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 2000ژانویه                  كارگرى و كمونيسم جنبش

 

ى نيست كه واقعيت يست كه باید برقرار شود، ایده آلكمونيسم براى ما وضعيت امورى ن"

ناميم كه وضعيت واقعى را كمونيسم مى ما آن جنبش باید خود را با آن تطبيق دهد،

از مفروضاتى كه هم اكنون موجود  سازد. شرایط این جنبشكنونى امور را ملغى مى

 «مانى، ماركسایدئولوژى آل» "شود.ت، نتيجه مىاس

هاى طوفانى و عظيم كارگران، تاریخ گشت و گذار شبح تاریخ قرن بيستم، تاریخ جنبش

جهان و بطور متقابل تاریخ سفاكانه ترین، بربرمنشانه ترین و هارترین  زفراكمونيسم بر 

دارى عليه بشریت است. وظيفه هر كمونيستى است كه در واپسين تهاجمات سرمایه

لحظات این سده، به بررسى هر چه ژرف تر موقعيت كنونى جبهه پيکار جارى طبقه 

ها در این شرایط فه كمونيستكارگر عليه بردگى مزدى و توضيح اساسى ترین وظي

 كنم و در این راستا از نگاهى به آرایشبپردازد. من طرح نکاتى در این زمينه را دنبال مى

 نمایم.    قواى طبقاتى پرولتاریا و بورژوازى در وضعيت حاضر آغاز مى

دارى دیرى است كه به یکى از ژرف ترین و دهشتناك ترین مراحل نظام سرمایه -1

هاى تاریخى خود پا نهاده است. سرمایه جهانى بطور سراسرى و در تمامى بخش انحطاط

خود تنها و تنها از طریق تشدید و توسعه بى امان دامنه فقر، فالكت، بى حقوقى، سيه 

دهد. این واقعيتى است كه توده روزى و نابودسازى بشریت، به بازتوليد خود ادامه مى

دنيا بطور لحظه به لحظه و در تمامى زوایاى زندگى هاى عظيم طبقه كارگر در سرتاسر 

دارى اى از حيات سرمایهكنند. هيچ دقيقهمى یا شرایط معيشت و كارشان آن را لـمس

گذرد كه شمار قربانيان گرسنگى در این نظام بطور سرسام آورى باال نرود. هيچ دم نمى

ها زیر فشار فقر و فالكت و سانگيرد كه در اثناى آن انبوهى از انو باز دمى انجام نمى

را از دست ندهند. تاریخ  سيه روزى ناشى از تشدید استثمار كاپيتاليستى جان خویش

، تاریخ دارى اساسا تاریخ انفصال هر چه ژرف تر كارگران از محصول كار خویشسرمایه
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عماق سالخى رقت بار كودكان در زیر یوغ بردگى مزدى، داستان سياه دفن كارگران در ا

ها، تاریخ ها، ویتنامها، تاریخ برپائى هولناك ترین شکنجه گاهها، تاریخ آشویتسمعدن

ها، و ها، جمهورى خواهان و دموكراتها، گليستها، پان اسالميستددمنشى نازیست

ها فاز كنونى انحطاط هاى امپریاليستى است. با همه اینتاریخ وحشيانه ترین جنگ

 نى یك مرحله كامال جدید در تعميق بى سابقه دامنه تعرضدارى، تجسم عيسرمایه

هاى سياسى مردم كارگر و سرمایه به سطح زندگى و حداقل حقوق مدنى و آزادى

از این و بطور مثال در دهه دوم این سده  فرودست دنياست. این فاز با آنچه كه پيش

دیگر سخن بر سر این توسط لنين مطرح شده است، تفاوت بسيار زیادى دارد. در اینجا 

 هاى انحصارى موجب از بين رفتن انگيزه ترقيات تکنيکى است!تثبيت قيمت"نيست كه 

ميان انحصار تملك مستعمرات بسيار پهناور با امکان انکشاف  تعارض«گفتگو پيرامون » 

فاز كنونى انحطاط نيست! جوهر  "كاپيتاليستى رقابت آميز كشورهاى ماوراء اقيانوس

هاى تشدید بركنارى قشر تنزیل بگيران از توليد یا ظهور دولت" ارى بهدسرمایه

ى، صدور سرمایه، تقسيم اقتصادى و ارضى شود. ظهور سرمایه مالمربوط نمى "رباخوار!

 هاى تجاوزكارانه امپریاليستى نيز آیينه تمام نماى این مرحله اخصدنيا یا جنگ افروزى

مشخصه واقعى پوسيدگى و گندیدگى همه  انحطاط نيست. آنچه كه در حال حاضر

كند، پيوند خوردگى جبرى و گریز ناپذیر پروسه بازتوليد دارى را تعيين مىسویه سرمایه

سرمایه به امحاء خشونت بار حداقل معيشتى موجود توده هاى كارگر، تشدید و توسعه 

ى اقتصادى و هاى همه نوعثانيه به ثانيه فقر، گرسنگى، فالكت، بى مسکنى، بى حقوقى

اى بى برگشت در صورت بقاى سياسى و اجتماعى در سرتاسر جهان و به مثابه پدیده

بر متن تعميق بى امان  دارى تا چند دهه پيشسيستم كاپيتاليستى است. نظام سرمایه

ها از پروسه انفصال كارگران از محصول كارشان، بر متن تشدید مستمر جدائى انسان

ل كار و توليد خود و حتى به عنوان نياز پيشبرد همين روند دخالت در سرنوشت حاص

یا جزئى از الزامات بازگسترى سرمایه اجتماعى مجبور بود كه به خواست كارگران 
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و  پيرامون باال بردن سطح زندگى، بهبود بيمه درمان و امکانات رفاهى، ساختن مدارس

مندان، برخى حقوق دارى سالها و مراكز نگهمهد كودكها، ایجاد بيمارستان تاسيس

هاى اجتماعى شهروندان، حداقل در گوشه هائى از دنيا گردن نهد. نظام مدنى و آزادى

كاپيتاليستى حتى همين ظرفيت محدود را نيز تاریخا و براى هميشه از دست داده 

است. اگر براى درك ریشه هاى واقعى این وضعيت، تحليل علمى موقعيت موجود شيوه 

ایه دارى یك شرط ضرورى است، اما براى مشاهده و قبول آن حتى مراجعه توليد سرم

به ساده ترین و رایج ترین گزارشات محافل رسمى بورژوازى نيز تا حدود زیادى كفایت 

 كند. فقط به چند مورد زیر توجه كنيد! مى

در ایران سطح معيشت و امکانات اجتماعى خانوارهاى كارگرى فقط در فاصله ميان 

در سوئد صرفه جوئى  (1)درصد تنزل یافته است. 70، قریب 1996تا  1976هاى سال

، به رقم 1997دولت از محل محدود ساختن مرخصى استعالجى كارگران فقط در سال 

، شمار ساكنان 1990تا  1980در فاصله ميان  (2)ميليارد كرون بالغ گردیده است. 44

 62درصد به  41كنند، از زندگى مى كشورهاى آمریکاى التين كه زیر خط رسمى فقر

اى كه در حال حاضر بطور ساالنه به ميزان سرمایه (3)یافته است. درصد افزایش

است، اما مردم حدود صد  1972برابر سال  35شود، كشورهاى در حال توسعه صادر مى

 250حدود  (4)كنند.زندگى مى سال پيش 15كشور از این ممالك بسيار فقيرتر از 

؟! ناگزیر "جهان سوم"سال فقط در كشورهاى موسوم به  14تا  5يون كودك بين ميل

روزانه خویشند. یك ميليون از این كودكان  به تحمل كارهاى شاق براى امرار معاش

حدود یك  (5)گردند.گيرند و از این طریق قربانى مىمورد سوء استفاده جنسى قرار مى

درصد كل جمعيت در  30مين بيکارند، این رقم ميليارد از سکنه در سن اشتغال كره ز

هزار شغل فقط در كشورهاى  15در هر سال  (6)دهد.سن اشتغال جهان را تشکيل مى

ى است كه براى كنترل بيکارى در همين سطح رود و این در حالروپا از بين مىاتحادیه ا

 (7)ميليون شغل در هر سال است. 15موجود، نياز به ایجاد 
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این نوع آمار و گزارشات را در كنار هم ردیف كنيم، مثنوى هفتاد من كاغذ  اگر بخواهيم

شود. نکته مهم این است كه فحواى این شواهد و اسناد مطلقا در مجرد، توضيح ابعاد 

استثمار، محروميت، مصایب و سيه روزى ناشى از تسلط مناسبات بردگى مزدى در 

دارند، و ارقام با رساترین صدا اعالم مىشود. آنچه كه همه این آمار جهان خالصه نمى

دارى بدون توسل این نظام به هارترین تعرضات این است كه هر لحظه از بقاى سرمایه

ى توده هاى مدنى و امکانات عميقا محدود فعل تازه عليه سطح زندگى موجود یا حقوق

ها م قانونمندىكارگر دنيا ممکن نيست. این كه شيوه توليد كاپيتاليستى با عبور از كدا

و فعل و انفعاالت جبرى و درونى به مرحله كنونى انحطاط و پوسيدگى فى الحال خود 

پا نهاده است، در اینجا اصال موضوع بحث ما نيست. من به این كار در جاى دیگرى هر 

ى، حتى مستقل از آمار ل از چنان تحليلاما حتى مستق (8)ام.چند بطور مختصر پرداخته

ى، شاید صرف توجه به اعترافات صریح نمایندگان راست و چپ سرمایه و شواهد رسم

هاى موقعيت حاضر براى جدى گرفتن عمق پوسيدگى و انحطاط كنونى پيرامون ویژگى

دارى كافى باشد. جوهر مشترك تمامى این اظهارات آن است كه نسل آتى انسان سرمایه

دارى باید خود را براى یك هاى صنعتى دنياى سرمایهحتى در پيشرفته ترین قطب

زندگى بسيار فقيرانه تر و محقرتر و آميخته با محروميت افزون تر آماده سازد. در بطن 

است، واقعيتى  2000این اظهارات، كه در واقع پيام سرمایه به بشریت در آستانه سال 

شور است كه حتى خان نيز آن را  رآنقد آش"بسيار بسيار مهم و جدى نهفته است. 

ها در سيطره ، نه فقط امکان زندگى كه حتى امکان زنده ماندن انسان"كرده است حس

اى اساسى دارى تاریخا سپرى شده است. بشریت باید براى فرداى خود چارهنظام سرمایه

بياندیشد. كارگران دنيا باید بدانند كه در صورت بقاى شيوه توليد كاپيتاليستى، تيغ 

ه همان شدت بر گلوى كارگر اروپاى غربى فشار وارد گرسنگى و فقر و سيه روزى ب

خواهد كرد، كه امروز سينه كارگر ایرانى و آفریقائى و مکزیکى و روسى را درهم 

شکافد. كارگران باید بدانند كه با بود و بقاى مناسبات بردگى مزدى، نابودى مى
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ر بسيار عظيم تر از ميلياردها كودك و پير و جوان در چهار گوشه دنيا و در ابعادى بسيا

 امروز، یك حقيقت جدى و قریب الوقوع است.    

كارگرى جهانى در موقعيتى بسيار متشتت، سر درگم، بدون دورنما و كامال  جنبش -2

، به برد. كارگران در همه جاى دنيا همسان تمامى دوره هاى پيشتدافعى بسر مى

داران و و ميليتانت عليه سرمایه هاى گسترده، تظاهرات و گاه خيزشاعتصاب، اعتراض

براى حفظ سطح  دهند. اما دامنه این مبارزات در هيچ كجا از تالشها ادامه مىدولت آن

 رود. وضعيت موجود جنبشمعيشت موجود یا دفاع از امکانات محدود تاكنونى فراتر نمى

در طول كارگرى اساسا و قبل از هر چيز محصول گذشته معينى است كه طبقه كارگر 

اى كه با انقالبات عظيم زیر بيرق كمونيسم، سده بيستم پشت سر نهاده است. گذشته

دارى دولتى! پرشورترین مبارزات آزادى خواهانه اما با پالتفرم برپائى اما با افق سرمایه

يسم، اما در راستاى دموكراسى خلق! پيکارهاى سترگ در زیر علم و كتل سوسيال

ى به ویژه از كارگرى بين الملل است. تاریخ جنبش م! آميخته بودهمانتاریسبرقرارى پارل

دهه سوم این قرن به بعد، تاریخ اشغال حيطه پيکار پرولتاریا توسط سوسيال دموكراسى، 

ناسيوناليسم چپ، سوسياليسم روسى و در یك كالم سوسيال رفرميسم بوده است. 

ساسا و بطور واقعى شکست كارگرى در این قرن نيز ا هاى پى در پى جنبششکست

هاى اجتماعى سوسيال رفرميسم است. اما طنز هاى ناسيوناليستى و شکست افقجنبش

طبقه كارگر  ها، اینك بر دوشتلخ تاریخ این است كه بار سنگين تمامى این شکست

 جهانى بار است.  

ها كارگرى بطور قطع مبين هيچ گسست واقعى خاصى از این تندنس روند جارى جنبش

ها یا از همان گذشته اسفبار نيست. اما پرولتاریا و جبهه پيکار طبقاتى و جهت گيرى

اى روبرو است. طبقه كارگر وى عليه سرمایه، اینك با رخدادها و مولفه هاى سياسى تازه

ورشکستگى سوسياليسم روسى را تجربه نموده است. سوسياليسم خلقى مائوئيستى یا 

دارى يسم بورژوائى نيز حداقل به همان اندازه سرمایههر شکل دیگرى از سوسيال
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تواند به امپریاليسم بى اعتبار شده است. دیگر كمتر كارگرى مى اردوگاهى برایش

! دخيل ببندد. سوسيال "ىاستقالل مل"ستيزى ناسيوناليستى و امامزاده پر فریب 

وليدى و سياسى سرمایه دموكراسى و سایر احزابى كه تا همين امروز بنام كارگران، نظم ت

كنند، حداقل به شيوه سابق قادر به فریب توده هاى كارگر را بر طبقه كارگر تحميل مى

از این تنها به مثابه بخشى از  و طویل كارگرى كه پيش نيستند. اتحادیه هاى عریض

طبقه كارگر را در چهارچوب تمکين به ماندگارى  ساختار دولتى سرمایه، جنبش

نمودند، امروز به ابزار اعمال تعرضات لحظه به لحظه رى راست و چپ مىداسرمایه

 اند و بر همين اساسسرمایه عليه همين دار و ندار اندك كنونى كارگران مبدل شده

جاذبه چندانى براى جلب حمایت پرولتاریا ندارند. این اتحادیه ها دیگر حتى ظرفى براى 

ان بر سر بهبود شرایط كار و سطح دستمزدها نيز دارچون و چرا زدن كارگران با سرمایه

، تنها خاصيت شان این است كه براى تمکين طبقه كارگر به عقب باشند. بر عکسنمى

توطئه نمایند. اتحادیه براى كارگر سال  نشينى از دستاوردهاى تاكنونى مبارزاتش

هدف اجبار  ، سواى یك هيوالى ایجاد رعب و وحشت از زندگى بدتر و بدتر، با2000

بار بورژوازى چيز دیگرى را تداعى نخواهد  وى به قبول تهاجمات و تعرضات توحش

 60از دهه  اى! كه تا پيشهاى دوآتشهها كه بگذریم، خيل عظيم كمونيستكرد. از این

یا حداكثر تا قبل از سقوط اردوگاه شوروى براى رسيدن به انتظاراتى از نوع  70و 

دموكراتيك!، استقرار صنعت ملـى، خودمختارى، رفع ستم نژادى و دارى دولتى سرمایه

طبقه  ها، غریو سرمایه ستيزیشان! گوشجنسى در چهارچوب سلطه سرمایه و نظایر این

كارگر را كر كرده بود، اینك گروه گروه در نوشتن كتاب و مقاله و راه انداختن 

ربایند. اینان نيز دیگر گر مىو كمونيسم، گوى سبقت از یکدی هاى ضد ماركسكنفرانس

سوسياليستى پرولتاریا چندان شانسى براى فریب  حداقل زیر نام كمونيسم یا جنبش

طبقه كارگر ندارند. مشغله این جماعت دیگر نه سوسياليسم بورژوائى كه جنگ عليه 

كمونيسم و ماركسيسم یا در بهترین حالت وصله پينه كردن بازار با سوسياليسم! است. 
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جدیدى هستند كه در كنار انبوه عوامل دیگر مانند بى  ها مولفه هاى كم و بيشنای

تبليغات سراسرى بورژوازى بين  كارگرى، فشار سهمگين آثار افقى و سردرگمى جنبش

دارى از ظهور و سقوط ى عليه كمونيسم، به ویژه بهره گيرى همه سویه سرمایهالملل

كریه تبليغاتى، مجموعا مختصات موقعيت  اردوگاه شوروى در پيشبرد این جنجال

كنند. در دارى را تصویر مىكارگرى در عرصه مصاف جارى با سرمایه موجود جنبش

همين جا این نکته را نيز اضافه كنم كه ورشکستگى و بى اعتبار شدن هر چه بيشتر 

و  اتحادیه، توسعه دامنه بى اعتمادى توده هاى كارگر به احزاب چپ اردوگاهى نقش

سوسيال دموكراتيك یا ناسيونال چپ، دست بردارى بسيارى احزاب و گرایشات بورژوائى 

هاى طبقاتى خود، بدون شك رخدادهائى از تبدیل كمونيسم به ظرف پيشبرد سياست

ها به خودى كمونيستى طبقه كارگرند. با این وجود هيچ یك از این مثبت براى جنبش

زنده كمونيستى، هيچ تضمينى براى احتراز توده  خود و در غياب یك راه حل شفاف و

هاى كارگر از غلطيدن به دام دسيسه ها و شگردهاى جدید بورژوازى، یا حتى هيچ 

هاى احزاب تضمينى براى جلوگيرى از فرو افتادن پرولتاریا به ورطه اطاعت از سياست

 راست سرمایه با خود به همراه ندارند.

 ستىپرولتاريا و آلترناتيو كموني

اجتماعى دیگر مستمرا و در هر  كارگرى بطور طبيعى و به مثابه هر جنبش جنبش

هایى ها و سياستها، افق گشایىها، بدیل پردازىلحظه از حيات خود آماج نفوذ راه حل

است كه از ناحيه احزاب راست و چپ سرمایه یا گرایشات متمایز درون خود طبقه كارگر 

هم اكنون و با همان مشخصاتى كه باالتر گفتيم، از  جنبش شود. اینطرح و تبليغ مى

هاست. راست سرمایه به ها و پالتفرم بافىها، ارائه طریقهمه سو در محاصره فراخوان

دهد كه هر گونه بود و بقاى توده هاى طبقه كارگر دنيا در گرو تقالى وى هشدار مى

سوسيال دموكرات همين كارگران  داران است؛ احزابآنان براى افزودن بر سود سرمایه

دارى است؛ اتحادیه كنند كه وقت فداكارى براى تضمين جاودانگى سرمایهرا موعظه مى
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 هاى كارگرى باز هم همراه با سوسيال دموكراسى و احزاب مشابه مستمرا در گوش

كنند كه از پافشارى بر روى حق اعتصاب و بيمه بيکارى و درمان طبقه كارگر زمرمه مى

طر بيکارى را چند روزى خانباشت افزونتر به سرمایه،  صرف نظر نماید، تا با دادن شانس

به تعویق اندازد؛ ناسيونال چپ سابقا كمونيست اگر كماكان اهل سياست باشد، بطور 

نماید؛ بورژوازى غرب با اشاره مى بى وقفه براى بيزار ساختن كارگران از كمونيسم تالش

در اردوگاه سابق، هيسترى ضد كمونيستى خود را ثانيه به ثانيه، به سرنوشت كارگران 

از طریق تمامى وسائل ارتباط جمعى و با توسل به تمامى امکانات تکنيکى و سمعى و 

بارد؛ احزاب بصرى موجود، از زمين و آسمان بر مغز و ذهن توده هاى كارگر فرو مى

ن بر ادبار و نکبت و گرسنگى و اردوگاهى غير تواب نيز بطور متقابل با انگشت نهاد

خواهند كه دارى نوع غربى، از كارگران مىفالكت ميلياردها انسان در دوزخ سرمایه

فراخوان استقرار مجدد سوسياليسم اردوگاهى بدون دیکتاتورى را جدى بگيرند؛ 

هاى تائب نوع اروپائى، سمفونى آشتى بازار و سوسياليسم را براى كارگران "ماركسيست"

مانتاریسم بورژوائى را مونيست، دفاع از دموكراسى و پارلكنند و چپ قبال اروكز مىسا

نان ه آداران ببه عنوان مناسب ترین طریق تظلم خواهى توده هاى كارگر از سرمایه

ها، جریانات دیگر چپ نيز هر كدام نماید؛ در ميان این راه حل پردازىتوصيه مى

كارگرى  اى مشکل جنبشخود را دارند. عده خاصهاى ها، پيشنهادات و حرفتحليل

 دانند! و الجرم تالشها به تسخير قدرت سياسى مىرا ناشى از بى عالقگى كمونيست

كنند. براى گرفتن قدرت را مساله اصلـى چپ در این شرایط تلقى مى حزب خویش

ا به بى ارتباطى ها ردارند و رمز و راز واقعى شکست كمونيست برخى به این نظر اعتراض

دهند. اینان ساختن حزبى با شمار كارگران افزون تر را چاره آنان با كارگران ربط مى

پندارند. كسانى هم حل معضل پرولتاریا را در جایگزینى اتحادیه كارگرى مى كار جنبش

 هاى بد با اتحادیه هاى بهتر و در جوامعى مانند ایران، ایجاد اتحادیه هاى غير دولتى یا

دهند كه حتى نام اتحادیه كنند. شمارى از اینان ترجيح مىكمتر دولتى جستجو مى
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راه  شان را نيز شورا بگذارند! گروهى بر این باورند كه اصال كارگران ظرفيت پذیرش

هاى كمونيستى و پيشبرد اهداف سوسياليستى را ندارند و حاال حاالها، شاید هم تا حل

براى سنار و سى شاهى یا ساختن اتحادیه با كارفرمایان و چندین دهه دیگر، باید فقط 

 ها چون و چرا بزنند! دولت آن

 دارى، محسوستمامى این گرایشات هم اكنون بطور واقعى در چهارگوشه دنياى سرمایه

، فعال یا منفعل، قوى یا ضعيف، حضور دارند و هر كدام براى تبليغ یا نامحسوس

كنند. من در اینجا اصال مى گران به ميزان توانشان تالشدر ميان كار هاى خویشحرف

در  اشقصد نقد و بررسى این تزها را ندارم. درباره ارجاع معضل چپ به بى عالقگى

در مورد رابطه ميان  (9)تسخير قدرت دولتى! پيشتر در جائى دیگر گفتگو شده است.

ان بسيار كوتاه باید گفت آن تشکيالتیبن بست نيروهاى چپ با كارگرى نبودن ساختار 

تواند كه این امر بطور قطع نيم مهمى از حقيقت است، اما نصف حقيقت همواره مى

دروغى بزرگ باشد. در این ميان چند نکته اساسى قابل ذكر است. اوال در تعریف كارگر 

وانه ها، پردارتر بود! نباید به شيوه متعارف بسيارى از چپداران، سرمایهنباید از سرمایه

كارگرى را كه عجالتا به هر دليل در حال توليد  كارگر بودن هر فعال كمونيست جنبش

داران نيست، لغو و بى اعتبار ساخت! ثانيا نباید به شيوه همان براى سرمایه اضافه ارزش

با سرمایه  وسيعى از طبقه كارگر را باز هم به جرم این كه نيروى كارش ها بخشچپ

بركنار نمود. ثالثا به خاطر داشته باشيم  اششود، از عضویت طبقاتىىمولد مبادله نم

اجتماعى و فراخوانى خطاب به كل بشریت است. رابعا و  كه كمونيسم یك جنبش

ها با توده هاى كارگر براى سازماندهى ارتباط كمونيست باالخره باید گفت كه اگر نفس

كرد، در آن صورت استين آن كفایت مىكمونيستى پرولتاریا و پيروزى ر واقعى جنبش

ها منصفانه نبود. جستجوى كليد رمز مشکالت هيچ انتقادى حداقل به عملکرد بلشویك

آن، بدون تاكيد بر  تشکيالتیكمونيستى در مجرد غيركارگرى بودن ساختار  جنبش

اگر چه با ژست كارگر دوستى  الزامات اساسى دیگر، شفافيت و پيشروى این جنبش
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ظى همراه است، اما در نهایت به منزله نشان دادن تصویر مار بجاى واژه واقعى مار غلي

اى است. در رابطه با شور و هيجان سندیکا دوستانه گروه هائى از كارگران نيز تنها نکته

وشت و سرن اى نقشتوانستند براى لحظهاینان مى توان گفت این است كه ایکاشكه مى

متوجه  مان و فرانسه را مورد تعمق قرار دهند. كاشوئد، آلاتحادیه هاى كارگرى س

در هيچ كجاى دنيا وجود ندارد. اتحادیه ها در سراسر  "اتحادیه مستقل"شدند كه مى

دنيا ظرف تمکين طبقه كارگر به سلطه سرمایه و بخشى از ساختار دولتى 

دادند كه اگر اتحادیه مى قرار اى در مقابل این پرسشخود را دقيقه اند. كاشدارىسرمایه

هاى كارگرى كانادا و كشورهاى اسکاندیناوى و اروپاى غربى در ماشين دولتى سرمایه 

خواهند با جامعه مدنى خاتمى، اتحادیه مستقل كارگرى بر پاى منحلند، آنان چگونه مى

 دارند؟! 

كارگرى  ها با كمونيسم راستينميان هر كدام از این نظریه پردازى پيرامون تعارض

توان مقاله ها نوشت، اما پرداختن به این كار مطلقا موضوع بحث من در اینجا نيست. مى

این نوشته كوتاه است، اشاره به اصلـى ترین  ، آنچه كه هدف واقعى نگارشبالعکس

ها نه در حرف، بلکه وظيفه فعالين راستين كمونيست در شرایط موجود است. كمونيست

د كه طرح حى و حاضر آلترناتيو طبقاتى پرولتاریا براى محو لغو كار در عمل باید بپذیرن

كارگرى است. به عالوه، آنان باید  مزدورى، فورى ترین و مبرم ترین وظيفه روز جنبش

جارى سرمایه نيز سواى توسل  بدانند كه طبقه كارگر حتى براى فرار از همين تعرض

راه چاره دیگرى ندارد. گروه هاى زیادى و زنده كمونيستى خود هيچ  به راه حل مشخص

و مکتبى پيشين، هر نوع بحث پيرامون  یاز چپ زیر فشار تعابير باژگونه غير ماركس

و مثال سوسياليستى  "مرحله انقالب"تبليغ مستقيم سوسياليسم را با گفتگوى كهنه 

فکرى كنند! اینان مسخ در رسوبات بودن انقالب بجاى دموكراتيك بودن آن تداعى مى

شنيدن نام كارگر و انقالب كمونيستى در كنار یکدیگر،  سوسيال رفرميسم، به محض

هاى افراطى در پندارند كه گویا گروهى از چپافتند و چنين مىسخت به وحشت مى



 15                                                                                   اولمنتخب مقاالت: جلد 

هاى تندرو! تمام دارى هستند! گویا این چپتدارك توطئه كودتا عليه نظام سرمایه

آگاه و فاقد آمادگى را در یك شبيخون عليه تالششان این است كه كارگران نا

دارى بسيج كنند و نام كار خود را انقالب كمونيستى بگذارند! شگفتا! كسانى كه سرمایه

را در جلب هوادارى كارگران از شعارهاى  تمامى صدر و ذیل كمونيست بودن خویش

بخوان ) را براى پيروزى كمونيسم "بضاعت مزجات"كنند و همين یك حزب خالصه مى

ها كنند كه مبارزه كمونيستدانند، اكنون شيون بپا مىكافى مى (دارى دولتىسرمایه

جارى توده هاى  كمونيستى به مضمون جنبش براى تسرى و توسعه بدیل مشخص

كارگر بى توجهى به الزامات پروسه تدارك انقالب كارگرى است! حرف این این گروه ها 

بر این باورند كه كارگران دنيا باید حتما پروسه آمادگى است. آنان سخت  كامال مشخص

دادن به قصه  براى برقرارى سوسياليسم را در اتحادیه ها و در گوش و تجهيز خویش

هاى هزار و یك شب سندیکاليسم از سر بگذرانند! اینان دوست ندارند بدانند كه سازمان 

ها یعنى چه؟ ونيستى انسانكار و مدنيت سوسياليستى یا جامعه ساالرى شورائى كم

خواهند تعمق كنند كه اگر قرار است كارگران عينيت پليد موجود را با چنان بدیل نمى

اجتماعى زیست و مدنيتى جایگزین سازند، در این صورت باید هم امروز جنبشى متناظر 

دارى داشته باشند. اگر كمونيسم نه یك كمونيستى عليه تماميت سرمایه با تعرض

در واقعيت  این جنبش عينى در ميان طبقه كارگر دنياست، پس ، بلکه یك جنبشمکتب

مادى خود نياز به آلترناتيو كنکرت و حى و حاضر دارد. اگر كمونيسم نه یك ایدئولوژى، 

برنامه و خطى مشى  كه جریان مبارزه پرولتاریا براى لغو و محو كار مزدورى است، پس

هاى عام مکتبى و ليستى از مطالبات محدود فرمولبندىتواند مشتى این مبارزه نمى

رفرميستى باشد. طرح برنامه و دورنماى سوسياليستى بدین سياق، یعنى به شيوه 

خواهد حمایت توده هاى كارگر تاكنونى چپ، جریان طبيعى كار گرایشى است كه مى

ى كند. دارى دولترا وثيقه تسخير قدرت سياسى توسط حزب خود و برپائى سرمایه

كمونيستى طبقه كارگر اعتقاد ندارد، مبارزه  گرایشى كه به شکل گيرى و توسعه جنبش
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نيازمند  داند و بر همين اساسبراى محو بردگى مزدى را امر توده هاى كارگر دنيا نمى

طرح آلترناتيو كنکرت طبقاتى پرولتاریا و توسعه این آلترناتيو به موضوع پيکار جارى 

تاریخ قرن بيستم به همان اندازه كه شاهد برآمد و عروج سوسياليسم  كارگران نيست.

بورژوائى است، درست به همان اندازه شاهد انصراف طبقه كارگر و پيشروان كمونيست 

اند. وى از پيکار مستقيم براى محو كار مزدورى است. این دو دقيقا دو روى یك سکه

سده مذكور بدون هيچ افقى جنگيده  سخن از این نيست كه طبقه كارگر جهانى در طول

دقيقا افق داشته است و دورنماى پيکار  است! نه، مطلقا چنين نبوده است. این جنبش

دارى دولتى بوده است. اما اگر قرار است كارگران نه براى شکل دیگرى وى همان سرمایه

زنده  یك جنبشاز كاپيتاليسم، كه براى محو رابطه سرمایه پيکار كنند، بنابراین بایستى 

متناظر با لغو بردگى مزدى داشته باشند. جنبشى كه طبيعتا نيازمند برنامه و راه حل 

اى متناظر با الزامات خود و باالخره سازمانيابى توده ، شعارها و مطالبات خاصخویش

است. اگر تبليغ مستقيم سوسياليسم و طرح راه حل عاجل برچيدن  توسعه خویش

ها سخنى كفرآلود و چپ روانه شرایط موجود بزعم برخى كمونيستبساط سرمایه در 

هاى تنگ تفکرات ها قادر به خروج از داالناست، این تنها بدان خاطر است كه آن

اند. كسانى كه در توده هاى كارگر دنيا عجالتا و تا چند دهه، شاید چند اردوگاهى نشده

ند، طبيعتا حق دارند چنين بينقرن آتى، هيچ ظرفيتى براى فهم كمونيسم نمى

روى طبقه  دانند كه دو راه بيشتر در پيشبياندیشند. اما كارگران كمونيست نيك مى

 اى از فقر و گرسنگى و آوارگى را در زندگى خویشما نيست، یا باید هر روز فاز تازه

با  خواهيم شاهد وقوع چنين فاجعه شومى باشيم، بناچار بایدتجربه كنيم و یا اگر نمى

 برنامه و بدیل معين وارد عرصه كارزار شویم. باید به عنوان یك فعال كمونيست جنبش

ميالدى، حتى  97كارگرى بطور مثال براى كارگر ایرانى توضيح دهيم كه در طول سال 

 با كار خویش اشميليون افراد طبقه 7دارى باز هم بحران سرمایه در زیر موج سركش

صاد، تمامى مایحتاج معيشتى، مسکن، درمان، بهداشت، هاى مختلف اقتدر بخش
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ميليون آدم توليد  60، امکانات اجتماعى الزم و تمامى وسائل رفاه را براى آموزش

به  تومان اضافه ارزش (10)11 000 000 000 000اند. عالوه بر این، حدود كرده

ميليون كارگر و  7، همان هااند. اما با همه اینها تحویل دادهداران و دولت آنسرمایه

خانواده هایشان در فقر و بى مسکنى و بى بهداشتى و بى آموزشى و در ورطه هولناك 

اند. باید بطور روتين، به زبان محروميت از همه چيز با مرگ دست به گریبان بوده

اى مجسم و علمى و آمارى به كارگران نشان داد كه در هاى زمينى، به گونهكمونيست

دارى باقى ار آنان همه چيز براى همگان به اندازه كافى وجود دارد، اما تا سرمایهپرتو ك

است و تا زمانى كه آنان هيچ تسلطى بر محصول كار خود و هيچ دخالتى در تعيين 

ندارند، هيچ شانسى براى رهائى از گرسنگى و فالكت و  سرنوشت حاصل كار خویش

ان نيست. باید رابطه سرمایه و ریشه هاى واقعى ذلت و شکنجه و زندان نيز در انتظار آن

 دارى را به عينه و در فروغ دانشادبار و محروميت و سيه روزى كارگران در نظام سرمایه

رویشان  براى آنان كاوید و همزمان بدیل كمونيستى همين عينيت را در پيش یماركس

كارگران مبدل ساخت.  تصویر كرد. باید نقد كمونيستى هستى موجود را به هستى آگاه

آنان كه زمين و آسمان را با جار و جنجال پيرامون ناآگاهى و بى دانشى طبقه كارگر و 

 توانستند بفهمند كه با فرضمى بافند، ایکاشرميدن كارگران از نام كمونيسم! بهم مى

افق روشن كمونيستى  هاى نادرستشان باز هم چاره كار گشایشدرست بودن حرف

تعرضى كارگران عليه تماميت  جبهه پيکار كارگران و سازماندهى جنبش پيشاروى

هاى توانستند دریابند كه از درون قانون گرائى و فعاليتمى دارى است. كاشسرمایه

شود. كارگران بدون لغو كار مزدورى بر پا نمى رایج سندیکاليستى بطور قطع جنبش

شوند و بدون آگاهى به چند و چون نظم آگاهى به ریشه هاى واقعى استثمارى كه مى

دارى طبقاتى نيرومند خود عليه سرمایه توانند جنبشنوینى كه باید مستقر سازند، نمى

تحمل استثمار و ستم و بى حقوقى به هيچ وجه براى تدارك و  را سازمان دهند. نفس

د. كارگر ولو كنتجهيز پيکار طبقاتى كارگران و پایان دادن به بردگى مزدى كفایت نمى
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این كه شدیدترین درجه محروميت و فشار و استثمار را تحمل نماید، در صورت عدم 

اى و در دنباله را در هر بيراهه تواند راه نجاتشتسليح به آلترناتيو زنده سوسياليستى، مى

اصالح طلب بورژوائى جستجو كند. كارى كه طبقه كارگر جهانى در  روى از هر گرایش

رن انجام داده و شکست بعد از شکست را تجربه كرده است. آگاهى طول یك ق

كمونيستى باالترین و اساسى ترین سالح پيکار مادى پرولتاریاست، این آگاهى نه 

ها به شرایط كار و زیست و اى عام و مکتبى، كه جریان درك و تعمق آگاه انسانمقوله

هاى كارگر، فرایند جارى است. جریان واقعى زندگى توده  هستى اجتماعى خویش

اضافى براى صاحبان سرمایه، انفصال  نيروى كار به سرمایه، توليد مستمر ارزش فروش

و باالبردن همزمان قدرت سرمایه است.  عميق تر و عميق تر از محصول كار خویش

آگاهى طبقاتى پرولتاریا در صورتى آگاهى طبقه اوست كه مبين نقد آگاه و كمونيستى 

رف تر وى نسبت به واقعيات باال و در همان حال متضمن راه حل زنده و شفاف هر چه ژ

توده هاى كارگر نيز تنها در صورتى  وى براى رهائى از این شرایط مرگ بار باشد. جنبش

سرمایه است كه ستون فقرات آن را پيکار  ها از مهلکه توحشرهائى ساز آن جنبش

راه حل روشن و بالفعل وى براى درهم شکستن مستقيم وى براى رفع وضعيت موجود و 

كارگرى مجاز نيست  دهد. فعال كمونيست جنبشمناسبات بردگى مزدى تشکيل مى

دارى را با مجرد رفع مانع كه ضرورت سرنگونى جمهورى اسالمى یا هر دولت سرمایه

 دموكراسى و تحقق مطالبات صنفى كارگران توضيح دهد، بلکه باید بطور مستدل نشان

دهد كه جمهورى اسالمى یا هر دولت باالى سر كارگران در همان حال كه ابزار اعمال 

دارى است، داربست بقاى نظم توليدى، مدنى و سياسى قهر ارتجاعى سرمایه

دارى، چاه ویل محو و بلع محصول كار طبقه كارگر و مظهر بى چون و چراى سرمایه

است.  ت كار و حاصل توليد خویشها از دخالت مستقيم در سرنوشانفصال انسان

دارى، بالدرنگ طرح جامعه ها باید در كنار هر شعار سرنگونى دولت سرمایهكمونيست

ساالرى شورائى سوسياليستى پرولتاریا را بر سر طبقه سرمایه بکوبند. باید به كارگران 
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ئل نشان دهند كه تصميم درباره چه توليد شود و چه چيز توليد نشود؟ این كه وسا

توليد چگونه بازتوليد گردد؟ محصول كار به چه شکلـى توزیع شود؟ و در یك كالم 

تصميم درباره هر آنچه كه مربوط به برنامه ریزى توليد، نحوه توزیع محصول، یا كال 

دارى دار یا دولت سرمایهها و نه حق هيچ سرمایهاداره امور جامعه است، حق مسلم آن

را وقف آن كنند تا طرح این مسائل را جریان روزمره  خویش است. باید همه تالش

انتظار و درخواست كارگران نمایند، تا كارگران را در راستاى طرح این مطالبات در درون 

مبارزه كارگران عليه بردگى  شوراهایشان متشکل سازند. تا این شوراها را ظرف گسترش

ى آنان كنند. این آیه شيطانى كه مزدى و پایه و اساسى براى جامعه ساالرى شورائى آت

دارى از هر نوع خواست فورى حتما كارگران باید تا قبل از سقوط ماشين دولتى سرمایه

متناظر با توسعه پيکار كمونيستى خود احتراز كنند، توسط كدام پيامبر فریبکار و از 

 گوید كه كارگران در همينآسمان كدام مکتب متحجر نازل شده است؟ چه كسى مى

وضعيت حاضر حق درخواست زندگى رایگان را ندارند؟! چه كسى بر این باور است كه 

تاكيد بر حق مسلم كارگران در تصميم گيرى پيرامون این كه چه مدت كار بکنند یا 

نکنند، در همين امروز، در همين شرائط بقاى سيستم كاپيتاليستى، یك اتوپى یا توهم 

 ين زندگى و چنين انتظاراتى را حق محرز و مفروضبافى است؟! كارگرانى كه امروز چن

دارى جنگ كنند و چگونه حتى خواهند عليه تماميت سرمایهخود ندانند، چگونه مى

را مستقر  اگر ماشين دولتى سرمایه را درهم بشکنند، سوسياليسم راستين خویش

  خواهند ساخت؟!

زدورى را اقدامى غير مسئوالنه! منادیان رفرميسم كه مبارزه مستقيم كارگران عليه كار م

پندارند، در مقابل این سئواالت حتما فریاد خواهند كشيد كه خواست و چپ روانه! مى

ها زندگى رایگان و حق تصميم گيرى درباره چه توليد شود و چه توليد نشود و نظایر این

كه خود گویند! و از آنجا كه سوسياليسم نيست. آنان به راستى كه چشم بسته غيب مى

اند، در دارى دولتى تداعى كردههمواره و در تمامى عمرشان سوسياليسم را با سرمایه
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افتند! در پاسخ این عده خيلـى موجز اما اینجا ناگهان به یاد دفاع از سوسياليسم مى

ها بر اى از آنبراى تحميل پاره رسا یادآورى كنم كه طرح و تبليغ این مطالبات و تالش

سوسياليستى كارگران است. توضيح واضحات است كه  موضوع كار جنبشبورژوازى، 

بدون محو كامل كار مزدورى، بدون محو تبعات اقتصادى و سياسى و اجتماعى رابطه 

سرمایه، بدون محو دولت باالى سر كارگران و بدون استقرار جامعه ساالرى شورائى و 

يسم در ميان نخواهد بود. تمامى سازمان كار سوسياليستى پرولتاریا، سخنى از سوسيال

توانند آنچه را كه رفرميسم از طرح بحث بر سر این است كه كارگران همين امروز مى

هشدار  داران نسبت به چپ روانه بودنشآن وحشت دارد و سينه چاك تر از سرمایه

توانند لغو مالکيت خصوصى و دولتى دهد، بطور مستقيم طرح و مطالبه نمایند. مىمى

توانند حق برنامه ریزى توليد و كار، چگونگى توزیع ا موضوع پيکار خود كنند. مىر

محصول كار، سياست گذارى و رتق و فتق همه امور اجتماعى و تمامى مسائل دیگر از 

توانند و باید سازمانيابى شورایى سازند، مى این قبيل را مضمون مبارزه جارى خویش

كارگرى باید در  نمایند، فعالين كمونيست جنبش را ظرف پيشبرد این پيکار خویش

نمایند. تبليغ مستقيم  راستاى پيشبرد چنين مبارزه و سازماندهى چنين جنبشى تالش

هاى كمونيست نما، نه فقط بى توجهى به فرایند كمونيسم بر خالف باورهاى اتحادیه چى

 رژوازى نيست، كه بالعکستدارك و تجهيز واقعى پرولتاریا براى تسویه حساب نهائى با بو

 و كمونيستى این تدارك و آماده سازى است. اگر جنبش یتنها طریق موفق، ماركس

كند و آن چنان كه شعور هر كارگر تصریح مى سوسياليستى آن چنان كه ماركس

رفع وضعيت حاضر است و اگر انقالب  كند، جنبشكمونيستى آن را به روشنى درك مى

نه فقط عليه شرایط جداگانه جامعه "اى است كه طبقه يزشكمونيستى در گرو خ

به ميدان  (11)"شيوه توليد زندگى و كل فعاليت مبناى آن موجود، بلکه عليه نفس

 ها براى تبدیل راه حل مشخصهمه سویه كمونيست آید، در این صورت بدون تالشمى

انقالب واقعى سوسياليستى توان آستان كمونيستى به محتواى مبارزات روز كارگران نمى
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به درست  "كمونيسم كارگرى"طبقه كارگر را دق الباب كرد. آنان كه در بررسى معضل 

افق  كنند، اما به غلط توجه به گشایشبر بى ارتباطى تشکيالتى با كارگران تاكيد مى

ه و بالفعل سوسياليستى در مقابل طبقه كارگر، مبارزه براى تسرى، تبليغ و توسع ملموس

كارگرى و پيکار مستمر و جامع االطراف  راه حل زنده و عاجل كمونيستى در جنبش

سوسياليستى پرولتاریا عليه سرمایه را به دست  براى سازمان دادن شورائى اعتراض

سپارند، باید بدانند كه نهایتا فقط براى احياى سنن مرده سندیکاليستى فراموشى مى

 ریزند.  عرق مى
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، یا با ظهور «مانيفست كمونيست»كمونيسم جنبشى نيست كه با ماركس، با صدور 

، ى طبقاتى پدید آمده باشد. این جنبشى مبارزهپرولتاریا و عروج وى به عرصه

به عنوان  اى دراز در تاریخ زندگانى انسان دارد. اما ما از كمونيسم به روایت عام یاپيشينه

ى كارگر، از زنيم، بلکه از كمونيسم طبقهها به طور كلـى حرف نمىى برابرى آدمایده

ى اسارت انسان ى نيروى كار براى غلبه بر فاجعهراه حل اجتماعى توده هاى فروشنده

كنيم. كمونيسم، به این معنى نيز دیر زمانى ى نظام بردگى مزدى صحبت مىدر سيطره

ا اى جدى و ضرورى مطرح بوده است. بكارگرى جهانى به گونه شاست كه در جنب

ى و ضرورت طرح و تحقق آن هيچ گاه در هيچ بخشى ها اما، موضوعيت عملى اینهمه

ى طبقاتى ميان پرولتاریا اى از فراز و فرود مبارزهاز تاریخ سه قرن اخير و در هيچ دوره

تى نبوده است. دالیل این امر به طور ى زمان حاضر حاد و حياو بورژوازى به اندازه

 اجمال عبارتند از:

ى كارگر جهانى، با سطح ى ميان حجم توليدات و محصول كار اجتماعى طبقهفاصله -1

معيشت و رفاه و امکانات اجتماعى توده هاى كارگر دنيا، هيچ گاه تا ميزان امروز عظيم 

ن تن مواد غذایى فقط در چند ميليو 4300، بالغ بر 1996و ژرف نبوده است. در سال 

قلمرو محدود كشت و كار توسط مردم كارگر دنيا توليد شده است. اگر فقط همين 

ى زمين تقسيم ميليون نفر جمعيت كره 5768حجم از محصوالت زراعى و دامى را به 

یابيم. به بيان دیگر، در طول كيلو دست مى 750اى حدود ى سرانهكنيم، به سهميه

ى براى هر چهار نفر ى كارگر بين المللزى از جمعيت طبقهناچي بخش، 1996سال 

كيلو مواد  3000چيزى حدود  -مركب از پدر و مادر و دو فرزند  -ى زمين سکنه

، توليد نموده است. در همين سال، محصول خوراكى، تنها در همان چند قلمرو خاص

ى تعيين ى كارگر در چند حوزهدرصد نيروى كار در حال اشتغال طبقه 20تر از كار كم



 مونيسم و ملزومات پيروزىك                                                                          24

ى صنعت و معدن، سرتاسر بازار جهانى را از همه نوع محصوالت ریز و درشت كننده

صنعتى آكنده است. هم زمان باز هم در همين سال، در كنار این حجم عظيم توليدات 

اندكى از مردم كارگر جهان  اى از دنياى عظيم حاصل كار و توليد بخشكه فقط گوشه

( FAOمركز خواروبار و كشاورزى سازمان ملل ) گزارش دهد، بر اساسان مىرا نش

 دنياى سرمایه دارى زیر فشار گرسنگى به معنى اخص «شهروند» ميليون  800از  بيش

اند. را از دست داده جان خویش -رسى به نان بخور و نمير روزانه یعنى عدم دست -كلمه 

كودك زیر فشار بى غذایى جان داده است و  11000در طول هر یك روز از این سال، 

گيرى تسليم  ى قابل پيشهاى سادهكودك بر اثر ابتال به بيمارى 18در هر دقيقه، 

ى تغذیهء درصد كودكان كشورهاى جنوب آسيا و شمال آفریقا از سو 50اند؛ مرگ شده

ين، آفریقا، اروپا و اند؛ ده ها ميليون كودك دنيا در آسيا، آمریکاى التشدید رنج كشيده

