل کارگری مورد نظر کمیته هماهنگی است؟ چرا معادل 

د تا حذف نام و نشان ضد کنمی با سوسیالیستی بودن را بهانهداری نبودن ضد سرمایه

گوید، به این می تشکل کارگری را موجه جلوه دهد؟ چرا او همه چیزداری سرمایه

خاطر که واقعیت را نگوید؟ حقیقت این است که صالح مازوجی و کل طیف رفرمیسم 

بر تشکلهای کارگری ناراحتند. دلیل این داری چپ از اطالق هر نوع اسم ضد سرمایه

کشند. در می اینان در عمق هستی طبقاتی خود از یک تناقض رنجامر روشن است. 

صدر احزاب یا گروههائی هستند که هر کدام خود را سازمان سوسیالیستی طبقه 

باشند می کنند!! اما در واقعیت وجود خود هیچکاره جنبش کارگریمی کارگر معرفی

روه خود را حزب کارگر ندارند. همه اینها گهای و هیچ ربطی به مبارزات توده
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کنند و الجرم به محض مواجهه با نام تشکل می کمونیست طبقه کارگر ایران معرفی

پرسند که پس ما می کارگر از خودهای و با افق لغو کار مزدی تودهداری ضد سرمایه

بر پا کنند پس وجود داری چه کاره ایم؟! اگر بناست کارگران خود تشکل ضد سرمایه

» است؟؟ این پرسشی است که سرتاسر ارکان حیات این ی احزب ما چه صیغه

آزارد. اینها زیر فشار منافع حزبی و هستی طبقاتی خود حاضر نیستند می را« احزاب

غیرواقعی بودن حزب خویش را قبول کنند. به جای این کار بنیاد امکان پذیری 

 ئه چینی قرارکارگر را آماج اعتراض و توطهای تودهداری سازمانیابی ضد سرمایه

شود و حرفهای مازوجی و تئوری می دهند. کل حقیقت ماجرا در همین خالصهمی

دوستان وی محصول اجتناب ناپذیر این تناقض عریان است. زیر فشار این های بافی

کنند که گویا می گیرد. وانمودمی صورتها تناقض است که بدترین وارونه پردازی

داری سر حذف یا قبول صوری تز ضد سرمایه کشمکش درون کمیته هماهنگی بر

فشارد و دیگران جنبه می است!!! گویا محسن حکیمی بر وجود عقیدتی این تز پای

توانند تا این می دهند!!! اینکه چگونه آدمهامی واقعی و پراتیک مسأله را مد نظر قرار

تنها در تاروپود بپردازند؟ موضوعی است که پاسخ آن را ها حد به وارونه کردن واقعیت

توان جستجو نمود. در طول چند سال اخیر یکی از اساسی ها میطبقاتی وجدان

و برای داری ترین، زنده ترین و پردرخشش ترین محورهای تالش فعالین ضد سرمایه

لغو کار مزدی توضیح شفاف مارکسی و ماتریالیستی روند سوخت و ساز و بالندگی 

تا داری خودجوش و خودانگیخته ضد سرمایه ز جنینیمبارزه طبقاتی کارگران از فا

که بر اند مراحل بلوغ و توانمندی آگاهانه سوسیالیستی آن بوده است. این فعالین بوده

جنبش کارگری پای فشرده و همه جا سینه خود را داری خودانگیختگی ضد سرمایه

ه اندرونی و که همین جنبش است که باید به کمک نیروهای آگااند چهل چاک کرده

سوسیالیست خود ببالد، آگاه شود، متشکل و متحد گردد، میدان دخالت و اعمال اراده 

و رشد و بلوغ طبقاتی آحاد کارگران شود، قدرتمند و قدرتمندتر گردد و در این گذر 
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برای سرنگونی دولت بورژوازی و برنامه ریزی شورائی سوسیالیستی کار و تولید و محو 