ى گذرگاه ها از طریق تکدى زندگى آمریکا، به صورت كودكان خيابانى در حاشيه

ى تفریح و سرگرمى ى این كودكان وسيلهاند؛ و در جنوب آسيا، كشتار روزمرهكرده

بورژوازى بوده است. ده ها ميليون زن و مرد و پير و جوان و كودك در  پليس

اند. آمار بيکاران از مرز یك ميليارد نفر گذشته ه و سرگردان بودهى دنيا آوارچهارگوشه

است، بى بهداشتى، بى سوادى، قتل عام هاى چندین ميليونى، و تمامى اشکال گوناگون 

سيه روزى بشر همه جا به طور دهشت بارى سير صعودى داشته است. شمار مرگ و 

ميليون مورد  22به  1980ر سال مورد د 205هاى مبتال به بيمارى ایدز از مير انسان

از یك ميليارد  ى بيشدر سال یاد شده فزونى گرفته است. و متوسط درآمد ساالنه

ى این ارقام نشان گر آنند، دالر پائين تر رفته است. همه 200انسان روى زمين از مرز 

هر چه نرخ استثمار، باال بردن شدت استثمار و هجوم  كه نظام سرمایه دارى در افزایش

ددمنشانه تر به سطح زندگى توده هاى كارگر، سهمگين ترین فازهاى سبعيت و جنایت 

 را در نوردیده است. 
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ى هنوز هم به یمن دستاوردهاى دوران پيشين مبارزه اى كه كارگرانشدر سوئد، جامعه

طبقاتى از یك نان بخور و نمير برخوردارند، دست مزد واقعى یك كارگر صنعتى تحت 

با ابتداى  ، در شروع قرن بيست و یکم در قياس«ولوو»مار انحصار بين الـمللـى استث

ى كه همين دهد. در حالنشان مى درصد كاهش 40تر از ى بيستم، بيشسده 70ى دهه

براى انحصار  70ى كارگر در وضعيت حاضر، در یك مدت زمان معين چندین برابر دهه

ى كه در هر ساعت براى سرمایه دار توليد حصولكند و بهاى واقعى متوليد مىمذكور 

 گردیده است. درصد دچار افزایش 500نماید، تا مى

توليد ى ستيز ميان ملزومات اقتصادى، سياسى و اجتماعى بازتوليد شيوه -2

ى از یك سو و امکان دست یابى جمعيت كارگر و كاپيتاليستى در سطح بين الملل

ترین حقوق معيشتى و انسانى از سوى دیگر، در هيچ ى زمين به ابتدایى فرودست كره

ى امروز حاد و آشتى ناپذیر نبوده است. توليد كاپيتاليستى در سرشت زمانى به اندازه

ى توليد دیگر در تاریخ، ایجاد ى توليد بسان هر شيوهخود توليد سرمایه است. این شيوه

آورد باید موجد د مىخود است و آن چه كه پدی مصرف خاص كننده و خصلت بخش

ى توليد باشد. سرمایه در فرآیند بازتوليد و زمينه هاى ذهنى و محرك همين شيوه

هر چه عميق تر كار الزم كارگر به نفع كار اضافى و  به موازات كاهش اشخودگسترى

الزم كار این  ى كارگر، حتا بخشتر كل كار طبقهسود، انفصال هر چه ژرف افزایش

سازد. هر گام از تکامل ندگى وى و زندگى انسان به طور كلـى را نيز محتوم مىطبقه با ز

ى توليد كاپيتاليستى، گامى در تعميق هر چه مرگ بارتر استثمار كارگران و در شيوه

، شت، رفاه، آموزشهمان حال گامى در تعميق انفصال حاصل كار با ملزومات واقعى معي

رفته است  ى این گسست، اینك تا آن جا پيشرجهى بشر بوده است. دبهداشت و تعال

ى، نه معطوف به مایحتاج زندگى ى كارگر بين المللم محصول كار طبقهاعظ كه بخش

ى ندگى ابعاد زدر جهت تخریب جدى همه اى معکوسو رشد و رفاه انسان، كه به گونه

نه فقط هيچ راه  هاى پر فریب كاپيتاليستى،بشر است. بر خالف بسيارى انگاره پردازى
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ى توليد سرمایه دارى با ملزومات زندگى بشر ى براى هم ساز كردن بود و بقاى شيوهحل

هر دور از بازتوليد این مناسبات، گسست هر چه ژرف تر بردگان  وجود ندارد، كه بالعکس

 سازد. ها سنگين مىى آنمزدى سرمایه از حاصل كار و توليدشان را بر سينه

ست و چپ بورژوازى براى اثبات آشتى پذیرى زندگى توده هاى كارگر با نمایندگان را

جویند. آن چه كه ى جهانى به هر حشيشى تشبث مىمقتضيات خودگسترى سرمایه

ى توليد سرمایه وجود شيوه كند، این است كه نفسها بدان اصابت نمىى آنبرد اندیشه

 با اساس -سى و مدنى كه باشد راه هر سياست توزیع یا ساختار نظم سياهم -دارى 

الینحل قرار دارد.  ى زمين در تعارضزنده ماندن و امکان زندگى اكثریت غالب سکنه

 65ى حدود ى اسلحه در سطح بين المللرت ساالنه، متوسط تجا80ى در طول دهه

 30ميليارد دالر و در طى همين فاصله متوسط حجم تمامى غالت مورد داد و ستد از 

ميليون نفر از  1300، كل درآمد 90ى هاى دههتر بوده است. در سالد دالر كمميليار

ى تسليحاتى ى كه بودجهارد دالر برآورد شده است، در حالميلي 235تر از مردم جهان كم

رفته است و ميليارد دالر فراتر مى 2000ها از رقم ى دولت آمریکا در همين سالساالنه

 ميليارد كرون گزارش 852از  بيش 2000در سال « یکسونار»ى مونوپل حجم سرمایه

تواند به جاى زرادخانه هاى عظيم نظامى، ى جهانى مىشده است. این تصور كه سرمایه

هاى مخرب، یا به جاى ميلياردها خروار به جاى ميلياردها تن مواد مخدر و اسباب بازى

، وسایل آموزشى و دارو ، مسکن، لباسها به توليد مواد غذایىاوراق تبليغاتى و نظایر این

و درمان روى كند، تا بدان جا احمقانه است كه مغز متحجر كودن ترین صاحبان سرمایه 

 دهد.    مى نيز بالهت آن را خوب تشخيص

وحشت و دهشت از گرسنگى، بيکارى، جنگ، آوارگى و از دست دادن  احساس -3

اى اخير بر توده هاى كارگر و فرودست دنيا ى دهه هحداقل معيشتى هيچ گاه به اندازه

مسلط و مستولـى نبوده است. در شرایط  -رفته ترین كشورها  حتا بر كارگران پيش -

تواند به اشتغال خود در طول چند موجود هيچ كارگرى حتا در بهترین حالت نيز نمى
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 خویش ماه آتى، به حفظ سطح كنونى معيشت خود در سال بعد و به امنيت اجتماعى

ى جهانى به شرایطى پا نهاده است، كه براى براى نيم سال آینده اميدوار باشد. سرمایه

هاى انسانى در هر به برنامه ریزى دژخيمانه ترین تراژدى ى بازتوليدشاستمرار پروسه

پخت سيستم كاپيتاليستى براى مردم ى سياه دستازمند است. فاجعهروز و هر لحظه ني

، توده هاى كارگر بالکان در اواسط این دهه، و مردم ستم 90ى ههعراق در آغاز د

تواند در هر زمان و هر لحظه براى ، به آسانى مى2001ى افغانستان در سال كشيده

دیگر دنيا در ابعادى بسيار عميق تر و رقت بارتر تکرار گردد. هر كارگرى  مردم هر بخش

سرمایه دارى برخوردار باشد، به روشنى ترین شناخت طبقاتى نسبت به نظام كه از كم

ى هر نوع امکان به عالوه داند كه سطح معيشت و دست مزد واقعى نيروى كارشروز مى

تر خواهد در سال آینده به احتمال قریب به یقين از سال جارى كم اشرفاهى و اجتماعى

ن، دیکتاتورى ى تعدیل خفقاشد. آخرین دستاوردهاى مبارزات كارگران دنيا در زمينه

پليسى سرمایه، در ممالکى كه اثرى از این دستاوردها وجود داشته  عریان و توحش

است، به سرعت باد در حال فروریزى است. سيستم پليسى فرانسه، سوئد، آمریکا، 

آموزى از سازمان امنيت  ، هلند و ایتاليا، با شتاب حداكثر در جستجوى درسسویس

عدم امنيت در تمامى قلمروهاى  یم اسالمى است. احساسعراق و وزارت اطالعات رژ

دوران فئوداليسم را  زندگى انسانى زیر فشار بربریت كاپيتاليستى، روى ناامنى و توحش

با حداكثر وضوح سفيد كرده است. سوئد، فرانسه، ایتاليا، آمریکا و... به زودى زود در 

شمال آفریقا رقابت خواهند كرد.  داشتن شمار زندانيان سياسى با ممالك خاورميانه و

بورژوازى این كشورها در به خون كشيدن اعتراضات كارگران و مخالفان كاپيتاليسم از 

 عقب نخواهند ماند.  برادران پاكستانى و ترك خویش

ى كارگر براى پایان دادن به هر نوع گرسنگى و فقر ى كفایت حاصل كار طبقهدرجه -4

ن، براى سازمان دهى سوسياليستى اقتصاد كشورها، حتا و محروميت در سرتاسر جها

بسيار وسيعى از دنياى  براى اعالم فورى و بى قيد و شرط داوطلبانه بودن كار در بخش
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، مطابق 1996روز، به واقعيتى بسيار روشن تر از روشنى روز تبدیل شده است. در سال 

 توليد ناخالص»افراد از  ىى سرانه( سهميهOECDسازمان اقتصاد و توسعه ) گزارش

دالر، در ممالك  41141به عنوان ثروتمندترین كشور برابر  يسئى سودر جامعه« ملـى

، در كره 18093، در استراليا27821، در آمریکا 23042ى اروپا به طور متوسط اتحادیه

، در كشورهاى آفریقایى به 36509، ژاپن 11684، یونان3411، مکزیك10644جنوبى 

 OECDدالر بوده است. آن چه كه  700و در آسياى ميانه حدود  800يانگين طور م

« ملـى توليد ناخالص»در چهارچوب موازین توليد سرمایه دارى با معادل پولـى و زیر نام 

ى امکاناتى كند، به طور تقریب معادل مجموعهمى براى كشورهاى مختلف دنيا گزارش

ى زمين را تا چند ى كرهيشت و رفاه كل سکنهتواند سطح معاست كه حى و حاضر مى

برابر متوسط سطح زندگى مردم در مرفه ترین ممالك دنيا باال برد! این نکته به ویژه 

 شود كه به مولفه هاى مهم زیر نيز توجه داشته باشيم: هنگامى عميق تر درك مى

ر اجتماعى و بازدهى كا غالب این جوامع، سطح تکامل تکنيك، تخصص الف: در بخش

ى مناسبات بردگى مزدى، ميزان اى است، كه در صورت رهایى جامعه از سيطرهبه درجه

ى سوسياليستى این وسایل تنها كار كافى براى بازتوليد وسایل توليد یا حتا براى توسعه

 دهد؛ مى درصد اندكى از كل كار اجتماعى را به خود اختصاص

ميليون نفر از كل نيروى كار  100باالتر از  ب: در همين سال مورد گفتگو، جمعيتى

 اند؛ فعال جوامع مذكور به طور كامل فاقد كار و اشتغال بوده

ج: همان گونه كه باالتر اشاره شد، محصول اجتماعى كار بنا بر ماهيت كاپيتاليستى 

ى توليد مطلقا معطوف به تامين مایحتاج واقعى معيشتى، رفاهى و اجتماعى شيوه

اعظم حاصل كار با ملزومات زیستى، رشد،  نيست و در همين رابطه بخش هاانسان

 قرار دارد؛ و تعالـى جسمى یا فکرى شهروندان در تعارض آسایش

ى توليد و كار اجتماعى مورد نياز د: شمار كثيرى از نيروى كار جامعه، نه در پروسه

ى توليد با بازتوليد شيوهدر چهارچوب تقسيم كار متناظر  زندگى شهروندان، كه بالعکس
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، ارتشى، مشاور، و كال عمله و كاپيتاليستى، در مقام سياست مدار، اقتصاددان، پليس

 ى كارگر بوده است؛ى سرمایه، عامل تحميل نظم بردگى مزدى بر طبقهاكره

توان به روشنى دریافت، كه در جوامع مورد بحث به ى این نکات مىى همهبا مالحظه

گسستن مناسبات كار مزدورى، حصول یك سطح رفاه اجتماعى تا ميزان درهم  محض

چندین برابر وضعيت موجود براى همگان مقدور است و پيداست كه در چنين فازى از 

اى از وفور امکانات زیستى و اجتماعى، ى تکنولوژى و توليد یا در چنين مرحلهتوسعه

توانيم در اى نيست. این مساله را مىهاعالم داوطلبانه بودن كار، نيازمند طى هيچ پروس

هاى دنيا نيز مورد بررسى قرار دهيم. در كره جنوبى، كشورى كه به رابطه با سایر بخش

ى هر شهروند از ى سرمایه دارى جهانى تعلق دارد، سهم سرانهشدیدا بحران زده بخش

م یك جمع دالر و سه 11000ى كارگر بالغ بر ى طبقهمحصول كار اجتماعى ساالنه

دالر است. این رقم  44000چهار نفرى متشکل از پدر و مادر و دو فرزند چيزى حدود 

ى چهار نفرى در كشور از دو برابر درآمد متوسط یك خانواده به طور حى و حاضر بيش

تر گفتيم و با تعمق در مولفه هایى كه باالتر برشمردیم، سوئد است. با محاسباتى كه پيش

برچيدن بساط كار مزدورى و سازمان دهى  م كه در این جا نيز به محضكنيمالحظه مى

سوسياليستى اقتصاد و كار اجتماعى، هيچ مانعى بر سر راه اعالم داوطلبانه بودن كار 

عظيمى از دنياى  كند. این محاسبات با همين دقت ریاضى در مورد بخشسنگينى نمى

 كنونى مصداق دارد. 

كنيم. این كه بحث  ى بسيار مهم را نباید فراموشیك نکته ها گذشته،ى ایناز همه

امکان پذیرى حى و حاضر داوطلبانه شدن كار در جوامع، با امر بالفعل بودن سازمان 

دهى سوسياليستى اقتصاد و كار اجتماعى در هر بخشى از جهان مطلقا پدیده هاى 

دورى و استقرار سازمان مترادف و هم عرضى نيستند. دومى، یعنى انقالب عليه كار مز

كار و مدنيت سوسياليستى، به هيچ وجه در گرو فراهم بودن تمامى امکانات اقتصادى و 

اجتماعى الزم براى داوطلبانه شدن فورى كار نيست. سوسياليسم و لغو كار مزدورى 
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اى از این دنيا، حتا در ى عاجل و فورى بشریت كارگر و فرودست در هر گوشهلهأمس

هاى اجتماعى حاصل در كشورهاست. ما در ى صنعتى و پيشرفتن سطح توسعهترینازل

كنيم، كه عقب افتاده ترین، تاریك ترین و محروم ترین دهکده هاى جهانى زندگى مى

در بند بند موجودیت خود به باتالق سراسر تعفن مناسبات  اشمسکونى و غيرمسکونى

هان، نه فقط هيچ انسانى، كه هيچ حيوان كاپيتاليستى فرو رفته است. در سرتاسر این ج

جنگلـى و هيچ گياه خودرویى نيز از تحمل آفات و مصائب و جنایات سرمایه دارى در 

اى از دنيا به ى دورافتادهى توليد كاپيتاليستى در هر گوشهامان نمانده است. شيوه

يشتى و اجتماعى ى فعل و انفعاالت معى مادى كليهى توليد مسلط آن جا و به پایهشيوه

، فساد، مردم آن دیار مبدل شده است. هر شکل از استثمار، بى حقوقى، ستم، توحش

شود، تنها تبلورى از ملزومات بقا و بازتوليد ها روا مىو جنایت كه بر انسان فحشا، تبعيض

 نظام سرمایه دارى است. در چنين موقعيتى، پيداست كه بشریت كارگر و ستم كش

اى از رهایى از استثمار و فقر و گرسنگى و هر نوع سيه روزى و به هر درجهجهان براى 

روى ندارد. لغو كار مزدورى و پيکار براى برقرارى سازمان  تر در پيشآن یك راه بيش

ى رهایى اى از دنيا و در سراسر دنيا، تنها دریچهكار و مدنيت كمونيستى در هر گوشه

 يا باز است.  راستينى است كه بر روى مردم دن

ى هاى كمونيسم بورژوایى براى آیندههاى سوسيال رفرميستى و افق پردازىراه حل -5

ى امروز ورشکسته و رسوا نبوده است. سوسياليسم روسى بشر، در هيچ زمانى به اندازه

ى تا حدود زیادى پاك شده ى كارگر بين المللى طبقهو مبارزه از چشم انداز زندگى

سم خلقى نوع چينى و مائوئيستى نيز همين سرنوشت را تجربه نموده است. سوسيالي

ى كاپيتاليستى هاى ناسيوناليستى توسعهاست. امپریاليسم ستيزى بورژوایى و اتوپى

ى كافى دچار ورشکستگى است. ى دنيا به اندازهصنعت و مدنيت در این یا آن گوشه

رمایه بر توده هاى كارگر و در سوسيال دموكراسى در تحميل هارترین شکل استثمار س

سركوب اعتراضات ضد بردگى مزدى، با نئوليبراليسم و راست سرمایه به وحدت رسيده 
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است. نقد دموكراتيك نظام سرمایه دارى و راه حل یابى بانيان این نقد رفرميستى براى 

شود. شعارهاى ضد سرمایه ى كارگر جدى گرفته نمىكارگران دنيا، دیگر توسط طبقه

ى زیادى شان، وسوسهىى زرق و برق چپ نمایانهبا همه -ولو نوظهور  -دارى توخالـى 

هاى رنگارنگ سوسيال رفرميستى كنند. فروریزى وسيع افقدر دل كارگران ایجاد نمى

پيشين از یك سو و فروماندگى عميق تمامى آلترناتيوهاى سوسيال بورژوایى جدید از 

مبتال به مردم كارگر دنيا از سوى دیگر، زمينه هاى  ترین مسایلحل و فصل ابتدایى

ها را تا حدود ى از این نوع راه حلى كارگر بين المللى جانب دارى طبقهمادى و اجتماع

 زیادى محدود ساخته است. 

 كارگرى  كمونيسم و جنبش

 ى بسيارى فاكتورها و شواهد دیگر كه نيازى به طرحآن چه تا این جا گفتيم، به عالوه

ى بودن حى و حاضر راه ى توازن اوضاع روز را به نفع عملها نيست، همه و همه كفهآن

سازد. ى كارگر در هر جامعه و در سطح جهانى سنگين مىحل سوسياليستى طبقه

ها اثر چندان ملموسى از حضور و عروج ى اینسئوال اساسى این است، كه چرا با همه

ر در هيچ بخشى از دنيا قابل مشاهده نيست و ى كارگلغو كار مزدورى طبقه جنبش

در  تر این است كه اعتال، عروج و ابراز وجود قدرت مند این جنبشسئوال بسيار اساسى

ها یا كدام زمينه هاى مادى، سياسى، طبقاتى و اجتماعى است؟ گرو كدام شرط و شروط

ى و كنکرت عمل يل و دریافت نظرى، كه به طورها باید نه فقط در سطح تحلكمونيست

این نوشته نيز در همين راستاست و  ها پاسخ دهند. كوششو اجتماعى به این پرسش

 كنيم. ى كارگر آغاز مىطبقه را از بررسى جا و مکان كمونيسم در جنبش ما این تالش

ى نيست، كه این یا آن هيچ روى متکى بر ایده ها یا اصولها به نتایج نظرى كمونيست"

ى مناسباتى ده باشد. این نتایح صرفا بيان كلمصلح جهانى اختراع و كشف كربه اصطالح 

تاریخى، كه در برابر دیدگان ما  واقعى است، كه از مبارزات موجود طبقاتى و جنبش

  "آورد.جریان دارد، سر بر مى
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ى كارگر است. در ميان گرایشات زنده و ریشه دار در درون طبقه كمونيسم یك جنبش

كارگرى، هيچ گرایشى یا هيچ جنبشى به  ال یا غير فعال در بطن جنبشمختلف فع

وار  و ریشه دار ندارد. خواست آزاد و اندیش ميزان كمونيسم، خصلت درونى، خودجوش

ى خود حمل كند. هيچ كارگر هيچ انسانى نيست، كه طوق بردگى مزدى را بر گرده

ى كار ناراضى و منزجر نباشد. كارگرى نيرو ى خرید و فروشتواند از  رابطهآگاهى نمى

كه بتواند ریشه هاى واقعى فقر، محروميت، بى بهداشتى، بى آموزشى، تحقير و سایر 

جستجو كند، طبيعى است  ى توليد اضافه ارزشهاى خود را در ژرفاى رابطهسيه روزى

ها این ىسازد. همهمى كه مبارزه براى محو كار مزدورى را جریان عادى زندگى خویش

ى كارگر و در نگاه ژرف كمونيسم در درون طبقه و خروش مولفه هاى نيرومند جوش

 توده هاى این طبقه به شرایط كار و مناسبات كاپيتاليستى مسلط بر زندگى خویش

 است. 

، ى كارگر براى تغيير وضعيت حاضر است و بر همين اساسطبقه كمونيسم، جنبش

ترین شکل تقابل كارگر با مناسبات كار مزدورى  خودجوشترین و ترین، عادىواقعى

نيروى كار در  كارگران در اولين مراكز خرید و فروش ى اعتراضاست. نخستين جلوه

تاریخ، از باور جدى بردگان مزدى سرمایه به كمونيسم سرشار بوده است. كارگر مدرسه 

مانيفست »از صدور  پيشها اى كه سالندیده، اقتصاد نخوانده و فلسفه نياموخته

، بنياد گرسنگى، ندارى و ذلت خود را در مالکيت كاپيتاليستى كارفرمایان «كمونيست

گرفت، بى تردید دورنماى آتى زندگى و پيکار اجتماعى خود را با نگاه كمونيسم نشانه مى

كرده است. كمونيسم، تبخير شرایط مادى زندگى كارگر در شيارهاى مغز دنبال مى

درست به همان گونه كه افکار، ایده ها، انتظارات، فرهنگ، اخالق و ایدئولوژى  اوست،

ى اوست. در افزایى سرمایه در ساختار عقل و اندیشه بورژوازى، پژواك نيازهاى ارزش

ى كارگر در یك سو و خرد و شعور بورژوازى كمونيسم طبقه -عالـم واقع، این هر دو 

آورند. توليد و مناسبات اجتماعى واحدى سر بيرون مىى از درون شيوه -در سوى دیگر 
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ى كار مزدورى، دستگاه اندیشه و عقل حفظ، توسعه، بازگسترى و خودگسترى رابطه

كند و ضرورت نقد، تغيير و محو نهایى این رابطه، آگاهى بورژوازى را سوخت و ساز مى

كارگر ژرف تر با  نماید. هر چهو ذهنيت و شعور كمونيستى كارگران را معمارى مى

هر چه در این ستيز  خورد و بالعکسستيزد، عميق تر به كمونيسم پيوند مىسرمایه مى

گيرد و به همان اندازه تر از كمونيسم فاصله مىشود، بيشمحدودتر و مشروط تر مى

 گردد. عميق تر توسط توهمات یا باورهاى بورژوایى مسخ و منجمد مى

ى ى كارگر تاریخا و در جوامع مختلف در حيطهاى طبقهتوده ه»این سخن لنين كه 

 آموزش»، یا این كه «اندتوان خود قادر به فرا رفتن از مرز آگاهى تردیونيونيستى نبوده

هاى فلسفى، تاریخى و اقتصادى نشو و نما یافته است، كه سوسياليسم از آن تئورى

، مسلما نکات قابل «اندنموده ور طبقات دارا و و روشن فکران تتبع نمایندگان دانش

ى ى كارگر یا آگاهى سوسياليستى وى بر خالف این گفتهبحثى هستند. كمونيسم طبقه

اى بيرون از زندگى، مبارزه و شرایط وارداتى یا داراى سرچشمه لنين، مطلقا یك آموزش

پرولتاریا  مند و آگاه ى كارگر نيست. این آگاهى، تجلـى نگاه اندیشكار و استثمار طبقه

و كل بشریت  ى خویشبه منشا راستين استثمار، ستم كشى و بى حقوقى طبقه

، درك ماتریاليستى وى از تاریخ و هاى ماركسفرودست جهان سرمایه است. آموزش

ى ميان اقتصاد ى كار مزدورى، تحليل او از رابطهى طبقاتى، آناتومى او از رابطهمبارزه

تبيين وى از دولت، ساختار سياسى و حقوقى و نظم  ى مدنى یاسياسى و جامعه

ى ى سرمایه دارى، هيچ كدام مسایلـى نيستند كه از سرچشمهاجتماعى حاكم در جامعه

ى توده هاى كارگر سرشکن شده طبقات دیگر به مجارى فکر، زندگى و مبارزه فيض

اریخ یا كالبد نيست! و درك مادى وى از ت« طبقات باال»، انسانى از باشند. ماركس

 طبقات باال ندارد! او انسانى معترض ى سرمایه، هيچ ربطى به دانششکافى او از رابطه

بردگى مزدى است. اعتراضى كه به صور مختلف و در درجات متفاوتى از عمق،  به اساس

 آگاهى و شدت، با جریان زندگى كارگران دنيا آميخته است.
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« ى كارگر براى تغيير وضعيت موجودطبقه نبشج»، اگر كمونيسم را به سخن ماركس

و موضوع تغيير وضعيت را لغو كار مزدورى یا جایگزینى مالکيت كاپيتاليستى وسایل 

كار و توليد با سازمان كار و مدنيت كمونيستى بدانيم، در این صورت باید فعل و انفعاالت 

ى ى كارگر در جامعهطبقه را نيز با مراجعه به مکان و موقعيت یا افت و خيز این جنبش

جنبشى ریشه دار  ،این نگاه، كمونيسم سرمایه دارى مورد بررسى قرار دهيم. بر اساس

اى نيست كه یك باره و خلق الساعه با ى كارگر است، اما پدیدهو خودپو در دورن طبقه

ر پا ى كارگاى نيرومند و قدرتى توفنده از دل طبقهاستخوان بندى استوار، اندام واره

ى زنده یا ، بسان هر پدیدهبيرون بگذارد و تاریخ زندگى بشر را كن فيکون كند. بالعکس

ى رشد و تکوین و بالندگى سر و كار دارد، همواره دیگر با پروسه و جنبش هر اعتراض

روى و دفاع است، و ممکن است به  آسيب پذیرى و در حال جنگ و پيش در معرض

روى و شکوفایى باز ماند. شاید  هاى دیگر از پویایى، پيشششدت زیر فشار هجوم جنب

تواند عجالتا شود، مى مسه شدت زمين گير و حتا غير قابل لدر مقاطعى از تاریخ ب

هاى دیگر به طور موقت از سركوب و قلع و قمع گردد و در مقابل اعتراضات و تندنس

ير وضعيت حاضر است، به ناچار پا در آید. جنبشى كه تجسم پيکار پرولتاریا براى تغي

قواى طبقاتى درون جامعه متاثر است.  ى وجود و وجوه خود از چگونگى آرایشدر همه

ى ، نطفهى كارگر به شرایط كار و استثمار و محروميت اجتماعى خویشطبقه اعتراض

تواند مى بردگى مزدى است. این اعتراض كمونيستى وى عليه اساس ى جنبشبالنده

سراسرى سوسياليستى این طبقه عليه بود و بقاى سرمایه دارى  شد كند و تا جنبشر

اى شرط و شروط تعيين كننده و شاخ و برگ كشد، اما براى طى این مراحل به پاره

سرنوشت ساز نيازمند است. تعمق در این ملزومات و مولفه ها براى فعالين كمونيست 

از آن جا كه این بحث همواره آماج بى  كارگرى واجد اهميت اساسى است و جنبش

ى بوده است، پرداختن بدان در بين الملل« چپ» راطى عظيم ترین بخشتوجهى اف

كارگرى جهانى بسيار حياتى است. من این  شرایط كنونى و موقعيت جارى جنبش
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لغو كار  ملزومات یا آتمسفر سياسى، فکرى و اجتماعى مورد نياز بالندگى جنبش

 كنم. ى زیر جمع بندى مىى كارگر را در مولفه هاى عمدهقهمزدورى طب

ى كارگر باید به طور مستمر و روتين با جنينى و خودپوى كمونيستى طبقه جنبش -1

، بدون ى توليد سرمایه دارى تغذیه شود. این جنبشنقد سوسياليستى و كارگرى شيوه

ن بندى واقعى طبقاتى خود قواى دماغى و استخوا اى، قادر به پرورشچنين تغذیه

ى فعل ى ابتال به هر نوع بيمارى و غلطيدن به حاشيهنيست. در غياب این تغذیه، آماده

ى ى توليد كاپيتاليستى در هر وجب از پروسهى طبقاتى است. شيوهو انفعاالت مبارزه

هاى حل وار، راه ، دنيایى فکر، باور، استدالل، علم، تئورى، توضيحات اندیشبازتوليدش

هاى زندگى در مسير عبور افکار یا دریافت توده هاى كارگر دنيا خلق اجتماعى و افق

ى این فرآورده هاى فکرى، فرهنگى و اعتقادى، به طور بى كم و كاست كند. همهمى

ى كارگر طبقه كنند. اعتراضى كارگر به داربست بردگى مزدى را تبليغ مىتمکين طبقه

ها، اى این طبقه بر افکار، تحليليستى، در غياب نقد ژرف و ریشهبه استثمار كاپيتال

تواند به ى سرمایه دار، در وجوه مختلف نمىى طبقههاى اندیشيدهها و راه حلتئورى

نيرومند كمونيستى توسعه یابد. از این گذشته، در هر فاز از تحوالت و  یك اعتراض

عروج گرایشاتى مواجهيم كه زیر پرچم تغييرات دنياى سرمایه دارى، ما با ظهور و 

هاى فکرى و راه حل پرولتاریا و كمونيسم و انقالب كارگرى منحرف كننده ترین پایاب

ى سازند. كمونيسم طبقهكارگرى سرشکن مى ى كاپيتاليستى را به درون جنبشنمایانه

ت، سرزندگى، تواند سالمها نمىكارگر بدون دفع آگاهانه و نيرومند این راه حل پردازى

 شفافيت و بالندگى استوار طبقاتى خود را تضمين كند. 

كارگرى دنيا نقشى سترگ داشته و دارد،  از آن روى براى جنبش هاى ماركسآموزش

هاى ها یا بدیل پردازىكه نقد كمونيستى سرمایه دارى و نقد تمامى دورنماسازى

ر توده هاى كارگر ساخته است. كارگرى را مشعل پيکا بورژوایى درون و بيرون جنبش

نيروى كار و بسط آن به نقد شفاف،  ى خرید و فروشاز طریق تحليل رابطه ماركس
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ى طبقاتى، ى كارگر را تغذیهى تماميت سرمایه دارى، كمونيسم طبقهآگاه و كوبنده

هاى وى فرصت یافته كارگرى در شعاع آموزش سياسى و فکرى نموده است. جنبش

هاى مهلك و راهبردهاى اى غلط اندیشىراتيك پيکار طبقاتى خود را از پارهاست، تا پ

از زمان وى قادر به درك  ى كارگر تا پيشكند. اگر كمونيسم طبقه مخرب پاالیش

شفاف ماهيت سرمایه نبود؛ اگر یاراى تحليل شرایط مادى و اجتماعى را نداشت؛ اگر با 

ها عالج درد كارگران را دنبال همانندان آن نسخه پيچى اوئن و فوریه و وایتلينگ و

« آرمان شهر»یا « ى توليد كنندگانهم یارى برابر و عادالنه»كرد؛ اگر به اتوپياى مى

را با عينك پرودن و ریکاردو  بست؛ اگر شرایط كار و استثمارشسوسياليستى! دل مى

آویخت؛ اینك با مىى مدنى به هگل ى دولت و جامعهكاوید؛ اگر براى فهم مسالهمى

دسترسى به نقد ماركسى مناسبات كار مزدورى ظرفيت خروج از بيغوله هاى تاریك 

شناخت. كمونيسم پرولتاریا با دست یابى به تحليل توهم و خرافه را در خود باز مى

یافت، كه با ى توليد سرمایه دارى به یك سالح نيرومند پيکار دست مىماركسى شيوه

 و شایستگى تاریخى خود را در كارزار طبقاتى با بورژوازى به نمایش كاربرد آن برترى

 نهاد.مى

براى این كه اهميت نقد ماركسى مناسبات كاپيتاليستى را در نيرو گرفتن كمونيسم 

سوسياليستى این طبقه را در  ى كارگر توجه كنيم، كافى است موقعيت جنبشطبقه

پایى انترناسيونال اول مقایسه نمائيم. در هاى بردهه هاى شروع قرن نوزدهم با سال

ها ى اول، كمونيسم پرولتاریا از همه لحاظ و در تمامى ميادین نظرى، سياسى، افقدوره

هاى بورژوایى است. در مقطع ى راه حلهاى اجتماعى به شدت در محاصرهو راه حل

ى و دیدگاه ى، نقد سوسياليسم بورژوای، با خلع سالح سوسياليسم تخيلکسدوم، برع

ى دولت و ها، با طرد انگاره هاى هگلبا آنهاى تئوریك، اقتصادى و سياسى متناظر 

ى مدنى توانست با قامتى استوارتر از گذشته و حالتى سرفرازتر از هميشه در جامعه

هاى حيات این قضيه در مورد سال ى طبقاتى حضور یابد. عکسى مبارزهصحنه
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ى وسيال دموكراسى صادق است. در این جا، كمونيسم طبقهانترناسيونال دوم و عروج س

شود؛ سوسيال دموكراسى نمى كارگرى اروپاى غربى قادر به چالش كارگر در جنبش

ى پيکار پرولتاریا ى توليد سرمایه دارى بر زوایاى تاریك جادهمشعل نقد ماركسى شيوه

این نقد كالبدشکافى نمى تابد؛ تحوالت جارى نظام كاپيتاليستى با چاقوى تيز نمى

ى ى شروع و رجوع جامعهنقطه گردد؛ نگاه ها از كار مزدورى، كه در تحليل ماركس

ى واقعى استثمار، فرودستى و حکومت شوندگى انسان بود، برگرفته موجود و ریشه

ى گردد. توسعهبه شکل صورى مالکيت سرمایه ها خيره مى شود و در عوضمى

ى جهانى، ى بازتوليد سرمایهدارى، چيرگى انحصارات در پروسه امپریاليستى سرمایه

ى مدنى و زیربناى مادى كار مزدورى، دولت، انقالب ى ارگانيك ميان جامعهرابطه

ى كارگر، بدیل سوسياليستى پرولتاریا در مقابل سرمایه كارگرى، قدرت سياسى طبقه

ناتيو اجتماعى كمونيسم براى دارى، و در یك كالم كل عينيت موجود از یك سو و آلتر

ى وار كمونيسم طبقه این عينيت، همه و همه با نگاهى مغایر با نگاه رادیکال و اندیش

كارگرى، نقد ماركسى  شود. سوسيال رفرميسم مسلط در جنبشكارگر كند و كاو مى

یق سازد و از این طرتوده هاى كارگر خارج مى ى این پدیده ها را از گذرگاه تجسسهمه

 كشد. روى پيشين كمونيسم پرولتاریا را به توقف مى پيش

براى فهم روشن این فروماندگى مطلقا نباید در مجرد فقدان مشاجرات تئوریك كارساز 

ى توليد كاپيتاليستى و روایت كائوتسکى، برنشتاین، ميان تبيين ماركسى شيوه

ظرى شفاف ميان درك هيلفردینگ و دیگران از سرمایه دارى یا حتا فقدان جدال ن

ى طبقاتى و دیدگاه هاى امثال كائوتسکى نسبت به ماتریاليسم تاریخى، ماركسى مبارزه

انقالب، سوسياليسم، دموكراسى و یا سایر مسایل خيره شد. بحث به هيچ وجه بر سر 

مجرد بود و نبود مشاجرات نظرى نيست. روایت ماركسى ماتریاليسم تاریخى، انقالب یا 

توانست روایت سوسيال دموكراتيك این ى طبقاتى مىدر بطن و متن مبارزهكمونيسم، 

 ى كارگر در این جاست. بکشد. گفتگو پيرامون غيبت كمونيسم طبقه مسایل را به چالش
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در انترناسيونال اول، سوسياليسم كارگران بود كه سوسياليسم بورژوایى را به عقب راند 

ومى بود كه اولـى را از ميدان خارج ساخت. كمونيسم د و در انترناسيونال دوم، بالعکس

هاى بورژوایى خود عليه راه حل پرولتاریا در این زمان موفق به تحکيم سنگر تعرض

كارگرى نشد؛ حضور خود در نقد ماركسى شرایط روز را از دست داد و  درون جنبش

محتواى جارى  بدون داشتن سالح نيرومند این نقد و الجرم بدون تسرى این نقد به

ى شد، عمال به حاشيهپيکار طبقاتى، حداقل تا آن جا كه به اروپاى غربى مربوط مى

سرنوشت ساز نقد كمونيستى سرمایه دارى  رخدادهاى اجتماعى روز پرتاب گردید. نقش

 ى تاریخ جنبشتوان در لحظه لحظهبراى سرزندگى و بالندگى كمونيسم پرولتاریا را مى

ى با برجستگى و وضوح كامل ردیابى نمود. فروماندگى كمونيسم طبقهكارگرى جهانى 

كارگر از نقد سوسياليسم بورژوایى در انقالب روسيه، نقد سوسياليسم خلقى و 

ى صدور ى جوامع حوزهكارگرى كليه ناسيوناليسم چپ در كمينترن و در جنبش

ى حلقه هاى به هم ى آن ایام و فراوان نمونه هاى دیگر از این دست، همگسرمایه

ى كارگر از پاسخ به ملزومات رشد و ى انفعال و فروماندگى كمونيسم طبقهپيوسته

ى بسيار بارز كنند. یك مشخصهسراسرى لغو كار مزدورى را تصویر مى بالندگى جنبش

ى در شرایط موجود و از دهه ها قبل تا امروز را كارگرى بين الملل ى جنبشبرجستهو 

هاى سوسيال دموكراتيك، سوسيال خلقى، در راه حل ل بودن این جنبشتوان منحمى

هائى بورژوایى دانست. این امر گواه آنست، كه هر كدام از ناسيونال چپ و سایر راه حل

 -با استفاده از زمينه هاى عينى و اجتماعى معين  -این گرایشات در شرایطى معين 

رار داده است و در این تاخت و تاز با هيچ ى تاخت و تاز خود قكارگرى را عرصه جنبش

 ى كارگر مواجه نشده است. ى جدى و كارسازى از سوى كمونيسم طبقهمقابله

اشاره كنيم. چپ « نيروهاى چپ»در این جا بد نيست به یك معضل مهم در گفتمان 

بى  غير كارگرى و سوسيال بورژوایى موجود از دیرباز تا زمان حال، همواره و بى امان از

كارگرى شکوه كرده است و غالبا همين مساله  ى كارگر و جنبشارتباطى خود با طبقه
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شب « چپ موجود»ى ضعف اساسى خود مورد گفتگو قرار داده است. را به عنوان حلقه

و روز در این زمينه داد سخن داده است و چنين پنداشته است، كه حاضر است فرهادوار 

گاه تمامى بار گناه  ى راهى پيدا كند.سخت تر از سنگ ليلكند تا در دل  بيستون را بر

را بر گردن بى استعدادى، كودنى، روستایى بودن و عقب مانده بودن پرولتاریا انداخته 

ها به كمونيسم شکوه ى كارگر و بى مهرى آناست؛ گاه از رفاه قشرهاى باالى طبقه

ان دموكراسى را علت العلل بورژوازى و فقد نموده است؛ زمانى دیکتاتورى و توحش

ى مصائب دانسته است؛ و بعضاً شعبده بازى و ترفند سوسيال دموكراسى را مانع همه

ها و مکاشفات نظرى و ها و تئورى پردازىى این تحليلپنداشته است. چپ به همه

هاى سياسى همت گمارده است و بدون تردید این جا و آن جا تکه پاره هایى از حرف

يز به هم بافته است. اما در این ميان، یك چيز را اصال قابل فکر و نيازمند درست را ن

ى كارگر نبوده است. تامل نيافته است: این كه خود وى مظهر و معرف كمونيسم طبقه

هاى تر موارد از ناخن پاى تا موى سر تبلور عریان راه حلـى از راه حل، در بيشبالعکس

ها و ر بوده است. در روایت سوسياليسم، در سياستى كارگكاپيتاليستى براى طبقه

ى ها در كل پروسهى اینها و به تبع همهها، در راه حل، در تحليلاشپراتيك اجتماعى

گفته ، چپ بورژوازى بوده است. آن چه این چپ مىاشكار روتين و ابراز وجود سياسى

هاى شناخته شده تر بخش ها یا گفته هاىاست، تمایز اساسى و چشم گيرى با سياست

ى زیادى در دل توده و اسم و رسم دارتر بورژوازى نداشته است و به همين دليل، جاذبه

 بر خالف پندارهایش -هاى كارگر ایجاد نمى كرده است. به بيان دیگر، معضل این چپ 

ى كمونيسم اساسا اجتماعى نبودن وى نبوده است. معضل واقعى وى، معرف و نماینده -

ى بود و هست این ى كارگر نبودن او بوده است. اگر غير از این بود، آن گاه همهبقهط

كارگرى نيز این همه  شد و در آن صورت، درد فراق از جنبشچپ باید چيز دیگرى مى

ى كارگر اگر قرار بود به حق مظهر و نماد كمونيسم طبقه« چپ»داد. این نمى آزارش

، تجسم شهر سياست، هر راه حل و هر حركت هر حرف، باشد، آن گاه در هر شرایطى،
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هاى بورژوایى موجود نقد كمونيستى پرولتاریا بر سرمایه دارى و بر تمامى راه حل

داشت و در این صورت، براى توده كارگرى حضور مى گردید؛ آن گاه در بطن جنبشمى

گرایشات كاپيتاليستى ز با ى وجوه متمایهاى كارگر به عنوان موجودى ماهيتا و در همه

 شد.و قابل شناسایى مى مسقابل ل

ى حاضر توان به تفصيل سخن گفت، اما تا آن جا كه به نوشتهدر این رابطه طبيعتا مى

لغو كار مزدورى به این  شود، تمامى حرف بر سر جلب توجه فعالين جنبشمربوط مى

ماركسى جامع االطراف ى كارگر به نقد ى اساسى است كه بدون تسليح طبقهمساله

هاى عينيت موجود سرمایه دارى، بدون تحليل كمونيستى تحوالت، كاركردها، و راه حل

ى مجزا، بدون تبدیل ى بورژوازى در سطح جهانى و در درون هر جامعهرنگارنگ طبقه

ى جارى ها و نقدها به سالح پيکار پرولتاریا عليه سرمایه، بدون این كه مبارزهاین تحليل

تازد، چشم انداز  كار مزدورى به پيش وده هاى كارگر با مشعل نقد كمونيستى اساست

بينيم نيرومند لغو كار مزدورى پدید نخواهد آمد. اگر مى روشنى براى برپایى یك جنبش

ى كنونى تاریخ به رغم تمامى امکانات در برهه و به طور خاص -كه از دیرباز تا امروز 

باز هم پرچم  -جتماعى موجود براى برچيدن بساط كاپيتاليسم تاریخى، اقتصادى و ا

انقالب سوسياليستى كارگران در هيچ كجاى این جهان در اهتزاز نيست، یك دليل 

ى كارگر با نقد كمونيستى اساسى آن را باید در عدم سوخت و ساز كمونيسم طبقه

واقعيت تلخ چيرگى  ى خود گویاىاى كه به نوبهى كاپيتاليستى دانست. پدیدهجامعه

كارگرى است. فهم  هاى بورژوایى بر راه حل كمونيستى در جنبشى راه حلهمه سویه

را از یك سو به  روشن ابعاد مساله، زمانى مقدور است كه براى لحظاتى چشمان خویش

ى دنياى سرمایه ى و حوادث روزمرهى كارگر بين المللزندگى و كار طبقهشرایط رقت بار 

از این شرایط و رخدادها « چپ»از سوى دیگر به محتواى نقد و انتقاد نيروهاى دارى و 

خيره كنيم. در این بازار آشفته، همه چيز به حد وفور موجود است. تنها چيزى كه 

 كيمياست، نقد واقعى سوسياليسم كارگرى بر این وضعيت و حوادث است. وجودش
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در  طبقاتى خویش اف و ملموسى كارگر بدون داشتن بدیل شفكمونيسم طبقه -2

آسيب و  بى افق، عميقا ضعيف و شدیدا در معرض ى موجود، یك جنبشمقابل جامعه

تغيير وضعيت  كمونيسم، جنبش»گقتيم، كه  عقب نشينى است. باالتر به نقل از ماركس

 و پس -هاست كه در محافل چپ اروپاى غربى سال ى ماركس، این گفته«موجود است

روپاشى اردوگاه شوروى در ميان جماعت چپ اردوگاهى یا غير اردوگاهى سابق از ف

اى آن را به تبع اى براى مباحثات خشك مکتبى تبدیل شده است. عدهبه سوژه -ایرانى 

 در مقابل گرایش ى سيستم گریزى و آزاداندیشى ماركسجلوه»امثال هوركهایمر، 

اند. برخى نيز اگر چه رغبتى به شنيدن این دانسته«! سيستم سازى و مطلق پندارى او

ها و راه حل اند، اما اثرات آن را به وضوح بر پيشانى دریافتها نشان ندادهحرف

اند، اند. گروه دوم عمال خود را به این باور آویختهحك نموده هاى طبقاتى خویشپردازى

كنکرت كمونيستى، ، جنبشى بى نياز از بدیل «تغيير وضعيت موجود جنبش»كه گویا 

و فاقد یك كيفرخواست مادى و متعين طبقاتى « از این پله تا آن پله»پراگماتيستى، 

ى باور به چنين استنتاجى را با ى كارگر تا همين امروز كفارهاست. كمونيسم طبقه

عميق  ها پرداخت كرده است و در شرایط حاضر بدون پاالیشتحمل عظيم ترین شکست

 ى طبقاتى نخواهد شد.ى مبارزهر به ابراز وجود سرنوشت ساز در عرصهاین دریافت، قاد

موضوعيت بدیل سوسياليستى پرولتاریا در مقابل سرمایه دارى، بحثى نيست كه فقط 

از منظر مهم بودن الگوى كنکرت اقتصادى سوسياليسم براى این طبقه مطرح باشد. 