دهها مقاله مشروح و چند صدها داری ه گردد. فعالین ضد سرمایهکار مزدوری آماد

و گفته اند. در طول اند صفحات طوالنی پیرامون جوانب مختلف این موضوع نوشته

چندین سال کینه، دشمنی و بغض طبقاتی تمامی طیف رفرمیسم چپ را به خاطر 

طیف های توضیح همین مسأله به جان خریده اند. بمباران روز به روز فحاشی

رفرمیسم راست و چپ را به جرم گفتن این مسائل و تشریح مارکسی این موضوعات 

و حاال صالح و دیگران با تکرار تصنعی این یا آن جمله همان مباحث اند تحمل کرده

است و نسبت داری شوند که گویا محسن حکیمی شیفته عبارت ضد سرمایهمی مدعی

مدعی  !!!بودن جنبش کارگری توجهی نداردری دابه چند و چون واقعی ضد سرمایه

 از مشاجرات درون کمیته هماهنگی در ادامه حرفهای خود« ارزیابی واقع بینانه » 

که کارگران برای ای این نه پیش شرط گذاشتن، بلکه روند عینی مبارزه» نویسد: می

ای پذیرش برند است که آنها را برمی پیشداری رسیدن به مطالباتشان علیه سرمایه

کارگری، بی توجهی به ای کند. درک نادرست از تشکل تودهمی سوسیالیسم آماده

عینی تشکل یابی کارگران در روند مبارزه و پیش شرط قرار دادن قبول های زمینه

بودن تشکل، تشکل کارگری را از تشکل بر مبنای منافع طبقاتی و داری ضد سرمایه

به یک تشکل ایدئولوژیک بر مبنای باورهای داری مبارزه مشترک علیه سرمایه

کارگری، ای کند. این نحوه نسخه پیچیدن برای ایجاد تشکل تودهمی مشترک تبدیل

که ای بیشتر به حزب درست کردن شباهت دارد و علیرغم هر انگیزه خیرخواهانه

 چه کسی. «ریزدمی داشته باشد آب به آسیاب جریان راست درون جنبش کارگری

ند این پاراگراف نوشته صالح مازوجی را بخواند و نسبت به این همه تحریف توامی

تواند از طرح این پرسش خودداری نماید که به می چگونه خواننده .سکوت اختیار کند

ممکن از های در دورترین فاصلهها راستی چرا حزب سازی آقای مازوجی و مازوجی

طبقه کارگر ایران و جهان ی دارجنبش کارگری و هر جنب و جوش ضد سرمایه
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تشکل سازی جنبشی و پراتیک و زنده و غیرعقیدتی کارگران است اما تالش عینی و 

های آگاهانه و حی و حاضر فعالین اندرونی جنبش کارگری برای متشکل ساختن توده

کارگر علیه استثمار و بی حقوقی سرمایه داری، ابرام و اصرار نقشه مند و تعریف شده 

شده آنان برای توسعه و تعمیق ظرفیت سرمایه ستیزی این جنبش، برای  و تبیین

گسترش و بالندگی آگاهی طبقاتی آن، برای ارگانیک شدن هر چه ژرف تر این 

مبارزات با افق شفاف لغو کار مزدی نوعی تشکل سازی عقیدتی و مرامی است؟؟!! از 

یک عمل مسلکی و فرا  زیگوید که حزب سامی این که بگذریم اگر صالح واقعًا راست

جنبشی و بی ربط به پراتیک پیکار طبقاتی است پس چرا خود در صفه یکی از همین 

دهند که با می نوع احزاب بر کرسی صدارت نشسته است؟ چرا آدمها به خود حق

حقایق اینگونه رفتار کنند؟ جواب این سؤال را من چند سطر باالتر توضیح دادم و 

در باره واقعیت داری صالح حرف فعالین ضد سرمایه .بینممین نیازی به تکرار آن

گیرد. آن را در کارگاه ریخته گری طبقاتی می جنبش کارگری را از آنان به عاریه

کند و سپس اشکال باژگونه این حقایق را سالح حمله علیه فعالین می خویش تحریف

تصاحب  اساسی سرمایهاگر قانون  »گوید: می نماید. اومیداری جنبش ضد سرمایه

، بنابراین مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد و ارزش اضافه و کسب سود است