ى كارگر هاى ستيز كمونيسم طبقه، همواره و به ویژه در زمان ما تمامى ميدانبرعکس

ى رمزآميزى عليه كار مزدورى بدون اثرپذیرى از پرتو اثيرى بدیل كمونيستى به ورطه

روایت سوسياليسم و كمونيسم  غلطند. مقدم بر هر چيز، اساسكاپيتاليستى فرو مى

هاى گيرد. تاریخ جنبشاست كه به بدترین وجهى مورد دستبرد بورژوازى قرار مى

در طول هفتاد، هشتاد سال اخير، همه جا تاریخ « كمونيستى»یا « چپ»سوم به مو

ها ى این جنبشهاى كاپيتاليستى بوده است. همهها در راه حلمنحل بودن این جنبش



 مونيسم و ملزومات پيروزىك                                                                          42

در سطح شعار و نظریه بافى و تئورى پردازى از سوسياليسم و لغو كار مزدورى حرف 

از داربست سرمایه دارى دولتى چيزى فراتر  هاى آناند، اما سوسياليسم همهزدهمى

اى از جهان خود را ى كارگر در مناطق گستردهرفته است. توده هاى وسيع طبقهنمى

ى این سوسياليسم بورژوایى آویخته است، بدون این كه هيچ تصویر به دار پوسيده

از این  اى كهارزنده روى داشته باشد. درس كنکرت و دقيقى از سوسياليسم در پيش

توان آموخت، این است كه باید با طرح بدیل حى و حاضر سوسياليستى تجارب تلخ مى

ى اشکال سوسياليسم بورژوایى در در مقابل وضعيت موجود سرمایه دارى، راه نفوذ كليه

كارگرى جهانى را مسدود ساخت. این بدیل باید امکان، شرط و شروط و  درون جنبش

ى توليد و كار اجتماعى بدون كار مزدورى، بدون دولت و هچگونگى برنامه ریزى پروس

طبقات را براى توده هاى كارگر ترسيم كند. نشان دهد كه این كارگران متشکل در 

نمایند؛ توزیع كنند؛ كار را تعریف مىشورا خواهند بود، كه توليد را برنامه ریزى مى

نمایند. ازار و پول را حذف مىدهند و مبادله و بسوسياليستى حاصل كار را سازمان مى

ى كارگرى كه با این دورنما و با داشتن چنين طرح كنکرت سوسياليستى براى طبقه

گيرد، در فرداى انقالب اوال سرمایه برنامه ریزى توليد و كار در مقابل بورژوازى قرار مى

احراز تر، دارى دولتى را به حساب سوسياليسم نخواهد پذیرفت. ثانيا و از این مهم

 ملزومات تحقق این سوسياليسم و كار و توليد و مدنيت سوسياليستى را مضمون جنبش

 خواهد ساخت.     جارى روز خویش

دولت موقت »یا « قدرت سياسى»ى روایت سوسيال رفرميسم ميليتانت از مساله

نيز در شعاع این بدیل كمونيستى است، كه ماهيت سراسر كاپيتاليستى خود « كارگرى

تسخير قدرت سياسى توسط »از « چپ»ریزد. دهه هاست كه از حجاب بيرون مى را

گوید؛ قدرت سياسى مورد ادعاى خود را در قلمرو كلـى بافى و سخن مى« پرولتاریا

دولت »، «ىجمهورى سوسياليست»كند؛ مى شعارپردازى به هر شکل و شمایلـى آرایش

دیکتاتورى »، «دان كارگرىشوراهاى خودگر»، «کشانشورایى كارگران و زحمت
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اى اسامى و عناوین دیگر كه با زرق و و پاره« حکومت كارگرى دوران گذار»، «پرولتاریا

شوند، اما هيچ گاه هيچ یك از برق كافى در قالب شعار بر زمين و آسمان كوبيده مى

با طرح حى و حاضر پرولتاریا براى « چپ»در گفتمان « اشکال قدرت سياسى»این 

، سخن «چپ»خورد!! دهى سوسياليستى توليد و كار اجتماعى پيوند نمى سازمان

را شنيده « دوران گذار»پيرامون تقدم تسخير قدرت سياسى بر برنامه ریزى  ماركس

 150تحوالت  ، نه نقش«دوران گذار»، نه موضوعيت «قدرت سياسى»است، اما نه 

ى ارگانيك ميان این پدیده ابطهى اخير دنيا بر مکان و موضوعيت این دوره، نه رساله

تاریخى را از وراى داشتن  ها در شرایط مشخصها و نه برخورد ماركسى با هر كدام این

ى موجود و معين كاپيتاليستى مورد ى كمونيستى در مقابل جامعهیك آلترناتيو زنده

بدیل بالفعل توجه قرار نداده و اساسا نيازى به انجام این كار ندیده است!! فرار از طرح 

خود را «! دولت موقت كارگرى»امکان داده است، تا « چپ»كمونيستى به  و ملموس

ى كارگر یا دولتى براى جایگزینى مالکيت انفرادى كه یك دولت رسمى باالى سر طبقه

ى اجتماعى است، به جاى ساختار مدنى و سرمایه ها توسط مالکيت دولتى سرمایه

ى توده هاى كارگر فرو نماید. در تى به ذهن و اندیشهسياسى سازمان كار سوسياليس

لغو كار مزدورى، روایت سوسيال  همين راستا، بيگانه بودن طبقاتى خود با جنبش

ارگر، شکاف عميق ميان ى كو سازمان یابى كمونيستى طبقه شکلبورژوایى خود از ت

گران و اساسا سوسياليستى كار با ملزومات سازمان دهى جنبش ى خویشكاركرد عمل

ى روایت بورژوایى خود از سوسياليسم را در زیر شعارهاى بى محتواى ميليتانت نمایانه

 سوسيال رفرميستى استتار نماید.

تغيير وضعيت  ى جنبشاز كمونيسم به مثابه تعبير ژرف طبقاتى و ماتریاليستى ماركس

باید به طور بى وقفه موجود، دقيقا متضمن این واقعيت است كه پرولتاریاى كمونيست 

را بر  ى طبقاتى، تغيير شرایط كار و استثمار و زندگى خویشو در هر گام از مبارزه

محور جنگى سراسرى عليه كار مزدورى برنامه ریزى و دنبال نماید. این كار نيازمند 
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ادالت جارى قواى ى اقتصادى و معآنست، كه پرولتاریا اوال: در هر سطحى از توسعه

ى را براى سازمان دهى سوسياليستى جامعه، پرچم و سکوى طرح عملى و بالفعل طبقاتى،

خود سازد. ثانيا: با داشتن آگاهى، بصيرت و اشراف كمونيستى به امکان پذیرى  جنبش

این آلترناتيو اقتصادى اجتماعى، از یك سو نيروى طبقاتى خود را حول این آلترناتيو 

 خود را با مقتضيات تعرض ت جارى جنبشمتشکل نماید و از سوى دیگر مطالبا

كمونيستى هر چه عميق تر عليه سرمایه دارى همگن سازد. تنها در صورتى كه پرولتاریا 

 سوسياليستى باشد. این جنبش زمينى و ملموس تواند داراى یك جنبشچنين كند، مى

گر را به ى كارتواند قدرت سياسى طبقهاست كه با شکستن ماشين دولتى سرمایه مى

از كمونيسم به روایتى كه گفتيم، معماى  مفهوم واقعى آن مستقر سازد. تعریف ماركس

نسبت به  ماتریاليستى ماركس ى كارگر و بينشى ميان كمونيسم طبقهمهم رابطه

ى كند. بر پایهى طبقاتى و انقالبات در تاریخ را نيز بسيار شفاف حل مىتاریخ، مبارزه

 از تاریخ:  درك مادى ماركس

رشد  ى مود نيازشى نيروهاى مولدههيچ نظام اجتماعى تا به حال قبل از آن كه كليه"

شود و مناسبات توليدى برتر جدید هيچ گاه قبل از آن كه یافته باشند، مضمحل نمى

ى قدیم به حد بلوغ رسيده باشد، جانشين شرایط مادى وجود آن در چهارچوب جامعه

گردد. به این ترتيب، بشر به طور قطع تکاليفى براى خود یم نمىمناسبات توليدى قد

دهد، كه ها باشد؛ زیرا بررسى دقيق همواره نشان مىكند كه قادر به حل آنمقرر مى

ها از قبل فراهم شده یا گردد كه شرایط مادى حل آنخود مساله تنها وقتى مطرح مى

 "الاقل در شرف شکل گرفتن باشد.

دنيا نظر اندازیم. دهه هاست كه كل جهان زیر فشار تراكم سرمایه دم به شرایط حاضر 

ى ى زمين به رابطهنيروى كار در وجب به وجب كره ى خرید و فروشكرده است. رابطه

ى كارگر در عقب افتاده ترین ممالك گيتى، به مسلط اقتصادى مبدل شده است. طبقه

ى مناسبات اساسى طبقات، موجودیت ى اساسى جامعه در صحنهعنوان یکى از دو طبقه
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ى كاپيتاليستى، ى كهنهى سوسياليستى در بطن جامعهیافته است. رشد نيروهاى مولده

 در سراسر جهان لباس در عبارات باالست، از ده ها پيش ى ماركسكه مصداق گفته

مورد  ىواقعيت پوشيده است. در این ميان یك چيز، یا در واقع سرنوشت سازترین مولفه

نياز براى مضمحل شدن نظام سرمایه دارى، هم چنان به وضعيت بى سر و سامان خود 

ى كارگر است. جنبشى كه باید دقيقا كمونيستى طبقه دهد. این مولفه، جنبشادامه مى

ى سرتاسر وحشت و دهشت كاپيتاليستى رشد نماید، نيرو بگيرد، در بطن همين جامعه

ابراز وجود قدرت مندانه، سرنگون كننده و برپاى دارنده شود. سازمان پيدا كند، قادر به 

ى سرمایه دار و دولت ى كاپيتاليستى، طبقهباید در درون همين جامعه این جنبش

سرمایه دارى را سنگر به سنگر از مواضع اقتدار خود عقب راند و به این اعتبار مصداق 

يات یا ابراز وجود طبقاتى خود ى حدر هر لحظه« تغيير وضعيت موجود جنبش»واقعى 

ى توده هاى كارگر ى خود در گرو سازمان یابى گستردهشود. طى این پروسه به نوبه

هاى حول سوسياليسم، یعنى حول بدیل كنکرت سوسياليستى از یك سو و راه حل

ى كمونيستى متناظر با این بدیل سراسرى از سوى دیگر، است. این آلترناتيو روزمره

هاى طبقاتى متناظر با آن و جنبشى كه حامل این بدیل و مونيستى، راه حلى كزنده

ى موجود و مصداق ى رشد واقعى كمونيسم در بطن جامعههاست، مظهر زندهراه حل

 از تاریخ است. واقعى تبيين ماتریاليستى ماركس

ى ى كارگر در این تعبير، نيروى اجتماعى پرقدرتى است كه در پروسهكمونيسم طبقه

برنامه ریزى لغو كار مزدورى متکى  پيکار خود عليه كار مزدورى بر طرح زنده و ملموس

است و در همان حال، در هر گام از مبارزه راه حلـى را با راه حل مسلط بورژوازى به 

در تبيين درك مادى تاریخ، در مورد شهروندان قرون وسطى  كشد. ماركسمصاف مى

 گفت: مى

به خاطر تضاد این شرایط با مناسبات موجود و با  -روندان منفرد شرایط زندگى شه"

ى آنان مشترك و از هر به شرایطى تبدیل شد، كه براى همه -ى كار ناشى از آن شيوه
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ى گسسته بودند، این ن جا كه خود را از بندهاى فئودالفرد مستقل بود. شهروندان تا آ

شان با سيستم  جا كه توسط تعارضى خود تا آن شرایط را خلق كردند و به نوبه

  "ى این شرایط خلق شدند.شدند، به وسيلهفئودالـى موجود مشروط مى

ى كاپيتاليستى ى كارگر در درون جامعهاین نکته به نوعى در مورد كمونيسم طبقه

مصداق دارد. در این جا نيز پرولتاریاى كمونيست به ميزانى كه نظم سياسى، توليدى نيز

طبقاتى خود را مستقر  دهد، قدرت جنبشقرار مى ى سرمایه را مورد تعرضو اجتماع

براى درهم شکستن كامل ماشين  سازد و در این راستاست، كه تدارك نهایى خویشمى

 آورد.  دولتى سرمایه و استقرار سازمان كار و مدنيت كمونيستى را به دست مى

ن دهى كمونيستى اقتصاد و نظم اجتماعى اى كه بناست كار مزدورى را الغا و سازماطبقه

یى در مقابل وضعيت حاضر نداشته تواند هيچ بدیل كنکرت مادىرا مستقر سازد، نمى

این واقعيت، متضمن این معناست كه اوال: برنامه ریزى  باشد. لجاجت در فرار از پذیرش

ى خرید و رابطه توليد و كار اجتماعى كه در حال حاضر توسط بورژوازى و بر اساس

ى كارگر هيچ ما به ازاى گيرد، از جانب كمونيسم طبقهنيروى كار صورت مى فروش

كارگرى و سوسياليستى قابل طرحى ندارد؛ به بيان دیگر، كمونيسم پرولتاریا نه یك 

تر یك ایده آل مرامى بيش ى مادى، زمينى، بالفعل و قابل اجرا در شرایط روز، كهمساله

اعتقاد است. ثانيا: آگاهى طبقاتى پرولتاریا، نه نقد آگاه و كمونيستى  م اندیشه ودر عال

كار مزدورى، كه در بهترین حالت درك امکان پذیرى برخى  این طبقه بر اساس

نيروى كار یا ساختار نظم سياسى و حقوقى سرمایه  ى خرید و فروشاصالحات در رابطه

ى طبقاتى توده هایى، مبارزهين برداشتى تبعى چندارى است! ثالثا: و به عنوان نتيجه

ى كارگر عليه سرمایه دارى نيز نهایتا هاى كارگر عليه بورژوازى یا حتا انقالب طبقه

مبارزه و انقالبى براى تغيير رژیم سياسى و تحقق برخى تغييرات در نظم مدنى موجود 

د نمود، كه نفى خواهن ى بسيار زیادى اعتراضاى و شاید عدهخواهد بود! طبيعتا عده

ى موجود به معناى افتادن به دام اهميت بدیل كنکرت سوسياليستى در مقابل جامعه
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سخن گفتن از طرح « هاچپ»هایى نيست. به عالوه، شمار كثيرى از چنين برداشت

 ى جنبشآلترناتيو سوسياليستى اقتصاد و نظم اجتماعى را نه تنها از ملزومات توسعه

از سنت  دانند، كه حتا به راسيوناليسم، سيستم سازى و برشلغو كار مزدورى نمى

غربى و بانيان مکتب « هاىماركسيست»كنند! اتهامى كه برخى از تعبير مى ماركس

 دادند!نيز نسبت مى فرانکفورت به خود ماركس

اول باید گفت، كه سخن گفتن از سوسياليسم یا لغو كار مزدورى بدون  در پاسخ اعتراض

 مادى و اجتماعى آن با داده هاى موجود توليد و كار انسانى، فقط نوعى تبيين

تر سوسياليسم تر و بيشى كردن براى نفوذ هر چه بيششعارپردازى و از آن بدتر جا خال

كارگرى است. اگر كمونيسم یك بدیل بالفعل و قابل تحقق  بورژوایى در درون جنبش

كارگر به طور حى و حاضر خواستار محو  ى كارگر است، اگر توده هاىاز سوى طبقه

كاپيتاليسم و استقرار سوسياليسم هستند، پيداست كه این بدیل سوسياليستى قابل 

طرح و ارائه است. از این گذشته، اگر جنگ پرولتاریا با بورژوازى نه بر سر دستکارى 

ى یا سوسياليسم نظام سرمایه دارى، بلکه بر سر بود و نبود دو آلترناتيو متضاد سرمایه دار

ى جارى موضوع مبارزه باید این هر دو آلترناتيو به صورت زنده و ملموس است، پس

ى رابطه ميان طبقات باشد. كار مزدورى، سازمان دهى توليد و كار اجتماعى بر اساس

نيروى كار، نظم سياسى، دولت و ساختار اجتماعى متناظر با ملزومات  خرید و فروش

ى در برنامه ى بورژوازى بين الملل، راه حل طبقهى توليد كاپيتاليستىبازتوليد شيوه

 اى كه پرچم كمونيسم را به دوشریزى توليد، كار و كل زندگى بشر است. طبقه

هاى مریخى خالصه كند. در تواند آلترناتيو خود را در مشتى عبارت بافىكشد، نمىمى

وهاى چپ موجود پرداختن به این كار را دوم و این كه اكثریت غالب نير پاسخ اعتراض

كنند، باید گفت كه در عالـم واقع تلقى مى سيستم سازى یا متفاوت با سنت ماركس

است. این كه پرولتاریا در پراتيك پيکار طبقاتى عليه استثمار و  مساله عميقا برعکس

ار مزدورى مظالـم سرمایه دارى، به طور مستقيم و بالفعل، خواهان پایان دادن به ك
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شود؛ و این كه چگونگى برچيدن مناسبات سرمایه دارى را با مراجعه به كار و توليد و 

محصول اجتماعى موجود به صورت یك طرح كنکرت اقتصادى، مدنى، سياسى و 

سازد؛ نه سيستم سازى، كه  اجتماعى، موضوع واقعى و اساسى پيکار طبقاتى خویش

، هنگامى كه وار، زنده و واقعى است. برعکس دیشى برخورد مادى، انترین جلوهعالى

ى كارگر بدون داشتن هيچ بدیل شفاف و كنکرت طبقاتى و بدون مراجعه به طبقه

زمينى براى تصویر این بدیل، به سر دادن شعار سوسياليسم اكتفا  واقعيات ملموس

ز ساخته ى دترمينيسم و سيستم سازى حلق آویكند، عمال خود را به دار پوسيدهمى

 است. 

انترناسيونال فعاالن و  و انگلس ممکن است گفته شود، كه در این صورت چرا ماركس

اول به چنين كارى دست نزدند و به موضوعى تا این حد مهم توجه نشان ندادند؟ دليل 

هاى مکتبى، بلکه باز كردن این امر براى كسانى كه درد و رنج شان نه كليشه پردازى

اى ى رمزآميز و پيچيدهى طبقاتى پرولتاریاست، هيچ مسالهبارزهگرهى از كار م

ى كارگر به گاه تشکيل انترناسيونال اول هنوز با انواع و اقسام راه باشد. طبقهنمى

كه بعدها از سوى سوسيال دموكراسى، اردوگاه شوروى،  -هاى بورژوایى سوسياليسم حل

روبرو نبوده است.  -شود زار و... مطرح مىجریانات مائوئيستى، طرف داران سوسياليسم با

انجام دادند،  اى كه در طول حيات خویشبا كوه عظيم كار آگاه گرانه و انگلس ماركس

هاى ن را در جنبشوهاى امثال پرودتا حد بسيار زیادى سوسياليسم تخيلـى و توهم بافى

كاپيتاليستى خود از  ى مورد گفتگوى ما، نظامكارگرى زمان به عقب راندند. در دوره

اسى یا اجتماعى در چنان لحاظ برنامه ریزى كار و توليد، ساختار مدنى، دولت و نظم سي

ى بدیل سوسياليستى آن حتا در كنکرت ى قرار داشته است، كه براى ارائهسطح نازل

ترین سطح باز هم به چيزى فراتر از سوسياليسم مطرح شده توسط نمایندگان 

ها گذشته، شکست فاجعه بار شده است. از ایننياز نمى احساس انترناسيونال اول

ها به هاى مختلف سرمایه دارى دولتى در دنيا و واریز نمودن تمامى این شکستبخش
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 حساب كمونيسم، بر باد رفتن اميدهاى حاصل از پيروزى انقالب اكتبر، اعتماد به نفس

همه نوعى آن به كمونيسم،  ى راست افراطى سرمایه و حمالت هيستریكبى سابقه

خدشه دار شدن وسيع باور به استقرار یك بدیل سوسياليستى پيروزمند به جاى سرمایه 

دارى، همه و همه از مسایلـى هستند كه اهميت حداكثر طرح آلترناتيو كنکرت و جامع 

د. دهنى طبقاتى را براى پرولتاریا هشدار مىاالطراف سوسياليستى در هر مقطع از مبارزه

در زمان انترناسيونال اول « ى كارگركمونيسم طبقه»ى این دالیل، اگر حتا به همه

ها توسط ى سکوت آننسبت به این مساله سکوت كرده باشد، دليلـى براى ادامه

 شود.هاى امروزى مشاهده نمىكمونيست

ى ى كارگر در همان حال كه جنبشى عليه كار مزدورى در هر جامعهكمونيسم طبقه -3

جداگانه و در درون هر كارگاه، كارخانه و شهر و دیار است، جنبشى اساسا و ذاتا 

اى كه تشریح ماركسى آن از یك سوى و تعابير عميقا انترناسيوناليستى است. مساله

 بورژوایى آن از سوى محافل گوناگون سوسيال رفرميستى از سوى دیگر، نيازمند نگارش

ه این همه در این جا به هيچ وجه مقدور نيست. در مقاالت مفصل است و پرداختن ب

ى كارگر تر طبقهو بيش توان گفت، كه به موازات دور ماندن بيشكوتاه ترین بيان مى

ى هاى مختلف سوسيال بورژوایى، مبارزهجهانى از كمونيسم و به موازات عروج راه حل

تشتت، انفراد و پراكندگى  متحد و انترناسيوناليستى كارگران دنيا نيز جاى خود را به

ى نيرومند پيکار براى غلبه بر این وضعيت و برپایى جبهه صفوف داده است. تالش

ى هاى مهم قدرت گيرى كمونيسم طبقهشرط انترناسيوناليستى، یکى دیگر از پيش

 كارگر در جهان است.   

اول این  بخشدر انتهاى  توانيم به سئوال خویشى این توضيحات، مىبه دنبال همه

مقاله باز گردیم. چرا با وجود بالفعل بودن سوسياليسم، با وجود فراهم بودن كل شرایط 

الزم براى لغو كار مزدورى در دنيا، با وجود این  توليدى و تکنيکى و اقتصادى و عينى

در  ترین جنبشریشه دار و درونى یا ریشه دارترین و درونى كه كمونيسم یك جنبش
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ها مشعل پيکار توده هاى كارگر ى اینى كارگر است، آرى چرا با وجود همههدرون طبق

سوزد؟ و اى با فروغ كافى نمىجهان براى برچيدن بساط بردگى مزدى در هيچ گوشه

ى دنياى آكنده تر این كه، براى پرفروغ ساختن این مشعل در چهارگوشهسئوال اساسى

 کار كرد؟ از دود و دم و تعفن سرمایه دارى باید چ

آن چه گفته شد، هر چند سخت دست و پا شکسته، تالشى براى جستجوى پاسخ همين 

ى ى توليد و مناسبات كاپيتاليستى را در همهسئواالت بود. باید نقد كمونيستى شيوه

كارگرى جهانى مبدل  خون جنبش سطوح و به طور جامع االطراف به سيستم گردش

ى كارگر در مقابل عينيت موجود سوسياليستى طبقهساخت. باید بدیل زنده و شفاف 

ى دنيا كرد. باید در همين كاپيتاليستى را موضوع مبارزات جارى كارگران در هر گوشه

هاى بورژوایى پيرامون سوسياليسم، قدرت ره گذر تمامى ادراكات و راه حل پردازى

همه و همه را آماج ، این جنبش شکللغو كار مزدورى، سازمان یابى و ت سياسى، جنبش

ى كارگر به كمونيسم طبقه نقد كمونيستى قرار داد. باید راهى را رفت، كه با پيمودنش

هاى زنده، داراى بدیل عاجل سوسياليستى، با مطالبات و راه حل صورت یك جنبش

ى كمونيستى با تمامى قدرت براى تغيير وضعيت موجود و برچيدن لحظه به لحظه

 تازد.   به پيشبساط كار مزدورى 

 منابع: 

1- Vنrlden i siffror, Lars Eriksson   

2- En vنrld i siffror, Urban Folkebarnet 

3-  Sveriges Statistiska لrsbok 9991, SCB 

  ، ماركس«مانىدئولوژى آلای» -4

  ، ماركس«نقد اقتصاد سياسى» -5

  و انگلس ، ماركس«مانيفست كمونيست» -6
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 2002دسامبر                          و تحزب   جنبشكمونيسم، 

 

بحث حزب، اتحادیه، شورا و شرط و شروط سازمانيابى وسيع توده هاى كارگر، شأن 

نزول حرمت و مشروعيت هر كدام از این تشکل یابى ها، تمایزات آنها از هم یا فراوان 

وره هاى طوالنى، مباحث و جنگ و جدلهاى نظرى دیگر در همين قلمرو، در طول د

مشغول داشته  طبقه كارگر را به خود وسيعى از محافل چپ یا فعالين جنبش بخش

است. این مباحثات در بسيارى موارد از دنياى واقعيت سخت فاصله گرفته و هر چه 

بيشتر و بيشتر خصلت اسکوالستيك یافته است. چرا چنين است؟ پایه هاى مادى این 

ى ها چه بوده و چيست؟ و باالخره با این مجادالت چه باید دیالوگها یا صف و صف كش

كرد؟ همه و همه موضوعات قابل بحثى هستند اما درجه اعتبار همه این بحثها فقط تا 

ى براى سازمانيابى و عملى روشن و كار جستجوى راه حلجائى است كه  دست اندر

حاضر از این منظر به  باشند. مقاله یبردگى مزد طبقه كارگر عليه اساس تحزب جنبش

صحنه جدال خيره مى شود و در پيچ و خم این نگاه قبل از هر چيز به تار و پود واقعى 

مسأله چشم می دوزد. از اینجا آغاز مى كنيم كه كمونيسم لغو كار مزدى امر تحزب و 

به ستاد  تشکل توده هاى كارگر را چگونه مى بيند. همزمان و در متن همين كنکاش

رایشات مختلف كمونيسم و سوسياليسم بورژوائى سر خواهيم زد تا مسير مشترك گ

تحزب و سازمانيابى را به  هانکشاف درونمایه طبقاتى افقها و راه حلهاى آنان بسوى پدید

 شروع مى كنيم.  دقت ژرفکاوى نمائيم. بحث را با نقل مطلبى از ماركس

گر كرد. سلطه سرمایه موقعيت و مناسبات اقتصادى ابتدا توده مردم را مبدل به كار"

منافع مشتركى را براى این توده بوجود آورد. به این ترتيب این توده فعاًل یك طبقه 

هنوز یك طبقه نيست، این توده طى مبارزه اى  مخالف سرمایه است ولـى براى خودش

كه ما فقط به چندین مرحله آن اشاره كردیم متحد مى شود و خود را بصورت یك 

انسجام  مى بخشد و منافعى كه او از آن دفاع مى كند، منافع طبقاتى مى شوند. طبقه 
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، فقر فلسفه، )ماركس  "البته مبارزه طبقه اى عليه طبقه دیگر، یك مبارزه سياسى است

 ( 168 ترجمه فارسى ص

از هر چيز توجه به خميرمایه مادى متدولوژى طبقاتى  هدف از نقل این عبارت بيش

اتحاد و تشکل یا متحزب شدن طبقه كارگر است. او بر  هرابطه با پدیددر  ماركس

موقعيت و منافع مشترك توده هاى عظيم كارگر انگشت مى گذارد،  توده هائى كه در 

یك طبقه مخالف سرمایه دارى را تشکيل مى دهند، از نظر  هستى اجتماعى خویش

قطه شروع تاریخى تصادم خود با نيروى كار در آغاز و در ن هكثير فروشند هوى این تود

سرمایه و سرمایه داران هنوز یك طبقه براى خود نيستند، به بيان دیگر طبقه اى آگاه 

نمى باشند، اما آنان در جریان پيکار بصورت  به آلترناتيو و بدیل معين طبقاتى خویش

عليه طبقه طبقه اى  هخود عليه سرمایه را به مبارز هیك طبقه انسجام مى یابند و مبارز

سلطه سرمایه، مبارزه اى متشکل  دیگر، مبارزه اى  جامع االطراف و سياسى عليه اساس

توسعه مى  براى تغيير كل عينيت موجود و استقرار بدیل طبقاتى و كمونيستى خویش

 دهند. 

سياسى  هيچ اشاره اى به تفکيك ميان قلمرو پيکار اقتصادى و اعتراض در سخن ماركس

ست. هيچ گفتگوى خاصى از حزب و اتحادیه یا دسته بندى مبارزات كارگران در ميان ني

در ظرفهاى تشکيالتى متمایز و مجزا مطرح نشده است. نه از تکه پاره كردن كارگران 

به صنف و رسته و هدایت آنها به تشکالت صنفى حرفى و نه از خط و خط كشى ميان 

صادى روزانه بحثى است. بُنمایه كالم داربست پيکار كمونيستى و سازمان مبارزات اقت

وسيع بردگان مزدى سرمایه  هیك سخن بسيار صاف و ساده و عریان و واقعى است. تود

یا جنگ و ستيز آنها عليه  دارى یك نيروى عظيم مخالف سرمایه اند و رویکرد اعتراض

آشنا استثمار كاپيتاليستى در گرو متحد شدن آنها بصورت یك طبقه آگاه اجتماعى و 

درآمد همين عبارت باال به  در پيش به افقها و راه حلهاى شفاف طبقاتى است. ماركس

این نکته اشاره مى كند كه كارگران در آستانه نضج و تکوین تاریخى پيکار خود، به 
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تشکيل اتحادیه هائى همت گماردند اما این اتحادیه ها همه جا در پرتو مبارزات سياسى 

و نه چندان دیر خود را در یك حزب سياسى نيرومند متحد و  كارگران شکل گرفتند

سياسى كارگران  هچارتيستى را بعنوان نمودى از وحدت مبارز متشکل یافتند. او جنبش

رویکرد طبقه  با اعتراضات اقتصادى توده هاى كارگر و مبين خصلت درونى و خودجوش

عليه سرمایه در یك ظرف  كارگر به سازمان دادن اشکال مختلف جنگ و ستيز طبقاتى

را نمونه اى از تحزب توده هاى  این جنبش واحد سياسى و طبقاتى نام مى برد. ماركس

در آن روزگار تاریخى معين و در آن سطح نازل از قوام سياسى، آگاهى  كارگر انگليس

 ضد كاپيتاليستى كارگران قلمداد مى كند.  طبقاتى و تندنس

پيرامون اتحاد، تحزب و  تها و گفتگوهاى ماركسمهم تمامى قضاو یك شاخص

و تحزب از یکسو  سازمانيابى طبقه كارگر پافشارى مبرم او بر رابطه درونى ميان جنبش

كارگران در جریان  هو مبارز و پيوستگى ارگانيك وطبيعى قلمروهاى گوناگون اعتراض

مونيسم حائز اهميت این تحزب است. این پيوندها و مفصلبندى ها در روایت ماركسى ك

 بسيار اساسى هستند و در پایه اى ترین سطح از چند مؤلفه بنيادى زیر متأثرند: 

تمامى اشکال مختلف پيکار توده هاى كارگر عليه وضعيت موجود كار و حيات  .1

واحد را تشکيل مى دهند، به این  وجوه متحد و ارگانيك یك جنبش اجتماعى خویش

ه استثمار و كليه اشکال بيحقوقى، ستمکشى و مشقات زندگى دليل بسيار ساده كه هم

مردم كارگر و فرودست دنيا از یك جا و یك منبع سرچشمه مى گيرد. كمى دستمزد 

ميزان كار الزم به  روزانه كارگران با هدف كاهش كارگر فشار صاحب سرمایه بر معاش

تاتورى، زندان، شکنجه و نرخ سود سرمایه است. خفقان، دیک نفع كار اضافى و افزایش

اعدام نيز اقدام سياسى دولت سرمایه در دفاع از كيان سرمایه دارى و تضمين شرائط 

بازتوليد و خودگسترى كل سرمایه اجتماعى است. محروميت كارگر از امکانات آموزشى، 

مندان و هر نوع رفاه همگانى درمان، مسکن، مهد كودك، خانه سالبهداشت، دارو و 

توليد  هافزائى سرمایه و كاركرد مکانيسم هاى درونى شيو تقيم پروسه ارزشمس كُنش
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 كاپيتاليستى براى تنزل سهم كارگر از حاصل كار او بنفع باالبردن نرخ اضافه ارزش

سرمایه است. كارگر از آزادى و حقوق اوليه انسانى، از هر نوع دخالت در سرنوشت توليد 

قواى جسمى و روحى خود، از هر گونه حضور  پرورشو كار خود، از فراغت الزم براى 

مستقل اجتماعى و طبقاتى در برنامه ریزى امور جامعه محروم است زیرا دستيابى طبقه 

حيات كاپيتاليسم را تهدید مى كند و در نخستين گام كفه  هبه این حقوق شيراز اش

مذهب و قيود سود سرمایه را به نفع بهبود زندگى وى سبك مى سازد. فشار بختك 

عهد عتيق در جامعه اى اشباع از صنعت مدرن و تکنولوژى انفرماتيك بر سينه كارگر 

سود  كند زیرا كه سرمایه از این قيود و قوانين عصر جاهلـى به نفع افزایش سنگينى می

و بازتوليد پروسه انباشت بهره مى جوید و الجرم بر حفظ و حراست آنها اصرار مى ورزد. 

ميهن و ناسيوناليسم راه عروج توده هاى كارگر به عرشه پيکار  سدفا هاسطور

انترناسيوناليستى، انسان محورى و طبقاتى را مين گذارى مى كند زیرا كه سرمایه با 

توسل به تمامى ترفندها زهرابه توهم ناسيوناليستى را در ساختار حيات فکرى و فرهنگ 

نهادهاى حقوقى، قراردادهاى مکتوب و اجتماعى جامعه توليد و بازتوليد مى نماید. 

نامکتوب مدنى، سنن، اخالق، ارزشها و باورهائى كه از نابرابریهاى گوناگون اجتماعى، 

همه اشکال دیگر  تبعيضات جنسى و قومى، ستمکشيها، جنایتها، تحقيرشدن ها و

و انسان ستيزى در همه عرصه هاى حيات اجتماعى بشر حراست مى كنند همه  توحش

 همکانيسمها و راهبردهاى مؤثر مورد استفاد مه یا فرارسته رابطه سرمایه اند و یا نقشو ه

نظام كاپيتاليستى براى تحکيم طوق بردگى مزدى بر زندگى طبقه كارگر را تشکيل مى 

كارگر مبارزه عليه استثمار، بيحقوقيها، نابرابریها و جنایاتى است كه ریشه  هدهند. مبارز

قرار دارد. این مبارزه اگر دچار انشقاق شود، اگر به مجراى  همه آنها در یکجا

صورتبندیهاى مختلف اقتصادى یا سياسى، رفرميستى یا انقالبى، صنفى یا طبقاتى، 

دموكراتيك یا كمونيستى و... یله شود به مبارزه اى دست و پا شکسته، فاقد انسجام 

 ى شود. طبقاتى و فاقد مانيفست و بدیل مستقل اجتماعى تبدیل م
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كمونيسم لغو كار مزدى برخالف روایت بورژوائى كمونيسم كه بعداً بدان خواهيم 

طبقه كارگر را بر درونمایه مشترك وجوه  نمو و بالندگى خود در جنبش هپرداخت شالود

دستمزد،  و پيکار توده هاى كارگر استوار مى كند. اعتصاب براى افزایش مختلف اعتراض

اى سياسى، جنگ و ستيز براى گرفتن امکانات رفاهى، مطالبه مسکن مبارزه براى آزادیه

قوا با هدف تسخير قدرت  رایگان، تدارك و آرایش و بهداشت و دارو و درمان و آموزش

سياسى و... را از محور اساسى پيکار عليه كار مزدورى جدا نمى سازد و هيچکدام یا 

ین پيکار سراسرى، متحد و جامع هيچ بخشى از این مبارزات و اعتراضات را جایگز

طبقه اى  ،كارگر نمى كند. در اینجا، در منظر كمونيسم ماركسى هاالطراف طبقاتى تود

، عليه شرائطى كه پایه مادى و اقتصادى عليه كل وضعيت موجود كار و زندگى خویش

توليد سرمایه دارى، عليه نظم توليدى و سياسى سرمایه،  هاین وضعيت است، عليه شيو

عليه دولت سرمایه دارى و قوانين و قراردادهاى حقوقى سرمایه، عليه مدنيت سراسر 

كاپيتاليسم، عليه برنامه ریزى انسان ستيز كار و توليد كاپيتاليستى عليه تمامى  توحش

كاركردها و رویکردهاى نظام سرمایه دارى، عليه همه اینها بطور ارگانيك مبارزه مى 

مى رود یا  ز این ميادین چه گامهائى بر مى دارد، تا كجا پيشكند. اینکه در هر كدام ا

كند یا نمى كند؟ همه و همه به ميزان توان و  نمى رود؟ چه موفقيت هائى كسب می

 هوى بستگى دارد، اما هيچ قرار و ضابطه و اصل و تبصره اى به او اجاز ظرفيت تعرض

كه هر چه كارگران آگاهتر  تفکيك این عرصه هاى جنگ و ستيز را نمى دهد. پيداست

و متحدتر باشند، هر چه نيرومندتر خود را سازمان داده باشند، هر چه بورژوازى در 

موقعيت ضعيف ترى باشد و از همه مهمتر و اساسى تر هر چه كارگران با بدیل طبقاتى 

ميختگى و ادر مقابل سرمایه دارى آشناتر باشند به همان اندازه نيز هم خویش

وجوه مختلف پيکار آنها عليه سرمایه برجسته تر و مستحکم تر خواهد بود.  یکپارچکى

و آگاهى كارگران نازلتر  این قضيه نيز كامالً صادق است. هر چه سطح دانش عکس

قواى طبقه كارگر در مقابل بورژوازى ضعيف تر و فرسوده تر  باشد، هر اندازه كه آرایش
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رهنمودها و راهبردهاى بورژوائى متوهم تر  باشد، هر چه توده هاى كارگر نسبت به

كارگرى از راه حل كنکرت كمونيستى  باشند و از همه محورى تر و مهمتر هر چه جنبش

و طبقاتى خود دورتر باشد مفصلبندى ميان حوزه هاى مختلف مبارزات طبقه كارگر 

روى  در پيشنيز عليل تر و فلج تر خواهد بود. كارگرى كه افقى فراتر از سرمایه دارى 

خود رؤیت نمى كند، كارگرى كه به دموكراسى دخيل مى بندد، انسان مزدبگيرى كه 

نيست و باالخره  قادر به تعمق سرنوشت كار و حاصل توليد توده هاى طبقه خویش

پرولتاریائى كه نمى تواند در كوه و در و دشت و دریاى محروميت ها، نابرابریها، 

همه جا دست جنایت سرمایه را از آستين بيرون  ر زندگى اشنابسامانيها و نکبت و ادبا

ببيند، طبيعتًا مبارزات، اعتراضات، ابراز نارضائيها و جنگ و جدلهاى وى عليه وضعيت 

افتد. طبقه كارگر ی نم حاضر نيز بر پاشنه یك محور سراسرى پيکار طبقاتى به چرخش

راه مبارزات خود مى كند، به درست به ميزانى كه راه حل عاجل كمونيستى را چراغ 

را نيز حول این محور اساسى جدال  همان ميزان حوزه هاى مختلف و متمایز پيکارش

و آگاهانه  لغو كار مزدى نماد صف آرائى متحد، معترض با هم همگن مى سازد. جنبش

كارگران در تمامى عرصه هاى حيات اجتماعى در مقابل نظام سرمایه دارى است، 

كيفرخواست كمونيستى عليه كار مزدورى و آگاه به این واقعيت  در تابش جنبشى است

م جارى يت ها، خفت ها، ستمکشى ها و مظالكه ریشه همه دردها، گرسنگيها، محروم

توليد سرمایه دارى نهفته است. در اینجا بدیل حى و حاضر  هدنيا در وجود شيو

اسى اتصال همه عرصه هاى كمونيستى طبقه كارگر براى لغو بردگى مزدى محور اس

ستيز طبقاتى است. كارگر در اینجا با سر بيدار طبقاتى خود وارد ميدان مبارزه براى 

از مهد كودك و امکانات  تغيير وضعيت موجود مى گردد. ميان محروميت كودكش

به كار، حقارت و بى حقوقى اجتماعى مضاعف  تحصيلـى دلخواه، اجبار فرزند خردسالش

الت غيرانسانى جارى در درون ساختار خانواده، معزول بودن از هر گونه ، معادزنش

دخالتگرى سياسى و اجتماعى، اسارت همه سویه كارگران و فرودستان جامعه در ورطه 
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و همه استثمارشوندگان از بهداشت و درمان،  خفقان و دیکتاتورى، بى  بهرگى خویش

 ر، آرى ميان همه اینها از یکسو و اساستوده هاى كارگ هبيکارى و فقر و آوارگى گسترد

نيروى كار در سوى دیگر، ميان  هبه مثابه فروشند موجودیت حقوقى و اجتماعى خویش

توليد سرمایه دارى رابطه درونى و اینهمانى مى بيند. او عليه  ههمه اینها و وجود شيو

ز همه جا همه این پدیده هاى ضد انسانى وارد ستيز مى شود و در جریان این ستي

موجودیت نظام سرمایه دارى و كار مزدى را به مثابه ریشه واقعى تمامى محروميتها، 

 ستمکشى ها و مفاسد اجتماعى آماج حمله قرار مى دهد.         

از ميان برداشتن نظام سرمایه دارى و پایان دادن به كار مزدورى نيازمند وجود . 2

رژوازى قادر به برپائى كمونيسم یا سازمان جنبشى است كه به دنبال سرنگونى دولت بو

نيروى  شورائى كار و مدنيت كمونيستى باشد. این امر یعنى محو رابطه خرید و فروش

كار و تحول كمونيستى اقتصاد بنوبه خود در گرو حضور خالق، مؤثر و سراسرى توده 

نامه ریزى توليد هاى طبقه كارگر یا به زبان مناسبتر آن دوران، توده هاى شهروند، در بر

و كار اجتماعى، در سياستگذاریها و در رتق و فتق كليه امور مربوط به حوزه هاى مختلف 

شرط ضرورى و حياتى تحقق این هدف متحد بودن  زیست همگانى انسانهاست. پيش

سراسرى حول بدیل كمونيستى اقتصاد،  كارگران بصورت یك طبقه در یك جنبش

است كه مى تواند قدرت سياسى  و فقط این جنبش نبشسياست و مدنيت است. این ج

گذارده و اعمال كند.  نمایشه و طبقاتى پرولتاریا در روزهاى بعد از پيروزى انقالب را ب

جایگزینى جامعه سرمایه دارى با جامعه كمونيستى مطلقاً در ظرفيت یك دولت انقالبى 

راء توده هاى طبقه كارگر باالى سر جامعه، دولتى متشکل از یك حزب كارگرى ماو

نيست. اینکه چنين دولتى مركب از صادق ترین كمونيستها باشد، اینکه دولت مذكور 

از حداكثر محبوبيت و مطلوبيت در ميان همه كارگران برخوردار باشد، بهيچوجه مشکل 

جدا نباشد، اگر  قضيه را بر طرف نمى نماید. اگر قرار است كارگر از محصول كارش

نيروى كار خود نباشد، باید كه در برنامه ریزى توليد و كار اجتماعى  هو فروشندبناست ا
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حضور مستقيم و مؤثر پيدا كند.  و در سياستگذارى كليه امور همگانى جامعه خویش

ساختمان  این حرف كه كارگران نخست قدرت سياسى را بدست مى گيرند و سپس

قائم  ن نيست كه یك حزب سياسى در نقشاصالً ای كمونيسم را بنياد مى كنند معنایش

مقام طبقه كارگر و از طریق جلب اعتماد توده هاى طبقه مى تواند جانشين سازمان 

م وده هاى وسيع  كارگر شود. در عالشورائى كار و مدنيت كمونيستىِ متشکل از آحاد ت

منحل نيروى كار نيستند كه در پروسه كار و توليد اجتماعى  هواقع افرادى فروشند

نباشند، حاصل كار آنها خارج از حيطه دخالتگرى نافذ اجتماعى شان برنامه ریزى نشود 

 هو این حاصل كار یا برنامه ریزىِ محصول كار نسبت به زندگى، نيازها، انتظارات و اراد

آنها وجود خارجى پيدا نکند. اما پرولتاریا براى كسب این موقعيت یا در واقع براى احراز 

سراسرى لغو كار مزدى بطور  در بطن یك جنبش باید از پيش اى این نقششرائط ایف

آگاهان سياسى خود، حضور یافته و متحد شده باشد.  گسترده و نه فقط در مقياس

طبقاتى خود را از همه سو شقه شقه  طبقه كارگرى كه موجودیت اجتماعى و جنبش

 شى نمى گردد. تجزیه كردن جنبشكرده باشد مسلماً قادر به احراز چنين موقعيت و نق

صنفى و سياسى، دموكراتيك و سوسياليستى، رفرميستى و انقالبى  كارگرى به جنبش

خلع سالح جامع االطراف طبقه كارگر در  یا سندیکائى و حزبى و نظائر اینها معنایش

ى كارگرى از ظرفيت تدارك برا كارزار عليه سرمایه دارى، تهى كردن تام و تمام جنبش

انقالب كمونيستى و هل دادن توده هاى كارگر به سياهچال جاودانه دیدن نظام بردگى 

افکار، ایدئولوژیها، افق  همزدى است. طبقه كارگرى كه از زمين و آسمان در محاصر

توليد  هشرطهاى ضرورى بازتوليد شيو بافيها، فرهنگ و توهم پردازیهاى منبعث از پيش

مبارزات صنفى و اتحادیه  ن و فرو ماندن در طول و عرضسرمایه دارى است با فرو شد

براى تغيير وضعيت موجود را پى نمى  اى و قانونى مسلماً مسير اتحاد طبقاتى خویش

كمونيست این طبقه با داشتن یك سکت سياسى  فعاالنگيرد. درست به همان گونه كه 

 ازى طبقه خویشسراسرى كارگران هيچ كمکى به تجهيز و آماده س منفك از جنبش
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براى برچيدن بنيادهاى اقتصادى و اجتماعى كار مزدورى نمى نمایند. دولت بورژوازى 

اتحادیه اى یا حتى بطور كامل  مى تواند توسط توده هاى كارگر سازمان یافته در جنبش

ون در شرائط تعميق نارضائى يفاقد سازمان، سرنگون شود. یك حزب سياسى اپوزیس

و احزاب رسمى بورژوائى مى تواند با جلب حمایت اتحادیه هاى حاوى  كارگران از دولت

اعتراضات جارى كارگران قدرت را بدست گيرد. این حزب مى تواند تمامى گفته ها 

و غليان كمونيسم ستائى  را با نام كمونيسم آغاز و با جوش شعارها، رویکردها و اقداماتش

ین راستا انجام گيرد، اما انقالب كمونيستى و برد، مى تواند خيلـى كارها در ا به پيش

محو كار مزدورى تنها و تنها كار پرولتاریائى است كه در خارج از مدار تقسيم بندیهاى 

سراسرى  صنفى و سياسى، دموكراتيك و كمونيستى و مشابه اینها در یك جنبش

نامه ریزى اجتماعى و طبقاتى حول بدیل معين و متعين كمونيستى، حول آلترناتيو بر

كمونيستى كار و توليد و زیست اجتماعى متحد شده باشد. اینکه در گذار تندپيچهاى 

تاریخى و در آن زمان كه ميليونها كارگر عاصى از استثمار و ستمکشى با هدف  حساس

گذارند، تا می تغيير وضعيت موجود پا به ميدان مصاف براى تعيين سرنوشت خویش

شد یا نخواهند شد، موضوعى است كه بيشتر از هر چيز به چه اندازه موفق خواهند 

كارگران با محور  همين مؤلفه یعنى به درجه پيوند و آميختگى اشکال مختلف اعتراض

بردگى مزدى بستگى دارد. اگر كارگران پروسه مبارزات خود  پيکار مستقيم عليه اساس

ماالً شکست بخورند اما در را اینگونه پى گرفته باشند ممکن است پيروز شوند یا احت

را در كالف سردرگم تقسيم  غير این صورت، آنگاه كه نيروى پيکار طبقاتى خویش

بافيهاى حزبى و سندیکاليستى، دموكراتيك و سوسياليستى و ... یله كرده باشند شکست 

 تنها سرنوشت پروسه جدال خواهد بود.  

وى  هودن و گریزناپذیرى مبارزاستثمار شوندگى طبقه كارگر، صرف طبيعى ب نفس .3

توده هاى كارگر در مبارزه یا حتى مجرد  همشاركت گسترد عليه سرمایه دارى، نفس

متشکل شدن و متحزب شدن كارگران براى مبارزه، هيچکدام و یا حتى بطور مركب، 
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كشند. ی نم نيروى واقعى پيکار این طبقه در مقابل سرمایه دارى را به صحنه نمایش

قعى طبقه كارگر در كمونيسم وى نهفته است. كارگران مى توانند چرخ توليد قدرت وا

را از حركت فرو اندازند، مى توانند نظم سياسى سرمایه را بر هم ریزند، مى توانند كل 

در همه  كشند اما به آتش انقالب خویش جامعه كاپپيتاليستى را در شعله هاى سركش

 حل كمونيستى نه فقط بازگشت به بازار فروش این حاالت بدون مسلح بودن به راه

براى حراست از پایشان خواهد بود كه حتى هيچ تضمينى  نيروى كار تنها راه پيش

این مسأله  .نيز نخواهند داشت ى معيشتى و رفاهى مبارزات خویشدستاوردهاى احتمال

دارد. كارگران در طبقاتى پرولتاریا مصداق واقعى  هدر مورد تمامى فراز و فرودهاى مبارز

هر شرائطى به ميزانى مى توانند انتظارات خود را بر بورژوازى تحميل نمایند كه قادر 

قدرت طبقه خود باشند. این قدرت در اعتصاب، خواباندن چرخ توليد و فلج  به نمایش

كند اما مادام كه فروغ برپائى می و مؤثر رخ كردن پروسه بازتوليد سرمایه خيلـى ملموس

جامعه آزاد از قيد بردگى مزدى بر پروسه اِعمال آن نمى تابد سخت آسيب پذیر و  یك

تئورى اگر رادیکال باشد به یك نيروى "كه:  شکننده ظاهر مى شود. این سخن ماركس

اساسًا  "مادى مبدل مى شود و رادیکال بودن تئورى در گرو انگشت نهادن بر ریشه است

جا موضوعيت دارد. كمونيسم متضمن نقد ریشه اى  از هر مورد دیگر در همين و بيش

كار مزدورى است. طبقه كارگر با سالح این نقد ریشه اى و طبقاتى تمامى قدرت واقعى 

را بصورت پرورده وارد عرصه مصاف با  نهفته در موجودیت تاریخى و اجتماعى خویش

 هاى سير روزمركارگرى به همان اندازه كه كمونيسم را محتو سرمایه مى كند. جنبش

خود نموده باشد به همان ميزان در مقابل سرمایه نيرومندتر و پرزورتر است. كمونيسم 

اصالً قرار نيست بطور مبادا و در یك قران سعدین سياسى در زندگى كارگران ظهور 

در یك  نماید. قرار نيست از درون كيفرخواست، مواضع و نظریه پردازى  عده اى خاص

و براى روز سرنوشت به یارى كارگران بشتابد. این سالح باید در همه  شرائط استثنائى

جا، در تمامى مراحل ستيز و در همه ميادین جدال عليه بورژوازى همراه كارگر باشد. 
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براى داشتن  به كمى دستمزد، در عصيان عليه شرائط بد كار، در خيزش در اعتراض

حقوق مدنى، در پيکار براى بهداشت مسکن، در جنگ براى گرفتن آزادیهاى سياسى و 

و دارو و درمان، در هجوم براى داشتن امکانات آموزشى، در مبارزه براى رفع نابرابرى 

ميان زن و مرد و در هر كجاى دیگر اگر پاى كمونيسم و نقد كمونيستى سرمایه دارى 

ر بررسى كارگران سخت ابتر و بدون پشتوانه خواهد بود. د هدر ميان نياید قدرت مبارز

كارگرى جهانى به دوره اى بر مى خوریم كه كارگران برخى  سرگذشت تاریخى جنبش

كشورها به مراتب بيشتر از دوره هاى قبل یا بعد بورژوازى را از جبهه مقاومت ارتجاعى 

و ضدانسانى خود به عقب رانده اند. طبقه كارگر این جوامع به یمن نتایج حاصل از 

نستند برخى امکانات معيشتى، رفاهى و حقوق مدنى و سياسى را مبارزات این سالها توا

 از چنگال دشمن طبقاتى خارج سازند. بارزترین و اساسى ترین ویژگى این دوره تابش

پرتو اثيرى انقالب اكتبر بر صحنه پيکار پرولتاریا و بورژوازى در این كشورها بوده است. 

اى غربى به پاره اى مطالبات رفاهى در بسيار نادرست است اگر دستيابى كارگران اروپ

آن سالها را مدیون فوق سود امپریاليستى بورژوازى یا فقط دخالتگرى مؤثر سوسيال 

تاریخى مذكور كمونيسم لغو كار مزدى  هدموكراسى بدانيم. پيداست كه در طول دور

جریان غالب حاضر در محتواى مبارزات جارى كارگران این كشورها نبوده است اما 

كفه توازن قوا را به نفع  - با همه مستعجل بودن و زودگذر بودنش -رخداد عظيم اكتبر 

كارگرى جهانى و از جمله كارگران اروپایى غربى بطور مؤثر سنگين ساخته بود.  جنبش

شعاع اكتبر توان آن را مى یافت كه سنگرهائى را ولو موقتى و  كارگر اروپائى در تابش

ژوازى خارج سازد. نظام سرمایه دارى در آن روزگار تاریخى با نگاه ناپایدار از دست بور

به آنچه كه در روسيه رخ داده بود همه جا سایه مرگ را بر سينه خود سنگين مى دید 

و درست براى خالصى از مرگ حاضر بود كه به تب رضایت دهد. انقالب اكتبر حتى در 

تى در ساختار اقتصاد و نظم قادر به تحقق هيچ تحول سوسياليس سرزمين وقوعش

اجتماعى جامعه نشده بود اما با همه اینها سرمایه جهانى را عماًل و بطور كاماًل زنده با 
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ساخت كه می خطر كمونيسم روبرو ساخته بود. این امر طبقه بورژوازى اروپا را ناگزیر

الم ميان خطر توفان جنبشهاى كمونيستى كارگرى از یکسو و چشم پوشى از برخى اق

ملل اول كارگرى نيز ما شاهد بين ال اب كند. در سالهاى تأسيسسود، دومى را انتخ

وقوع تأثيراتى از همين نوع در صحنه جدال طبقاتى توده هاى كارگر اروپا با بورژوازى 

افق متحد پيکار  ى كارگران است كه با گشایشيم. در آن ایام نيز انجمن بين المللهست

كارگرى اروپا، همه جا كفه توازن قواى ميان  روى جنبش در پيشطبقاتى عليه سرمایه 

 كارگرى باال مى برد.  كارگران كشورها و بورژوازى را بطور بسيار جدى به نفع جنبش

پرولتاریا براى تغيير وضعيت موجود است.  هكمونيسم نيروى مادى سلسله جنبان مبارز

ى در كشور یا طبقه كارگر بين المللو آن  این سالحى نيست كه طبقه كارگر این كشور

از سر عصبانيت و آشفتگى آن را از انبارهاى پر رطوبت تاریخ بيرون كشد  یك روز خاص

آن بورژوازى را به هالكت رساند. این سالح باید در همه ميادین جنگ  و با نيروى آتش

یعنى تهى و جدل در دستان نيرومند پرولتاریا حمل شود. به زمين گذاشتن این سالح 

كارگرى چند  شدن از قدرت در تمامى عرصه هاى مبارزه، یعنى افتادن به ورطه جنبش

دهه اخير دنيا و از دست دادن تمامى دستاوردهائى كه روزى روزگارى بورژوازى از 

 وقوع انترناسيونال اول ها و اكتبرها از خير دریغ داشت آنها چشم پوشيده بود.  هراس

ند ده هزار نفرى و گاه چند صد هزار نفرى كارگران در ممالك به اعتصابات عظيم چ

هاى اخير تاریخ نگاه كنيد. اعتصاب  همختلف و در رابطه با مطالبات متفاوت در ده

یکسال به درازا كشيد. بالغ بر از  بيش 80در نيمه اول دهه  معدنچيان انگليس

 4متجاوز از  ب خویشكارگر در این اعتصاب شركت نمودند. آنان با اعتصا120000

ضرر و زیان بر بورژوازى بریتانيا تحميل كردند. روز پایان اعتصاب  ميليارد پوند انگليس

معدنچى انگليسى درست در همان موقعيتى از شرائط كار و بيحقوقى قرار داشت  هتود

 كه یکسال قبل به اميد رهائى از آن اعتصاب را آغاز نموده بود.
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كمونيسم به مثابه حلقه اتصال همه اشکال متفاوت  مورد نقشتمامى آنچه كه در . 4

قدرت واقعى كارگران  ى نمایشدر جامعه كاپيتاليستى، نماد عال طبقه كارگر اعتراض

شرط ضرورى احراز توانائى توده هاى  طبقاتى و بعنوان پيش هدر تمامى قلمروهاى مبارز

مان كار و مدنيت كمونيستى گفتيم، كارگر براى جایگزینى نظام سرمایه دارى توسط ساز

كند. می بعينه و با تمام و كمال در مورد فرایند متشکل شدن توده هاى كارگر نيز صدق

 و متناظر با خود را ایجاب ، مقاومت یا جنبشى دقيقاً نوع تشکل خاصهر اعتراض

فشار كند. وقتى كه كارگران در كليه وجوه كار و زندگى و وجود اجتماعى خود از می

اگر كارگران باید در  ،استثمار و بيحقوقى و مظالـم سرمایه دارى رنج مى كشند هچنبر

تمامى ميادین مبارزه عليه وضعيت حاضر و در تمامى عرصه هاى مقاومت و احقاق حق 

قرار دهند، اگر قرار است كارگران به  خود موجودیت نظام كاپيتاليستى را آماج تعرض

نشوند،  رژوازى اسير یك قدرت سياسى جدید باالى سر خویشدنبال سرنگونى دولت بو

اگر همه گفتگوها بر سر آن است كه طبقه كارگر در پى غلبه نظامى بر بورژوازى در 

نيروى كار گرفتار نياید، اگر  ورطه نوع دیگرى از مناسبات اختاپوسى خرید و فروش

تحاد و تشکل توده هاى كارگر پایه هاى ا همه اینها مهم و بطور جدى مورد قبولند، پس

كار مزدى استوار باشد. واقعيت این است كه آویختن  ستيز با اساس هنيز باید بر شيراز

به دار دموكراسى و مبارزات صنفى، طبقه كارگر را از چرخيدن بر ریل واقعى تقابل 

سى دارد و در این صورت نوع سازمانيابى متناظر با دموكرامی طبقاتى با سرمایه باز

كارگرى در ساختار نظم  طلبى و مطالبات صنفى نيز داربستى براى منحل شدن جنبش

 هبطورى كه پيشتر اشاره شد مراود اجتماعى سرمایه دارى است. در آموزشهاى ماركس

طبقه  هدرونى تنگاتنگى ميان امر متشکل شدن و همپيوندى قلمروهاى مختلف مبارز

اقتصادى، سياسى و سایر حوزه هاى نقد  هكه مبارزكارگر وجود دارد. او به همان سياق 

طبقاتى مى بيند،  كارگران عليه وضعيت موجود را وجوه پيوسته یك جنبش و اعتراض

را نيز واحد، مشترك و  بستر شکل گيرى، تمركز، پپيشروى و قدرت گيرى این جنبش



 و تحزب    مونيسم، جنبشك                                                                           64

قه كارگر است عاليترین شکل سازمانيابى طب كند. حزب در نگاه ماركسمی همگن تلقى

از اتحاد و تشکل طبقه و در واقع از تحزب كارگران  نکنيم كه ماركس اما هيچ فراموش

بصورت یك طبقه سخن مى گوید. او حزب را شکل سياسى وجود پرولتاریا ارزیابى مى 

براى  نماید و تصریح مى كند كه پرولتاریاى نامتحزب طبقه اى نه براى خود كه بالعکس

و منجمد در باورها، قيود و پندارهاى برتافته از ملزومات پروسه بازتوليد  سرمایه و مسخ

سرمایه است. در مانيفست كمونيست در توضيح رابطه كمونيستها با طبقه كارگر قبل 

از هر چيز بر این نکته اساسى تأكيد مى شود كه كمونيستها حزب خاصى در برابر دیگر 

نها متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یك احزاب كارگرى نيستند بلکه هدف عاجل آ

طبقه است. نوعى از تشکل كه تجلـى تحزب واقعى توده هاى كارگر است. معناى روشن 

این سخن آنست كه اوالً حزب كارگرى یك سازمان فراگير توده هاى كارگر و نه تجمع 

قه عناصر پيشقراول این طبقه است، ثانياً این سازمان متشکل از توده هاى طب خاص

نيروى كار عليه سرمایه در همه وجوه حيات اجتماعى  هفروشند هكارگر ظرف پيکار تود

لغو كار مزدى  است. ثالثاً و در تکميل این مشخصات اینکه كمونيستها یا فعالين جنبش

جارى كارگران برپاى دارند، همچنانکه محق نيستند  مجاز نيستند حزبى جدا از جنبش

مطالبات صنفى بر سر راه سازمانيابى سراسرى و متحد طبقه  اتحادیه و سازمان خاص

كارگرى آن ایام مربوط مى شود هيچ  و جنبش كارگر سبز كنند. تا آنجا كه به ماركس

 همبارزة اقتصادى و حزب بعنوان سازمان مبارز هسخنى از اتحادیه به مثابه ظرف ویژ

 هوسياليسم و كانون مبارزطبقاتى و سياسى در ميان نيست. اتحادیه ها آموزشگاه س

متحد پرولتاریا براى سرنگونى تماميت جامعه كهنه قلمداد مى شوند، حزب نيز تشکل 

متشکل عليه سرمایه و پایان دادن به كار  هتوده هاى كارگر بعنوان یك طبقه براى مبارز

مزدورى تعریف مى گردد. شيرازه و بنياد بحث در همه جا وحدت طبقه، سازمانيابى 

همه كارگران، پيکار عليه بردگى مزدى در همه قلمروهاى كار و زندگى اجتماعى،  متحد

رفتن بسوى دنيائى فراسوى مرزهاى سرمایه دارى و باالخره حضور فعال و جامع  پيش
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ى براى تحقق عمل ان دادن این جنبشكمونيستى طبقه كارگر در سازم االطراف گرایش

ست در چنين فضائى تشکيل گردید و چنين نوعى اهداف آن است. انترناسيونال اول در

ى در دستور كار خود ى كارگر كشورها را در سطح بين المللاز تحزب و تشکل توده ها

قرار داد. قرارها، پایه ها و درونمایه فراخوان انترناسيونال بر نفى و طرد تکه پاره كردن 

ك و يتدموكرا قاتى، اقتصادى و سياسى یاكارگرى به شعبات صنفى و طب جنبش

اساسنامه انترناسيونال حتى  كمونيستى، اصالح طلبانه و انقالبى و نظائر اینها استوار بود.

وحدت جهانى پرولتاریا را نيز  هتحزب گسيخته و گسسته كارگران كشورها از زنجير

ملل اول در تنظيم اساسنامه بين ال ماركسكارگرى تلقى مى نمود.  پاشنه آشيل جنبش

كارگرى  أكيد بر مسأله لغو كار مزدى بعنوان هدف اساسى و بالواسطه جنبشاز ت پس

جهانى ضمن تصریح سترونى و بى نتيجه ماندن تمامى تالشهاى پيشين، فقدان 

همبستگى كارگران عرصه هاى مختلف كار و توليد در یك كشور و متحد نبودن طبقه 

م این بى نتيجه ماندنها و كارگر كشورها در یك پيکار واحد طبقاتى را یك علت مه

 كند. شکستها قلمداد می

از آنجا كه رهائى طبقه كارگر مى بایستى بدست خود كارگران انجام گيرد....، از آنجا "

كه كنترل اقتصادى كارگران توسط دارندگان ابزار كار اساسى ترین علت بردگى در 

سى است... از آنجا تمامى اشکال یعنى فالكت اجتماعى، تنزل معنوى و وابستگى سيا

سياسى مى بایستى  كه رهائى اقتصادى طبقه كارگر هدف بزرگى است كه تمامى جنبش

هائى كه به این هدف منتهى مى شود تا كنون  تابع آن باشد..... از آنجا كه تمامى تالش

با شکست روبرو شده و فاقد همبستگى كارگران حرفه هاى گوناگون در یك كشور و 

ه بين طبقات كارگر كشورهاى گوناگون بوده است.... از آنجا كه ... بنا بر اتحاد برادران

بولتن اسناد و منابع )  "شده است ى كارگران تأسيسمجمع بين الملل ،تمامى این دالئل

  (مربوط به مباحث اساسنامه
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عبارات باال پایه اى ترین و محورى ترین ویژگيهاى یك حزب واقعى كارگرى را بطور 

ریح فرموله مى نماید. موكول بودن و محول بودن امر رهائى طبقه كارگر بدست بسيار ص

خود طبقه كارگر، نهفته بودن ریشه كليه فالكتها و مصيبتهاى اقتصادى، بى حقوقى 

هاى سياسى و سيه روزیهاى اجتماعى كارگران در نظام سرمایه دارى، اهميت رهائى 

سياسى از این مهم، ورشکستگى  شاقتصادى كارگران و ضرورت تبعيت تمامى جنب

اتحاد و همپيوندى همه صور  هفعاليتهاى پراكنده و اهميت شایان و كاماًل فوق العاد

لغو كار مزدى، آرى درست همين  و پيکار طبقه كارگر حول محور جنبش اعتراض

حيات سازمانيابى و تحزب طبقه  هشروط و مؤلفه هاى اساسى هستند كه باید در شيراز

 حزبى كه ظرف طغيان و هدایت جنبشتر حضور شفاف و قددرتمند داشته باشند. كارگ

توده هاى كارگر عليه تمامى وجوه استثمار، ستم و بى حقوقى كاپيتاليستى نيست، 

حزبى كه توده هاى طبقه كارگر را براى برپائى سازمان شورائى كار و مدنيت كمونيستى ت

نقد كمونيستى سرمایه دارى را به آگاهى  حزبى كهتخود متشکل و متحد نمى سازد، 

كارگران و به نيروى مادى پيکار پرولتاریا عليه سرمایه بسط نمى دهد مسلماً هيچ نشانى 

حزب كارگرى و كمونيستى ندارد. درست به همين سياق موعظه كردن كارگران تاز یك 

له نمودن به منزلت و ضرورت تشکلهاى صنفى یا اتحادیه اى، ریخته گرى كردن و مث

براى  كارگرى در قالبهاى صنفى، سياسى، دموكراتيك و سوسياليستى و...  تالش جنبش

ساختن حزب بدون كارگران و اتحادیه هاى بدون كمونيسم لغو كار مزدى، لجبازى بر 

كمونيستى به حزب ایزوله، سکت گونه غير اجتماعى  همبارز بدعتهاى منحط اختصاص

وسيع توده اى كارگران به مبارزات صنفى و... همه و همه  و بسنده دانستن كار جنبش

ضربات كوبنده اى است كه از سوى دشمنان دانا و بيشتر از آنها دوستان نادان بر پيکر 

 كارگرى وارد مى گردد.            سازمانيابى و تحزب واقعى طبقاتى جنبش
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 شورائى و تحزب كمونيستى   كارگران جنبش

ند فشرده و دست و پا شکسته از منطق درونى پيوند عرصه هاى مختلف تا اینجا هر چ

مبارزات كارگران باهم، از كمونيسم بعنوان نيروى سلسله جنبان قدرت راستين طبقاتى 

توده هاى كارگر و از ضرورت و اهميت حياتى تشکل یابى كارگران در یك ظرف واحد 

 عالـم واقع یا در پراتيك جنبشطبقاتى سخن گفته ایم. نکته بعدى این است كه در 

گردد؟ چگونه و در چه می جارى توده هاى كارگر این سازمانيابى و تحزب چگونه محقق

كارگران براى  هكار مزدورى، مبارزات روزمر طبقه كارگر عليه اساس پروسه اى جنبش

توده هاى كارگر براى آزادیهاى  تحقق مطالبات معيشتى و رفاهى و باالخره خيزش

سياسى یا حقوق اجتماعى و مدنى به یك جریان طبقاتى واحد، در درون یك ظرف 

بسيار اساسى است اما اولين پاسخ این  شود؟ این یك پرسشمی سازمانى واحد تبدیل

متحد مذكور قرار نيست  سؤال اساسى این است كه همپيوندى، پيوستگى و آرایش

 در وجود جنبش حدت بطور درون جوشآفریده شود. این پيوند و و توسط عده اى خاص

كارگرى موجود است. تمامى بحث بر سر این است كه بورژوازى با لوله تفنگ و گرایشات 

سوسيال رفرميستى با حربه توهم آفرینى و هر دوى آنها با استمداد از ایدئولوژى،  هعدید

وندى و فرهنگ، سنن و باورهاى فرارسته از ملزومات بازتوليد سرمایه، این همپي

پيوستگى را نابود كرده و به ورطه گسست فرو مى كشند. درست بر همين مبنى تمامى 

اهميت كار كمونيستها این است كه از طریق مبارزه اى جامع االطراف عليه باورها، 

وجوه متمایز  توهمات و افکار و ایده هاى مسلط طبقه بورژوازى، خط اتصال و آرایش

ر كمونيسم و جبهه جنگ واقعى عليه كار مزدورى استوار كارگران را بر محو همبارز

كمونيستها اصول ویژه اى را به ميان نمى آورند "كه:  سازند. یك معناى سخن ماركس

نيز همين است. آنچه مایه  "كارگرى را در چهارچوب آن بگنجانند كه بخواهند جنبش

د گرایشات، افقها كارگرى مى شو شقه شقه شدن، چندپارچگى و چند سازمانى جنبش

آنها در طبقه كارگر بسان هر  و راه حلهائى است كه طبيعتًا زمينه هاى مادى پذیرش
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طبقه اجتماعى دیگر وجود دارد اما بنياداً افقها و آلترناتيوهاى برتافته از مصالح و 

ملزومات پروسه بازتوليد سرمایه اند و الجرم توسط بورژوازى از مجارى گوناگون بطور 

كارگرى تزریق مى شوند. این حرف كه توده هاى  ر و روتين به درون جنبشمستم

وسيع طبقه كارگر در جبهه مبارزات صنفى سنگر گيرند، اتحادیه بسازند و براى تحقق 

مبارزه كنند، این سخن كه  مطالبات معيشتى و رفاهى یا حقوق شهروندى خویش

و براى تسخير قدرت سياسى پيکار  فعالين كمونيست باید براى خود حزبى داشته باشند

كنند، این بحث كه توده هاى متشکل در اتحادیه ها و مجامع صنفى در یك زمان موعود 

لبيك  تاریخى به نداى فعالين كمونيست متحزب خویش هو بر بستر یك تندپيچ ویژ

مى گویند و دست در دست هم دمار از روزگار سرمایه دارى در مى آورند، آرى همه 

طبقاتى و نه سخن كمونيسم ماركسى كه بيان  ها نه پرتو آموزشهاى ماركسى مبارزاینه

كارگرى  اندیشوار انتظارات و افق بافيهاى اشکال متنوع كمونيسم بورژوائى است. جنبش

نه سازمانيابى توده اى مجزا از تحزب كمونيستى احتياج دارد و نه تحزب كمونيستى 

ى طلب مى كند. كارگران یك تشکيالت واحد سراسرى خارج از مدار سازمانيابى توده ا

 نياز دارند. تشکيالتى كه ظرف پيکار پيوسته طبقاتى آنها عليه سرمایه باشد. 

شورائى ضد كاپيتاليستى است. این  یك جنبش كارگرى خصلتاً و درون جوش جنبش

طبقه كارگر است كه باید ببالد و سازمان یابد. كمونيسم هارمونى حيات و قدرت  جنبش

است. حرفهاى  و شورائى بودن تنها كالبد متناسب بالندگى و تجلـى قدرت این جنبش

كارگرى  خون جنبش بسيار زیادى با جوهر خرافه به مغز، به اندام و به سيستم گردش

طبقاتى كارگران تصفيه  هتزریق شده است. این سموم باید از ارگانيسم حيات مبارز

ارگر گفت كه اتحادیه یا تشکل صنفى بر پاى دار و براى استيفاى گردد. نمى توان به ك

مطالبات صنفى خود پيکار كن!! فقط مى توان و باید گفت كه متشکل و متحزب شو و 

متحد و متحزب خود عليه تمامى استثمار، بيحقوقى، ستم و جنایاتى كه  هبه مدد مبارز

گوشه زندگى بر تو تحميل  شنظام سرمایه دارى از همه سو، از زمين و آسمان و ش
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نموده است بجنگ. جنگى جامع االطراف كه هدف مستقيم آن پایان دادن به حيات 

نيروى كار و وجود طبقات و جامعه طبقاتى باشد. عينيت سياسى،  رابطه خرید و فروش

شورائى لغو كار مزدى مى تواند متجلـى  اجتماعى و طبقاتى این پيام فقط در یك جنبش

كارگران در بنمایه وجودى خود دو خصلت بنيادى و درونى را  و خيزش اعتراضگردد. 

با خود حمل مى كند. اول اینکه ضد سرمایه دارى است و دوم اینکه در شکل بروز خود 

شورائى است. در زیر فشار هارترین دیکتاتوریها، آنجا كه بورژوازى نه فقط كمونيسم 

سم به صالبه مى كشد، كارگران هميشه فریاد بلکه حتى رفرميسم را از وحشت كموني

كارگرى  خيزشهاى شورائى فوران مى كنند. آنانکه  جنبش هخود را در فوار اعتراض

جامعه اى مانند ایران را دیده و مى شناسند بسيار خوب مى دانند كه چگونه نجواها و 

ى و نهفته كل بيان نارضائيهاى كارگران در یك پروسه كوتاه چند روزه به فریاد مخف

بدل مى شود و این فریاد دستجمعى طبقاتى یکباره در  نهاخچند هزار كارگر یك كار

یك صبحگاه روز كارى، بى نياز از قانونيت و حقوق صنفى، بى نياز از طى پروسه 

نوكران سرمایه،  بوروكراتيك و سندیکاساالرى، حتى به دور از دستبرد چشم و گوش

كشد. می نيرومند در برابر كارفرمایان و دولت بورژوازى قداعتصابى  بصورت یك خيزش

كارگران است و این شکل در همه وجوه شورائى،  این یك شکل طبيعى انفجار اعتراض

عليه سرمایه، عليه قانونيت و قانون مدارى سرمایه، عليه دولت سرمایه دارى و عليه نظم 

اتحادیه هاى صنفى منحل در  سياسى و توليدى و مدنى سرمایه است. رهنمود ساختن

در بازار  داربست نظم سياسى و مدنى سرمایه دستور حراج این قدرت انفجار و اعتراض

بورژوازى است. به همان صورت كه فتواى ساختن حزب پيشاهنگان و پيشتازان 

كمونيست فرمان به خروج كمونيسم از جبهه جنگ طبقه كارگر با بورژوازى است. مسير 

نيرومند  یك ساختار شورائى با درفش گى و قدرت یابى این جنبشطبيعى بالند

كمونيسم لغو كار مزدى است. این بدان معنى است كه فعالين كمونيست در خارج از 

این ظرف و بستر و ساختار شورائى نمى توانند براى خود دفتر و دستك حزبى جداگانه 
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عيت و مکان سياسى كارگرى!!! موق اى بر پاى دارند و بنام طبقه كارگر براى خویش

لغو كار مزدى و ظرف  غصب كنند. همچنانکه سندیکاليستها نيز مجاز نيستند جنبش

در بازار داد و ستد سرمایه چوب حراج بزنند. به  سمتناظر شورائى آن را به ثمن بخ

متحد  سؤالى كه در باال طرح كردیم باز مى گردیم. اینکه همپيوندى، پيوستگى و آرایش

 بارزات، تشکل توده اى و تحزب كمونيستى طبقه كارگر چگونه محقق مى شود؟ بخشم

اشاره كردیم. خيلـى كوتاه توضيح  نخست پاسخ این سؤال را تا همين جا كم و بيش

كارگرى است،  متحد، مبتنى بر واقعيت طبيعى و درونى جنبش دادیم كه این آرایش

دوم  ه دارى است. در بخشئى و عليه سرمایطبقاتى، شورا جنبشى كه بطور درون جوش

ى بپردازیم كه اوالً: موجب انکشاف، باید به جستجوى مؤلفه ها و عواملى االصول پاسخ عل

شود و ثانياً راه می بالندگى و تقویت درونمایه طبقاتى، شورائى و كمونيستى این جنبش

ریابى طبقاتى به درون نفوذ راه حلهاى مخرب و مضر ملزومات این توانبخشى یا اقتدا

كند. به بيان دیگر بحث تحزب و تشکل اساسًا می كارگرى را بگونه اى مؤثر سد جنبش

و پایه اى است كه در باال  با همين ویژگيهاى مشخص بحث سازمانيابى این جنبش

توضيح دادیم. در این راستا مى توان و باید بر راهبردها و كارسازهاى مهم زیر انگشت 

 گذاشت. تأكيد 

توضيح واضحات است كه تحزب و تشکل طبقه كارگر در رابطه با دورنماى معين، . 1

صورت مى گيرد. یك مسأله بسيار اساسى  برنامه، مطالبات و سياستهاى جارى مشخص

كارگرى  این است كه برنامه و مطالبات جنبش و سرنوشت ساز در این قلمرو خاص

ن آنچه فى الحال چپ ایران و دنيا اندیشه یا طرح مى مطلقاً نمى تواند به شيوه و مضمو

كند، مطرح گردد. برنامه نویسى رایج چپ در پر طمطراق ترین حالت مشتمل بر نوعى 

ى از مطالبات صنفى و سندیکاليستى است. تحزب جدول هبعالو "بازوبندى"كمونيسم 

ده و حى و حاضر لغو كار مزدى فقط مى تواند بر پایه طرح كمونيسم زن شورائى جنبش

بهداشت و درمان رایگان، تحصيل  ،صورت گيرد. مطالباتى مانند: داشتن مسکن رایگان
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اب رایگان، رایگان و اجبارى براى كودكان و نوجوانان تا هر سنى كه بخواهند، ایاب و ذه

مندان، تضمين كليه امکانات رفاهى و معيشتى براى كليه كسانى مراقبت رایگان از سال

دليل بيکارند یا به بيان دیگر حذف كامل رابطه ميان برخوردارى كامل از این  كه به هر

نيروى كار، پایان دادن به هرنوع وابستگى اقتصادى زن به مرد یا  امکانات با فروش

مرد، ممنوعيت  فرزندان به والدین، محو تمامى تمایزات حقوقى و اجتماعى بين زن و

سال، داشتن مهد كودك و دوره هاى پيشادبستانى  18مطلق كار كودكان و نوجوانان زیر 

تمام رایگان، تعيين درآمد شهروندان بر پایه محاسبه سهم سرانه از محصول اجتماعى 

از كسر هزینه بازتوليد وسائل توليد و رفاه همگانى، تعيين زمان كار روزانه  ساالنه پس

و چه توليد نشود یا هر  و سن بازنشستگى توسط كارگران، تعيين اینکه چه توليد شود

چيز به چه ميزان توليد گردد توسط طبقه كارگر، مقابله با هر نوع دخالت دولت در كار 

اجتماعى، محو  فعاليتهاى سياسى، تحزب، تظاهرات، اعتصاب یا هر مبارزه و جنبش

مواد مخدر یا  ریشه هاى اقتصادى، اجتماعى اعتياد و مقابله با هر نوع خرید و فروش

و قابل حصول  ارى خواسته اى دیگر از این نوع باید به مثابه حقوق طبيعى، مفروضبسي

امر تحزب كارگران قرار گيرد. این سخن  هطبقه كارگر بطور حى و حاضر شالوده و شيراز

طرح آنها نادرست  كه چنين مطالباتى در مدار حاكميت سرمایه قابل حصول نيست پس

. طبقه كارگر باید پتك آهنين ضد سرمایه دارى است سخنى بطور كامل نادرست است

در پهنه جامعه و تاریخ بر دیوار قدرت سرمایه  بودن خود را در هر دم و بازدم زندگى اش

طبقاتى كارگران یعنى همين، یعنى جنگيدن براى آنچه كه حق مسلم  هفرو كوبد. مبارز

ز آنها سلب نموده است. ا آنهاست و سرمایه با زور گلوله و دستگاه اختاپوسى قدرتش

از حصول  هيچ قرار نيست كارگران فقط براى مطالباتى مبارزه كنند كه بورژوازى پس

از سر صدقه و براى رفع بال به پرداخت آنها رضایت دهد. در هر حال  نرخ سود باالیش

فراخوان تحزب باید ناظر بر طرح این مطالبات و پيکار براى تحقق عاجل آنها باشد. 

 دارد كه طبقه سرمایه دار مسلمًا تا آخرین گلوله اشمی وان در همان حال اعالمفراخ
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كارگرى چاره اى  جنبش در مقابل این مطالبات مقاومت خواهد نمود و بر همين اساس

ندارد جز اینکه كار را با بورژوازى یکسره كند و با محو كار مزدورى به هر نوع دولت 

ط سرمایه بر شرائط كار و زندگى انسانها پایان بخشد. باالى سر شهروندان و به تسل

نه فقط براى تسویه حساب نهائى با  فراخوان اهميت اتحاد انترناسيوناليستى كارگران را

سرمایه جهانى كه حتى به خاطر تضمين پيروزى در مبارزات روزمره عليه استثمار و 

 بيحقوقى سرمایه دارى مورد تأكيد جدى قرار مى دهد.

حزب طبقه كارگر تحزب حول این دورنما، مطالبات و فراخوان یا بيان دیگر تحزب ت .2

طبقاتى او عليه سرمایه دارى در همه عرصه هاى حيات اجتماعى است.  پيکار و اعتراض

شورائى جامه عمل مى  تحزب كمونيستى كارگران همين جا و در درون همين جنبش

كمونيست باشند كارگرند و این كارگر بودن  از اینکه پوشد. كمونيستهاى ماركسى پيش

آنها با بيکار بودن، زندان بودن و تبعيد بودنشان فسخ و مسخ نمى شود. همچنانکه هر 

را تغيير نمى دهد یا  كارگر دیگر در شرائط بيکارى مکان و موقعيت طبقاتى خویش

را از كف  لغو كار مزدى طبقه اش كارگرى و جنبش در جنبش شرائط عضویت خویش

هاى اندیشمند، مبرز، آگاه، توانا، سياسى، چاره پرداز و  انساننمى نهد. كمونيست ها 

به ماهى خارج از آب مى  لغو كار مزدى اند. آنان در بيرون این جنبش مؤثر جنبش

آنها براى متحزب شدن در فاصله دور از ساحل فقط اجتماع ماهيان  مانند و تقال و تالش

را تداعى مى كند. هياهوى تحزب آنها در چنين وضعى نه نشانه  نوسمهجور از اقيا

 است. كار روتين كمونيستها در این جنبش "تکوین نسل كه صرفاً حکایت تمرین مرگ"

نقد ماركسى تمامى راه حلهاى سوسيال بورژوائى، آناتومى ماركسى عينيت موجود 

 هتى در جریان هر رخداد مبارزكاپيتاليستى، تبليغ آلترناتيوها و راه حلهاى كمونيس

طبقاتى، تبليغ مستقيم بدیل حى و حاضر طبقاتى و در یك كالم پيشبرد پروسه 

 آن بسوى انقالب كمونيستى است. هجهتگيرى روزمر
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ى و همسوئى در پيشبرد آنها به خودى خود و بطور طبيعى انجام این كارها و همدل .3

با  وند مستحکمتر و نيرومندتر در قياسشورائى را در یك پي فعالين كمونيست جنبش

دهد، اما این پيوند ارگانيك تر و استوارتر مطلقاً فعالين می كارگران قرار هكل تود

آنها  كند. بالعکسی شورائى تبدیل نم كمونيست را به تشکيالتى جدا از سازمان جنبش

مؤثر پيوند  مذكور و مبدل شدن به قدرت را به نفوذ هر چه بيشتر در ژرفاى جنبش

 این فعالين نسبت به سازمان فراگير جنبش هدهد. پيوند ویژمی همه نيروهاى آن ارتقاء

شورائى را بطور خام و عاميانه مى توان به سيستم اعصاب و ارتباطات درون ارگانيسم 

حيات موجود زنده تشبيه كرد. سيستم اعصاب و ارتباطاتى كه ملزومات توسعه و تقویت 

از یکسو و شرائط كار و زیست و پيکار طبقه  ار مزدى را بين كل جنبشلغو ك جنبش

 كارگر در جامعه كاپيتاليستى از سوى دیگر با مغز هشيار ماركسى و كمونيستى پراتيك

كند. تحزب كمونيستى طبقه كارگر به این معنا و به این اعتبار سازمانى جدا از می

 "پلو هيچى ،قاشق و چنگال صد دست"ا شورائى لغو كار مزدى نيست. در اینج جنبش

سازد. این تحزب دهها صدر و ذیل، ی سایه زشت خود را بر سر كمونيسم سنگين نم

كارگرى و كمونيسم و  كميته مركزى، دبير اول و دبير دهم بيگانه با هر چه جنبش

طبقه كارگر را در خود یدك نمى كشد. چهره هاى این تحزب چهره هائى نيستند كه 

ند با زور دهها نشریه و هزاران بلندگوى بى مخاطب، اسم و رسم فاقد هویت بخواه

در این روایت شخصيتهاى حزبى فعاالن آگاه  آدمها برسانند. گوشه اجتماعى خود را ب

 و عنوان و فونکسيونى كه دارند در جنبش شورائى لغو كار مزدى اند و هر نقش جنبش

لغو كار مزدى طبقه كارگر  در اینجا تحزب جنبشكارگرى بازتاب و تبلور دارد. تحزب 

است و سازمانيابى و تفکيك وظائف و هر چه در آن جریان دارد از متن ملزومات تقویت 

 نشأت مى گيرد.  و پيشبرد اهداف این جنبش

برخالف تصور گرایشات سندیکاليستيى و سوسيال رفرميستى از یکسو و چپ رادیکال . 4

چنين پالتفرم یا  ر، طرح تحزب و سازمانيابى كارگران بر اساسغيركارگرى از سوى دیگ
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ناظر بر ظرفيت درونى  فراخوانى نه فقط هيچ اتوپيك و انگارگرایانه نيست، كه بالعکس

كارگرى است. یك چيز در این ميان كامالً بدیهى است.  و پویه طبقاتى واقعى جنبش

یه كافى براى تحقق این هدف نه صرف نيت خير فعالين كمونيست مى تواند دستما

باشد، نه بورژوازى از هيچ جنایت و سبعيتى براى در هم شکستن این نوع تحزب و 

تشکل كارگران صرفنظر مى كند و نه فورى و بغتتاً همه بخشهاى طبقه كارگر به چنين 

فراخوانى آمَنّا و سَلَّمنا مى گویند. اما تمامى این واقعيتها هيچ مجوزى نيز بدست 

بهترین راه ساختن حزب كاغذى از یکسو  كارگرى نمى دهد كه پس روان جنبشپيش

این ت!! و تشکلهاى صنفى منحل در داربست نظم سياسى سرمایه از سوى دیگر اس

واقعيتها در یك تبيين شفاف كارگرى و ماركسى به ما مى گویند كه كمونيستها باید 

كارگر با سرمایه یا در واقع در كليه  زمينى و پراتيك، در تمامى عرصه هاى تقابل طبقه

قلمروهاى حيات طبقاتى و اجتماعى توده هاى كارگر براى متحزب ساختن كارگران 

كنند. فعالين كمونيست  حول دورنما، مطالبات و راه حلهاى مستقل طبقاتى شان تالش

گرائى،  باید از مرداب مرگ دموكراسى طلبى، رادیکال نمائى بى مایه، رفرميسم و اتحادیه

كمونيست كاغذى و كتابى بودن سر بيرون آورند. باید با حضور سياسى، نظرى، عملـى 

مبارزات كارگران دنيا پيوند ارگانيك گرسنگيها،  هو اجتماعى در سير حوادث روزمر

موجودیت سرمایه  محروميتها، بى خانمانيها و سيه روزیهاى بشریت معاصر با اساس

رگر تشریح كنند، باید براى كارگران توضيح دهند كه آنان نه دارى را براى توده هاى كا

صنوف متفرق بلکه یك طبقه واحدند و مبارزات آنها براى حصول خواسته ها و 

انتظاراتشان مبارزه اى سراسرى و طبقاتى است. همه جا به گفتگو بنشينند كه معضل 

قراردادهاى محلـى  زندگى مردم كارگر دنيا مطلقًا با بستن قراردادهاى جمعى بجاى

دستمزدهاى واقعى،  دستمزد و تحمل همزمان كاهش كار، با اكتفاء به مطالبه افزایش

با ساختن اتحادیه و داشتن ظرفى براى مصالحه اختالفات با بورژوازى، با مشاركت مدنى! 

نيروى كار، با دل بستن به عقب نشينى هاى  در برنامه ریزى رابطه خرید و فروش
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آميز سرمایه داران، با كار بيشتر براى كارفرمایان خصوصى و دولتى، با تمکين مسالـمت 

به حریم قانون و قانونيت نظام كاپپتاليستى، با تقال براى برقرارى دموكراسى پایدار در 

قلمرو مناسبات بردگى مزدى، با دادن پيشنهاد براى الگوى اقتصاد سرمایه دارى به نفع 

ا نه فقط گشوده نمى شود كه دل بستن به این توهمات تمامى كارگران!!! و مشابه اینه

دهد. در همين راستا و در جریان این می رنيروى پيکار طبقاتى آنها را نيز سخت به هد

توضيحات باید خاطرنشان ساخت كه متشکل شدن در مجامع صنفى و اتحادیه اِى 

به چوبه دار سرمایه  گسسسته از محور پيکار عليه كار مزدورى عمالً حلق آویز شدن

به تشریح جامع االطراف این  دارى است. كمونيستها باید با تمامى دار و ندار خویش

مسائل در ميان كارگران اهتمام كنند. باید همه جا در زیر اهميت حياتى متحزب شدن 

براى لغو كار مزدى و تحقق عاجل مطالبات مطرح شده در یك فراخوان طبقاتى و 

سرتاسرى بعنوان  أكيد بکشند و باالخره باید در متن همين تالشكمونيستى خط ت

كارگرى فرایند عملـى این تحزب و سازمانيابى  انسانهاى ریشه دار در درون جنبش

طبقاتى را پى گيرند. بسيارى خواهند گفت و تا كنون فراوان گفته اند كه كمونيستها و 

سانهاى محکوم به مرگند و زندگى كارگرى ضد سرمایه دارى همواره ان فعالين جنبش

عليه  آنها از این لحظه تا آن لحظه است. بعالوه بورژوازى در هر كجا هر آواى اعتراض

كار مزدى را به گلوله مى بندد. در این صورت چگونه مى توان امر تحزب طبقاتى و 

نوع كارگران را به هم آميخت؟. چگونه مى توان به این  هسازمانيابى مبارزات روزمر

واقعيت پوشيد؟. پاسخ این ایرادات خيلـى كوتاه  كارگرى لباس تحزب و تشکل جنبش

و ساده این است كه تا لحظه حاضر تنيدن در كالف چنان تفکر و پندار سوسيال 

رفرميستى و الجرم عدول از پيگيرى طریق ماركسى تحزب و تشکل كارگران حتى 

ازى نکاسته است، ميليمترى از طول و ميليمترى از ارتفاع ستون خشم و قهر بورژو

ى در !! كم ننموده است. هيچ تقليل"بادلعنت آ" و "خاوران"گورستانهائى نظير  عرض

شمار كمونيستهاى اعدامى در هيچ كجاى دنيا نداده است، هيچ كجا بورژوازى را در كار 
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مانند  گلوله باران اعتصابات كارگرى دچار شرم حضور نکرده است. حتى در جامعه اى

ایران هيچ اتحادیه كاریکاتورى باب طبع سندیکاليستها هم به كارگران ارزانى نداشته 

است. تاوان سنگينى كه طبقه كارگر در تاریخ پرداخته است نه نتيجه پافشارى وى بر 

محصول غلطيدن در ورطه توهمات  مطالبات، افق و تحزب كمونيستى كه بالعکس

 سوسيال رفرميستى بوده است. 

 

 كارگرى      كمونيسم بورژوائى و سازمانيابى جنبش

آنچه در باال پيرامون كمونيسم و تحزب گفتيم برداشت معين ما از درونمایه كمونيسم 

طبقه كارگر، روایت ماركسى این كمونيسم، راهبردها، كارسازها یا ملزومات تحکيم پایه 

فرضهاى الزامى پيروزى این  شرطها و پيش لغو كار مزدى و باالخره پيش هاى جنبش

كارگرى جهانى ما شاهد استيالى  است. در دوره هاى مدیدى از حيات جنبش جنبش

استنباطاتى دیگر، مفروضاتى مخالف و استنتاجاتى مغایر با تبيين ها و مباحث فوق در 

ك رابطه با كمونيسم و در رابطه با فرایند سازمانيابى و تحزب طبقه كارگر بوده ایم و این

روى توده هاى كارگر  هستيم. حزب در سراسر این دوره با چهره و تصویرى متضاد پيش

ظاهر شده است. سازمانيابى كارگران در مضمون، ساختار و رویکردى منافى با آنچه 

گفتيم به پراتيك نشسته است. پيداست كه این تمایزات یا اختالف پرسپکتيوها در 

ى تر، مناقشه در فهم طبقاتى كمونيسم را با خود درون خود مناقشه اى بسيار پایه ا

حمل مى كرده است و باز پيداست كه دامنه تأثير این جدال اساسى تر همه مسائل 

لغو كار  دیگر مبارزة طبقاتى پرولتاریا از جمله درك انقالب كارگرى، موضوعيت جنبش

این دوران فهم مزدى، بحث قدرت سياسى و ... را نيز متأثر مى ساخته است. در طول 

كارگرى و تحزب بر ساحل این باور لنگر انداخته  متعارف مسأله كمونيسم و جنبش

براى جنگ و جدل با كارفرمایان حول  است كه: كارگران در شرائط كار و زیست خویش

مطالبات معيشتى و رفاهى خود تشکيالتى دست و پا نمایند. همزمان كمونيستها هم 
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 .فى، دموكراتيك و طبقاتى درون جامعه حزبى بر پاى دارندبراى رهبرى مبارزات صن

بى عيب ترین و پرداخته ترین سيماى روایت یا پراتيکى  ،این آراسته ترین، ادیته ترین

است كه رادیکال ترین و پرجنجال ترین شکل كمونيسم رایج، چپ رادیکال، سوسيال 

كارگرى،  مورد جنبشرفرميسم سندیکاليستى و سایر گرایشات كمونيسم موجود در 

طرح و تبليغ كرده اند. بر پایه مفاد پراتيك  تحزب و سازمانيابى توده اى این جنبش

از تسخير قدرت سياسى باید در زمين بازى بورژوازى  این گرایشات، پرولتاریا تا پيش

مشغول چون و چرا براى بهبود احتمالـى زندگى خود باشد. همزمان حزب كمونيست 

ز باید توده هاى كارگر را به انقالب و به سرنگونى ماشين دولتى بورژوازى كارگران ني

سرنگونى طلبى را سازماندهى نماید!! در رصدگاه  جنبش فراخوان دهد و به ميزان توانش

این نگاه روزى روزگارى پائينى ها تاب تحمل باالئيها را از دست مى دهند و همزمان 

و توان حکومت را از كف مى نهند. در این قران سعدین  شباالئيها زیر فشار پائينى ها تو

سياسى كه به دوران اعتالى انقالبى شهرت دارد حزب كمونيست موفق مى گردد كه با 

وسيع كارگران متشکل در اتحادیه ها و مجامع صنفى یا اساسًا فاقد هر  هحمایت تود

نمایندگى از كارگران ه ب نوع تشکل، ماشين دولتى موجود بورژوازى را در هم كوبد. حزب

، تحول سوسياليستى "گذار هدور"عنان قدرت سياسى را در دست مى گيرد و با عبور از 

لغو كارمزدى  نماید! در اینجا نقطه عزیمت، جنبشمی جامعه سرمایه دارى را پراتيك

 آن نيست. اساساً این جنبش هكارگران و پاسخگوئى كمونيستى به مسائل جارى عدید

كه قرار است بورژوازى را سرنگون سازد و كمونيسم را مستقر سازد. كارگران و نيست 

هم و افراد یك طبقه واحد اجتماعى نيستند، نوعى  كمونيستها موجوداتى از جنس

تقسيم كار مقدر و مقرر آنها را از هم جدا و به تقبل وظائف اختصاصى متمایز و منفك 

قبول سلطه سرمایه، بدون  هوانند در سيطرهدایت مى نماید. توده هاى كارگر مى ت

داشتن هيچ بدیل زنده و اكتوئل طبقاتى درگير جنگ و ستيز براى دموكراتيزه كردن 

شرائط كار و زیست و استيفاى حق و حقوق شهروندى بيشتر از كارفرمایان یا دولت 
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رداز سرمایه دارى باشند. در مقابل یا در آن گوشه ميدان، سرنشينان انقالبى نظر پ

دستگاه دیوانساالر حزبى است كه باید از كمونيسم، از تسخير قدرت سياسى و انقالب 

سوسياليستى سخن رانند. در اینجا تحول كمونيستى جامعه و لغو كار مزدورى در گرو 

حضور مؤثر، نافذ و سراسرى طبقه كارگر در برنامه ریزى توليد كار و اجتماعى نيست. 