پایین آوردن مدت زمان کار هیچ معنایی جز کاهش دادن سود و ارزش تصاحب شده 

تمامی  «استداری ضد سرمایهای از جانب سرمایه دار ندارد و به همین اعتبار مبارزه

است، اما تنها به داری باال تکرار حرفهای فعالین ضد سرمایههای عبارات و جمله بندی

شوند تا به طور کامل تحریف گردند. جنبش می این دلیل توسط صالح اقتباس و نقل

داری کارگری به طور خودجوش و در هستی طبقاتی خود یک جنبش ضد سرمایه

ن زیر فشار افق است. این جنبش در همان حال به طور مستمر در درون و از بیرو

و راهکارهای غیر کارگری، رفرمیستی، ضد ها پردازیها، راهبردها، راه حل جوئی

سوسیالیستی و سوسیال بورژوائی است. سرنوشت این جنبش در پروسه کارزار علیه 
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الجرم فشار مجادالت میان این افقها و راهکارهای متفاوت و متضاد را نیز داری سرمایه

یابد. راهبرد راست سندیکالیستی همه جا در تالش است تا می بر سینه خود سنگین

ها جرح و تعدیلای کارگر را حول محور پارههای تودهداری خودانگیختگی ضد سرمایه

داری در شرائط خرید و فروش نیروی کار به ساحل سازش استراتژیک با نظام سرمایه

صالح بازتولید و سوق دهد و کل رویکرد طبقاتی این جنبش را در منجالب م

ماندگاری رابطه تولید اضافه ارزش غرق سازد. رفرمیسم چپ برایش حزب ماوراء 

خواهد که طبقه او را پیاده نظام ارتش تسخیر قدرت خود می کند ومی طبقه بر پا

سازد. سایر گرایشات و جریانات هر کدام برای خارج ساختن مبارزات او از ریل واقعی 

کنند. مسیر رشد و تکامل خودانگیختگی ضد می الشبالندگی طبقاتی اش ت

ها او به جنبش آگاه لغو کار مزدی همواره در معرض آسیب این تندنسداری سرمایه

است. این واقعیت جنبش کارگری است و به همین دلیل حرف رویکرد ضد 

این است که باید در اندرون این جنبش با تمامی رویکردهای داری سرمایه

ی، رفرمیستی، سوسیال بورژوائی و هر تندنس دیگر دست اندر کار سندیکالیست

مبارزه کرد. این مبارزه را باید در عمق داری انفصال این جنبش از ریل ضد سرمایه

در مقابل داری کارزار روز کارگران و از طریق طرح راه حلهای رادیکال ضد سرمایه

در درون این جنبش، در پروسه رفرمیستی پیش برد. های همه راه حلها و افق تراشی

تالش برای سازمانیابی آن علیه استثمار و هر نوع بی حقوقی کاپیتالیستی، در فرایند 

ستیز با کل راه حلهای رفرمیستی و سوسیال بورژوائی است که این جنبش، 

اش را به جنبش آگاه و نیرومند لغو کار مزدی داری خودانگیختگی نهادین ضد سرمایه

هد داد و برای استقرار جامعه نوین آماده خواهد شد. صالح در نوشته خود ارتقاء خوا

کند اما در می بودن خودجوش جنبش کارگری را قبولداری هر حال ضد سرمایه به

کند. او و حزب او می تمامی وجوه رویکرد خویش خالف تمامی آنچه گفته شد عمل

ش کارگری نکرده اند. بالعکس با سندیکالیسم درون جنبای در هیچ کجا هیچ مبارزه
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همه جا حامی هر تندنس سندیکالیستی در درون جنبش کارگری بوده اند. او و کل 