ياسى این كار را بعهده مى گيرد!!! معناى تسخير قدرت از تسخير قدرت س حزب پس

سياسى نيز پایان دادن به هر نوع حکومت باالى سر جامعه نمى باشد!! نيروى سياسى 

اليتى كه با قدرت انقالب كارگران به برج استوار قدرت پرتاب مى شود، مجاز است كه 

ونى بورژوازى نيز نيازى به دولت فوق كارگران قلمداد نگردد!! بر همين پایه براى سرنگ

 لغو كار مزدى وجود ندارد!!. نفس سازمانيابى سراسرى توده هاى كارگر در یك جنبش

ضائى كارگران از دولت بورژوازى و اعتماد آنان به دستگاه برتر حزبى چاره گشاى رنا

همه معضالت و دشواریهاى جایگزینى جامعه كهنه با نظم نوین اجتماعى است !! حلقه 

اتحادیه اى در  نگاه طبقاتى با مجوز گسيل كارگران به جنبش هاى پایانى این زنجيره

در سوى دیگر تکميل  خویش یکسو و جواز تحزب فعالين كمونيست در سازمان خاص

مى گردد. در اینجا همه ساز و كارها، سازمانيابى ها، راه حلها و راهبردها دقيقاً در تخالف 

لغو كار  ى است كه براى كمونيسم ماركسى و براى جنبشبا آن موضوعات و مسائلـ

گردد. در اساساً بر پاشنه دیگرى مى چرخد. پاشنه سرمایه دارى دولتى، می مزدى مطرح

خود را جوهر هستى كمونيسم ماركسى و كارگرى  هر چند كه منادیان این جنبش

قدرت سياسى توسط صریح، شفاف و غير قابل تفسير از گرفتن  قلمداد نمایند. ماركس

طبقه كارگر متشکل و متحزب گفتگو نموده است. او در هم شکستن ماشين دولتى 

لغو كار مزدى و پرولتاریاى سازمان یافته در خط جبهه  سرمایه دارى را امر جنبش

مسلح به راه حل روشن كمونيستى  كرد. در نگاه وى این جنبشمی كمونيسم قلمداد

درت مؤثر طبقاتى به حاكميت سياسى بورژوازى پایان مى است كه در شرائط احراز ق

مى نماید. او حزب را با طبقه  دهد و پروسه استقرار كمونيسم را دستور زندگى خویش
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لغو كار مزدى طبقه كارگر، سازمانيابى توده اى  كارگر متحزب، كمونيسم را با جنبش

منظر وى حزب پرولتاریا  كارگران را تحزب واقعى طبقاتى كارگران تلقى مى كرد. در

لغو كار مزدى طبقه، قدرت سياسى  سازمان سراسرى پيکار طبقه، كمونيسم جنبش

كارگران پرولتاریاى متشکل بصورت طبقه است. در اینجا در كمونيسم بورژوائى 

طبقه،  سازمانيابى توده هاى كارگران آلترناتيو تحزب كمونيستى، حزب ماوراء جنبش

ریا قدرت حزب ماوراء كارگران و نهایتاً انقالب كمونيستى، رستاخيز قدرت سياسى پرولتا

جایگزینى سرمایه دارى غير دولتى با شکل دولتى آن است. در پایان این بحث مختصر 

الزم است یکبار دیگر به این نکته اشاره كنم كه در روزگار ما در بسيارى موارد، افتادن 

یافتها، این نوع پراتيك كمونيسم! یا این روایت به ورطه این نوع دید و در "كمونيستها"

مبارزه، به سلطه وحشى دیکتاتوریهاى هار، به  طبقاتى معموالً به شرائط خاص همبارز

حاكميت خفقان و نبود آزادى و مانند اینها تأویل شده است. در تأثير شرائط دشوار 

ى بحثى نيست اما پيکار بر روى جهتگيریهاى سياسى نيروهاى اجتماعى و طبقاتى جا

كرد كه دیکتاتورى هار سرمایه دارى در هيچ كجاى دنيا طبقه كارگر را  نباید فراموش

از پيگيرى مبارزات خود ساقط نساخته است. این دیکتاتورى به رغم تمامى وحشت و 

دهشتى كه بر اندام كارگران و فعاالن سياسى آنها مى اندازد امکان دخالت مؤثر این 

زمان دادن مبارزات كارگران را در درازمدت منتفى و ناممکن ننموده است. فعالين در سا

لغو كار مزدى طبقه كارگر پدیده اى نيست كه باید روزى،  از اینها گذشته جنبش

در هر شرائطى  روزگارى به یمن دموكراسى و فضاى باز سياسى خلق شود. این جنبش

توان به صرف ی را نم ها از این جنبشوجود داشته و وجود دارد. انزواى عميق كمونيست

طبقاتى مربوط ساخت. در همين  هدیکتاتورى وحشى بورژوازى یا شرائط دشوار مبارز

فرارسته  گذر سنت حزب سازى خارج از مدار مبارزات جارى كارگران نيز در اساس

فقدان دموكراسى نيست، به همانگونه كه حکم به امکان پذیرى ساختن اتحادیه و 

شورائى ربط ملزوم و محکمى به وجود دیکتاتورى هار  نى توسعه و تقویت جنبشناممک
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و دیکتاتورى  پليسى ندارد. تمامى اینها بسيار بيشتر از آنکه تحميل جبرى توحش

سرمایه باشند ساخته و پرداخته سوسيال رفرميسم بيگانه با كمونيسم لغو كار مزدى و 

 .  هستندقه كارگر نگاه طبقاتى غيركارگرى به كمونيسم طب
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 2006نوامبر  11                    بورژوازی صنعتی« غيبيت»قصه 

 

فعال جنبش كارگری ایران مصاحبه ای ترتيب داده است.  4با « راه آینده» نشریه 

و جا و مکان این « قانون» ، تغييرات روز این «قانون كار» گفتگو بر سر پدیده ای به نام 

 كميته » مؤسس هيأت عضو الهی فرج كاظم. است بورژوازی كار  تغييرات در برنامه

 سال 25 طی كه آنچه بررسی در او. است كنندگان شركت این جمله از ،«… پيگيری

 این ایشان اساسی معضل. كندمی مطرح را مطالبی است رفته  «كار قانون »سر بر اخير،

ه ویژه بورژوازی صنعتی بورژوازی خصوصی و ب غياب در اساساً «قانون »این كه است

ایران طرح و تصویب شده است!! و به همين دليل هم مصالح زندگی و كار و رفاه طبقه 

كارگر به درستی در آن ملحوظ نشده است!!! فرج الهی در این مصاحبه به مسائل دیگری 

از جمله بر اهميت حياتی صنف ساالری و سندیکاليسم یا مبرميت مبارزه قانونی!!! برای 

قه كارگر تأكيد نموده است. مسائلی كه در این نوشته كوتاه چند خطی موضوع بحث طب

نها را نداریم. نکته اساسی مورد گفتگو آما نيستند و قصد هيچ اشاره ای به هيچ كدام از 

نامه سياسی ایشان در باره غيبت بورژوازی گنجا روایت یا به بيان دقيق تر سودر ای

و در همين گذر «!!! قانون كار» بيت بر تنظيم نامساعد صنعتی و تأثير فاحش این غي

وخامت افزون تر وضعيت معيشت و حقوق اوليه انسانی و اجتماعی توده های كارگر 

گوید آگاه هست؟ دقيقاً نمی می ایران است!!! اینکه آقای فرج الهی تا چه ميزان به آنچه

راند، تکرار همان باژگونه می دانم، اما یك چيز روشن است. آنچه وی امروز بر زبان

پردازیهای مسمومی است كه از دیرباز تا حال توسط نمایندگان سياسی و فکری بخش 

هائی از بورژوازی به شریان حيات جنبش كارگری ایران و بسياری كشورهای دیگر 

تزریق گردیده است. طبقه كارگر جهانی تاوان تأثيرپذیری مخرب از این تحليل ها و 

ا به صورت بسيار وحشتناكی پرداخت كرده است، دهه های فراوانی به دار برداشت ها ر

جنبش های ناسيوناليستی و سوسيال بورژوائی حلق آویز شده است، انقالبات فراوانی را 
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 كامل صورت به بزنگاه سر در و برده پيش به با گوشت و پوست و خون توده های خود 

 خته است.سا بورژوازی تسليم

روایت اقتصاد سياسی بورژوازی است. سرمایه در  ،از سرمایه« فرج الهی كاظم» روایت 

اینجا مشتی ماشين آالت، تکنولوژی، پول، اوراق بهادار و در یك كالم مقادیری شيئی 

است. اگر در هيأت تکنولوژی و ماشين باشد یك چيز است و اگر شکل پول به خود 

ارگران مفيد و قابل تقدیس است!! شود!!. در یك حالت برای كمی گيرد چيزی دیگری

گردد. اگر در ملکيت دولت قرار گيرد، از بيخ می و در حالتی دیگر از قداست خود تهی

شود!! و اگر در ملکيت « سوسياليسم»  شود و چه بسامی و بن و ماهيت، دگرگون

 صاحبان خصوصی باشد حال و روزگار و نقش و موضوعيت اجتماعی دیگری پيدا

در یك كالم سرمایه معجونی از اشياء است كه به صرف دست به دست شدن، كند!!! می

 فرودهای و فراز با را، بودن بد و خوب از ممتدی منحنی  یا تغيير صور و حاالتش،

 دنيا كارگر های توده خاص طور به و انسانها زندگی اساسی محورهای روی بر متنوع،

ی به تمام و كمال پنهان است، این است كه از دید آقای فرج اله آنچه!!! نمایدمی ترسيم

سرمایه نه مشتی اشياء بلکه یك رابطه اجتماعی است. رابطه ای ميان انسانهاست، رابطه 

خرید و فروش نيروی كار و توليد اضافه ارزش، رابطه ای كه به موجب آن عظيم ترین 

ای فروشنده شوند و در هيأت توده همی بخش ساكنان كره زمين به برده مزدی تبدیل

نيروی كار از هر نوع دخالت در سرنوشت كار و محصول كار و زندگی خود به طور كامل 

 سرمایه و آیدمی در سرمایه  گردند. نيروی كار آنها به مثابه یك كاال به تصرفمی ساقط

 كارگران نيست و هست كل بر دار سرمایه طبقه یعنی اش، یافته شخصيت وجود و

یه یك رابطه اجتماعی، زیربنای حيات جامعه كاپيتاليستی و پایه گردد. سرمامی مسلط

مادی موجودیت بورژوازی است، رابطه ای كه دولت و نظم سياسی، ساختار مدنی، افکار، 

مورد گفتگوی « قانون كار» فرهنگ، قوانين و قراردادهای مسلط موجود از جمله همين 
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مطلق العنان تداوم پروسه ارزش افزائی آقای فرج الهی تبخير نيازهای بازتوليد و حافظ 

 باشند.می آن

سرمایه، رابطه توليد اضافه ارزش است. كار اضافی پرداخت نشده كارگر مزدی است كه 

در جریان مبادله مجدد با نيروی كار كارگر و تصاحب زمان كار اضافی او، كل پروسه 

 دهد و كوه آسامی را رشدكند و بطور الینقطع خود می توليد اضافه ارزش را بازتوليد

سازد. سرمایه تجاری، بانکی، اوراق بورس و مانند اینها صرفًا اشکال مشخصی از می

دگرسانی سرمایه هستند. سرمایه بازرگانی سراسر دنيا در اساس حلقه ای از دور پيمائی 

. كندمی سرمایه مولد است و تنها به اعتبار ایفای این نقش است كه وجود مستقل احراز

غول عظيم سرمایه مالی جهان و كل اوراق بورس بين المللی نيز به دليل داشتن مکان 

خاص مسلط در حل و فصل معضالت پيش ریز سرمایه صنعتی، فونکسيون ویژه آنها در 

توسعه انباشت، اثرگذاری فاحش در تشدید استثمار نيروی كار و كمك به فزونی نرخ 

خود را در شيوه توليد سرمایه داری و بازتوليد كل اضافه ارزش هاست كه جایگاه واقعی 

نمایند. سود كل این سرمایه ها اضافه ارزشی است كه در پروسه می سرمایه جهانی كسب

گردد. این سرمایه ها از طریق مکانيسم های مشخص می مصرف نيروی كار مزدی توليد

 صنعتی كمكبه وسعت انباشت، تشدید استثمار كارگران و افزایش سود سرمایه 

كنند، اما سود عاید آنها صرفاً بخشی از حاصل استثمار طبقه كارگر در پروسه بازتوليد می

سرمایه صنعتی و مولد است. وجود و تسلط نظام سرمایه داری در هر جامعه با استيالی 

شيوه توليد سرمایه داری، یا رابطه خرید و فروش نيروی كار و توليد اضافه ارزش، 

گردد و توازن ميان بخشهای مختلف سرمایه اجتماعی مانند سرمایه می خصلت نما

صنعتی، تجاری و بانکی و غيره، صرفاً تابعی از تقسيم كار درونی سرمایه به مفهوم عام، 

یا همان رابطه توليد اضافه ارزش است. اشکال غيرمولد سرمایه از نوع بازرگانی و ربائی 

اما وجود آنها هيچ ربطی به بود و نبود شيوه توليد از دیرباز در تاریخ وجود داشته اند 

كاپيتاليستی نداشته است. نظام سرمایه داری با كاال شدن نيروی كار و رابطه توليد 
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شود و با تسلط رابطه خرید و فروش نيروی كار در جامعه، كليه می اضافه ارزش، متولد

 در شيوه توليد پيشين  اشکال سابق سرمایه همسان كليه سازو كارها و بقایای دیگر

 سرمایه پذیری سامان فرایند در و گيرندمی قرار ارزش اضافه توليد رابطه نفوذ سيطره

 .كنندمی احراز را خود مکان و جا كه است صنعتی

 عدم شناخت فرج الهی از سرمایه به عنوان یك رابطه اجتماعی، و یك شيوه توليد، سبب

عه ایران را از پایه و اساس مورد انکار قرار دهد. شود كه او سرمایه داری بودن جاممی

معنای غيبت بورژوازی صنعتی یا نقش ناچيز و موقعيت ضعيف سرمایه صنعتی!!! این 

است كه گویا شيوه توليد، در جامعه ایران، سرمایه داری نيست!!! ترجمه این حرف آن 

وی كار، بلکه كمبود است كه معضل طبقه كارگر ایران نه وجود رابطه خرید و فروش نير

انباشت سرمایه صنعتی و نقصان گسترش رابطه توليد اضافه ارزش است!!! معنای این 

سخن آن است كه محور مبارزه طبقاتی برای توده های كارگر ایران، نه جنگ عليه 

موجودیت نظام بردگی مزدی بلکه چالش مشکالت راه توسعه انباشت!!! و بذل مساعی 

انبوه تر سرمایه صنعتی در جامعه است!!! سخن كوتاه، جوهر  برای پيش ریز هر چه

گفتگوی فرج الهی این است كه طبقه كارگر ایران باید به جای مبارزه عليه بود و بقای 

رابطه توليد اضافه ارزش، دست در دست بخشی از بورژوازی برای رونق بيش و بيشتر 

داری و برای تحکيم طوق بردگی انباشت صنعتی، برای استحکام پایه های قدرت سرمایه 

مزدی بر دست و پای خود تالش نماید!!! حرفهای فرج الهی برای طبقه كارگر ایران و 

برای طبقه كارگر جهانی بسيار آشناست. بازمانده های همان افق بافيهای ناسيوناليستی 

 و«!!! نقش مترقی بورژوازی ملی» ، «!!رشد سرمایه داری مستقل ملی» و ضد كارگری 

است كه سالهای مدید توسط ناسيوناليسم چپ در «!! استقرار صنعت مستقل ملی» 

گوش كارگران دنيا زمزمه شد و در وسيع ترین سطح، جنبش كارگری كشورها را به 

دار انتظارات بخشهائی از بورژوازی آویزان ساخت. همين افق سازیها و توهم بافيها بود 

 سرمایه ضد جنبش پيکر بر را ضربه بدترین  57كه در سالهای پيش و پس انقالب 
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 بخش آن یا این حمایت به را كارگر وسيع های توده نمود، وارد ایران كارگر طبقه داری

 كارگران پای پيش از را داری سرمایه بنياد عليه مبارزه داد، فراخوان بورژوازی ارتجاع از

 پائی بر  و«!!! وابسته ملی نمودن صنایع » خلقی، «ستيزی امپریاليسم » و كرد جاروب

 پمپاژ آنها روز مبارزه و فکر فضای به آسمان و زمين از را «غيروابسته داری سرمایه »

 كردن بسنده و داد اندرز!!! «ميهن اقتصادی استقالل » برای ایثار به را كارگران. نمود

ش داری را در گو سرمایه ماندگاری و حاكميت چهارچوب در سندیکاليستی مبارزات به

 آنان موعظه نمود.

فشار راه حلهای سوسيال بورژوائی باال در كنار ضربات كوبنده دولت اسالمی سرمایه، 

 دور طبقه كارگر ایران را از اغتنام فرصت برای سازمانيابی خود عليه سرمایه داری

 جنبش این سينه بر امروز تا شکست این فشار و خورد شکست كارگری جنبش. ساخت

دست بردار نبوده و نيستند. آنان بازهم «!! رشد صنعت ملی» مبلغان  سنگين است، اما

خوانند كه بهبود آینده آنان به قدرت اعجاز بورژوازی صنعتی می در گوش كارگران

 و تاجر مشتی خواری رانت آنها مشکالت گویند كه می موكول است!!! به كارگران

ن جامعه را از پيش چشم آنان رمایه داری بودس اساس!!! است تجاری سرمایه صاحبان

 زنند. شالوده مشکالت را كمبود پيش ریز سرمایه در قلمرو صنعت قلمدادمی خط

كنند، سندیکاليسم یا ظرف متناسب تمکين كارگران به بردگی مزدی را برای توده می

پيچند. سایه هر جنب و جوش ضد سرمایه داری كارگران را به می های كارگر نسخه

مرتضی محيط ها، رحيم زاده اسکوئی ها «!! صنعت ملی» د. مبلغان رشد كشنمی شالق

دهند. می و فراوان كسان دیگر به همه این توهم پراكنی ها ادامه داده و همچنان ادامه

كند، دقيقًا از می مطرح« راه آینده » آنچه آقای كاظم فرج الهی در مصاحبه با نشریه 

بورژوازی صنعتی و تبليغ رفرميسم راست  «كارگردوستی» همين جنس است. القاء 

 كند.می سندیکاليستی محورهای اساسی صحبت او را تعيين
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این حرف كه گویا حضور و غيبت بورژوازی صنعتی در رتق و فتق قوانين و قراردادهای 

سازد!! اینکه گویا گرسنگی و فقر می حاكم، كفه منافع طبقه كارگر را سنگين یا سبك

 و ضعف انباشت صنعتی ناشی«!! سلطه سرمایه تجاری» گير كارگران ازو سيه روزی دامن

گردد!!! و نظائر اینها، نه حرف كارگران كه بخشی از فریبکاری نمایندگان سياسی می

نظام سرمایه داری عليه طبقه كارگر است. جامعه ایران بيش از یك قرن است كه پروسه 

پرشتاب به پيش برده است. چهار دهه و  انکشاف كاپيتاليستی را گاه كند و گاه بسيار

نيم است كه رابطه خرید و فروش نيروی كار و توليد اضافه ارزش، شيوه توليد مسلط 

جامعه است. چهار دهه تمام است كه توليد سرمایه داری تا اقصی نقاط جامعه بسط 

يد و و پود ملزومات بازتول یافته است و كليه بقایای اشکال پيشين توليد را در تار

خودگستری خود منحل ساخته است. سرمایه تجاری ایران بخشی از سرمایه اجتماعی 

به مفهوم عام سرمایه است. اینکه پروسه سرمایه داری شدن جامعه چگونه محقق شده 

هستند یا نيستند؟ انباشت بدوی سرمایه چه «!!! وطنی » است؟ اینکه سرمایه داران 

ست؟ آیا توسعه و تسلط سرمایه داری حاصل بالندگی ویژگيهائی را با خود حمل نموده ا

است یا بر انباشت امپریاليستی سرمایه متکی بوده «!! ميهن» مانوفاكتورهای داخلی

 وضعی چه داری سرمایه جهانی كار تقسيم در ایران اجتماعی سرمایه مکان اینکه است؟ 

نه توزیع شده است؟ لف انباشت چگومخت قلمروهای در اجتماعی سرمایه كل اینکه دارد؟

یا فراوان مسائل دیگر، در عين حال كه مهم هستند و در عين حال كه شناخت آنها 

برای طبقه كارگر الزم است اما هيچ یك از اینها با هر ویژگی و هر حالت، به هيچ وجه 

من الوجوه، اساس سرمایه داری بودن جامعه و بنياد تسلط تام و تمام رابطه خرید و 

كار و توليد اضافه ارزش را مطلقاً كمرنگ نمی كنند. هيچ نوع كسر و  فروش نيروی

كمبود سرمایه صنعتی در این جامعه وجود ندارد و اینکه سرمایه اجتماعی در حوزه 

های مختلف صنعت و تجارت و بازار بورس چگونه توزیع شده است مسأله هيچ كارگری 

 مورد كه بهمن انقالب از پس هایسال  نمی تواند باشد. انباشت سرمایه درطول همين
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 در. است كرده رشد آسا غول بسيار ابعادی در خود نوبه به است الهی فرج آقای اشاره

 205 به ریال تریليون 83 از صنعت بخش توليدات ارزش 1380 تا 1375 سالهای

ریليون ت 34 از صنعتی واحدهای در كارگر طبقه كار از ناشی ارزش اضافه و تریليون

 1365تریليون ریال فزونی گرفته است. در بخش معادن غيرنفتی در سالهای  87ه ریال ب

تریليون ریال و اضافه ارزش  6ميليارد ریال به حدود  74ارزش توليدات از  1380تا 

ميليارد  364از  1380تا  1370توليد شده توسط كارگران این بخش تنها در فاصله 

ل افزایش یافته است. در بخش كشاورزی ارزش تریليون و ششصد ميليارد ریا 4ریال به 

 دامداری، باغداری، زراعت، مختلف های حوزه در كه 1370  توليدات كارگران در سال

 ریال تریليون 11 از باالتر اندكی عسل زنبور و ابریشم كرم پرورش جنگلداری، مرغداری،

افه ارزش هاده است و اضن سر پشت را تریليون 136 مرز 1380 سال در است بوده

تریليون  83ميليارد ریال به رقم  400تریليون و  7حاصل از كار كارگران این قلمروها از 

ميليارد دالر درآمد نفتی ساالنه نيز اضافه ارزشی  120ریال رسيده است. رقم كوه پيکر 

است كه توسط كارگران ایران و دنيا توليد شده است و در چهارچوب قوانين نرخ سود 

افه ارزش كل، ميان بخشهای مختلف سرمایه بين المللی نصيب سرمایه و تقسيم اض

 اجتماعی ایران شده است.

مشکل توده های طبقه كارگر ایران نه كمبود سرمایه صنعتی، نه رشد ناكافی سرمایه 

است. معضل اساسی و واقعی و « رانت خواری»  داری، نه سلطه سرمایه تجاری!!! و نه

موجودیت نظام بشرستيز سرمایه داری است. توده های كارگر اول و آخر كارگران نفس 

ایران از طریق سازمانيابی وسيع ضد سرمایه داری و به ميدان كشيدن قدرت وسيع 

توانند مطالبات روز خود را بر این نظام تحميل كنند. تنها می طبقاتی خویش است كه

ائی با سرمایه داری آماده توانند خود را برای تسویه حساب نهمی در این مسير است كه

سازند، دل بستن به كرامت بورژوازی صنعتی نه حرف كارگر ایرانی یا كارگران هيچ 

كجای دیگر دنيا كه سخن دل بورژوازی است. آقای فرج الهی خوب است این نکته را 
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بدانند كه هم اكنون قداره بندان مصمم سالخی سراسری تمامی دستاوردهای  نيز

انی و ارتش مجهز پيکار با هر نوع حق و حقوق معيشتی و رفاهی جنبش كارگری جه

، بلکه نمایندگان بسيار «رانت خواران» كارگران دنيا، نه مشتی تاجر دوران باستان و نه 

بسيار سکوالر!!! بسيار دموكرات، بسيار صنعت ساالر و در همان حال وفادار «!!! متمدن» 

 به بود و بقای جنبش اتحادیه ای هستند.
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يابی؟ يا  كدام نوع تشکل ،سرمايه داری جنبش كارگری و سازمانيابی ضد

 2007ژوئن  23                  متشکل شدن كدام جنبش؟ 

 

نقطه عزیمت ما در سازمانيابی جنبش كارگری خميره طبيعی ضد سرمایه داری بودن 

 .این جنبش است

طبقه در هستی اجتماعی و  ما قرار نيست طبقه كارگر را ضد سرمایه داری كنيم. این

در بنياد شرائط كار و زیست و طبيعت طبقاتی خود ضد سرمایه داری هست. كارگر 

شود، هيچ حقی در تعيين سرنوشت كار و زندگی می فروشنده نيروی كار است، استثمار

شود صرفاً بهای بازتوليد نيروی كار وی برای می خویش ندارد، مزدی كه به او پرداخت

ر و استثمار شدن و توليد اضافه ارزش برای سرمایه است. موقعيت او به عنوان ادامه كا

فروشنده نيروی كار موقعيت یك انسان فرودست ساقط شده از كليه اشکال حقوق 

واقعی یك انسان است. او نمی تواند كه عليه این وضعيت، عليه این استثمار و ستمکشی 

ندگی اوست و از آنجا كه بنيان همه مصائب و محروميت ها مبارزه نکند. مبارزه جبر ز

و سيه روزیها و ریشه تمامی آالم زندگی برده وار وی در عمق وجود رابطه خرید و 

فروش نيروی كار یا در موجودیت نظام سرمایه داری قرار دارد، پيکار او عليه وضعيت 

اليسم انقالبی جای موجود نيز الجرم پيکار عليه سرمایه داری است. تا اینجا از نگاه ماتری

بحثی نيست و تئوری های مدعی بورژوائی بودن بنياد جنبش كارگری باالجبار بار ستيز 

 .كنندمی با روایت انقالبی و ماركسی درك مادی تاریخ را با خود حمل

این جنبش ضد سرمایه داری است، اما صرف تضاد ميان دو طبقه یا دو نيروی متضاد 

تقابل بالفعل و حی و حاضر آنها برای محو همدیگر نيست. طبقاتی و اجتماعی دال بر 

ضدیت طبقه كارگر با استثمار یا نظم توليدی، اجتماعی و سياسی مبتنی بر رابطه خرید 

و فروش نيروی كار نيز به معنای مقابله حی و حاضر این طبقه برای پایان دادن به وجود 

دهد، در مقابل می ود رضایتبردگی مزدی نمی باشد. كارگر به فروش نيروی كار خ
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كند، زمان كار مقرر از سوی سرمایه می تعيين بهای نيروی كارش توسط سرمایه تمکين

نماید، با شدت و سختی و فرسایندگی كار روزانه به ميزان زیادی سازش می را تحمل

 گردد،می دهد، در مقابل قوانين فرارسته از مصالح ارزش افزائی سرمایه تسليممی نشان

 دهد. كارگر و طبقه او این كارها را انجاممی به حاكميت و اقتدار دولت سرمایه داری تن

دهند. ضد سرمایه داری بودن كارگر منافی اینها نيست. مسأله اساسی آن است كه می

اوالً تمامی این تحمل ها، تمکين ها، سازشها و پذیرفتن ها، تبلور موقعيت ضعيف، 

و سطح نازل شناخت و آگاهی طبقه اوست. ثانياً كليه ابعاد و  پراكنده، بی افق، سردرگم

حاالت این موقعيت، با بنياد زندگی و زنده ماندن وی، با تضمين نان و لباس و مسکن 

و سالمتی او، با ابتدائی ترین آزادی ها و حقوق اجتماعی وی، با آسایش و رشد و تعالی 

او به عنوان انسان، در تعارض جدی و شرافت انسانی اش و در یك كالم با موجودیت 

قرار دارد. هر درجه رشد سرمایه، درجه ای از كوچك شدن اوست، هر مقدار قدرت 

یافتن سرمایه گامی در فروماندگی و مستأصل شدن وی، هر دینار سود بيشتر سرمایه 

كاهش دیناری از معيشت و رفاه اوست. كارگر در وجود طبقاتی خویش، از آنچه كه 

كشد و جنبش كارگری جنبشی عليه كل این وضعيت می تماعی اوست رنجهستی اج

كند یا نمی كند؟ در می است. بحث این نيست كه طبقه كارگر با سرمایه داری مبارزه

كند جای حرفی نيست. سخن این است كه آیا مبارزه او عليه سرمایه می اینکه چنين

است یا اینکه چنين هدفی را داری در راستای تدارك الزم برای محو بردگی مزدی 

دنبال نمی كند و چنين افقی در پيش روی ندارد. گفتگو اینجاست كه جنبش ضد 

سرمایه داری خودجوش، بی سازمان، ضعيف، بی افق و فاقد آگاهی الزم چگونه بر 

كند؟ می كمبودها، بر سازش ها، تمکين ها، پراكندگی ها و آسيب پذیریهای خود غلبه

از این موضوعات چگونه باید رؤیت و تعمق گردند؟ محتوای هر یك از  اساساً هر كدام

گردد، می این ضایعات و آسيب ها چيست، این جنبش چگونه و در چه پروسه ای آگاه

نماید می لباتر فرایند سازمانيابی خود را دنشود، در كدام بسمی در چه صورتی افق دار
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 عينات واقعی طبقاتی و اجتماعی پيروزو سرانجام در چه شرائطی و با احراز كدام ت

گردد؟ مركز ثقل بحث اینجاست، كانون تعارض راه حلها و راهبردها در اینجا قرار می

دارد، تندنس های گوناگون درون و بيرون جنبش كارگری در همين جاست كه سنگ 

عليه  سازند. رفرميسم و كمونيسم در همين نقطهمی بنای افتراق یا قرابت خود را استوار

كشند و فعالين آگاه لغو كار مزدی بر سر همين بزنگاه جدال واقعی خود را می هم صف

كنند. ميدان می با دلدادگان ماندگاری سرمایه داری، با كل رفرميسم راست و چپ آغاز

واقعی مناقشات در اینجاست و پاسخ فعالين لغو كار مزدی به سؤال فوق یا اساسی ترین 

 تی توده های كارگر، بسيار شفاف است.مسأله مبارزه طبقا

جنبش جاری طبقه كارگر در هر سطحی كه هست و در هر درجه ای از انسجام، آگاهی، 

سازمانيابی و استحکام كه قرار دارد بستر حضور مستقيم و دخالت آگاه، وسيع، ارگانيك 

شنده و جامع االطراف فعالين ضد سرمایه داری این جنبش است. اینان خود توده فرو

نيروی كارند، كارگر مولد یا غيرمولدند، در كارخانه، در حمل و نقل، فروشگاه، مدرسه، 

راه و ساختمان، گمرك، مهدكودك ها، بخش های مراقبت از سالمندان، شهرداریها، در 

ميان توده عظيم بيکاران، در دل ارتش عظيم ذخيره كار، در جمع فعالين كارگری 

انی یا در هر كجای دیگر و در هر قلمرو توليد و كار و فعاليت فراری و تحت تعقيب یا زند

اجتماعی به سازمان دادن مبارزات طبقه خود عليه اساس سرمایه داری و عليه تمامی 

مظالم و اشکال ستم و بی حقوقی توده های كارگر در نظام بردگی مزدی مشغولند، در 

كنند، می با همزنجيران خود بحثنمایند، می این راستا و برای پيشبرد این هدف تالش

افتند. در می برای یافتن همرزمان در سطحی هر چه وسيع تر و سراسری تر به تکاپو

متشکل ساختن مبارزات كارگران، در سازمانيابی اعتصابات و خيزشهای كارگری و در 

همه اعتراضات و جنب و جوشهای ضد سرمایه داری كارگران هر چه فعال تر و آگاهانه 

یابند. فعالين لغو كارمزدی در همه این ميادین با زبان، قلم، قدم، ارتباط می حضور تر

گيری، تشکيل اجتماعات و محافل، آموختن و آموزش دادن، كار آگاهگرانه، تبليغ، 
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كنند. اینها همه بدیهيات زندگی می ترویج و همه راههای دیگر، وظائف خویش را دنبال

ه اساسی مورد بحث در اینجا چيز دیگری است. اینکه رویکرد و كار و مبارزه آنهاست. نکت

سوسياليستی و برای لغو كار مزدی در هر كدام از این قلمروها و در وسعت و فضای كل 

كند، كه محتوای آنها از بيخ می این جنبش، راهبردها؛ راهکارها و سياست هائی را اتخاذ

 تفاوت دارد. كنند،می و بن، با آنچه كه گرایشات دیگر دنبال

ما در مبارزات روز توده های طبقه خود برای افزایش دستمزد یا هر مطالبه معيشتی، 

شویم. اما، ما همين مبارزه را به ميدان می اقتصادی و رفاهی دیگر با تمامی توان درگير

وسيع كار آگاهگرانه سوسياليستی و ضد كار مزدی عليه نظام سرمایه داری و اساس 

دهيم. همزنجيران ما زیر فشار وضعيت دشوار می فروش نيروی كار بسط رابطه خرید و

گذارند. چشمان می زندگی و شدت استثمار سرمایه، پا به عرصه اعتراض و تدارك پيکار

باز فعال ضد كار مزدی فقط به برد انتظار روز این یا آن كارگر مماشات جو نگاه نمی 

ی فزونی دستمزد مورد مطالبه كارگران كند و دامنه تعمق خود را در فاصله مرزها

كاود، رابطه خرید می اندیشد، سرچشمه اعتراض رامی محدود نمی سازد. او به ریشه ها

بيند و بنياد فشار استثمار و صعوبت معاش كارگر را در اینجا می و فروش نيروی كار را

كند می اهدهایستد. در پشت اعتراض روز كارگران وجود یك نظام را مشمی به حفاری

كه تا هست، این فشارها هم بر زندگی توده های كارگر سنگين خواهد بود. تا هست 

شدت استثمار سير فزونی خواهد داشت، تا هست گرسنگی و فقر و بيحقوقی مسير اوج 

خواهد پيمود. فعال لغو كار مزدی با بصيرت طبقاتی ماركسی و سوسياليستی خویش 

ه در حصار تنگ همان جنب و جوش كه بارقه پر صالبت جنب و جوش روز كارگران را ن

بيند. او یکجا همه می یك اعتراض عظيم و ژرف طبقاتی و اجتماعی به هستی یك نظام

یابد كه رفرميسم راست سندیکاليستی می چيزهائی را در برابر دیدگان باز خود مجسم

 .و چپهای فرقه گرای حزب نشين مطلقاً قادر به رؤیت آنها نيستند
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نوع نگاه ما به مبارزه روز كارگران برای فزونی اندك دستمزد سرچشمه توسل به 

راهبردها و دستيازی به راهکارهای خاص خویش است. اگر فقر و گرسنگی و شرائط 

شاق زیست كارگر ناشی از شدت استثمار و توحش یك نظام است و اگر اعتراض توده 

شدت فالكت و شرائط رقت بار زندگی یا همزنجير ما به سطح كنونی فشار استثمار و 

كار، تنها لحظه معينی از فرایند یك جنبش اجتناب ناپدیر طبقاتی و اجتماعی در تاریخ 

است، پس برخورد ما به مبارزه روز نمی تواند و اساسًا نباید برخوردی متناظر با مثله 

ی، تاریخی و كردن، تفکيك و تجزیه این مبارزه از كل آن جنبش و كل آن شرائط عين

اجتماعی و طبقاتی باشد. باید به این توده وسيع همزنجير گفت كه ماجرا چيست. باید 

آنچه را كه در حول و حوش این شدت استثمار و بی حقوقی و اعتراض عليه آن جریان 

دارد بر روی دایره پهن كرد. در ژرفنای زندگی و اجتماع و جنب و جوش اعتراضی 

خت. باید در متن هر تالش، هر تقال و چاره اندیشی كه با همه كارگران به گفتگو پردا

كنيم، چشمان كنجکاو توده عاصی می توان برای به پيروزی رسيدن مبارزه جاری اعمال

همزنجير را هم بر روی دنيای پشت سير حوادث باز كنيم. اینجاست كه فعال لغو كار 

زندگی و كار كارگر و روند كار  مزدی بر خالف فرقه بانان و بر خالف سندیکاليست ها،

جامعه موجود یا نقطه واقعی جوشش این استثمار و اعتراض عليه آن را در پيش روی 

كاود و می زند. فرایند كار و توليد و فرجام محصول اجتماعی كار وی رامی كارگر نقب

 حاصل این كاوش را به صورت توده های عظيم آگاهی در شریان های فکر و ذهن كارگر

كند. توده های كارگر در بگوی مگوی حدود فزونی دستمزد و چگونگی می سيالب

حصول مطالبه خویش هستند و فعال لغو كارمزدی خانه زاد جنبش این توده عظيم، 

تراز نامه مشروح كار و توليد كارگر، استثماری كه شده است، سرمایه ای كه توليد نموده 

اختصاص یافته است و چه ميزان آن به كار  است، چقدر از حاصل كارش به كار الزم

اضافی و سود سرمایه مبدل گردیده است، آری تراز تمامی این فرایند را، یکجا روی 

سازد. آگاهی طبقاتی كارگر در همين می زمين اعتراض، پيش روی كارگر معترض پهن
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ی از تحمل كشد. انسانی كه با گرده لهيده از فشار استثمار سرمایه و عاصمی جا زبانه

دردهای شررناك شدت استثمار، به پا خاسته است، انسانی كه ذخيره حی و حاضر توان 

پيکار طبقاتی اش را برای كاهش شدت استثمار و تعدیل رنجهایش وارد ميدان مصاف 

كرده است، اینك در ترازنامه كاری كه خود و همزنجيرانش انجام داده اند و آگاهان 

نماید. كار چندان زیادی از می وده اند، از سطح به عمق غورطبقه اش آن را گزارش نم

دست وی ساخته نيست زیرا صرف این غور كردن، به صورت الزامی، توان تازه ای برای 

تعرض نيرومندتر به او نمی بخشد. انتظار فعال لغو كار مزدی نيز آن نيست كه شعله 

ازد. او مطلقاً چنين توهمی یك اعتراض ساده خودجوش را آتشفشان انقالب اجتماعی س

ندارد. آنچه واقعی است فقط این است كه آناتومی پروسه كار و توليد توده های كارگر 

و تشریح ریاضی ابعاد استثمار وی توسط سرمایه اینك مالط انتظار و توقع وی را محکم 

ه دیگر تر و آتش طغيان او را شعله ورتر ساخته است و در این گذر او از نقطه ای به نقط

منتقل گردیده است. خروج نخستين وی و كل همراهانش واكنشی جبری و خودپو به 

سطح نازل دستمزدش و عواقب هولناك معيشتی این جنایت بود اما اینك در زیر چراغ 

كند می تشریح ماركسی پروسه كارش كه بر بستر اعتراض وی نور انداخته است، مشاهده

زد نيست. سخن این است كه او و طبقه اش از بيخ كه سخن بر سر كمی و زیادی دستم

و بن هيچ كاره فرایند كار خویش و هيچکاره مطلق محصول كار خود است. او در گرمای 

داغ اعتراض و اعتصاب و ستيز ساده خود چيزهای نوینی آموخته است كه هر بند آن 

ظام بردگی نقدی عميق به رابطه سرمایه و شالوده تنفر و چالش و ستيزی ژرف با ن

 مزدی است.

آگاهی هيچ چيز سوای هستی آگاه نيست و هستی آگاه كارگر جریان مبارزه آگاه و افق 

دار و سوسياليستی او عليه سرمایه است. كارگری كه جدال خویش با نظام سرمایه داری 

را در كمی و زیادی دستمزد یا بود و نبود رفاه اجتماعی در جامعه موجود، یا داشتن و 

كند با اینکه ضد سرمایه داری است اما كارگری می تن این و آن حق سياسی خالصهنداش
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ناآگاه، سازشکار و بی افق است. جنبش این كارگران نيز مادام كه در حصار تنگ این 

زند، جنبشی عقب مانده، فاقد دورنما، در بن بست و بی فرجام است. می توقعات دور

كه باید آگاه شود، باید افق دار گردد، باید این جنبش و دقيقاً همين جنبش است 

رویکرد لغو كار مزدی اتخاذ كند، مظهر كمونيسم و تبلور تدارك كمونيستی و طبقاتی 

برای محو سرمایه داری گردد. پروسه آگاهی این جنبش نه از طریق نبوت ارباب فرقه 

سياسی پيکار  ها و ساكنان حرم اسرار حزب های مهجور، بلکه در پویه بلوغ طبقاتی و

ضد سرمایه داری، با سيراب شدن از نقد ماركسی ضد كار مزدی، در البالی آناتومی 

رابطه خرید و فروش نيروی كار، در كندوكاو سوسياليستی كل عينيت حاضر، در رؤیت 

 بصير رابطه ارگانيك كل نظم اجتماعی موجود با رابطه توليد اضافه ارزش است كه جان

كند. هستی آگاه كارگران در پيش بردن، راندن و می به بلوغ نيل بالد ومی گيرد،می

تاختن مبارزات روزمره بر ریل استوار پویه ممتد این رویکرد طبقاتی ضد سرمایه داری 

است كه از ناآگاهی به آگاهی، از بی افقی به افق دار بودن، از تشتت و بی تشکيالتی به 

خته عليه سرمایه به جنبش آگاه كمونيستی سازمانيابی و از سطح ستيزه گری خودانگي

نماید. این تنها مسير انکشاف و توسعه آگاهانه طبقاتی می و برای لغو كار مزدی عروج

و سوسياليستی جنبش كارگری است و بر همين اساس هر لحظه از حيات این جنبش 

ا نقد و هر حلقه از سلسله جدال توده های كارگر لحظه ای و حلقه ای است كه باید ب

ماركسی سرمایه داری تغذیه شود و سيراب گردد. مبارزه توده های كارگر برای افزایش 

دستمزد وسيع ترین، عام ترین و ساده ترین شکل رویاروئی طبقه كارگر با سرمایه داری 

است. این مبارزه برای فعالين لغو كار مزدی جنبش كارگری نيز دقيقاً بستر هميشه باز 

كار مزدی است. جائی است كه باید از درون آن، كارنامه استثمار  كار آگاهگرانه ضد

نيروی كار توسط سرمایه با همه خطوط و فصلبندی و ارقام ریز و درشت آن پيش چشم 

 كارگران باز شود و به شریان اندیشه و ذهن آنان پمپاژ گردد.
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قتصاد آگاهی طبقاتی كارگر برخالف تصور رایج، در محدوده آموزش نقد ماركسی ا

سياسی سرمایه داری به طور كلی و به طور مثال یاد دادن كاپيتال، گروندریسه، فقر 

فلسفه، تئوریهای اضافه ارزش و دستنوشته های اقتصادی به زبان ساده یا در تدریس 

ماتریاليسم انقالبی ماركس از البالی متونی مانند نقد فلسفه حق هگل، خانواده مقدس، 

شود و نه حتی به صورت واقعی تأمين و می سناد مشابه، نه خالصهایدئولوژی آلمانی و ا

گردد. بحث بر سر آموزش اقتصاد سياسی و ماتریاليسم انقالبی به شيوه های می تضمين

دانشگاهی و مکتبی نيست. سخن از آناتومی ماركسی و طبقاتی و سوسياليستی عينيت 

ری كارگران و بعنوان خونمایه حاضر سرمایه داری در كليه وجوه آن در عمق جنبش جا

حيات این جنبش است. درست به همين دليل هر نوع تقابل كارگران با صاحبان سرمایه 

و نظام سرمایه داری برای فعالين لغو كار مزدی یك عرصه دخالت خالق و نافذ برای 

تشریح كمونيستی پروسه كار و استثمار كارگران و در همين گذر ارتقاء سطح حاضر 

طبقاتی كارگران به سطحی آگاه تر و رادیکال تر و نيرومندتر و سازمان یافته تر جدال 

است. این بحث كه هر اعتصاب كارگری یك مدرسه مبارزه طبقاتی برای توده های 

كارگر است تنها به این اعتبار و در صورت احراز چنين مشخصاتی معنای واقعی 

غير این صورت ميليونها اعتصاب هم  كند و درمی سوسياليستی و ضد كار مزدی اتخاذ

هيچ درسی به هيچ كارگری نخواهد داد. كمااینکه هيچ اعتصاب درون جنبش اتحادیه 

ای و زیر نفوذ رفرميسم راست سندیکاليستی هيچ درس مبارزه طبقاتی به كارگران دنيا 

زار نداده است و نمی تواند بدهد. تشریح سوسياليستی پروسه كار و توليد در عمق كار

جاری طبقاتی كارگران یعنی وارد ساختن توده معترض كارگر به فضائی كه تعينات و 

تركيب اجتماعی، سياسی، فرهنگی، فکری و سایر مؤلفه های وجودی آن با فضای 

موجود مسلط دنيای سرمایه داری در تعارض است. اندیشه ها و معيارها و موازین حقوقی 

ق و كند و كاو كارگران همه و همه در جهت توجيه و مدنی حاكم بر دنيای رؤیت و تعم

 و الزام تن دادن طبقه او، به طبيعی بودن و هميشگی بودن نظام بردگی مزدی حکم
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دهد. سندیکاليسم و جنبش اتحادیه ای، نيروی محافظ این فضاست و چپ فرقه می

هياهوها و گرای حزب نشين بيگانه با مبارزه ضد سرمایه داری طبقه كارگر نيز به رغم 

جنجال بافی های رژیم ستيزانه فراطبقاتی خود، در عمل و در رابطه با جنبش كارگری 

كند و در درون همان فضای مه آلود فرارسته می بعينه همان نقش سندیکاليسم را ایفاء

از تبخيرات نظم توليدی و اجتماعی سرمایه؛ بدون هيچ تالشی برای هيچ تغييری در 

گوید. فعالين لغو كار مزدی در همه وجوه عکس این می ن سخناین فضا، با كارگرا

كنند. آناتومی ماركسی اینان از فرایند كار سرمایه در سينه سای می گرایشات عمل

جنبشی كه به دليل سطح نازل شناخت و انسجام آگاهانه طبقاتی نه برای محو بالفعل 

به ميدان آمده است، سقف سرمایه داری بلکه عليه آثار و تبعات شرربار این نظام 

حاكميت افکار، ایدئولوژی، فرهنگ و معيارهای شناخت كاپيتاليستی بر این جنبش را 

زند و دریچه های دیگری از اندیشيدن و شناخت و باور و نوع نگاه به هستی می شکاف

كند. خيل كارگران مبارز می موجود را در برابر دیدگان توده های معترض كارگر باز

ر فزونی دستمزد، صف فشرده جنبش خود را از افق تاریك و مه آلود فضای خواستا

 مسلط تفکر و نگاه كاپيتاليستی به اندرون قلمرو نوینی از اندیشه، تحليل و ادراك فرا

كشند و همه هستی اجتماعی خود را در معرض قضاوت مالك ها و معيارهائی متضاد می

رفت، می سخن« بهای كار» . در آنجا به دروغ از نمایندمی با دنيای سرمایه داری مشاهده

شد كه كارگر می گردد. آنجا از این صحبتمی در اینجا كل تار و پود این دروغ تشریح

گيرد!! بحث اینجا این است كه نيروی كار او در این نظام می كند و مزد كارش رامی كار

معيشتی مورد نياز بازتوليد گيرد صرفاً بهای وسائل می كاال است و آنچه بعنوان مزد

نيروی كار وی و زنده نگه داشتن نسل بردگان مزدی است. در تاریکی زار محاسبات آن 

شد. می فضا به معيارهای با صرفه بودن و نبودن مزد كارگر برای صاحب سرمایه رجوع

 معيارها و مالكهای اینجا سرچشمه زایش سرمایه و سرمایه ها را در كوهسار كار كارگر

سازد. مشاجرات آنجا حول نقطه تالقی رضایت كارفرما و كارگر!!! می كاود و عریانمی
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كرد، محتوای كيفرخواست اینجا پایان دادن به هستی رابطه خرید و فروش می سير

نيروی كار است. در آنجا همه چيز به كل باژگونه بود و در اینجا همه چيز نقد باژگونه 

 جاری است.پردازی و تشریح واقعيت های 

فعالين لغو كار مزدی این فضای فکری شفاف متضاد با افق تيره سرمایه داری را از ورای 

كنند و می آناتومی روشن و ملموس پروسه كار و توليد و سرنوشت كار كارگر معماری

در این راستا است كه هستی اجتماعی او را گام به گام در عمق جویبار خروشان مبارزه 

نيرومندتر، متحدتر و اجتماعی  ،ه سرمایه به هستی آگاه تر، اندیشمندترطبقاتی اش علي

شود نه صرف آموزش كالسيکها، نه كلی می دهند. آنچه در این ميان انجاممی تر بسط

بافی و شعار پردازی توخالی عليه استثمار، نه رژیم ستيزی فراطبقاتی بی مایه، نه دميدن 

پيوستن به حجره های حزبی ارباب عقاید  در صور جنبش سندیکاليستی، نه دعوت

جنبش های دموكراتيك و خلقی و سوسيال بورژوائی كه تحقق عينی پروسه بلوغ ضد 

سرمایه داری و كمونيستی توده های كارگر است. فعالين لغو كار مزدی در این گذر، به 

ميزان  طور مستمر سنگين ترین كوله بارهای تشریح كاری كه كارگران انجام داده اند،

استثماری كه شده اند، اضافه ارزشی كه توليد كرده اند، سرمایه ای كه آفریده اند و 

كشند تا هر كجا كه مناسب باشد و در هر می همه جزئيات دیگر پروسه كار را به دوش

 شرائطی كه ممکن گردد، پيش روی كارگران باز كنند.

ساليان دراز خویش به احزاب و برخی از افراد و محافل فعال كارگری در نقد توهمات 

گروههای مختلف چپ، در حالی كه خود را منتقد رادیکال و دو آتشه روایت سوسيال 

كنند، در عمل و در دنيای واقعی پيکار ميان طبقات می بورژوائی مبارزه طبقاتی قلمداد

 اجتماعی، عين همان راهبردها، راه حلها و نوع نگاههای پيشين را با خود حمل

مایند. اینان با چشم دوختن به این و آن متن آموزش اقتصاد سياسی ماركسی، یا نمی

این و آن روایت ماتریاليسم انقالبی ماركس از مبارزه طبقاتی، یکباره فریاد یافتم، یافتم 

كنند كه كل معضل ساليان دراز جنبش كارگری بين می دهند!!! چنين تصورمی سر
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آن فعال طبقه كارگر با این متون بوده است!!! در سخن المللی فقط عدم آشنائی این یا 

پرسند: وقتی می از جنبش ضد سرمایه داری طبقه كارگر بالفاصله انگشت حيرت بر لب

كارگران مثالً معنی ارزش اضافه را نمی فهمند، وقتی آنها معيار تبدیل كار به كار 

، بها، سود یا گروندریسه، اجتماعی در سرمایه داری را تعمق نمی نمایند، وقتی كه مزد

!! كنند؟ مبارزه داری سرمایه عليه خواهندمی چگونه اند نفهميده خوب را …كاپيتال و

 آنچه رغم به اینکه اول. است بررسی قابل و برجسته كامالً نکته چند عده این نگاه در

 ای مقوله را آگاهی كنند،می تصور خویش باره در آنچه خالف بر حتی و كنندمی ادعا

آورند. روایت اینان می و منفك از پراتيك مادی و اجتماعی و طبقاتی به حساب تجریدی

از آگاهی، روایتی متناقض با شناخت ماركسی آگاهی طبقاتی و ماتریاليسم انقالبی 

ماركس است. به زعم آنان آگاهی ضد سرمایه داری مجموعه ای از آموزش ها و مباحث 

است و هر كارگری كه این بحث ها و تحليل ها و متون و تئوریها و نظریات رادیکال 

حامل آنها را مطالعه نماید، لزوماً یك كارگر آگاه است و پرچمدار مبارزه سوسيالستی 

شود!!! به همين دليل ترجيع بند حرفشان این است كه مثالً فالن كارگر می طبقه خود

كاپيتال ماركس را خوانده  زند، آیا فالن بخشمی كه از مبارزه ضد سرمایه داری حرف

است یا فالن اثر دیگر او را خوب درك كرده است؟!! دوم آنکه آنان آگاهی را مقوله ای 

دانند و همه گفتگویشان حول آگاهی فرد كارگر می مربوط به افراد و نه جنبش طبقاتی

منظر زند و سوم كه از همه اساسی تر و مهمتر است، اینکه در می یا فعاالن كارگری دور

سازد و نه جنبش طبقاتی است می سياسی اینان گویا آگاهی است كه جنبش طبقاتی را

 كه باید در هستی اجتماعی خود آگاه و نيرومند و متحد و با افق شود.

هر سه مؤلفه مذكور در نوع نگاه این عده به مسأله آگاهی طبقاتی كارگران اجزاء ارگانيك 

. برای اینان آگاهی طبقاتی، علمی از جنس سایر سازندمی یك منظومه نظری واحد را

تواند آن را می علوم مثالً فيریك، شيمی، ریاضی یا زیست شناسی است كه هر كسی

 بياموزد و هر كه آن را بياموزد فعال كمونيست و ضد سرمایه داری جنبش كارگری
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فتن گردد. درست به همانگونه كه یك پزشك با گذراندن دوران تحصيل طب و گرمی

كند!! واقعيت این است می كارت عضویت نظام پزشکی شروع به طبابت و درمان بيماران

كه آموزش های ماركس هم در دستگاه شناخت و استنتاج این عده سوای یك مجموعه 

علوم از نوع فلسفه و سياست و اقتصاد چيز بيشتری را تشکيل نمی دهد!! روایت ساليان 

يال بورژوای ميراث دار آن از علم بودن سوسياليسم متمادی چپ اردوگاهی و چپ سوس

گيرد. آموزشهای ماركس به طور قطع علم است و در می هم دقيقاً از همين جا نشأت

این زمينه جای هيچ بحث و جدلی نيست. مسأله اساسی این است كه این آموزش ها 

طبقاتی و ضد فقط در جائی آگاهی طبقاتی پرولتاریا هستند كه به عنوان سالح پيکار 

شود. سوسياليسم یك جنبش است و می سرمایه داری این طبقه به كار گرفته

سوسياليسم طبقه كارگر، نه ساختار دانشگاهی مجموعه آثار ماركس و انگلس كه جنبش 

آگاه سوسياليستی و ضد كار مزدی پرولتاریاست. هر نوع تالش برای علم قلمداد كردن 

در شکل منفك از پراتيك متعين اجتماعی و طبقاتی سوسياليسم به صورت تجریدی و 

ضد كار مزدی و برای محو سرمایه داری پل بستن كامل بر روایت ماركسی آگاهی 

 طبقاتی و مسخ مطلق آگاهی سوسياليستی پرولتاریا است.

جایگزینی آگاهی طبقاتی پرولتاریا با آگاهی افراد و فعالين منفرد كارگری نيز رویه 

روایت متافيزیکی و غيرطبقاتی آگاهی است. بحث بر سر ميزان شناخت  دیگری از همان

و درجه آشنائی این یا آن كارگر با آموزشهای ماركس نيست. سخن از یك جنبش آگاه 

توان تصور كرد كه در نقطه ای از دنيا مثالً شمار می سرمایه ستيز و سوسياليستی است.

آثار ماركس را در شيارهای ذهن خود كثيری از فعالين كارگری كل دستنوشته ها و 

ثبت و ضبط كرده باشند. وجود چنين حالتی به هيچ وجه مالزم با عروج یك جنبش 

رادیکال ضد سرمایه داری نخواهد بود. بالعکس، این فعالين با همه این آموزش ها چه 

 بسا، به ره بردن مبارزه طبقاتی كارگران در ورطه سندیکاليسم و راه حلهای سوسيال

دموكراتيك یا هر راهبرد دیگر غيركمونيستی كمك رسانند. فهم طبقاتی سوسياليسم 
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گویند موضوعی است می و آموزش های مبارزه طبقاتی ماركس كه عموم از آن سخن

كند. فهم كارگری نقد اقتصاد سياسی می كه معنای درست خود را در همين جا احراز

وسياليستی و برای لغو كار مزدی جنبش ماركس یا سایر آثار وی در پراتيك شفاف س

رسد. آگاهی طبقاتی می كارگری و نه در سينه این و آن انسان كارگر به منصه ظهور

پرولتاریا جنبش آگاه زنده و افق دار ضد كار مزدی او یا در واقع جنبشی است كه در 

كار جامعه  راه حلها و سنگربندی مطالبات و نوع سازمانيابی جدال جاری خود عمالً روند

موجود، فرایند بازتوليد سرمایه اجتماعی، ساختار نظم سياسی و مدنی سرمایه، مبانی 

حقوقی و قانون و اساس موجودیت بردگی مزدی را آماج حمله و ستيز قرار دهد. ممکن 

است خيل كثير فعالين كارگری مثالً دانش آموختگان آكادمی علوم ماركسی باشند، اما 

حضور آن ها، یك جنبش بغایت رفرميستی و منحل در رویکرد  جنبش كارگری بستر

 سوسيال بورژوائی باشد.

آفریند. بالعکس این مبارزه می و باالخره این كه این آگاهی نيست كه مبارزه طبقاتی را

طبقاتی است كه در فرایند بسط و بلوغ و كوبيدن سنگالخ پيروزی نيازمند آگاه ساختن 

رف تر و گسترده تر و سراسری تر خود است. ماركس جنبش و افق دار نمودن هر چه ژ

ضد سرمایه داری طبقه كارگر را خلق نکرده است. این جنبش وجود داشته است و او 

به مثابه یك كارگر آگاه كمونيست در زمان خویش با بيشترین بصيرت و توانائی و دانش 

ه و افق دار این جنبش پاسخ طبقاتی به مسائل و نيازهای بالندگی آگاهانه و سازمان یافت

داده است. بحث فعالين لغو كار مزدی در این گذر بسيار گویا و شفاف است. بحثی كه 

به رغم تمامی شفافيت آن، برای خيل وسيع ابوابجمعی چپ سوسيال بورژوای ایران 

بسادگی قابل فهم نيست. آگاهی طبقاتی به مفهوم دقيق ماركسی و ماتریاليستی و 

در تمامی بحث های مفصل و مشروح ما عظيم ترین مکان را دارد. آنان كه  انقالبی آن

كنند، در فهم ماركسی آگاهی طبقاتی دچار مشکل جدی هستند. می جز این تصور

برای ما نقد طبقاتی و ضد سرمایه داری جنبش كارگری بر عينيت موجود سرمایه داری 
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زه عليه كل نظام بردگی در همه و بعنوان چراغ راه حی و حاضر طبقه كارگر در مبار

شؤن و همه عرصه های حيات اجتماعی است كه معنی واقعی آگاهی را داراست. نوعی 

نگاه به آگاهی كه طبيعتاً برای معتقدان به اصالت اندیشه و نقش اندیشه ها در آفرینش 

 تاریخ چندان قابل قبول نيست و قرار هم نيست كه باشد.

د فقط یکی از قلمروهای جاری حيات جنبش كارگری و مبارزه برای افزایش دستمز

ساده ترین آنهاست. كارگران در همه حوزه های زیست طبقاتی و اجتماعی خود با نظام 

سرمایه داری درگيرند. فعالين لغو كار مزدی افراد همه جا حاضر، خانه زاد و دخالتگر 

بش خودانگيخته كليه این عرصه ها و جنب و جوش ها هستند. یك معضل اساسی جن

و خودپوی ضد سرمایه داری طبقه كارگر، ناتوانی توده های وسيع این طبقه در كندوكاو 

سوسياليستی ارتباط ارگانيك ميان رابطه خرید و فروش نيروی كار با مظاهر، تبعات و 

تعينات مختلف اقتصادی، سياسی، مدنی، فرهنگی، حقوقی و كالً اجتماعی این رابطه یا 

ه و سنگ بنای هستی نظام سرمایه داری است. نه فقط سنت سندیکاليستی، همان شالود

كه اساس كار چپ منزوی رادیکال نما نيز نسبت به اهميت تسری آناتومی ماركسی این 

پيوندها و مراودات به شریان حيات فکری و ساختار درایت جنبش كارگری بکلی بی 

اسيتی نشان دهد. این كار وظيفه تفاوت است و اساساً نمی تواند نسبت بدان هيچ حس

 ای است كه محتوای فرایند روتين تالش و دخالتگری فعالين لغو كار مزدی را تشکيل

دهد. برای اینکه جنبش كارگری هستی ضد سرمایه داری خود را بطور مدام از پيرایه می

ًا های سوسيال بورژوائی و رفرميستی پاالیش كند و به جنبشی آگاه، افق دار و عميق

 و ارزش اضافه توليد رابطه ميان وحدت و همانی كمونيستی بسط دهد، باید اساس این

 هر را بورژوازی دولتی و سياسی نظم و حقوقی و مدنی ساختار و قراردادها و قوانين كل

 دار پيشينه تـئوریهای آنچه خالف بر كارگری جنبش. سازد خود ذهن جریان ژرفتر چه

داده اند، در هيچ یك از قلمروهای زیست مدنی،  اشاعه و كرده طرح بورژوائی سوسيال

 اپوزیسيونسياسی و اجتماعی نباید محتوای اعتراض، مبارزه و نقد خود را با هيچ 
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بورژوائی و جنبش های متکی به نقد رفرميستی سرمایه داری به هم آميزد، نباید در 

طبقاتی خود را در پشت زمين بازی این نوع جنبش ها بازی كند یا دامنه جنگ و ستيز 

مرزهای هيچ شکلی از اصالح طلبی سياسی و حقوقی و مدنی به بند كشد. تحقق این 

هدف نيازمند اشراف توده های كارگر به مفصلبندی سراسری همه سلولها و بافتهای 

اجتماعی نظام بردگی مزدی با شيوه توليد سرمایه داری است. راهبردها و راهکارهای 

نيز به هيچ وجه از سنخ نسخه پردازی های آكادميك چپ فرقه ای طی این فرایند 

حزب نشين نيست. در اینجا نيز ما با یك فرایند عينی جنبشی و عزیمت از لحظات 

بالندگی جنبش ضد سرمایه داری كارگران به لحظات بالنده تر، آگاه تر و سازمان یافته 

این نيست كه فقط اندر وصف  تر آن، سر و كار داریم. مشغله فعالين لغو كار مزدی

پيوستگی و درهمرفتگی مصائب و سيه روزی های كارگران و فرودستان با رابطه خرید 

و فروش نيروی كار مقاله بنویسند. آنان در كليه عرصه های اعتراض اجتماعی ضد 

سرمایه داری طبقه كارگر افقها، راه حلها، انتظارات و بدیل های ضد كار مزدی را پيش 

كوشند تا با رفت و روب راهبردهای سندیکاليستی و می كنند ومی ارگران پهنپای ك

دموكراسی طلبانه چپ فرقه گرا، این انتظارات و راهکارها و بدیل ها را به جریان روز 

 مبارزه و جنگ و ستيز طبقه خویش تسری دهند.

س بحث بی حقوقی مضاعف زنان و جنبش ضد تبعيضات جنسی یك نمونه كنکرت و در

آموز در این راستا است. برای ما تمامی آنچه كه زیر نام استثمار و ستمکشی مضاعف 

زنان یا تبعيضات جنسی در جهان مطرح است، بدون هيچ اگر و اما یا در عمق رابطه 

خرید و فروش نيروی كار ریشه دارد و یا توسط این شيوه توليد و ساختار اجتماعی آن، 

بنی دعوی هر نوع مبارزه عليه بيحقوقی زنان در خارج از گردد. بر همين ممی پاسداری

ستاد سراسری جنبش ضد سرمایه داری و برای محو بردگی مزدی نيز یك دعوی 

ریاكارانه و عميقًا عوامفریبانه است. زنان بيشترین بخش كار خانگی و در عظيم ترین 

ان عليه این جنایت تومی بخش جهان موجود، بار كل كار خانه را بر دوش دارند. چگونه



 ....رمايه داریجنبش كارگری و سازمانيابی ضد س                                     104

ستيز كرد بدون اینکه نوك تيز حمله را به طور مستقيم به موجودیت رابطه توليد اضافه 

ارزش نشانه رفت؟ كار زن در خانه بخشی از پروسه كار مورد نياز بازتوليد سرمایه 

اجتماعی و جهانی است كه در حال حاضر به صورت تماماً رایگان و بدون دیناری 

 صاحبان سرمایه، توسط جمعيت عظيم زنان كارگر جهان انجام پرداخت از سوی

گيرد. در یك محاسبه سرانگشتی حجم این كار رایگان در جامعه ای مانند ایران در می

 حجم این. گرددمی بالغ روز در فقط ساعت ميليون دویست همين شرائط حاضر به

د نيروی كار بازتولي ،سرمایه كار ذخيره ارتش تربيت صرف وقفه بی طور به كار عظيم

شود كه بدون آنها كل پروسه سودآوری و بازتوليد می شاغل و صرف همه اشکال كاری

سرمایه اجتماعی در خطر اختالل و انسداد حتمی است. بهای این مقادیر غول آسای 

توان گزارش كرد. ما به ازاء ارزشی این نيرو، حتی می كار رایگان را تنها با ارقام نجومی

مان مالكهای متعارف طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری ایران یا به بيان دیگر با ه

با رجوع به بهای شبه رایگان نيروی كار شاغلين در جهنم سرمایه داری ایران، به رقم 

رسد. می ناقابل دویست تریليون تومان در روز و هفتاد و سه تریليون تومان در سال

ارگر و فعالين لغو كار مزدی این جنبش در قلمرو جنبش ضد سرمایه داری طبقه ك

 مبارزه عليه بيحقوقی و ستمکشی و شدت استثمار مضاعف زنان به این ارقام چشم

دوزند، نقش این ارقام در بازتوليد پروسه سرمایه اجتماعی و توسعه بی امان انباشت می

سندیکاليستی و دهند. دیدگان رفرميسم راست می سرمایه در جامعه را مد نظر قرار

چپ فرقه گرای حزب نشين در مقابل این جنایات سرمایه بسيار خطاپوش است و در 

گفتگو پيرامون تبعيضات جنسی هيچگاه قادر به چرخش مردمك خود برای مشاهده 

كند، در مورد فعالين لغو كار می این حقایق نيست. عکس آنچه در مورد اینان صدق

قی و تبعيضات ناروای مسلط بر زندگی زنان دنيا مزدی مصداق دارد. دنيای بيحقو

فرارسته از مناسبات كار مزدوری است و هر مبارزه عليه زن ستيزی و آپارتاید جنسی 
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باید مبارزه ای عليه اساس سرمایه داری و موجودیت رابطه خرید و فروش نيروی كار 

 باشد.

مضاعف زنان برای فعالين  نوع نگاه باال به پدیده تبعيضات جنسی و ستمکشی یا استثمار

لغو كار مزدی باز به نوبه خود، شالوده اتخاذ راهکارها، سياست ها و تاكتيك های متناظر 

با این تبيين و متضاد با سندیکاليست ها و چپ دموكراسی طلب رژیم ستيز خارج از 

مدار جنبش ضد سرمایه داری است. وقتی كه كار رایگان ميليونها زن خانه دار، 

رترین و دژخيمانه ترین ميدان تاخت و تاز سرمایه داری عليه ابتدائی ترین و ساده شرربا

ترین حقوق انسانی توده وسيع زنان كارگر است، وقتی كه همين كار رایگان، یك وثيقه 

مهم ماندگاری این نظام و وسيع ترین عرصه تعرض بورژوازی به كل طبقه كارگر است، 

اید بر روی همين محور حفاری كرد. باید شعار برچيدن پس كانال واقعی جدال را نيز ب

بساط كار رایگان خانگی را وارد معادالت روز جنبش كارگری ساخت. اگر قرار است 

جنبش زنان بخش الیتجزائی از كل جنبش كارگری باشد، اگر قرار است همه حوزه 

رار است مبارزه های مبارزه این جنبش به طور واقعی ضد نظام سرمایه داری باشد، اگر ق

زنان كارگر زمين سياستگذاری و منشورپردازی بورژوازی را سيراب نکند و به گنداب 

های فریبکار سرمایه سرشکن نگردد، پس باید شعارها، راهکارها و اپوزیسيوناصالحات 

راه حلهای آن عمالً و به صورت زمينی از سنخ و جنس جنبش طبقاتی ضد سرمایه 

حتماً داد و فریاد سندیکاليست ها به آسمان خواهد رفت و چه بسا داری باشد. در اینجا 

از عربده های قهرآميز خدم و حشم مستقيم بورژوازی هم بلندتر خواهد شد. صفه 

هم حتماً با جنجال آنها هماوا خواهند گردید. همگی داد خواهند « احزاب» نشينان حرم 

بی مزد خانگی زنان را كه تازه  زد كه زنان با معضل حجاب مواجهند و شما مشکل كار

در هيچ كجای جهان حل نشده است و اساساً در نظام سرمایه داری حل نخواهد گردید، 

كشيد؟! پاسخ این هياهو اما بسيار ساده است. بحث بر سر كمرنگ ساختن می پيش

مبارزه عليه حجاب و سایر مظالم مسلط بر زندگی زنان نيست، اساس گفتگو این است 
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ستيز و خيزش عليه هر كدام از این مظالم یا هر نمود زن ستيزی باید تبلور كه هر 

مبارزه ای آگاه در ميدان باز و سراسری طبقاتی توده های كارگر عليه بردگی مزدی 

 باشد.

البته « گرفتن مچ اپورتونيست ها سخت است»گویند می ضرب المثل شایعی است كه

ورتونيست ها همه جا باز و بساط نيرنگ این عبارت چندان هم دقيق نيست. مچ اپ

طبقاتی آنها هميشه رسوا است. آنچه مصداق واقعی سختی است، زمختی موجوداتی 

است كه به نحوی از انحاء دست به كار دفاع از حرمت سنگپایه سرمایه داری هستند. 

اقعی رفرميسم چپ تاریخًا و سنتًا زیر نام وفاداری به سوسياليسم ناب هر نوع مبارزه و

توده های كارگر عليه سرمایه داری، در هر قلمرو و هر وضعيتی را خدشه دار كردن 

خلوص سوسياليسم! و آلودن اعتبار كمونيسم تلقی نموده است! از دید آنان سوسياليسم 

و ضدیت با سرمایه داری الفاظی هستند كه فقط باید با اجتهاد و شارعيت اربابان حزب 

د. در این نگاه تا سرمایه داری هست كارگران نمی توانند عليه مورد استفاده قرار گيرن

موجودیت و اساس این نظام هيچ مبارزه ای بکنند!!! هيچ افقی در این گذر پيش روی 

جنبش خود بگشایند و هيچ انتظار و مطالبه ای كه سنگر صف آرائی این پيکار باشد 

تغيير عينيت موجود كه بهشت طرح كنند!!! در این نگاه سوسياليسم نه جنبش طبقاتی 

مخلوق متشرعين حزبی و ارباب عقاید مکتبی كمونيسم نمایانه است. سندیکاليست ها 

و فرقه گرایان، این نوع احکام را با استنتاجات تئوریك دیگری از همين سنخ و باز هم 

كنند. در منظر می آميزند و تکميلمی متضاد با ماتریاليسم انقالبی ماركس به هم

اسی آنان بی حقوقی زنان و تبعيضات جنسی مسلط موجود نه پدیده ارگانيك، همگن سي

و همنهاد رابطه توليد اضافه ارزش كه ميراث نظامهای كهنه فئودالی، برده داری و اعصار 

گذشته تاریخ است. محتوای بسط همه این ابداعات سوسيال رفرميستی و بورژوائی به 

شود كه جنبش زنان جنبشی فراطبقاتی، می ی روز اینحوزه مبارزه عليه آپارتاید جنس

خارج از مدار مبارزه عليه اساس سرمایه داری و جنبشی برای اصالح وضعيت زن در 
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سيطره ماندگاری عينيت موجود است. رفرميسم چپ وقتی بندهای الحاقی مبارزات 

ری بافی برد!! فقط تناقضات فاحش تئومی زنان با جنبش كارگری را به حوزه تقنين

سازد. آنچه واقعی است این است كه در نگاه می های سوسيال بورژوائی خود را آشکار

آنان هيچ اثری از وحدت جنبش رفع ستم جنسی با جنبش ضد كار مزدی طبقه كارگر 

 مشهود نيست.

فعالين لغو كار مزدی با درك ماركسی وحدت حوزه های عدیده جنبش ضد سرمایه 

تبعيضات جنسی و مبارزه روز طبقه كارگر، در طرح انتظارات  داری از جمله جنبش ضد

و خواسته های جاری این جنبش نيز دقيقاً جوشش و خروش هر چه وسيعتر سنگر 

بينند. هيچ ستمی باالتر از این نيست می جدال عليه سرمایه را دستور كار طبقه كارگر

زن شب و روز به صورت كه در یك جامعه كاپيتاليستی مانند جامعه ایران ميليونها 

 رایگان به گونه ای شاق و سراسر تحقيرآميز و برده وار برای نظام سرمایه داری كار

كنند و فاجعه آميزتر اینکه خود آنان زیر فشار القائات باژگونه نظام بردگی مزدی می

 این كار رایگان حقارت بار و برده گونه را امری عادی و جریان طبيعی و ضروری زندگی

پندارند. در این جا هر اعتراض زنان بدون اینکه یکراست مجرای ستيز با رابطه خرید می

و فروش نيروی كار را پيش گيرد، نمی تواند مبارزه ای مثمر و رادیکال باشد. از این 

گذشته هر نوع تفکيك ميان زن و مرد مشغول كار خانگی و زن و مرد شاغل حوزه های 

زدها و ميزان دستمزدها، سوای یك باژگونه پردازی آشکار كار و توليد در عرصه جدال م

و عوامفریبانه سرمایه ساالرانه هيچ چيز دیگر نيست. مسأله بعدی در همين جا این 

است كه گفتگوی ریاكارانه یك كاسه كردن جنبش زنان كارگر و سرمایه دار و آنچه زیر 

گاه ضد سرمایه داری طبقه نام جنبش یکپارچه زنان تبليغ گردیده است هيچ ربطی به ن

كارگر ندارد. فعالين لغو كار مزدی كالبدشکافی ماركسی و انقالبی پيوند ارگانيك مبارزه 

عليه بيحقوقی زنان و عليه بردگی مزدی را از یك سوی و تشریح ماهيت بورژوائی همه 

تئوریها و راه حل تراشی های ارتجاعی جدا سازی این دو از همدیگر را دستور كار 
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 هميشگی حضور خود در قلمروهای مختلف حيات اجتماعی جنبش طبقه كارگر

 بينند.می

جنبش كارگری ضد سرمایه داری در قلمرو پيکار عليه تبعيضات جنسی با توجه به 

تمامی مؤلفه های باال، پرداخت مزد كامل ساعات كار خانگی زنان را به مثابه جزء 

نماید. می رون جامعه، خاكریز جدال روز خودالینفکی از كل دستمزد نيروی كار مزدی د

كار هر زن در درون هر خانه پيش شرط جبری بازتوليد نيروی كار شاغلی است كه در 

كارخانه، مدرسه، بيمارستان، حمل و نقل یا هر مركز دیگر كار و توليد به صورت مولد 

ين اساس دستمزد كند. درست بر هممی یا غيرمولد برای سرمایه داران و دولت آنها كار

هر كارگر كار خانگی باید معادل دستمزد هر كارگر شاغل به صورت جداگانه و خارج از 

اشکال دروغين و كاریکاتوری حق همسر و حق اوالد و مانند اینها به خود وی پرداخت 

گردد. با این حساب مبارزات مستمر توده های كارگر برای تحميل سطوح باالتر دستمزد 

اران و دولت سرمایه داری باید با مبارزه برای تحميل دستمزد كار خانگی به سرمایه د

زنان به هم آميخته و یك كاسه شود. اتخاذ این رویکرد از سوی طبقه كارگر در همان 

حال كه مبارزه عليه ستم جنسی و استثمار مضاعف زنان را به عمق پيکار ضد كار مزدی 

كوبنده ای نيز بر پيکر پدیده هائی مانند  كند، ضربهمی توده های این طبقه زنجير

مردساالری، جنس دوم بودن، حقارت و قوانين و معادالت حقوقی مسلط ضد زن نيز، 

سازد. وقتی كه كار خانگی از شکل رایگان خود خارج شود، وقتی كه زن در می وارد

افت كند پيداست قبال كار روزمره خود در خانه، مزد برابر كار در مراكز كار و توليد را دری

شود، می كه وابستگی اقتصادی او به مرد دچار تزلزل خواهد گشت. از حقارت وی كاسته

زیر فشار اقتصادی به هر توحش مردساالرانه تن نخواهد داد و از همه این ها مهمتر در 

فرایند جاری مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری نقشی تعيين كننده تر، نافذتر و كارسازتر 

خواهد نمود. با خم شدن جنبش كارگری بر مفصلبندی واقعی ميان عرصه های  احراز

مختلف پيکار طبقاتی خود، بر سينه راه حلهای كاپيتاليستی فمينيسم بورژوائی نيز 
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شود و توده وسيع زنان كارگر در اعتراض به هر نوع ستمکشی می دست رد گذاشته

پيکار را در آوردگاه سراسری مضاعف و تبعيض جنسی یکراست سنگر افراشته این 

 جنبش سوسياليستی و ضد سرمایه داری جستجو خواهند نمود.

مبارزه عليه سطح نازل دستمزدها و از جمله مبارزه عليه كار رایگان خانگی همان گونه 

كه باالتر گفتيم و به كرات تأكيد كرده ایم، ساده ترین و ابتدائی ترین شکل مبارزات 

تر توضيح خواهم داد كه جنبش لغو كار مزدی اساساً حوزه پيکار كارگران است. پائين 

توده های كارگر برای بهبود وضعيت معيشتی، امکانات رفاهی و خدمات اجتماعی را بر 

گيرد تا جنبش می روی محور مزد متمركز نمی كند و اتفاقاً همه توان خود را به كار

د و بر پویه واقعی مزدستيزی سمت روز كارگران را هر چه بيشتر از این ریل دور ساز

دهد، اما عجالتًا همين مبارزه برای فزونی دستمزدها را در جایگاه واقعی ضد سرمایه 

داری خود و در پيوند ارگانيك با قلمروهای دیگر جنبش سرمایه ستيز توده های كارگر 

يم كنيم. دستمزد بخش پرداخت شده بهای كار كارگر است و بخش بسيار عظمی دنبال

تر این بهای كار همان چيزی است كه به كارگر پرداخت نمی شود. این بخش اساساً و 

گردد و مقداری از آن نيز صرف زندگی و عيش و نوش می به طور غالب به سرمایه مبدل

شود. مبارزه كارگر برای افزایش دستمزد به همان اندازه كه می و عشرت سرمایه داران

کل اعتراض كارگران به استثمار و ستم و توحش سرمایه عادی ترین و ملموس ترین ش

داری است، ظرف مناسبی برای گسترش آمادگی، آگاهی و صف آرائی هر چه نيرومندتر 

باشد. معنای این مناسبت از دید می جنبش كارگری در مقابل نظام بردگی مزدی نيز

رفرميستی و  لغو كار مزدی آن است كه مبارزه برای دستمزد به جای مفهوم مقطعی

كند. این فقط هنگام می سندیکاليستی آن، یك مکان استراتژیك و سوسياليستی احراز

تشدید تنگناهای معيشتی یا تهاجم هارتر سرمایه به سطح مزدها نيست كه باید خواستار 

فزونی دستمزدها شد، كاماًل بالعکس، این حکم عام مبارزه طبقاتی كارگر برای كاهش 

تواند در شکل یك می کن كار اضافی به نفع كار الزم است كه باید وهرچه مقدور و مم
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تعرض روتين ضد سرمایه داری دستور مستمر جنبش طبقاتی او باشد. رویکرد سوسيال 

خواند!!! می «اكونوميسم» خلقی و دموكراسی طلبانه فراطبقاتی معموالً این نوع مبارزه را 

كند. می ع محتوا و بار ضد سرمایه داری كنکاشو بدیل آن را در رژیم ستيزی فاقد هر نو

این مسأله كه در نقد لنين بر مبارزه صرف اقتصادی كارگران یا به بيان دیگر، در نوع 

نقد او به سندیکاليسم بسيار خصلت نماست در دوره های بعدی به یکی از اركان باورهای 

به « چه باید كرد» مسلکی چپ خلقی و سوسيال بورژوا تبدیل شده است. لنين در 

جای نقد سوسياليستی و ضد كار مزدی سندیکاليسم، عمالً به نقد خلقی و دموكراسی 

كند. بورژوازی ليبرال درون سوسيال می طلبانه این گرایش در طبقه كارگر روسيه روی

دموكراسی خواستار یکسویه شدن جنبش كارگری بر روی مطالبات محدود اقتصادی و 

مل توده های كارگر از مبارزه ضد سرمایه داری است. نقد لنين به معيشتی و انصراف كا

راهبرد ليبرال رفرميستی بورژوازی بدون كاوش ماركسی ارتباط ارگانيك و اندرونی 

قلمروهای مختلف ابراز وجود جنبش ضد سرمایه داری طبقه كارگر و بدون آناتومی 

در یك پيکار جامع االطراف  مفصلبندی آهنين ميان مبارزه اقتصادی و سياسی كارگران

طبقاتی و سوسياليستی، راه تحقير مبارزه اقتصادی به نفع رژیم ستيزی فراطبقاتی را 

شود و تزار می سازد. تزار ستيزی دموكراتيك بزرگ و بزرگ ترمی وجهه همت خود

گيرد. مبارزه عليه تزار جای مبارزه عليه می ستيزی سوسياليستی مورد بی مهری قرار

كند و همين رویکرد در دوره بعد مركز رجوع چپ می یه داری را اشغالسرما

به هر مبارزه «!!! اكونوميسم» ناسيوناليست و سوسيال خلقی دنيا برای كوبيدن برچسب 

گردد. جنبش لغو كار مزدی نقد سياسی رژیم ستيزانه می اقتصادی ضد سرمایه داری

كند. در اینجا همه تالشها بر می زینسندیکاليسم را با نقدی كاماًل كمونيستی جایگ

اصل ضد كار مزدی بودن جنبش كارگری استوار است. اقتصادی یا سياسی بودن یا نوع 

 بستر جریان پيکار، همه و همه در تابش شعاع این اصل است كه مورد داوری قرار

گيرد. بورژوازی تمامی اشکال محروميت های اجتماعی و رفاهی و معيشتی را بر می
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كند تا در این گذر ميزان كار اضافی آنها را هر چه بيشتر و می قه كارگر تحميلطب

مقدار كار الزم آنها را تا سرحد امکان كمتر سازد. سندیکاليسم و رفرميسم چپ مبارزه 

كنند می كارگر عليه این محروميت ها و بی حقوقی ها را از محور ضد سرمایه داری جدا

سازند. جنبش لغو كار مزدی می بورژوائی رژیم حاكم منتقل و به قلمرو دموكراسی و نقد

دهد. مسکن می دهد و راه حل مغایر آن را پيش روی قرارمی خالف این كار را انجام

رایگان، مهد كودك رایگان، بهداشت رایگان، آموزش و پرورش رایگان، ایاب و ذهاب 

همه امکانات دیگر از این سنخ  رایگان، نگهداری از پيران و سالمندان به صورت رایگان و

را نه به عنوان حقوق دموكراتيك كه به عنوان عرصه های تعرض عليه سرمایه و حلقه 

های تمركز نيرو برای اخالل در روند بازتوليد سرمایه اجتماعی و فرسودن نظام بردگی 

وسيال كند. تاریخاً كاریکاتورهای وصله پينه ای از این امکانات توسط سمی مزدی دنبال

دموكراسی غربی و بسيار كاریکاتوری تر و بی مایه تر آن ها، در برنامه پردازی ها یا به 

نویسی های چپ خلقی، مورد مطالبه یا موضوع جدال مکتبی « حداقل» اصطالح معروف 

بوده است. نکته مهم در این زمينه آن است كه نگاه جریانات یاد شده به این مسائل و 

طه معکوس و متضاد نگاه فعالين لغو كار مزدی است. آنان این امکانات مطالبات دقيقاً نق

را به مثابه حقوق شهروندی و مدنی كارگران در چهارچوب قانونيت و حقوق و 

قانونساالری سرمایه داری و به عنوان ملزومات تمکين جنبش كارگری به قداست و 

لغو كار مزدی مسأله از اساس  استقرار نظام بردگی مزدی خواستار شده اند. برای فعالين

متفاوت است. هر كدام از این مطالبات در رویکرد ضد كار مزدی ساز و كار گشایش یك 

سنگر برای كارزار اختالل پروسه كار سرمایه و مختل ساختن فرایند بازتوليد سرمایه 

 شود كه به مسأله دستمزد نگاهمی اجتماعی هستند، به همه آنها همان گونه نگاه

ائی از پروسه زبقاتی هر كدام از آنها جزء الیتجشود. آناتومی و تببين اقتصادی یا طمی

بلوغ آگاهی كارگران و مبارزه برای تحميل هر یك از آنها بر نظام سرمایه داری حلقه 

ای از زنجيره سراسری جنبش طبقاتی و ضد كار مزدی توده كارگر است. وقتی كارگران 
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درمان و آموزش و پرورش و مهد كودك و ایاب و ذهاب و  حول محور بهداشت و دارو و

كنند، آنان طبيعتاً برای بهبود می مسکن رایگان یا مراقبت رایگان از سالمندان پيکار

جنگند، اما آنان در همان حال ضربه ای كوبنده می وضعيت معيشتی و رفاهی روز خود

ند. فعالين لغو كار مزدی در سازمی بر پروسه بازتوليد و خودگستری سرمایه نيز وارد

عمق جنبش جاری تحميل این امکانات بر بورژوازی با تشریح ماركسی جای هر كدام 

از این مسائل و امکانات در درون رابطه توليد اضافه ارزش، فرایند بلوغ آگاهی طبقاتی 

زه گيرند و به این ترتيب تأمين جامعيت ضد سرمایه داری مبارمی توده های كارگر را پی

روزمره، پيوند اندرونی مطالبات عاجل و پویه تدارك پيکار نيرومندتر عليه بردگی مزدی، 

رشد آگاهی و پویائی عام مبارزه طبقاتی برای تعرضات نيرومندتر به اساس رابطه خرید 

 و فروش نيروی كار و در یك كالم اقتدار بيشتر جنبش كارگری در مقابل سرمایه را پی

 گيرند.می

توده های كارگر عليه خفقان و دیکتاتوری و برای تحميل آزادی های سياسی و مبارزه 

اجتماعی بر بورژوازی نيز قلمرو پيوسته دیگری از جنبش ضد سرمایه داری و طبقاتی 

آنهاست. در اینجا نيز راه این جنبش از مسير نسخه پيچی های چپ رادیکال نمای 

و نظم سياسی موجود، پدیده های سکت ساز جداست. ساختار حقوقی، مدنی، دولت 

روئيده از مصالح و شروط بقای سرمایه داری هستند. خط كشيدن بر مفصلبندی آهنين 

ميان همه اینها با رابطه توليد و بازتوليد و خودگستری سرمایه اجتماعی نه كار 

های دموكراسی خواه اپوزیسيونپرولتاریای متخاصم این نظام كه سنت و سيره سياسی 

این كار تاریخاً توسط سوسيال دموكراسی صورت گرفته است. سوسيال دموكراسی است. 

روس در كارزار ضد تزاری و ضد فئودالی دهه نخست قرن پيش، آن را لباس تاكتيك 

كمونيستی!! پوشانده است و بعدها در امپریاليسم ستيزی خلقی، در نسخه پردازی های 

نوع مائوئيستی به اصول و مبانی فقهی  نوع استالينی و در تندنس های ناسيونال چپ

احزاب چپ ارتقاء یافته است. یك بند مهم استدالل بانيان این تزها همواره آن بوده 
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است كه جنبش كارگری بدون دموكراسی قادر به سازمانيابی مبارزه سوسياليستی 

نيست. واقعيت این است كه در دل این تئوریها، نه سوسياليسم به طور واقعی 

اليسم كارگری و ضد كار مزدی بوده است، نه سازمانيابی كارگران مکان سوسي

سازمانيابی ضد سرمایه داری توده های كارگر را داشته است و نه دموكراسی مورد بحث 

شرائط سياسی متناظر با تسهيل و تسریع قدرت یابی جنبش سوسياليستی طبقه كارگر 

راسی، دیکتاتوری سرمایه داری دولتی كرده است. ترجمه زمينی این دموكمی را تضمين

خواهد و آنچه می بوده است و دعوی چپ غيركارگری موجود پيرامون تفاوت ميان آنچه

پيش از این رخ كرده است تماماً توخالی است. جنبش ضد سرمایه داری پرولتاریا خود 

والً بار را به دار دموكراسی نمی آویزد. در اینجا آزادی، حقوق سياسی و رژیم ستيزی ا

اجتماعی و طبقاتی ضد كار مزدی دارد و ثانياً هر كدام از آنها سنگری در زنجيره 

سنگرهای درون ميدان سراسری پيکار سوسياليستی و عليه كار مزدوری است. آزادی 

برای این جنبش یعنی آزادی از قيد فروش نيروی كار، آزادی از وجود دولت باالی سر 

وس قوانين و قراردادها و دیوانساالری منحط پاسدار رابطه شهروندان، آزادی از اختاپ

توليد اضافه ارزش، آزادی از شرارت خودبيگانگی انسان، آزادی از قيد كار و قيد هر آنچه 

كه از او جدا و ماوراء اوست. دموكراسی راه حل جنبش ضد سرمایه داری، حتی راه حل 

ياليستی نيست. تاریخاً هم در هيچ این جنبش برای تدارك و سازمانيابی و تجهيز سوس

كجای دنيا دموكراسی هيچ كمکی به این كار نکرده است و راه را برای سوسياليسم 

طبقه كارگر هموار نساخته است، كامالً بالعکس نقش مغایر این كار را ایفاء نموده است 

مبارزه و جنبش سوسياليستی كارگران را بر دار نظام بردگی مزدی حلق آویز كرده است. 