داری طیف رفرمیسم چپ حمایت از سندیکالیسم را با تهاجم علیه رویکرد ضد سرمایه

درون جنبش کارگری به هم آمیخته اند. در طول سالهای اخیر از حامیان سخت 

ضد سوسیالیستی « کارگریهای اتحادیه» کارگری ایران به دارکوش آویختن جنبش 

ابزار دست سرمایه جهانی بوده اند. صالح نه فقط مخالف حزب سازی ماوراء کارگران 

نشسته ها نبوده است که خودش از مروجین این سنت و در رأس همین نوع حزب

رای ارتقاء است. صالح در هیچ کجای پراتیک سیاسی خود و حزب خود هیچ کاری ب

کارگران انجام نداده است، بالعکس رژیم ستیزی داری آگاهی طبقاتی و ضد سرمایه

را به جای مبارزه ضد داری توخالی فراطبقاتی فاقد هر نوع محتوای ضد سرمایه

و به جای رژیم ستیزی رادیکال ضد کاپیتالیستی به خورد کارگران داده داری سرمایه

چ نقش و سهمی در پروسه بالندگی و پیشروی جنبش است. ایشان و حزب ایشان هی

کارگر به سوی یک جنبش آگاه طبقاتی و های تودهداری خودانگیخته ضد سرمایه

سرمایه ستیز ایفاء نکرده است. راهبردهای حزب او نه ساز و کار تدارک و آماده سازی 

در  برای تسخیر قدرت سیاسی و استقرار سوسیالیسم کهداری جنبش ضد سرمایه

داری بهترین حالت نسخه پیچی کمک به تسطیح جاده الزم برای برقراری سرمایه

بودن جنبش داری دولتی است. به همه این دالئل اعتراف صالح به ضد سرمایه

کارگری نه راهگشای مشارکت کمونیستها و فعالین آگاه در پروسه سوخت و ساز و 

ن کردن دامی برای خروج کارگران بالندگی سوسیالیستی جنبش کارگران که صرفًا په

از ریل واقعی چنان پیشروی و بالندگی و حلق آویز ساختن آنها به چیزی است که 

نامد. در نوشته صالح حرفهای فراوان می «حزب کمونیست طبقه کارگر»ایشان آن را 

باشند، اما به همین حد اکتفاء باید کرد. می دیگری نیز وجود دارد که نیازمند بحث

م آخر من خطاب به همه فعالین کارگری این است که به موقعیت روز جنبش کال

کارگری ایران و جهان نگاه کنند. این جنبش روزگاری تا این حد ضعیف و مستأصل و 
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فرومانده نبوده است. این جنبش روزی دنیا را بر سر بورژوازی خراب کرده بود. اگر 

داری صل تعرض و توحش هولناک سرمایهامروز به این وضع فرو افتاده است مسلماً حا

« کمونیسم» جهانی است اما رفرمیسم چپ در تمامی طول قرن بیستم زیر نام جعلی 

رفرمیسم . در وارد ساختن ضربات کاری بر پیکر این جنبش نقش مهم داشته است

راست و چپ بودند که از درون این جنبش را فرسودند و بورژوازی هار و دژخیم بین 

دازند. انبه یمن فرسایش درونی این جنبش بود که توانست آن را به این روز بیالمللی 

درون کمیته هماهنگی و کل جنبش کارگری داری تالش رویکرد رادیکال ضد سرمایه

حفاری راه برون رفت از این وضعیت است. مخالفان این رویکرد نیز همه مساعی خود 

الش را عقیم سازند. این شمائید که در این تا این تاند را به همه شکلی به کار گرفته

 میان نقش اصلی و تعیین کننده را بازی خواهید کرد.

 

 

 

 

 

 

 



  