توده های كارگر برای حصول آزادیها و حقوق سياسی و اجتماعی یا سرنگونی دولت 

شود و بار واقعی می بورژوازی صرفاً بر متن جنبش ضد سرمایه داری اوست كه معنا دار

كند. فعالين لغو كار مزدی نير شالوده حضور خود می طبقاتی و سياسی خود را احراز

سازند. جنبش می طبقه كارگر را بر همين پاشنه محکمدر قلمرو مبارزات سياسی 
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كارگری در هر سطح و هر شرائط با استثمار سرمایه داری و بی حقوقی منبعث از این 

خواهد عليه این استثمار و مظالم مبارزه كند. اولين حرف و می نظام درگير است و

قدرت سازمان یافته دعوی سياسی كارگران باید این باشد كه هيچ نيروی دولتی و هيچ 

تحت هيچ شرائطی نباید عليه جنبش كارگری « نماینده منافع عموم » سياسی زیر نام 

و به نفع سرمایه وارد صحنه جدال شود. محتوای این سخن همان چيزی است كه 

ممنوعيت كامل هر نوع دخالت دولت در »  فعالين لغو كار مزدی با فرمولبندی شفاف

اعالم كرده اند و تبليغ نموده « بی ضد سرمایه داری طبقه كارگرامر مبارزه و سازمانيا

اند. طرح مسأله با این محتوا و این فرمول مبين یك نگاه شفاف سوسياليستی و ضد 

كار مزدی به قلمرو مبارزه كارگران برای آزادیها و حقوق سياسی است. در اینجا نه از 

نبش كارگری عزیمت شده است. دموكراسی، كه بالعکس از پویه ضد سرمایه داری ج

ممنوعيت كامل دخالت دولت در مورد جدال كارگران با سرمایه اوالً تجلی كيفرخواست 

پرولتاریا عليه وجود دولت است و ثانيًا سنگر هميشه باز و پرخروش طبقه كارگر برای 

باشد. كارگران با طرح این شعار از ژرفنای ستيز با می سرنگونی دولت سرمایه داری

سرمایه حركت كرده اند اما در پهنه بسط عينی و اجتماعی آن به ستيز طبقاتی عليه 

كنند. این شعار و نگاه به می هر گونه محدودسازی آزادیها و حقوق اجتماعی انسانها رو

های بورژوائی اپوزیسيونآزادیها و حقوق سياسی از این منظر در همان حال هر تالش 

دموكراسی فراطبقاتی خویش با رژیم ستيزی برای ایجاد مفصلبندی مشترك 

نماید و صف مستقل سوسياليستی جنبش می سوسياليستی طبقه كارگر را نيز خنثی

بخشد. چپ غيركارگری محصور در می كارگری را شفافيت و استحکام بيشتری

دهليزهای حزبی و رفرميسم راست سندیکاليستی به جای این كار عرصه ای زیر نام 

نمایند، اولی سرنگونی رژیم سياسی می سی طلبی پيش روی كارگران بازجنبش دموكرا

را عمالً از جنبش ضد سرمایه داری توده های كارگر جدا نموده و به بدیل متضاد آن 
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و سياسی « مدنی»سازد و دومی اساساً آن را نفی یا وثيقه استقرار نظم می مبدل

 نماید.می نئوليبرالی

ر راهکارها و راهبردی روز خود به هيچوجه رژیم را در رژیم ستيزی سوسياليستی د

صرف رویه دیکتاتوری آن آماج اعتراض قرار نمی دهد بلکه این اعتراض را به كل 

دهد. در اینجا به طور مثال جمهوری اسالمی می موجودیت ساختار طبقاتی دولت بسط

» ياسی یا مخالف تنها به این دليل كه یك رژیم دیکتاتور و دشمن آزادیها و حقوق س

است مورد حمله سرنگونی طلبانه جنبش كارگری قرار ندارد، بلکه عالوه « دموكراسی

بر آن نفس موجودیتتش به عنوان یك دولت و به صورت یك چاه ویل برای بلعيدن 

بخش مهمی از حاصل كار طبقه كارگر ایران نيز هدف مستمر براندازی جنبش این 

ه كه فعالين لغو كار مزدی در موارد مختلف آن را مطرح طبقه است. در یك محاسبه ساد

نموده اند، نفس وجود دولت بورژوازی در هر شکل و قيافه و تحت سركردگی هر دار و 

دسته و جناح و گروه، حتی اگر این دولت خود را با الگوی دلخواه رفرميسم راست و 

توليدی توسط توده  چپ منطبق سازد، باز هم ارقام نجومی حيرت باری از ارزش های

سازد. ميليونها ارتشی و بسيجی می های كارگر را صرف بود و بقای وجود اختاپوسی خود

و پاسدار و جهادی و نيروهای متشکل در شمار كثير نهادهای پوسيده و ارتجاعی دولتی 

در كنار یك ساختار اختاپوسی وحشتناك برنامه ریزی و اجرائی نظم توليدی و سياسی 

نمایند می اری نه ففط وجود بشرستيز سرمایه داری را بر طبقه كارگر تحميلسرمایه د

 كه سهم بسيار عظيمی از حاصل كار این طبقه را نيز صرف ماندگاری این ساختار

كنند. جنبش ضد كار مزدی به جای داد و قال سرنگون باد و برقرار بادهای بی مایه می

ت این دستگاه وسيع شرارت را موضوع دموكراسی طلبانه، ترازنامه مخارج موجودی

گرداند و پویه آگاهی طبقاتی توده های كارگر را می محاسبات ریاضی روزمره كارگران

 كند.می از این طریق هم آبياری و تغذیه
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عنوان مقاله حاضر سازمانيابی ضد سرمایه داری جنبش كارگری بود. اما من تا اینجا 

ن كارگران و ساختار سازمانيابی آنها مطرح نکرده كالمی در باره چند و چون متشکل شد

ام. این كار كامالً آگاهانه صورت گرفته است و دليل آن نيز بسيار روشن است. بحث 

سازمانيابی برخالف نام آن و برخالف پندار رایج رفرميسم راست و چپ، اساسًا یك 

تشکل شوند و اینکه مقوله تشکيالتی نيست. بنياد ماجرا این نيست كه كارگران چگونه م

مثالً تشکل آنها شورائی یا سندیکاليستی یا منطبق بر این یا آن الگو باشد. گفتگو حول 

محور ساختار نمی چرخد. سخن بر سر جنبشی است كه باید متشکل شود. گرهگاه 

اصلی ماجرا اینجاست. اینکه جنبش كارگری ضد سرمایه داری و برای محو كار مزدی 

نکه این جنبش در حصار اصالح پردازی ها و رفرم بافی های بورژوائی سازمان یابد و ای

به انجماد و تحجر فرو نغلطد. داد و قال بر سر نفس سازمانيابی طبقه كارگر یا نوع این 

سازمانيابی، مستقل از چپ یا راست بودنش یك مشاجره فرقه ای و اسکوالستيك و 

پس دعوی ارث پدر نمود. نقطه عزیمت مسلکی است. اول باید برادری را ثابت كرد و س

نظریه تشکل كارگری برای فعالين لغو كار مزدی، خود جنبش كارگری، ضد سرمایه 

داری بودن و رویکرد افق دار، آگاهانه و سوسياليستی این جنبش است. اگر این مسأله 

روشن باشد ساختار سازمانيابی جنبش جای بحث چندانی نخواهد داشت. من بر همين 

س تمركز بحث را بر روی پيش شرطها و ملزومات رویکرد آگاهانه طبقاتی و اسا

سوسياليستی جنبش كارگری قرار دادم و پس از شرح موجز این مؤلفه ها و پيش شرط 

توان بسيار مختصر و ساده به چند و چون ساختار سازمانيابی جنبش نيز می هاست كه

 گذر نمود.

و كار مزدی و سوسيالستی نمی تواند شورائی جنبش ضد سرمایه داری با رویکرد لغ

نباشد. این جنبش به حکم درونمایه و بر اقتضای پویه تدارك و بالندگی خود برای 

استقرار سوسياليسم بر سينه هر نوع تندنس سندیکاليستی و هر نوع حزب آفرینی 

دال كوبد. جنبشی كه فراشد آگاهی آن از سير جمی ماوراء خود، بسيار محکم دست رد
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طبقاتی روزمره اش قابل تفکيك نيست، جنبشی كه آگاهان و فعالين و سخنگویان و 

پيشروانش از استخوانبندی حيات طبقاتی و توده ای آن به هيچ وجه تجزیه بردار 

نيستند، جنبشی كه تصميم گيری، سياست گذاری و نظریه پردازی متناظر بر مصالح 

بلکه جزء الیتجزای روند رشد، شکوفائی و بلوغ  قوام و پيشروی آن، نه امر ویژه نخبگان

ضد سرمایه داری كل توده های آن است و از همه اینها مهمتر و اساسی تر جنبشی كه 

قرار است در یك تركيب سراسری طبقاتی و اجتماعی و در وسعت همه آحاد شهروندان 

ای سوسياليستی  جامعه آتی برنامه ریزی كار و توليد و نظم زندگی اجتماعی را به گونه

و انسان محور و بر پایه محو بردگی مزدی به دوش گيرد، هيچ راهی سوای سازمانيابی 

 شورائی در پيش روی خود ندارد.

یکی از زشت ترین باژگونه پردازیهای مشترك و همگن سندیکاليست ها و اربابان احزاب 

ا در چهارچوب این بوده و همچنان این است كه مسأله سازمانيابی جنبش كارگری ر

یك بحث تشکيالتی و چگونه متشکل شدن به انجماد كشيده اند. چنين جلوه داده اند 

كه گویا تمامی مشاجره بر سر نام سندیکا یا متحزب شدن و نشدن طبقه كارگر است. 

كنند. می آنان بسيار آگاه و شيادانه از چرخيدن بر روی محور اساسی كشمکش فرار

به گفتگو بر سر آن نيستند نقطه عزیمت طبقاتی و سياسی  آنچه نمی گویند و حاضر

سندیکا سازی و حزب بافی های سکتی رایج است. موضوعی كه آنان از رویاروئی با آن 

عميقاً وحشت دارند تضاد فاحش ميان روایت حزب سازی رایج چپ یا سندیکاسازی 

مایه داری و برای رفرميسم راست و چپ با الزامات، مصالح و شروط سازمانيابی ضد سر

لغو كار مزدی طبقه كارگر است. آنچه واقعی است این است كه حزب سازی نوع قرن 

بيستمی به نام طبقه كارگر و زیر نام سوسياليسم نه از بطن پویه بالندگی و بلوغ 

سوسياليستی و ضد كار مزدی طبقه كارگر بلکه از عمق مصالح جنبشهای دموكراسی 

سم ستيزی ناسيوناليستی و در مفصلبندی مستحکم این جنبشها طلبانه خلقی، امپریالي

با اردوگاه سرمایه داری دولتی فرا رسته است. آنچه همه كارگران باید بدانند این است 
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كه سندیکاسازی رایج قرن بيستمی و تداوم كنونی آن نيز هيچ چيز سوای عاریه 

بش ها و همان ائتالف ارتجاعی سوسيال دموكراسی و ميراث داری آن توسط همان جن

منحط سوسيال بورژوائی هيچ چيز دیگر نبوده و نيست. جنبش شفاف ضد سرمایه داری 

توده های كارگر در پيچ و خم فراشد بلوغ و تدارك طبقاتی خود برای محو سرمایه داری 

باید همه این بحثها، راه حل پردازی ها؛ تئوری بافی ها و راهکارها را از مسير مبارزه 

تی خود رفت و روب كند. بحث تشکل و تحزب جنبش كارگری نه بحث تشکيالت طبقا

 كه گفتگوی متشکل شدن كدام جنبش با كدام رویکرد و برای تحقق كدام اهداف است.

جنبش ضد سرمایه داری جنبشی شورائی است، هر نوع سازمانيابی دوقلوی سندیکا و 

ی از سياسی، هر تفکيك مبارزه كند، هر گونه جدائی مبارزه اقتصادمی حزب را نفی

برای دستمزد از مبارزه برای آزادیها و حقوق اجتماعی، هر نوع تجزیه رژیم ستيزی از 

سرمایه ستيزی، هر انفکاك جنبش زنان از مبارزه عليه اساس بردگی مزدی، هر جنبش 

 عليه كار كودك از فرایند مبارزه ضد كار مزدی، هر پيکار برای بهبود وضعيت معيشتی

و رفاه اجتماعی از رویکرد آگاه و افق دار سوسياليستی و لغو كار مزدی، هر شکل 

دارد. می جداسازی مبارزه كارگر بيکار از كارگران شاغل را به طور كامل باطل اعالم

آگاهی این جنبش هستی آگاه طبقاتی ضد كار مزدی توده های كارگر، محتوای آگاهی 

موجود سرمایه داری، مطالبات آن سنگر خروش نقد ماركسی و سوسياليستی عينيت 

عليه رابطه توليد اضافه ارزش، آزادیها و حقوق اجتماعی موضوع پيکارش آزادی از اسارت 

حقوق و قانون و قانونساالری مبتنی بر رابطه خرید و فروش نيروی كار است. تصور اینکه 

ذ نماید یك تصور چنين جنبشی سوای ساختار شورائی ممکن است ساختار دیگری اتخا

 بسيار بيهوده و بی بنيان است.

در اینجا، جنبش توده كارگر است كه باید آگاه شود، باید هستی اجتماعی خود را به 

هستی آگاه ضد كار مزدی ارتقاء دهد. جمعيت عظيم كارگرانند كه باید چگونه مبارزه 

ت مستمر جنبش را كردن، برای چه پيکار نمودن، راهکارهای پيشبرد مبارزه و مطالبا
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تدبير كنند و حاصل تدبير خود را به پراتيك طبقاتی ضد سرمایه داری توسعه دهند، 

در اینجا فرایند جنبش جاری فرایند دخالتگری هر چه گسترده تر، نافذتر و آگاهانه تر 

همه كارگران است، این جنبش قرار است بستر آماده شدن، تدارك، تجهيز و صف بندی 

ای طبقه كارگر عليه سرمایه و برای محو بردگی مزدی باشد. این جنبش مستقل توده ه

تواند خود را سازمان می با همه این مؤلفه ها فقط و فقط در یك ساختار شورائی است كه

دهد. پروسه متشکل شدن این جنبش از واقعيت ضد سرمایه داری آن قابل تفکيك 

 نيست.

حيات ضد سرمایه داری جنبش كارگری است سازمانيابی شورائی جزء الیتجزای فرایند 

اما در این ميان یك مسأله بسيار اساسی را نباید فراموش كرد. سازمانيابی شورائی ضد 

سرمایه داری هيچ نوع سنخيتی با روایت رایج شورا در محافل چپ خارج از مدار پيکار 

تلف و ازجمله ضد سرمایه داری طبقه كارگر ندارد. همانگونه كه به كرات در جاهای مخ

در همين نوشته تصریح كرده ایم بحث بر سر ساختار متشکل شدن نيست، تمام بحث 

بر سر ضد سرمایه داری بودن جنبشی است كه باید متشکل گردد و شورائی بودن تنها 

به عنوان پرتوی از بنمایه طبقاتی ضد كار مزدی و بعنوان یك شرط بالندگی و بلوغ این 

كند. جنبش شورائی جنبشی است می واقعی خود را احراز جنبش است كه موضوعيت

كه رجوع به قدرت حی و حاضر توده های كارگر برای مبارزه عليه سرمایه داری را 

كند. شورا در می جایگزین رجوع به قانون و قانونيت و قانونساالری نظام بردگی مزدی

مقابل دیوانساالری مباحث چپ سوسيال بورژوا بيشتر یك آلترناتيو دموكراتيك در 

متحجر و منجمد جنبش اتحادیه ای و سندیکاليستی است. این روایت شورا بخشی از 

دموكراسی طلبی فراطبقاتی نيروهای چپ است و هيچ بنياد ضد سرمایه داری و 

سوسياليستی ندارد. جنبش شورائی ضد سرمایه داری روال سازمانيابی، آگاهگری 

همه آحاد پرولتاریا در همه قلمروهای مبارزه طبقاتی سوسيالستی، دخالت گری گسترده 

و اجتماعی عليه استثمار و عليه همه اشکال بيحقوقی و ستم نظام بردگی مزدگی است. 
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ساختار شورائی ظرف خاص تشکل ضد سرمایه داری طبقه كارگر در مقابل ساختار 

 سندیکاليستی جنبش منحل در نظم توليدی و سياسی سرمایه است.

ی از این نوشته گفتيم كه جنبش ضد سرمایه داری در همان حال كه كليه عرصه در جائ

های تقابل طبقه كارگر و نظام سرمایه داری، از جمله جنبش افزایش مزدها، هر نوع 

مبارزه برای بهبود شرائط كار و معاش و حيات اجتماعی، جنبش عليه تبعيضات جنسی، 

داند، اما می و آگاهانه تر خود تر تردهگس چه هر حضور ميدان را. …كار كودكان و

همواره در همه این قلمروها، كل توان موجود و ممکن خود را روی محور تعرض به 

سازد. جایگزینی برنامه ریزی می داربست نظم توليدی و برنامه ریزی سرمایه متمركز

های كارگر رابطه خرید و فروش نيروی كار، توسط برنامه ریزی شورائی كار و توليد توده 

یك ميدان هميشه باز حضور جنبش ضد سرمایه داری است. معنای این حرف برخالف 

تصورات مکتبی سوسيال بورژوائی مطلقًا ساختن جزیره سوسياليسم در جامعه 

كاپيتاليستی و در سيطره قدرت سرمایه داری نيست!!! طرح خارج ساختن مراكز توليد 

یا دولتها توسط كارگران، برنامه ریزی چه توليد  و كار اجتماعی از دست صاحبان سرمایه

شود و چه توليد نشود و به چه ميزان توليد گردد و ارتباط حاصل پروسه كار و توليد با 

رفع مایحتاج معيشتی انسانها، تبدیل این شوراها به سنگرهای مقاومت و مبارزه 

ه داری، استفاده از این پيروزمندانه تر، آگاهانه تر و افق دارتر در مقابل نظام سرمای

امکانات و این تعرضات برای اختالل بيشتر در نظم توليدی سرمایه و بهبود زندگی و 

موقعيت مبارزه طبقه كارگر و نوع این مسائل صرفاً لحظه و لحظاتی از فرایند رشد و 

 بلوغ جنبش شورائی ضد سرمایه داری توده های كارگر است.
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 ای است؟ مرحله چه در ايران كارگران «طبقاتی آگاهی  » سطح شما نظر به  -س

هر نوع داوری در باره حد و حدود آگاهی طبقاتی كارگران ایران نيازمند  ناصر پايدار:

ت توضيح روایتی است كه ما از پدیده آگاهی داریم. محافل مختلف چپ یا گرایشا

متفاوت درون جنبش كارگری بين المللی تبيين واحدی از این مسأله ندارند و دائره 

اختالف تحليل هایشان به همان اندازه وسيع است كه رفرميسم راست و چپ با جنبش 

لغو كار مزدی پرولتاریا و كمونيسم ماركسی طبقه كارگر فاصله دارد. روایتی از آگاهی 

ن احزاب و طيف گسترده محافل چپ و در درون جنبش ساليان متمادی است كه در ميا

كارگری جهانی ورد زبان یا شالوده كار و پراتيك است كه در همه تار و پود خود 

بورژوائی، نقيض ماتریاليسم انقالبی و سایر سطوح آموزش های ماركسی مبارزه طبقاتی 

ورها و اعتقادات است. بر اساس این روایت آگاهی طبقاتی پرولتاریا مجموعه ای از با

مکتبی فرارسته از حوزه اندیشه و كشف دانشوران طبقات غيركارگری است كه باید 

توسط آگاهان ایثارگر صاحب رسالت همين طبقات به ميان توده های كارگر برده شود!! 

بانيان و طرفداراران این تئوری جنبش كارگری را در بنياد خود و در غياب این آگاهی 

كشف و كرامات افاضل طبقات باال، جنبشی تردیونيونيستی و  وحی گونه، حاصل

كنند و در همين راستا امر رهائی پرولتاریا را به ظهور سازمان خاص می بورژوائی ارزیابی

دهند. می انقالبيون حرفه ای متشکل از حامالن آگاهی و تئوری مبارزه طبقاتی ارجاع

ن انترناسيونال دوم و دموكراسی، سرا بنيانگذار واقعی این روایت از آگاهی، سوسيال

شتر از همه كائوتسکی است. حزب سوسيال دموكرات روسيه و بعدها بلشویسم يبارزتر و ب

به عنوان رویکرد رادیکال درون این حزب عين همين تعبير آگاهی را زیج رصد خویش 

ر به جنبش كارگری و شالوده حضور خود در پراتيك مبارزه طبقاتی توده های كارگ

روس ساخت. به دنبال شکست انقالب اكتبر و استقرار اردوگاه سرمایه داری دولتی با 
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نام جعلی سوسياليسم، همين روایت آگاهی به سالح دست جریانات ناسيونال چپ و 

ضد امپریاليست های خلقی كشورها برای تسلط هر چه فراگيرتر آن ها بر بخش های 

تبدیل شد. در باره این درك از آگاهی  هر چه وسيع تری از جنبش كارگری جهانی

طبقاتی پرولتاریا من به سهم خویش در چند مقاله جداگانه به طور نسبتاً مشروح 

كنم. این نکات را می صحبت كرده ام و در این جا به همين اشاره بسيار كوتاه بسنده

غو كار صرفاً به این خاطر آوردم كه بر اختالف ریشه ای و عميق كمونيسم ماركسی و ل

مزدی با چنين برداشتی از آگاهی طبقاتی كارگران انگشت نهاده باشم و از این طریق 

زاویه نگاه خود در پاسخ به سؤال حاضر یعنی سطح موجود آگاهی طبقاتی كارگران 

ایران را از پيش مشخص ساخته باشم. آگاهی پرولتاریا هستی طبقاتی آگاه و در همان 

فعال ضد سرمایه داری اوست. آگاهی در ذات خود یك  حال پراتيك اجتماعی زنده و

محصول اجتماعی است و در صحبت از پرولتاریا متضمن شناختی است كه این طبقه 

كند اما این شناخت مقوله ای می از موقعيت و نقش خود در نظام سرمایه داری احراز

ت. مجرد عقيدتی و مکتبی نيست بلکه یك ارتباط اجتماعی متعين ضد كار مزدی اس

آشنائی عده ای از كارگران به مسائلی از این قبيل كه فروشنده نيروی كار است، اضافه 

كند، كل سرمایه اجتماعی كشور معين یا سرمایه بين المللی محصول می ارزش توليد

كار و استثمار طبقه اوست، اینکه از كار خویش جداست و هيچ دخالتی در تعيين پروسه 

كار خود ندارد، دستمزدش فقط بهای بسيار محقر بازتوليد  كار و سرنوشت محصول

باشد یا اینکه كل قوانين و قراردادها و دولت و ساختار حقوقی، مدنی می نيروی كارش

و نظم سياسی و اجتماعی حاكم، تبخير تسلط رابطه سرمایه است و مانند این ها، در 

كند، اما لزوماً رشد آگاهی می همان حال كه شناخت آن ها را از سرمایه داری بيان

طبقاتی در طبقه كارگر جامعه و حتی در خود این جماعت را تعيين نمی كند. آگاهی 

طبقاتی كارگران نقد پراكسيس و انقالبی و به بيان ساده تر جریان روز مبارزه طبقاتی 

س آنها عليه كل این وضعيت است. در این رابطه شاید گویاترین بيان همان باشد كه مارك
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گوید: می كند. اومی بر آن تصریح« فویرباخ» در فرمولبندی خویش در تز دوم مربوط به 

این مسأله كه آیا تفکر انسانی با حقيقت عينی منطبق است یا نه؟ مسأله ای نظری » 

نيست، بلکه موضوعی عملی است. انسان در پراتيك است كه حقيقت واقعيت قدرت و 

د، مناقشه در مورد واقعيت یا عدم واقعيت تفکری كه از كنمی دنيویت تفکرش را اثبات

توده های كارگر به همان ميزان كه « عمل جداست صرفاً یك مقوله اسکوالستيك است

سازند. به همان ميزان كه می كنند آگاهی طبقاتی خود را ظاهرمی عليه سرمایه مبارزه

نمایند آگاهی خویش می مالقدرت متحد و سازمان یافته طبقاتی خود را عليه سرمایه اع

گذارند، در همان سطح كه به شيرازه حيات سرمایه یعنی اساس می را نيز به نمایش

شوند و مطالبات معيشتی، آزادی ها سياسی می رابطه خرید و فروش نيروی كار حمله ور

نمایند مدارج آگاهی می و حقوق اجتماعی طبقه خود را بر نظام بردگی مزدی تحميل

كنند و از همه این ها مهم تر، به همان اندازه كه كل این مبارزات می هم تعيين خود را

سازند آگاهی می زنند و با هم انداموارمی و تعرضات را به افق شفاف لغو كار مزدی پيوند

سازند. آگاهی به این اعتبار مقوله ای نيست كه افرادی آن را می طبقاتی خود را آشکار

ون مبارزات توده های طبقه ببرند!! مشتی احکام و تحليل و افق از خارج طبقه به در

پردازی نيست كه توسط افاضل طبقات دارا كشف شود و به كارگران اهداء گردد. 

منشوری نيست كه نخبگان طبقات دیگر برای رهائی پرولتاریا صادر كنند. این آگاهی 

بنياد خود  و منشأ تمامی كندمی تصریح  همان گونه كه ماركس باز هم در جائی دیگر

 عظيم اكثریت كه ای طبقه …» گوید: می گيرد. اومی را از هستی طبقاتی پرولتاریا

 آگاهی بنيادی، انقالب یك ضرورت به آگاهی منشأ و دهدمی تشکيل را جامعه

 اجتماعی عينيت شناخت در پرولتاریا كه نيست این سر بر مطلقاً  بحث «است كمونيستی

ه سرمایه داری از همه دستاوردهای پيشين دانش بشری جامع طبقاتی یآناتوم و خویش

استفاده نمی كند، انفصال از این فرایند نه واقعی است، نه امکان دارد و نه موضوع بحث 

هيچ كسی است، سخن اساسی آن است كه شناخت برای پرولتاریا زمانی مکان آگاهی 
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ر مزدی وی باشد، ماركس نه از افاضل كند كه سالح كارزار ضد كامی طبقاتی را احراز

طبقات دارا كه آگاه ترین عضو طبقه اجتماعی خود یعنی طبقه بردگان مزدی سرمایه 

است. تعلق طبقاتی یك وراثت ثابت نسل بعد از نسلی نيست. نقش و رابطه ای است كه 

 كند، ماركسمی انسان در بطن شرائط زیست و كار و پيکار اجتماعی یك طبقه احراز

نماد عالی پراكسيس انقالبی و كمونيستی پرولتاریا است و آموزش های وی نه كشفيات 

دانشوران طبقه سرمایه دار كه نقد شفاف ماتریاليستی آگاه ترین كارگر دنيا بر كل 

 موجودیت نظام سرمایه داری است.

طبقه  اگر آگاهی را با مشخصاتی كه اشاره شد، تعبير كنيم آنگاه باید قبول نمائيم كه

كند اما با توجه به توضيحات باال باید می كارگر ایران در سطح پائينی از آگاهی حركت

بالفاصله به خاطر بياوریم كه مراد از این سطح نازل آگاهی ناآشنائی مکتبی كارگران به 

شوند یا فقدان توجه آنان به كوه عظيم بی حقوقی ها و ستم و شرارت می استثماری كه

سرمایه بر سر زندگی آنان خراب كرده است، نمی باشد. در جامعه ما و سبعيتی كه 

تاریخاً دو عامل تعيين كننده بر سطح آگاهی و مبارزه توده های كارگر سهمگين ترین 

فشارها را وارد ساخته است. دیکتاتوری و قهر عریان سرمایه به طور مستمر و بدون هيچ 

گاه و مستقل كارگران را بمباران كرده است. انقطاع تمامی شرائط الزم برای صف آرائی آ

آگاهی طبقاتی كارگر همان گونه كه گفتيم در جهتگيری ها و اعتراضات سياسی او به 

ساختار نظم سياسی و مدنی و حقوقی نظام سرمایه داری، در مطالبات جاری طبقه اش، 

وجود در پروسه سازمانيابی توده های طبقه، در كالبدشکافی مستمرش از هستی م

سرمایه داری و موقعيت خویش در دل این هستی و در كل تار و پود جدال روز اوست 

بالد. دیکتاتوری سرمایه در همه جا مسير این می یابد ومی گيرد و قواممی كه شکل

كند و بر هر جوانه آگاهی می شکل یابی و بلوغ و توسعه را با سبعيت و سفاكی تمام سد

يين كننده دومی كه كمتر از مؤلفه نخست اما در عين حال باز اندازد. عامل تعمی آتش

هم به طور سرنوشت ساز روند بالندگی آگاهی طبقه كارگر را مختل ساخته است 
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رفرميسم چپ و راست از حزب كمونيست دهه های نخست قرن پيش و سپس حزب 

 و ها گروه احزاب، تمامی تا خلقی امپریاليسم ضد و چپ ناسيونال طيف تا گرفته  توده

یاناتی است كه در طول صد سال مبارزه طبقاتی توده های كارگر خود را به عنوان جر

حزب و منجی و زعيم پرولتاریا مطرح نموده اند. شالوده كار اینان نيز همه جا حلق آویز 

نمودن جنبش كارگری به دار امپریاليسم ستيزی ناسيوناليستی، اشکال متنوع 

ندیکاليسم، جنبش های ناسيوناليستی تعيين حق سرنوشت و سوسياليسم بورژوائی، س

مانند این ها بوده است. این دو عامل تعيين كننده و اثرگذار تاریخاً بسان دو لبه قيچی 

 اختالل دچار و پروسه رشد آگاهی و پيکار ضد كار مزدی توده های كارگر را صدمه زده 

 .است ساخته جدی

ارگر ايران، پيشنهادهای عملی و ملموس در اين مرحله از جنبش طبقه ك -س

 يابی اين طبقه چيست؟ شما برای تشکل

در این زمينه نيز از سوی من و سایر فعالين ضد كار مزدی مقاالت نسبتاً زیادی  پايدار:

نوشته شده است. استنباط ما در این گذر طبيعتاً با درك و دریافت های رایج رفرميسم 

ش كارگری تفاوت های بنيادی دارد. رسم رفرميسم راست و چپ درون یا حاشيه جنب

چپ تاریخاً این بوده و این است كه برای توده های كارگر نسخه سندیکا بنویسد و در 

مواردی نيز همين تشکل سندیکائی یا در واقع سندیکاليستی را با نام و نشان های 

ز خود سندیکا دیگری آذین بندد. به كارگران توصيه كند كه برای حصول مطالبات رو

تشکيل دهند، به مبارزه قانونی برای تحقق انتظارات خود توسل جویند و در یك كالم 

جنگ و ستيز خویش برای بهبود وضعيت معيشتی و رفاه اجتماعی را در چهاردیواری 

قبول مناسبات بردگی مزدی و تمکين به نظم توليدی و سياسی و مدنی سرمایه داری 

ریانات طيف رفرميسم چپ در كنار این نسخه نویسی ها و محصور سازند. احزاب و ج

 نيز«!! كمونيسم» توصيه پرداری ها برای توده های كارگر، از فعالين سياسی معتقد به 

خواهند كه بر مبنای اصول مرامی و عقيدتی خویش دست به كار تشکيل حزب می
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حزب كمونيست » شوند. تشکلی كه زعمای این رویکرد به رسم معمول از آن به عنوان

كنند. روال متعارف كار برای بانيان و مروجان این روایت می یاد«!! طبقه كارگر

سازمانيابی طبقه كارگر آن است كه حزب به صورت اليتی از آگاهان و نخبگان و صاحبان 

نماید، می اندیشه و تئوری نقش ستاد رهبری و فرماندهی مبارزه طبقاتی پرولتاریا را ایفاء

نماید، تسخير می كند، شعار سرنگونی رژیم را جنجالمی ژیم سياسی روز مبارزهعليه ر

خواهد كه برای تحقق این می سازد و از كارگرانمی قدرت سياسی را دستور كار خود

دهد و در انتظار ظهور شرائط اعتال و می اهداف به صف گردند. حزب به این كارها ادامه

كوشد تا شماری از می كند. همزمانمی نشينی وقوع بحران سياسی در جامعه چله

فعالين كارگری را از استخوانبندی پيکار جاری طبقه كارگر جراحی كرده و به عنوان 

شاخك های نفوذی در این جنبش به ساختار تشکيالتی خود پيوند زند. محصول طبيعی 

حاد سياسی این دریافت از سازمانيابی كارگری آن است كه در صورت بروز بحران های 

كند تا سوار بر این موج، قدرت می و عروج سرنگونی طلبانه توده كارگر، حزب تالش

سياسی را به چنگ آرد، در فردای تسخير قدرت، برنامه ریزی كاپيتاليستی كار و توليد 

اجتماعی را به دست گيرد، كارگران فاقد جنبش سازمان یافته و آگاه و افق دار ضد كار 

كارخانه ها و مراكز كار سازد، اجبار به فروش نيروی كار را جریان مستمر مزدی را روانه 

زندگی آن ها نماید و از آنان بخواهد كه همان نظم بردگی مزدی را عين سوسياليسم و 

كمونيسم تلقی نمایند!! تئوری دو تشکيالتی حزب و تشکل های توده ای طبقه كارگر 

ین نوع نگاه به مسأله سازمانيابی طبقه كارگر در خدمت این اهداف و این رویکرد است. ا

از بيخ و بن بورژوائی، در تعارض ریشه ای با كمونيسم لغو كار مزدی پرولتاریا و در ستيز 

عریان با آموزش های ماركس در باره تشکل یابی جنبش ضد سرمایه داری طبقه كارگر 

سران انترناسيونال است. سرچشمه این روایت در سوسيال دموكراسی و نظریه پردازی 

دوم قرار دارد كه بعدها توسط بلشویسم با توجه به شرائط خاص آن روز جامعه روسيه 

بازپردازی شده و به دنبال شکست انقالب كارگری اكتبر شالوده كار ناسيونال چپ و 
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ضد امپریاليسم خلقی چپ نما در سراسر دنيا در رابطه با جنبش كارگری گردیده است. 

امر تشکل جنبش كارگری نگاهی عميقاً متفاوت است. تئوری دو تشکيالتی نگاه ما به 

حزب و سندیکا از نظر من و بيشتر فعالين جنبش ضد سرمایه داری و برای لغو كار 

مزدی كامالً مردود است. ما جنبش كارگری را در واقعيت وجودی خود یك جنبش ضد 

حور پيکار مستمر عليه سرمایه دانيم. این جنبش است كه باید بر ممی سرمایه داری

خواهند دست به كار این سازماندهی باشند نمی توانند می سازماندهی شود. كسانی كه

در ماورای مبارزه جاری كارگران ماشين حزبی نخبگان را برپای دارند. هيچ فعال 

كمونيست جنبش كارگری نمی تواند از بردگان مزدی سرمایه بخواهد تا برای بهبود 

و رفاه اجتماعی خویش به نظم توليدی و سياسی و مدنی نظام بردگی مزدی معيشت 

تسمه نقاله عروج ماشين حزبی ماوراء «!! سوسياليسم» توسل جویند و برای به اصطالح 

خود به اریکه قدرت سياسی گردند!! سوسياليسم حاصل چنين فرایندی سوای سرمایه 

ارگری در هستی طبقاتی خود ضد داری دولتی هيچ چيز دیگر نخواهد بود. جنبش ك

سرمایه داری است، روشن است كه سرمایه ستيزی جنبش كارگری نه مقوله ای مکتبی 

و مرامی بلکه عينی و طبقاتی است. این جنبش با همين هستی اجتماعی سرمایه ستيز 

است كه باید متشکل و متحد و آگاه و دارای افق شفاف لغو كار مزدی و كمونيستی 

از سازمانيابی سراسری این جنبش است. نوعی سازمانيابی كه ظرف پيکار  گردد. سخن

روز توده های كارگر عليه سرمایه در تمامی قلمروهای زیست اجتماعی و طبقاتی را به 

نمایش گذارد، كارگران را برای كليه اشکال اعتراض و مبارزه عليه استثمار و عليه هر 

ه داری به صف كند. مبارزه برای دستمزد نوع ستمکشی و بی حقوقی و سبعيت سرمای

و ارتقاء سطح معيشت و آزادی های سياسی و حقوق مدنی و سرنگونی رژیم سياسی را 

در درون خود به هم پيوند زند، تمامی این اشکال اعتراض و ستيز و جدال را حول محور 

ه خرید تعرض به شيرازه حيات بردگی مزدی، تعرض به روند توليد اضافه ارزش و رابط

و فروش نيروی كار مستقر گرداند و در همه این قلمروها ساختار قانونيت و نظم سرمایه 
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را زیر فشار قدرت پيکار كارگران قرار دهد. در این سازمانيابی آگاه ترین كمونيست های 

كارگر دست در دست توده های وسيع طبقه خود خواهند داشت. مبارزه سياسی و 

يل خواهند كرد و هر دوی آن ها سنگرهای پيوسته درون اقتصادی همدیگر را تکم

جبهه واحد جنگ عليه سرمایه خواهند بود. سرنگونی طلبی محتوا و سمت و خصلتی 

گيرد. مبارزه عليه تبعيضات جنسی و برای رفع بی حقوقی می ضد سرمایه داری به خود

يه تمامی بی مضاعف زنان، مبارزه عليه كار كودك، عليه آلودگی محيط زیست و عل

گردند و همه بار كامل می حقوقی های منبعث از موجودیت سرمایه داری با هم همگن

ضد سرمایه داری خواهند داشت. بخش های مختلف طبقه كارگر از كارگر صنعتی و 

كشاورزی و حمل و نقل گرفته تا كارگران بخش تجاری تا معلم و پرستار و كل نيروی 

های كارگر بيکار، تا زنان خانه دار كارگر و در یك كالم تمامی  كار غيرمولد، تا كليه توده

فروشندگان نيروی كار صف واحدی را در جدال عليه سرمایه تشکيل خواهند داد. این 

نوع سازمانيابی ظرف توسعه مستمر آگاهی طبقاتی، كالبدشکافی عينيت سرمایه داری 

ده های كارگر، ظرف تجهيز و تدارك و انتقال این كالبدشکافی به ذهنيت آگاه و بيدار تو

كارگران برای تحميل كليه مطالبات روز خود بر سرمایه، بستر احراز آمادگی برای 

سرنگونی رژیم سياسی، ميدان مشق قدرت متحد طبقاتی و مناسب ترین بستر یا در 

واقع تنها بستر مناسب آموزش و بلوغ سياسی و طبقاتی توده های كارگر برای جامعه 

 نی سوسياليستی لغو كار مزدی در فردای سرنگونی دولت بورژوازی خواهد بود.گردا

سازمانيابی طبقاتی كارگران با این ظرفيت، مؤلفه ها و مشخصاتی كه اشاره شد الجرم 

و بنا به هویت ضد سرمایه داری خود باید شورائی و سراسری باشد. ما برای این نوع 

دیگر متشکل شدن كارگران و به طور خاص  كنيم و هر شکلمی سازمانيابی مبارزه

شکل متعارف دو تشکيالتی حزب و تشکل توده ای یا سندیکا را راه حل بخش هائی از 

بورژوازی برای به كجراه بردن جنبش كارگری و قربانی كردن این جنبش در پای معبد 

لمللی كنيم. انجمن بين امی سرمایه و در آستانه استقرار سرمایه داری دولتی تصور
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كارگران موسوم به انترناسيونال اول كارگری زنده ترین و شفاف ترین الگوئی است كه 

ما برای سازمانيابی موفق ضد كار مزدی توده های وسيع فروشنده نيروی كار در پيش 

 مبرميت و بودن شورائی ضرورت روی بر روی خود داریم. در همين جا باید باز هم 

ارم. رفرميسم چپ در كنار همه بدعت گذ تأكيد نگشتا كارگری تشکل بودن سراسری

گذاری های بورژوائی خود صاحب این بدعت بد رفرميستی نيز هست كه شوراها را فقط 

كند. این روایت می ارگان قيام كارگران در روزهای پایان عمر رژیم های سياسی تلقی

م بورژوائی یا در واقع از شورا دقيقاً تبلور همان نگاه زعمای احزاب پرچمدار سوسياليس

سرمایه داری دولتی به جنبش كارگری است. آنان فقط در شرائط قيام به توده های 

كارگر نياز دارند تا آن ها را نيروی پيشمرگ سرنگونی طلبی فراطبقاتی خود سازند. از 

نظر من و همه فعالين لغو كار مزدی، شورائی بودن تشکل كارگری نه خاص روزهای 

ورت سرشتی سازمانيابی طبقاتی ضد سرمایه داری جنبش كارگری در هر قيام كه ضر

 دوره و در دل هر شرائط و هر فاز مبارزه طبقاتی است.

توان سخنی از گرايش های می آيا در اين مرحله از جنبش كارگری ايران، -س

 مختلف به ميان آورد؟

امر كامالً طبيعی  شکل گيری و رشد گرایشات مختلف و تعارض ميان گرایشات پايدار:

و متعارف جنبش كارگری به طور كلی و در سراسر دنيای سرمایه داری است. از این كه 

بگذریم جنبش كارگری ایران نه جنبشی نوزاد است و نه تافته ای جدا از كل جنبش 

باشد. تمامی رویکردها و تندنس هائی كه در طبقه كارگر بين المللی می كارگری جهانی

ر طبقه كارگر ایران نيز با شدت و ضعف و ویژگی های خود قابل رؤیت وجود دارد د

است. قبالً گفتم كه جنبش كارگری در هستی طبقاتی خود ضد سرمایه داری است، 

سرمایه ستيز بودن این جنبش واكنش طبيعی بردگان مزدی در مقابل استثمار سرمایه 

ایه داری است. اما این سرمایه و مظالم و بی حقوقی ها و مصائب ناشی از روند كار سرم

ستيزی یا در واقع رویکرد سوسياليستی و ضد كار مزدی در عين حال از همان آغاز 



 ايران ارگریك جنبش پيرامون آرش نشريه با گفتگو                                   130

ظهور طبقه كارگر از همه سو در محاصره رویکردهای مختلف رفرميستی خواه مماشات 

جویانه و خواه حتی مسلح و ميليتانت است. رویکردهائی كه در پژواك باژگونه و مقلوب 

عيت های اجتماعی موجود توسط سرمایه و در نقد اصالح طلبانه نظام سرمایه داری واق

توسط این یا آن بخش از نمایندگان سرمایه ریشه دارد. سرمایه همه تار و پود هستی 

حاضر و مناسبات ميان انسان ها در دل شرائط موجود را به گونه ای كاماًل وارونه و 

كند. خرید و فروش نيروی می توده های كارگر تصویر مقلوب در اذهان و از جمله اذهان

كار را فروش كار، بهای نيروی كار را بهای كل كار كارگر، قانون ارزش و توليد اضافه 

ارزش را قانون هستی انسان، نظم بردگی مزدی و سالخی سبعانه نيروی كار را نظم 

ود و سرمایه را مصالح اجتماعی حيات بشر، نظم سياسی متناظر با بقای رابطه توليد س

ماندگاری ثبات جامعه انسانی، دولت مجری نظم خرید و فروش نيروی كار را دولت 

نماینده كل انسان ها و در یك كالم همه چيز را در كوره وارونه بافی ها ریخته گری و 

كند. طبقه كارگر نيز الجرم فشار همه این تحریف ها و باژگونه پردازی می قالب ریزی

نماید و از همين روی سخت در معرض می بر سينه حيات و جنبش خود تحملها را 

غلطيدن به ورطه رویکردهای رفرميستی است. زمينه های احتمال این غلطيدن باز هم 

گردد زمانی كه پاره ای از گروه های اجتماعی درون طبقه سرمایه می تشدید و تشدید

و مشروعيت بخشيدن به این نظام و دار نيز در چهارچوب تالش مستمر برای آراستن 

برای تحميل ماندگار این مناسبات بر توده های كارگر به طور مدام اشکالی از نقد اصالح 

 كنند.می طلبانه سرمایه داری را در فضای فکر و زندگی و پيکار توده های كارگر جنجال

هر فاز از  با توجه به همه این نکات وجود گرایشات مختلف در درون طبقه كارگر در

حيات اجتماعی و هر سطح از رشد و بلوغ و بالندگی جنبش كارگری امری كامالً طبيعی 

است. در مورد طبقه كارگر ایران به طور مشخص از شروع قرن بيستم به این سوی و 

ظهور جنبش كارگری، ما شاهد ابراز حيات گرایشات مختلف در درون این جنبش بوده 

ت، رویکرد ضد امپریاليسم ناسيوناليستی با افراشتن بيرق و هستيم. در دهه های نخس
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موفق شد بيشترین بخش فعالين درونی جنبش كارگری را با خود « كمونيسم» عاریتی 

همراه سازد و بر روی سير مبارزات آن روز طبقه كارگر تأثير بارز بر جای گذارد. این 

جنبش كارگری به طور  تندنس در طول این دوره، به رشد رویکرد سندیکاليستی در

جدی كمك نمود تا از آن به عنوان سنگری برای پيشبرد امپریاليسم ستيزی خلقی و 

سوسيال بورژوائی خود سود جوید. مبارزات توده های كارگر در دهه های بعد جوالنگاه 

حضور حزب توده به عنوان جزء الیتجزای اردوگاه سرمایه داری دولتی گردید و رویکرد 

تی نه فقط تقویت شد بلکه توسط این حزب به مجاری هر چه سازشکارانه سندیکاليس

تر، راست تر و سرمایه پسندتر هدایت گردید. به این ترتيب سندیکاليسم در جنبش 

كارگری ایران از پيشينه ای طوالنی و حتی از یك استخوانبندی كم و بيش قابل توجه 

این بوده است كه سرمایه داری ایران  برخوردار است. یك معضل مهم این رویکرد تاریخاً 

با توجه به مکان و موقعيت معين خود در پروسه بازتوليد كل سرمایه بين المللی و به 

عنوان بخشی از سرمایه جهانی كه سالخی هر چه سبعانه تر و فاجعه بارتر نيروی كار 

مق شرط حتمی استمرار حيات آن است حتی قادر به تحمل تندنس های مرده و بی ر

سندیکاليستی نيز نبوده است. بورژوازی در تمامی دوره ها حتی سندیکاليسم را سخت 

سركوب كرده است و از سازمانيابی و ابراز حيات مؤثر آن جلوگيری به عمل آورده است. 

با همه این ها رویکرد سندیکاليستی در طبقه كارگر به هر حال كارنامه خاص خود را 

ای اخير در رابطه با سندیکای شركت واحد، سندیکای دارد و آنچه در طول سال ه

كارگران هفت تپه، برخی انجمن های صنفی مراكز كار و از همه مهمتر كانون صنفی 

 معلمان رخ داده است همه و همه پروسه تالش یا كارزار رفرميستی فعاالن آن را ظاهر

يسم راست و چپ سازد. رویکرد متفاوت و متعارض با گرایش سندیکاليستی و رفرممی

درون طبقه كارگر، رویکرد سوسياليستی و لغو كار مزدی است. این رویکرد تاریخاً آماج 

 داری ميدان و سوی یك از  كوبنده ترین تهاجمات دیکتاتوری عریان و هار سرمایه

 راست رفرميسم و باز حزب چپ رفرميسم دوقلوی اشکال مخرب بسيار و كننده گمراه
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است. این جنبش و گرایش نيز طبيعتاً به رغم تحمل  بوده دیگر سوی از سندیکاليستی

تمامی این سركوب ها و تهاجمات كامالً زنده است زیرا كه وجود و سرزندگی و بالندگی 

 آن به هر حال جبر زندگی طبقه كارگر است.

صنفی  اتحاديه ها و سنديکاهای كارگری ايران، مسئله ی اصواٌل در مبارزه -س

 كند؟می چه مقدار نقش بازی« تیآگاهی طبقا»

واقعيت این است كه صنف بازی و سندیکاليسم در اساس خود نه فقط به رویکرد  پايدار:

مبتنی بر آگاهی ضد كار مزدی طبقه كارگر اتکاء ندارد كه اساساً از ورای طرد و نفی 

. اساس سازدمی رفرميستی این آگاهی است كه راه رشد و استقرار و بقای خود را هموار

مبارزه صنفی و سندیکاليستی این است كه كارگران نه یك طبقه سراسری ضد سرمایه 

داری بلکه مجموعه ای از رسته ها، حرفه ها و اصناف مستحيل در باتالق نظم سرمایه 

باشند. مبارزه سندیکائی و صنفی مبارزه می و ساختار حقوقی رابطه توليد اضافه ارزش

ونيت سرمایه و منشور و مفاد و مصوبات ماندگاری سرمایه ای در چهارچوب قبول قان

شود كه باید كار كنند، باید با كار خویش سود می داری است. در اینجا به كارگران القاء

سرمایه ها را افزون و افزون تر سازند، سرمایه های هر چه انبوه تر و غول آساتری توليد 

، بر انفصال خود از كار، پروسه كار و كنند، به قانون توحش بردگی مزدی گردن نهند

سرنوشت محصول كار خود صحه گذارند، سقوط خود از هر نوع دخالت آزاد در سرنوشت 

كار و توليد را بپذیرند، دموكراسی و پارلمانتاریسم و حقوق و سياست و دولت و همه 

ن مصالح فراساختارهای مدنی و اجتماعی ابزار تحميل سرمایه داری بر طبقه آنان را عي

و ملزومات زیست اجتماعی و تاریخی خود به حساب آورند. این ها همه و همه عناصر 

پيوسته فکر و فرهنگ و آموزش رویکرد سندیکاليستی و صنفی است و همه این ها 

سموم كشنده سرمایه برای خشك كردن و سوزاندن هر جوانه آگاهی طبقاتی توده های 

نکته ای اشاره كنم. اینکه از دیرباز تا امروز در ادبيات  باشد. در اینجا باید بهمی كارگر

چپ دنيا و ایران تأكيد و باز هم تأكيد شده است كه گویا هر مبارزه صنفی و هر نوع 
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سندیکاسازی لزومًا پدیده همگن و همساز سندیکاليسم و جنبش سندیکاليستی نمی 

برای مبارزه ضد سرمایه  باشد. چه بسا سندیکاها و نهادهای صنفی هم به صورت بستری

داری كارگران و ظرفی جهت ارتقاء آگاهی طبقاتی آنان شوند!! این ادعا نادرست و مبين 

تالشی رفرميستی برای گذاشتن سرپوش بر واقعيت رویکرد رفرميستی در جوامعی مانند 

ایران و به طور خاص در شرائط استيالی دیکتاتوری هار سرمایه داری است. تردیدی 

كه كارگران در پيکار جاری خود عليه سرمایه داری و در مسير متشکل ساختن نيست 

 این مبارزات، خود را اسير نام و عنوان نمی كنند و به مطالبات و انتظارات و اهداف خود

اندیشند. این حرف واقعيت دارد اما این نيز كاماًل حقيقت دارد كه سندیکاليسم یك می

ارای هویت مشخص در جنبش كارگری جهانی است. گرایش تعریف شده و متعين و د

خواهند حول انتظارات خود عليه سرمایه مبارزه كنند، اما می توده های كارگر

سندیکاليست ها و فعالين رفرميست طبقه كارگر نيز همه جا و در همه شرائط مترصد 

توصيه به كجراه بردن این مبارزات و كاناليزه كردن آن به سوی سندیکاليسم هستند. 

سندیکاسازی، پافشاری عامدانه بر ضرورت مبارزه صنفی و سندیکائی سياست آشنا و 

شود. زیر فشار می پيشينه داری است كه از سوی این افراد و محافل و جریانات اعمال

اثرگذاری و ترفندبازی های اینان است كه شور پيکار و ظرفيت ستيز توده های كارگر 

لندگی و سركشی و گسترش ضد كار مزدی آن ها خوراك عليه سرمایه و كل قدرت با

گردد. آنچه در همين چند سال می رویش و تقویت و استحکام رفرميسم سندیکاليستی

اخير در مورد بخش هائی از جنبش كارگری ایران رخ داده است مصداق بارز همين 

بی حقوقی حکم است. كارگران راننده شركت واحد در تهران زیر فشار شدت استثمار و 

های سرمایه داری در تدارك اتحاد برای مبارزه و تحميل خواسته های خود بر دولت 

سرمایه داری بودند، تا این جا فقط سخن از مبارزه عليه سرمایه است اما درست در 

شود. فعالين سندیکاليست مدت می همين جا است كه سر و كله سندیکاليسم نيز پيدا

كنند و شروع اعتراض و اعتصاب را به مجوز می ان تالشها برای مهار طغيان كارگر
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نمایند. فشار خشم و می قانونی دولت سرمایه داری و تشکيل سندیکای قانونی موكول

كند. می عصيان كارگران، سندیکاليست ها را مجبور به عقب نشينی و قبول آغاز اعتصاب

دولتی برپای دارند. این شوند كه حتی سندیکا را بدون دریافت جواز می آنان مجبور

دهد اما سندیکاليست ها در همان حال كه خود از زمين و آسمان در می حوادث روی

معرض هجوم دولت هار سرمایه اند باز هم بر اصل توسل به نظم و قانون و حقوق سرمایه 

كنند كه باید مبارزه آنان می ورزند. از همه راه های ممکن به كارگران القاءمی اصرار

انونی و در حصار توافق با سرمایه داران و دولت سرمایه داری باشد. عين همين حکم ق

در مورد سندیکاليست ها و رویکرد سندیکاليستی فعال در عرصه مبارزات كارگران هفت 

كند. نکته دیگر مکمل این توضيح می تپه، كانون صنفی معلمان و نهادهای مشابه صدق

سندیکاليست در ایران از رعایت احکام و مقررات آن است كه عدول موردی فعالين 

دولت سرمایه داری یا قواعد جنبش سندیکاليستی را نباید به حساب تندنس ضد سرمایه 

داری آنان یا تمایز سندیکاليسم ایرانی با رفرميسم راست سندیکاليستی آشنای جهانی 

ش و سفاكی این توح« حيای بی بی از بی چادری اوست» گذاشت. به گفته معروف 

دولت بورژوازی در ایران از یك سوی و فشار سركش اعتراض و مبارزه كارگران در سوی 

كند تا اینجا و آنجا از قبول مطلق می دیگر است كه حتی سندیکاليسم را هم ناگزیر

دستورات صادره دولتی اباء ورزد. پاسخ این سؤال را در همين جا جمع و جور كنيم. 

حات آن بود كه سندیکاليسم و جنبش سندیکاليستی در هر هدف از همه این توضي

شکل و زیر هر نام و در هر كجای دنيا نه فقط متکی به آگاهی طبقاتی ضد كار مزدی 

و مبارزات ضد سرمایه داری توده های كارگر نيست بلکه اساسًا از ورای جایگزینی این 

یف بافی های منبعث از آگاهی و مبارزه با كوه عظيم توهم پردازی ها و مسخ و تحر

 ملزومات ماندگاری نظام سرمایه داری است كه پایه های مقبوليت خود را مستقر

 سازد.می
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ارتباط ساختار قدرت سياسی  سرمايه داری مذهبی در ايران را با روش  -س

 كنيد؟می های مبارزاتی طبقه كارگر، چگونه ارزيابی

دیکتاتوری هار و سركوبگر آن عليه هر ویژگی قدرت سياسی سرمایه در ایران  پايدار:

جنب و جوش اعتراضی توده های طبقه كارگر است. یك مسأله مهم در اینجا ویژگی 

های خاص سازماندهی این قدرت سياسی و چگونگی به كارگيری ظرفيت سركوبگری 

سرمایه عليه جنبش كارگری است. مذهب طبيعتاً سالح قتاله هولناكی است كه در این 

ه طور اخص در قلمروهائی مانند زن ستيزی و آپارتاید جنسی و سلب هر نوع گذر و ب

حقوق اوليه زنان، شستشوی مغزی و مسخ و متحجرسازی گروه هائی از شهروندان حتی 

كارگران و به ویژه جمعيت قابل توجه لومپن پرولتاریا، سازماندهی فاشيستی قلع و قمع 

شود، اما مسأله بسيار مهم همان می استفادهمبارزات كارگران و مانند این ها از آن 

ساختار و داربست سازماندهی قدرت دولتی سرمایه عليه جنبش كارگری است. 

جمهوری اسالمی به طور قطع یکی از سازمان یافته ترین رژیم های سياسی عصر است. 

ی در اینجا دیکتاتوری بوروكراتيك پليسی سرمایه با ساختار ميليتاریستی و سازمانده

فاشيستی قوای سركوب و همه این ها با نظم توليدی و مالکيت سرمایه ها به طور بسيار 

اندرونی و انداموار به هم عجين است. سپاه پاسداران، ارتش، پليس، نيروی بسيج، وزارت 

اطالعات، شوراهای اسالمی شهر و روستا و ده ها نهاد و سازمان پليسی، ميليتاریستی 

ی اختاپوسی و سراسری و در هم تنيده كليه فعل و انفعاالت دیگر به صورت شبکه ا

كنند، همين نهادها در می زیست اجتماعی طبقه كارگر را به سبعانه ترین شکل كنترل

عين حال مالکيت عظيم ترین انحصارات و تراست های صنعتی و مالی را در اختيار 

ایه عليه جنبش كارگری دارند، كل این ساختار و سازمانيابی در نقش ماشين قهر سرم

كند. سركوب طبقه كارگر توسط این دستگاه پيچيده سراسری و جهنمی به می عمل

گيرد. اوالً هر اعتراض می دو شکل به طور همزمان و به صورت مركب و متزاید انجام

كارگران عليه شدت استثمار و عليه هر سطح بی حقوقی معيشتی یا سياسی و اجتماعی 
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شود. ثانياً و به تبع همين سركوب سطح انتظارات و مطالبات كارگران می در هم كوبيده

شود. بحث فقط بر سر اعمال قهر نظامی رژیم عليه اعتصابات می مدام به قهقرا سوق داده

و اعتراضات نيست، سخن از این است كه حاكميت فراگير و سراسری خفقان پليسی و 

 را بر زندگی توده های كارگر مسلطفاشيستی نوعی فضای یأس و تسليم و استيصال 

گرداند. فضائی كه بارقه اميد به حيات در آن خاموش است، روزنه ای به پيروزی می

پيکار در آن باز نيست، شرائط همدلی و همراهی و همصدائی در آن از هم پاشيده و 

ویران است. اعتماد بردگان مزدی به حركت جمعی و شانس موفق بودن آن بسيار تنزل 

سال با توسل به تمامی مکانيسم های ممکن  30كند. جمهوری اسالمی در طول می يداپ

كوشيده است تا جنبش كارگری را در درون چنين نوعی از ساختار حيات اجتماعی 

شمع آجين سازد. در چنين وضعی پيدا است كه مبارزه كارگران هر چه بيشتر حالت 

آید، راه نفوذ می ه هولناك تر پائينگيرد، سطح انتظارات هر چمی تدافعی به خود

گردد، اجبار به تمکين در مقابل صاحبان می رفرميسم راست سندیکاليستی هموارتر

 كشد و قدرت مبارزه طبقاتی كارگران افتمی سرمایه و دولت سرمایه داری شاخ و برگ

 كند.می

ای به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسی حاكم بر ايران، مبارزه بر -س

تواند به تشکل يابی كارگران و جنبش های اجتماعی ديگر می افزايش دستمزد

 كمک كند؟ يا مبارزه برای حق تشکل؟

مبارزه برای گرفتن حق تشکل تداعی كننده نوعی روایت رفرميستی و  پايدار:

سندیکاليستی از امر متشکل شدن كارگران است. واقعيت این است كه كارگران باید 

سازمان دهند و این سازمانيابی را بر نظام سرمایه داری تحميل كنند.  جنبش خود را

رفرميسم چپ و راست تاریخاً از مبارزه برای گرفتن حق تشکل صحبت كرده است. 

معنای این سخن آن است كه كارگران باید از دولت سرمایه داری خواستار قبول حق 

ت و نظم سرمایه آویزان سازند. تشکل خویش شوند و این تشکل را حتماً به دار قانوني
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این دقيقاً مبين همان نگاه سندیکاليستی و سرمایه پرستانه به مسأله متشکل شدن 

كارگران است. برای جنبش ضد سرمایه داری موضوع از بيخ و بن متفاوت است. از منظر 

این رویکرد متشکل شدن حق مفروض، مسلم، بدون هيچ قيد و شرط و آزاد از نياز به 

نوع گفتگو است. درست به همان گونه كه مبارزه طبقاتی جبر زندگی توده های هر 

كارگر در سيطره نظام كارگركش سرمایه داری است متشکل شدن كارگران برای این 

مبارزه یا در واقع پيکار متحد و سازمان یافته آنان عليه سرمایه داری نيز جزء الیتجرای 

آنان است. نه برای مبارزه عليه سرمایه نيازی جریان حيات اجتماعی و جدال طبقاتی 

به كسب تکليف و گرفتن مجوز از نظام بردگی مزدی هست و نه بذل مساعی و اهتمام 

به سازمان دادن این مبارزه امری است كه انجام آن محتاج رجوع به قانونيت و جواز 

ی اصطالح معروف توافق سرمایه باشد. به این ترتيب من و بسياری از فعالين ضد كار مزد

كنيم و بر این باوریم كه می را نوعی بدعت رفرميستی تلقی« مبارزه برای حق تشکل» 

آنچه در پيش پای توده های كارگر قرار دارد نه مبارزه برای حق تشکل بلکه متشکل 

شدن برای مبارزه عليه سرمایه و بنياد نظام بردگی مزدی است. در مورد بخش دیگر 

و موضوعيت مبارزه برای دستمزد در پروسه سازمانيابی طبقه كارگر  سؤال كه به مکان

كنم. متشکل شدن كارگران به می شود به طور مختصر به چند نکته اشارهمی مربوط

طور كلی و در جامعه ایران و جوامع مشابه به طور خاص یك مقوله بوروكراتيك و 

، اساسنامه ای بنویسند و از فرماليستی نيست كه مثالً عده ای بيانيه ای صادر كنند

كارگران بخواهند كه حول این اساسنامه تشکل خود را پایه گذاری كنند. بالعکس 

متشکل شدن پروسه بسيار پيچيده، دشوار، سنگالخی و پر پيچ و خمی است كه باید 

در متن مبارزات جاری كارگران صورت گيرد. مبارزه برای دستمزد به طور معمول 

سترده ترین حوزه پيگيری این هدف است. زیرا كه پيکار عليه سطح فراگيرترین و گ

نازل بهای نيروی كار وسيع ترین بخش كارزار روزمره توده های كارگر عليه سرمایه 

دهد. فراموش نکنيم كه روند وقوع اعتراضات، می داران و دولت سرمایه داری را تشکيل
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 مالط ردائی مصالح وحال روند گِتجمعات، تحصن ها، اعتصابات و خيزش ها در همان 

 فرایند همين دل در. است كارگری جنبش سازمانيابی ملزومات و امکانات و ارتباطات و

 متحد قدرت اعمال ساختار و كرد مستقر را تشکل بنای سنگ باید و توانمی كه است

 كارگران مستمر جدال. نمود معمور و معماری را مزدی بردگی عليه طبقاتی متشکل و

وش شبه رایگان نيروی كار و مبارزه برای افزایش هر چه بيشتر دستمزدها فر بهای  ليهع

به همين دليل مکان بسيار مهم و تعيين كننده ای را در تحقق پروسه سازمانيابی 

نماید. نکته دیگری كه در همين رابطه حائز بيشترین اهميت است، می كارگران ایفاء

اجتماعی مختلف درون جنبش كارگری از مسأله تفاوت اساسی ميان درك گرایشات 

مبارزه برای دستمزد و تأثير مستقيم و ناگزیر این تفاوت ها بر روی سياست و برنامه 

كار رویکردهای یاد شده در رابطه با موضوع سازمانيابی كارگران است. احزاب و محافل 

جنبش كارگری طيف رفرميسم چپ اعم از مماشات جوی یا ميليتانت به این دليل كه 

كنند!! ميان می را در حالت خودجوش و واقعی خود جنبشی تردیونيونی و بورژوائی تلقی

مبارزه كارگران برای افزایش دستمزد و رفاه اجتماعی و مانند این ها با مبارزه برای 

كشند. از دید آنان جنبش افزایش می سوسياليسم و نابودی سرمایه داری دیوار چين

صنفی، رفرميستی و بورژوائی!! است و الجرم ظرف تشکيالتی متناظر دستمزد جنبشی 

با ملزومات تحقق آن نيز باید سندیکا و سازمان های صنفی باشد. نگاه رویکرد ضد 

سرمایه داری و برای لغو كار مزدی طبقه كارگر به این موضوع از بيخ و بن با آنچه 

پندارند متفاوت و در می انتاحزاب ابوابجمعی رفرميسم چپ مسالمت جوی یا ميليت

واقع متعارض است. به نظر من و بيشتر فعالين این جنبش، تمامی اشکال پيکار طبقه 

كارگر از مبارزه برای افزایش مزدها و ارتقاء هر چه باالتر سطح معيشت یا رفاه اجتماعی 

گرفته تا ستيز برای حصول آزادی های سياسی و حقوق مدنی و رفع تبعيضات جنسی 

ا الغاء كار كودكان و بهبود محيط زیست و تمامی قلمروهای دیگر، همه و همه باید ی

اجزاء پيوسته یك جنبش عظيم سراسری طبقاتی ضد سرمایه داری و برای محو كامل 
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نظام بردگی مزدی تلقی شوند و با این منظر و دریافت و دورنما مورد توجه قرار گيرند. 

مسأله خاص مبارزه برای افزایش دستمزد به طور درست به همين دليل در رابطه با 

مثال سخن فعالين ضد سرمایه داری این است كه این مبارزه باید شيرازه حيات سرمایه، 

روند توليد اضافه ارزش، كاهش هر چه سهمگين تر كار اضافی و افزایش هر چه بيشتر 

باید هر چه متحد تر و كار الزم توده های كارگر را بستر عبور خود سازد. برای این كار 

متشکل تر عليه سرمایه اعمال قدرت كرد. باید این قدرت و امکانات اعمال آن را هر چه 

عظيم تر فراهم آورد. مطالبات ما باید سنگر هميشه مشتعل و توفنده جنبش طبقه مان 

برای عقب راندن هر چه بيشتر نظام سرمایه داری و پيشروی هر چه نيرومندتر ما در 

يات سرمایه و موجودیت رابطه توليد اضافه ارزش باشد. رویکرد ضد سرمایه خاك ح

داری با چنين نگاهی به مسأله مبارزه برای باال بردن دستمزدها طبيعی است كه راه 

تحقق و توسعه این مبارزه را نيز در سازمانيابی ضد سرمایه داری و شورائی و سراسری 

 كند.می توده های كارگر دنبال

كشوری كه كاركنان واحدهای اقتصادی كوچک بخش اعظم نيروی كار در  -س

، مبارزه برای اً از شمول قانون كار خارج هستنددهند و غالبمی را تشکيل

افزايش دستمزد و ايجاد تشکل های كارگری مستقل، از چه راه هايی بايد پيش 

 برود؟

یم كه ماهی های صيد شده برمی ما در فازی از تاریخ حيات سرمایه داری به سر پايدار:

توسط كارگران نروژی به طور روزمره با ناوگان حمل ماهی از دریای شمال وارد اقيانوس 

گردد و از آنجا تنگه جبل الطارق، دریای مدیترانه، ترعه سوئز، دریای احمر، می اطلس

گذارد تا در آن سوی جهان با نيروی كار می باب المندب و اقيانوس هند را پشت سر

ساله سنگاپوری، چينی و فيليپينی بسته بندی  6ماوراء ارزان دختران كارگر گرسنه 

شود و روزهای بعد در بازار داخلی اتحادیه اروپا یا هر نقطه دیگر دنيا به فروش رسد. 

شرائطی از استمرار استيالی نظام كارگركش و بشریت برباددهی كه در دل آن سرمایه 
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صنعتی و مالی مستقر در اروپای غربی و شمالی بسيار داران عظيم ترین تراست های 

راحت، بدون هيچ دغدغه، با توافق و همدلی و هماهنگی جامع االطراف اتحادیه های 

 كنندمی  كارگری روز روشن كارگران دارای سال ها سابقه كار و استثمار شدن را اخراج

چينی و  كارگران گانرای شبه كار نيروی با را ها آن جای زدن هم به چشم یك در و

سازند. اگر بخواهيم از این قبيل رویدادهای روزمره می سنگاپوری و جاهای دیگر پر

 من كاغذ شود. این داده ها به وضوح بانگ 70دنيای سرمایه داری صحبت كنيم مثنوی 

نفره كه  10نفره و  5زنند كه مبارزه توده های كارگر نه فقط در وسعت كارگاه های می

شركت های بزرگ صنعتی چند صد نفری هم به صورت ایزوله و محدود و حتی در 

بدون پيوند خوردن سراسری به شدت آسيب پذیر است و چشم انداز روشنی برای 

حصول نتيجه یا حداقل نتایج ماندگار نمی تواند داشته باشد. برای لحظه ای به آنچه در 

واحد  600سال  2يم. در فاصله طول این چند سال در جامعه ایران گذشته است نگاه كن

بزرگ و متوسط صنعتی تعطيل شده است، سرمایه داران در جستجوی سودهای نجومی 

تر سرمایه های خود را از حوزه های كم سودتر به قلمروهای بسيار پرسودتر منتقل 

ميليون كارگر را بيکار نموده و به  2نموده اند، آنان برای تحقق این هدف بيش از 

دین ميليونی بيکاران قبلی اضافه كرده اند، كارگران اخراجی این مؤسسات جمعيت چن

زمين و زمان را در اعتراض و ضجه و فریاد خویش غرق ساخته اند اما فریادشان به هيچ 

كجا نرسيده است. جنبش های نسبتاً وسيعی در مراكزی مانند نيشکر هفت تپه، شركت 

تيك البرز، لوله سازی اهواز و گسترده تر از واحد اتوبوسرانی، مؤسسه عظيم توليد الس

همه مدارس و مراكز آموزشی سراسر كشور ) مبارزات معلمان( سر بلند كرده است اما 

هيچ كدام در وسعت توان و محدوده ابراز قدرت خود قادر به حل هيچ مشکلی نگردیده 

معه ما نمی اند. این معضل طبيعتاً خاص طبقه كارگر ایران و جنبش كارگری درون جا

باشد، در سطح بين المللی نيز شاهد وجود و نقش بازی وسيع آن هستيم. طغيان موج 

بحران سرمایه در ماه های گذشته چهره این معضل هميشگی و حاد را باز هم بيش از 
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پيش عریان ساخت. با چشم باز شاهد بودیم كه حتی مبارزه چندین هزار نفری كارگران 

رگ صنعتی ممالك غربی به تنهائی قادر به دفع هيچ سطحی از در این یا آن تراست بز

تهاجم سبعانه سرمایه داران نشد و انفجار موج بيکارسازی ها را در هيچ كجا و به هيچ 

ميزانی به بند نکشيد. تمامی این شواهد گویای این حقيقت بارز هستند كه در شرائط 

ركز كار حتی با فرض مقدور بودن موجود دنيا تشکل چند نفری كارگران در این یا آن م

و آزاد بودنش به طور واقعی راه به جائی نمی برد. توده های كارگر در هر كدام از ممالك 

دنيا احتياج به تشکل های سراسری ضد سرمایه داری دارند. تشکلی كه كارگران را 

ده حول مطالبات ضد سرمایه داری و به صورت شورائی به هم پيوند زند، قدرت پراكن

آن ها را متحد سازد و این قدرت را عليه سرمایه اعمال نماید. مثل روز روشن است كه 

كارگران روند سازمانيابی خود را از درون مراكز كار، در محل فروش نيروی كار خویش 

كنند. در همين جا است می شوند آغازمی و در كارخانه و كارگاه و محلی كه استثمار

سازند اما صرف می هند و سنگ بنای تشکل خود را استوارنمی كه دست در دست هم

متشکل شدن در این محدوده، هيچ قدرت تعيين كننده و نقش آفرینی به كارگران 

تفویض نمی كند و هيچ تضمينی برای تحميل مطالباتشان حتی نازل ترین و ابتدائی 

نمی دهد. كارگر  ترین این مطالبات بر طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری به آنان

الستيك البرز بدون حمایت سازمان یافته و مؤثر و ضد كار سرمایه داری كارگران نفت 

و ذوب آهن و حمل و نقل و آب و برق و مدارس و بيمارستان ها و سایر بخش های 

طبقه كارگر نمی تواند از تعطيل شدن كارخانه و بيکارسازی خویش توسط سرمایه 

این حکم در جامعه ما حتی در رابطه با كارگران بخش های پایه دارای جلوگيری نماید. 

كند. كارگر نفت و ذوب آهن و توده می ای و كليدی اقتصاد نيز به تمام و كمال صدق

وسيع معلم جامعه نيز در چهاردیواری محدود همبستگی های درون حوزه كار خویش 

 رند.شانس بسيار زیادی برای غلبه بر موج تهاجمات سرمایه ندا



 ايران ارگریك جنبش پيرامون آرش نشريه با گفتگو                                   142

با توجه به همه این نکات باور من و فعالين ضد سرمایه داری و برای لغو كار مزدی آن 

است كه تنها راه درست سازمانيابی كارگران تالش جامع االطراف فعالين جنبش 

كارگری در همه مراكز كار و توليد برای ایجاد تشکل سراسری شورائی ضد سرمایه داری 

ين جا به این نيز اشاره كنم كه كارگران در سراسر ایران توده های كارگر است. در هم

و در تمامی كارخانه ها و مراكز كار مطالبات مشترك و یکسانی دارند. افزایش هر چه 

بيشتر دستمزدها و پيوند بهای نيروی كار با محصول كار و توليد ساالنه كل طبقه كارگر 

يشت و رفاه اجتماعی كارگران، و بر پایه اختصاص عظيم ترین سطح این محصول به مع

بهداشت و دارو و درمان رایگان و كارساز و كافی، آموزش رایگان در همه سطوح، محو 

هر نوع قرارداد موقت كار، مسکن مدرن رایگان، پرداخت دستمزد به كل بيکاران در 

سطح كارگران شاغل، برخورداری كليه زنان خانه دار كارگر از حقوق یك كارگر شاغل، 

اقبت و تأمين زندگی پيران و معلوالن به صورت كامالً رایگان، رفع كليه تبعيضات مر

جنسی و پایان دادن به هر نوع ستمکشی مضاعف زنان، آزادی های بی قيد و شرط 

سياسی و مانند این ها خواست های مشترك كل طبقه كارگر است. این ها مواد مختلف 

تواند حول آن ها صورت می ه كارگر باید ومطالباتی است كه سازمانيابی سراسری طبق

 گيرد.

 آيا تعيين حداقل دستمزد بدون وجود تشکل های مستقل كارگری -س

 تواند معنايی داشته باشد؟می

 صرفاً  است گردیده موسوم دستمزد حداقل به ایران داری سرمایه تاریخ در آنچه پايدار: 

ش سركوب مستمر ك سينه بر یدار سرمایه دولت كه است كار نيروی بهای از سطحی

كند. حد می و بسيار جنایتکارانه جنبش كارگری بر طبقه كارگر تحميل كرده است و

درصد باالتر است. به بيان دیگر  1200متوسط نرخ استثمار در ایران در شرائط روز از 

كند در بهترین حالت فقط یك می تومان ارزشی كه توليد 12كارگر ایرانی در قبال هر 

دارد. چرا چنين است و چگونه دولت هار و می مان آن را زیر نام دستمزد دریافتتو



 143                                                                                   اولمنتخب مقاالت: جلد 

تواند چنين سطح نازلی از بهای نيروی كار را به توده می درنده اسالمی سرمایه داری

های كارگر تحميل كند پاسخ آن را صرفاً باید در سالخی جامع االطراف مبارزات طبقه 

سازمانيابی جنبش كارگری، در مستولی ساختن رعب و كارگر، در جلوگيری از هر نوع 

وحشت و دهشت بر فضای زندگی و كار و مبارزه توده های كارگر جستجو نمود. حداقل 

دستمزد به طور واقعی در ميدان مبارزه توده های كارگر با سرمایه داران و نظام بردگی 

تر باشد، هر چه  گردد و پيداست كه هر چه سطح این مبارزه نازلمی مزدی تعيين

مبارزات كارگران پراكنده تر و ضعيف تر و فرومانده تر باشد، هر چه جنبش كارگری در 

سازمان یافتگی طبقاتی و ضد كار مزدی خویش مستأصل تر مانده باشد به همان اندازه 

نيز بهای نيروی كار پائين تر و نازل تری را تحمل خواهد كرد. نوع فرمولبندی سؤال 

كند كه اگر مثالً پاره ای تشکل های سندیکاليستی در می ه این شائبه را القاءحاضر البت

جامعه پدید آید، اگر جنبش كارگری از نوعی سازمانيابی سندیکاليستی برخوردار گردد، 

اگر كارگران از درون سازمانيابی اتحادیه ای امکان انعقاد قراردادهای دستجمعی كار را 

يين حداقل دستمزد هم معنی دار خواهد شد! و البد چنان پيدا كنند، در آن صورت تع

حداقلی از دستمزد عادالنه نيز خواهد بود! من با این استنتاج مخالفم. آنچه در چنين 

گردد سطحی از بهای نيروی كار می شرائطی و با حضور و اجماع این مؤلفه ها تعيين

فزون تر سرمایه و در چهارچوب خواهد بود كه بر پایه مصالح و منویات سودآوری هر چه ا

توافق جنبش سندیکاليستی مدافع نظام بردگی مزدی با سرمایه داران، تعيين و بر توده 

شود. پيداست كه همين ميزان دستمزد هم برآیند آرایش قوای می های كارگر تحميل

كه طبقاتی ميان كارگران و نظام سرمایه داری در شرائط روز خواهد بود اما با این قيد 

جنبش كارگری در اسارت رفرميسم راست سندیکاليستی و به دليل مصادره توان پيکار 

ضد كار مزدی خود توسط رفرميسم از اعمال قدرت طبقاتی عليه سرمایه و الجرم از 

تحميل قدرتمندانه بهای نيروی كار خود بر سرمایه داران و دولت سرمایه داری عاجز 

ای نيروی كار هم از حالت فاجعه بار كنونی مسلط بر مانده است. برای اینکه تعيين به
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جنبش كارگری و هم از مخاطرات توافق سندیکاليستی بر حذر ماند تنها راه، متشکل 

شدن كارگران حول منشور مطالبات پایه ای خویش، به صورت شورائی و ضد سرمایه 

 داری و با افق نابودی تماميت بردگی مزدی است.

حثی كه ميان عده ای از فعاالن كارگری در باره رابطه نظرتان راجع به ب -س

اتحاديه های كارگری و مبارزه عليه سرمايه داری ) يا كار مزدی( مطرح است، 

    چيست؟

دقيقاً نمی دانم كه منظور سؤال كدام فعالين كارگری است اما آنچه در طول  پايدار:

ی داده است بروز سطحی دهه اخير در جامعه ما و در حول و حوش جنبش كارگری رو

از حدت كشمکش ميان دو رویکرد عميقاً متفاوت و متعارض مربوط به این جنبش بوده 

است. در یك سوی این كشمکش رویکرد ضد سرمایه داری و برای لغو كار مزدی طبقه 

كارگر قرار دارد و در سوی دیگر آن كل طيف رفرميسم راست و چپ ایرانی از حزب 

های پيشينه دار توده ای گرفته تا هواداران خارج كشوری آن ها  توده و سندیکاليست

و از احزاب و محافل چپ در خارج تا ابوابجمعی آن ها در داخل هستند. رویکرد نخست 

ادبيات بسيار روشن و نسبتاً وسيعی دارد. تا جائی كه به موضوع سؤال و بحث اتحادیه 

جنبشی در راستای كفن و دفن و  شود، جنبش اتحادیه ای رامی های كارگری مربوط

داند و می خاكسپاری هر جنب و جوش ضد سرمایه داری و برای نابودی بردگی مزدی

سازمانيابی سندیکاليستی توده های كارگر را بستر انحالل هر چه گسترده تر طبقه 

كند. این رویکرد می كارگر در باتالق مصالح و ملزومات ماندگارسازی سرمایه تلقی

حزب بازی رایج چپ را به عنوان بدعت تاریخی سوسيال دموكراسی و استمرار  همزمان

آن در شعبات عدیده سوسياليسم بورژوائی از اردوگاهی گرفته تا غيراردوگاهی و ميراث 

نماید و این پدیده را به عنوان رویه می تسلط همه این ها بر جنبش كارگری ارزیابی

دهد. رویکرد ضد كار می دیکاليسم آماج انتقاد قرارظاهراً متفاوت اما در واقع مکمل سن

كند و این می مزدی برای سازمانيابی شورائی و ضد سرمایه داری توده های كارگر تالش
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نوع تشکل را بدیل واقعی كمونيستی و ماركسی راه حل های آشنای دو تشکيالتی حزب 

 بيند.می و اتحادیه های كارگری

 حال در را خارج كشور و جنبش كارگری ايران رابطه فعاالن چپ  داخل و -س

 كنيد؟می ارزيابی چگونه حاضر،

عبارت فعاالن چپ بسيار عام است و اگر نيروهائی مانند حزب توده و اكثریت  پايدار:

فدائی و همانندان را به درستی از دائره شمول آن پاك كنيم باز هم با طيف گسترده 

رویکردها و جریانات مواجه خواهيم بود. از این مهم ای مركب از انواع محافل و احزاب و 

فاقد بار طبقاتی مشخص است و آنچه در ادبيات سياسی ما یا « فعاالن چپ» تر عبارت 

دنيا به نام چپ معروف شده است معجون شله قلمکاری از تندنس های به هم تنيده 

ی قرار دارد و طبقاتی است كه یك سر آن در عمق بدترین اشکال سوسياليسم بورژوائ

گردد. همه این ها با تمامی می سر دیگرش به كمونيسم ماركسی و لغو كار مزدی ختم

» گيرند و ظاهراً آنچه آن ها را با هم می دنيای تضادها و تعارضاتشان زیر نام چپ قرار

سازد فقط داعيه برخی باورهای مکتبی و ایمانی غرق در دنيای روایت می «همنام

فسيربافی های توخالی است. با این توضيح من پاسخ سؤال را حول نقش پردازی ها و ت

محافل موسوم به چپ در خارج كشور در رابطه با سير رویدادهای داخل جامعه ایران 

توان در دو حوزه تلخيص كرد. حوزه نخست برگزاری می سازم. این نقش رامی متمركز

بار همبستگی ضد سرمایه داری با آكسيون های پراكنده ضد رژیمی و فراطبقاتی فاقد 

مبارزات جاری توده های كارگر ایران است. حوزه دوم آكسيون پردازی هائی است كه 

گيرد. هيچ كدام از این دو، هيچ كمك می زیر نام حمایت از جنبش كارگری انجام

مؤثری به مبارزات توده های كارگر در داخل نيستند اما دومی سوای بی تأثير بودنش 

گيرد می باشد. آنچه در این راستا و زیر این نام انجاممی يزان زیادی گمراه كننده نيزبه م

عمدتاً آویختن به دار رؤسای اتحادیه های كارگری مزدور سرمایه جهانی و التماس از 

آنان برای ارسال این یا آن عریضه به حضور دولتمردان جالد و دژخيم سرمایه داری 
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به طور معمول با دنيائی توهم آفرینی و گمراه سازی و القاء  ایران است. این اقدامات

شود می تحریف در اذهان توده های كارگر همراه بوده است. به كارگران این گونه تلقين

كه گویا امثال گای رایدر و سرمایه داران صفه نشين دیوانساالری اتحادیه ای به راستی 

واقعاً شکوائيه نویسی كنفدراسيون اتحادیه دوست و دلسوز و همراه آنان هستند!!! گویا 

های كارگری یا هر نهاد دیگر رفرميسم راست سندیکاليستی با هدف تخفيف شدت 

گيرد. می استثمار و كاهش بی حقوقی های همه نوعی توده های كارگر ایران صورت

پيداست كه بخش های مختلف بورژوازی جهانی از این توهمات به عنوان سکوئی برای 

كنند و در این راستا جنبش كارگری است كه بازنده می يزهای درونی خود استفادهست

گردد. در طول چند سال گذشته بخش وسيعی از این آكسيون پردازی ها و می اصلی

بستن دخيل به اتحادیه ها اساساً با هدف تقویت رویکرد راست سندیکاليستی در ایران 

و رویکرد ضد سرمایه داری طبقه كارگر و منزوی ساختن كمونيسم لغو كار مزدی 

صورت گرفته است. این ها كارنامه محافل چپ در خارج از ایران است، به نظر ما به 

جای این كارها باید به توده های كارگر دنيا روی كرد، با مبارزات روزمره آن ها آميخت، 

 جاری جنبش درون در و بود  در هر كجای جهان یك كارگر كمونيست انترناسيوناليست

همدوش و همراه همزنجيران كارگر عليه سرمایه  ارگران فعال شد، ایفای نقش كرد،ك

پيکار كرد، برای تقویت و تحکيم رویکرد ضد سرمایه داری همه توان خود را به كارگرفت. 

توان حمایت مؤثر عملی توده می تنها در این راستا و از درون چنين كارزاری است كه

از مبارزات روز طبقه كارگر ایران را شالوده ریزی كرد و راه واقعی های كارگر دنيا 

 همبستگی انترناسيوناليستی طبقه كارگر بين المللی را هموار ساخت.

 رابطه جنبش كارگری با جنبش های اجتماعی ديگر را چگونه ارزيابی-س

 كنيد؟ و چه پيشنهاداتی برای تقويت روابط آنها داريد؟می

د از جنبش های اجتماعی جنبش های دارای اهداف واقعی انسانی، اگر مرا پايدار:

آزادیخواهانه، حق طلبانه یا خيزش های عليه مظالم و بی حقوقی ها و تبعيضات و 
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جنایات موجود است پيداست كه این جنبش ها و خيزش ها همگی قلمروهای بسيار 

های موسوم به  پيوسته و اندرونی جنبش كارگری خواهند بود. تئوری تفکيك جنبش

اجتماعی از جنبش كارگری، ساخته و پرداخته رفرميسم راست و چپ در سطح جهانی 

است. موضوع را اندكی توضيح دهيم. ریشه استثمار و كليه اشکال بی حقوقی و 

ستمکشی و سيه روزی های موجود جهان در عمق رابطه خرید و فروش نيروی كار و 

د. این سرمایه داری است كه تمامی تبعيضات موجودیت نظام بردگی مزدی قرار دار

جنایتکارانه ميان زن و مرد را به بخشی از ساختار نظم توليدی و مدنی و سياسی خود 

تبدیل كرده است. برای مبارزه عليه زن ستيزی و استثمار و بی حقوقی مضاعف زنان 

عی اعصار نمی توان به نبش قبر نظام فئودال مشغول شد و از فورماسيون های اجتما

گذشته تاریخ بازخواست كرد! كار كودكان پدیده حی و حاضر و سرشتی مناسبات بردگی 

مزدی است، دیکتاتوری در هر نقطه دنيای عصر دیکتاتوری سرمایه و شکل اجتناب 

ناپذیری از برنامه ریزی نظم سياسی رابطه توليد اضافه ارزش است. مذهب در هر كجای 

د سالح قتاله سرمایه و هارترین دولت های نظام بردگی كنمی جهان كه ابراز وجود

مزدی است. آلودگی محيط زیست از بيخ و بن محصول روند روزمره بازتوليد سرمایه در 

جهان است. راسيسم و تبعيضات قومی و تمامی اشکال دیگر شرارت و سبعيت و جنایت، 

ته بسيار مهم دیگر در باشند. نکمی همه و همه مولود شوم و قهری نظام سرمایه داری

همين رابطه آرایش طبقاتی جهان موجود است. واقعيت این است كه اكثریت عظيم 

سکنه كره زمين از قلب عظيم ترین قطب های صنعتی دنيا گرفته تا دورترین روستاهای 

آفریقا توده فروشنده نيروی كارند. در زیر چتر استيالی این نظام و با چنين آرایش 

حوزه هائی از اعتراض سياسی، حقوقی و مدنی انسان ها از قلمرو حضور  طبقاتی تفکيك

و دخالت و پيکار طبقه كارگر امری از هر لحاظ نادرست و در راستای تکه پاره كردن 

جنبش كارگری به نفع نظام سرمایه داری است. تفکيك پدیده موسوم به جنبش های 

در قالب های دموكراتيك!! و  اجتماعی از جنبش كارگری، بسته بندی این جنبش ها
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تهی ساختن آن ها از بار و محتوا و جهت گيری عملی ضد كار مزدی در واقع محصول 

تالش احزاب طيف سوسياليسم بورژوائی و ناسيونال چپ و ضد امپریاليست های خلقی 

برای تبدیل جنبش كارگری به نيروی پيشمرگ و تسمه نقاله دموكراسی طلبی بورژوائی 

یت استقرار سرمایه داری دولتی بوده است. مروجان و مبلغان تئوری تفکيك، و در نها

اوالً بی حقوقی ها و جنایات و بشرستيزی های موجود دنيا را حاصل استيالی نظام 

سرمایه داری و محصول شوم رابطه توليد اضافه ارزش نمی دانند و بر این باورند كه به 

قدان آزادی های سياسی و حقوق مدنی نه از طور مثال تبعيضات جنسی، دیکتاتوری، ف

گيرد می اعماق موجودیت سرمایه داری كه از دل نظام های تاریخی پيشين سرچشمه

و مبارزه با آنها نيز از قلمرو پيکار عليه اساس كار مزدی به طور كامل مجزا و منفصل 

بين است!! صاحبان و مدافعان این تئوری همچنين عظيم ترین بخش طبقه كارگر 

المللی را اساساً كارگر نمی دانند، آنان معلمان، پرستاران و جمعيت كثيری از نيروی 

» كار غيرمولد دنيا را در كاتاگوری فراطبقاتی خاصی به نام زحمتکشان، صف بندی 

كنند. حاصل همه این تئوری بافی ها می و مانند این اسامی جاسازی« جنبش انقالبی

الً همه جا اصالح طلبی مماشات جویانه یا ميليتانت بورژوائی فقط یك چيز است. اینکه او

جایگزین مبارزه ضد كار مزدی و راه حل های سرمایه ستيز كمونيسم لغو كار مزدی 

گردد و ثانيًا جنبش كارگری ضد سرمایه داری طبقه كارگر در ورطه تشتت و تفرقه و 

تقسيم بندی های رفرميسم شقه شقه شدن هر چه بيشتر فرو رود. به نظر من آنچه در 

چپ نام جنبش های اجتماعی مختلف به خود گرفته است عموماً حوزه های پيوسته و 

همگن جنبش ضد سرمایه داری طبقه كارگر هستند. جنبش كارگری جنبشی حاضر 

در همه عرصه های حيات اجتماعی عليه استثمار سرمایه داری و عليه همه بی حقوقی 

این نظام است. برای رفع كليه اشکال بی حقوقی ها باید عليه های و مظالم و جنایات 

سرمایه مبارزه كرد و هر كدام از این حوزه های مبارزه را باید به سنگری از سنگرهای 

 متحد جنبش سوسياليستی ضد كار مزدی تبدیل كرد.
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از « استقالل  جنبش و تشکل های كارگری ايران»ی درک شما از مقوله -س

و نهادهای سرمايه داری چيست؟ و به نظر شما جنبش كارگری دولت، احزاب 

تواند روی حمايت های بين می ايران تا كجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختاری

 المللی حساب كند؟

در طول چند سال اخير گفتگوهای مشروح، متنوع و در عين حال بسيار همگن  پايدار:

رفرميسم چپ پيرامون استقالل تشکل و همسوئی از سوی تمامی احزاب و محافل طيف 

های كارگری در گشت و گذار بوده است. همه این جریانات از چيزی به نام تشکل 

گویند. سندیکاليست می مستقل از دولت و بعضاً مستقل از دولت و احزاب سخن گفته و

های راست خارج كشوری از مدافعان سرسخت تز دوم هستند و احزاب رفرميست چپ 

اندازند. در باره می بندند و در باره آن جنجال راهمی تز نخست حلقه همگی حول

گفتگوی دوم صحبت نمی كنم زیرا بسيار رسواتر و چندش بارتر از آن است كه نيازمند 

بحث باشد. اما تشکل مستقل از دولت مورد ادعای احزاب رفرميسم چپ نيز سوای 

هيچ چيز دیگر نيست. تمامی همان سندیکاليسم راست بسيار آشنای بين المللی 

كنند و كم و بيش چنين می اتحادیه های كارگری دنيا خود را مستقل از دولت اعالم

هم هستند اما همين اتحادیه ها تا مغز استخوان در مصالح و منویات و سازو كارهای 

حيات سرمایه جهانی منحل هستند. تشکل مستقل از دولت بدون داشتن استقالل از 

یه داری سوای دروغ و توهم آفرینی و گمراه سازی كارگران برای آویختن نظام سرما

آنان به امامزاده های حافظ نظام بردگی مزدی هيچ چيز نيست. تشکل كارگری مستقل 

از دولت یعنی نوعی سندیکا كه در بهترین حالت از سنخ شوراهای اسالمی كار و خانه 

وده كارگر نباشد و در باالی سر كارگران كارگر و نهادهای پليسی سرمایه برای سركوب ت

زیر نام نمایندگی آنان برای تعيين بهای نيروی كارشان با صاحبان سرمایه مذاكره كند، 

یعنی سندیکا یا اتحادیه ای كه كل مبارزات و اعتراضات و تضادها و جنگ و ستيزهای 

جاودانگی این نظام طبقه كارگر با سرمایه را در چهارچوب قبول سرمایه داری و دفاع از 
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گور و گم كند و به بند كشد، یعنی تشکلی كه بر مبارزه ضد سرمایه داری طبقه كارگر 

چوب حراج فرود آرد و كل این مبارزه را در پيچ و خم مذاكرات آشتی جویانه از هستی 

سرمایه ستيز خود تهی گرداند. آنچه كارگران بدان نياز دارند نه تشکل صرفاً مستقل از 

كه سازمانيابی مستقل از كل نظام بردگی مزدی و از جمله دولت سرمایه داری  دولت

است. این نوع تشکل همان تشکل ضد سرمایه داری است كه رفرميست های چپ نمای 

 زنند.می طرفدار تشکل مستقل از دولت سایه آن را به تير

صه های جلب در مورد حمایت بين المللی از جنبش كارگری ایران و مکانيسم ها و عر

این حمایت نيز قبالً اشاره كردم كه رجوع به اتحادیه های كارگری و تقاضای عریضه 

نویسی سران این اتحادیه های برای دولتمردان درنده جمهوری اسالمی عالج هيچ 

دردی نيست. ما باید در دل جنبش كارگری كشورهای مختلف جای پائی باز كنيم. باید 

النه مشاركت جوئيم. باید همراه با فعالين ضد سرمایه داری این در مبارزات روز آنان فعا

جنبش ها برای عروج و بالندگی و تقویت و متشکل شدن رویکرد ضد سرمایه داری و 

برای رهائی مبارزات كارگران از زندان مرگ رفرميسم اتحادیه ای پيکار كنيم، تنها از 

ی و انترناسيوناليستی و ضد توانيم سنگ بنای حمایت طبقاتمی این طریق است كه

سرمایه داری كارگران كشورها از طبقه كارگر ایران و حمایت جنبش كارگری ایران از 

 مبارزات كارگران كشورها را فراهم سازیم.
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  2011ژوئيه  27  پاسخ به سؤاالت نشريه آرش در باره مسائل جنبش كارگری ايران

  

ی ايران محصول چه عواملی . پراكندگی و ضعف تشکيالتی جنبش كارگر1

است؟ بعضی ها رژيم های ديکتاتوری هاری را كه هر نوع تشکل مستقل را 

دانند و بعضی ها رفرميسم و سازشکاری و می كنند، علت اصلیمی سركوب

بعضی های ديگر چپ روی های فعاالن كارگری و چپ را، شما چه نظری داريد؟ 

دولت رانت خوار نفتی را در اين  ويژگی های اقتصادی ايران و مخصوصاً نقش

كنيد؟ برای بيرون آمدن از اين پراكندگی چه بايد كرد می ميان چگونه ارزيابی

 و از چه راهکارها و از چه نوع سازماندهی بايد بهره جست؟

یکی از این مفاهيم « دولت رانت خوار نفتی» سؤال حاوی مفاهيمی گمراه كننده است.

برند كه استيالی ساليان دراز سرمایه داری بر جامعه می ه كاراست. این لفظ را افرادی ب

ایران را قبول ندارند. ریشه گرسنگی، فقر، بی حقوقی سياسی و سيه روزی های طبقه 

نقش برتر سرمایه »  ،«!!كمبود رشد صنعتی» كارگر را نه در وجود سرمایه داری كه در 

دانند!! ماركس می «فی سرمایه داریتوسعه ناكا» یا « رواج رانت خواری»  ،«!!تجاری 

در شروع نقد خویش بر اقتصاد سياسی، توضيح داد كه برای شناخت پدیده های هر 

دوره الجرم باید به شيوه توليد مسلط آن دوره رجوع نمود. مقوالتی مانند مالکيت، 

اجاره، كار مزدی و حتی خود سرمایه بدون این رجوع قابل تشریح نيستند. آن بخش از 

نمایندگان سرمایه )چپ یا راست( كه لفظ رانت خواری را برای طبقه سرمایه دار و 

گيرند، عامدانه، بنياد تحليل ماركسی رانت در شرائط می دولت اسالمی این طبقه به كار

دارند. آنان بر تفاوت ميان رانت می حاكميت سرمایه داری را از انظار كارگران پنهان

سرمایه هم نقطه »ایه داری با دوره ای كه به قول ماركس تفاضلی دوره های پيشاسرم

كشند. درآمدهای نفتی دولت و طبقه سرمایه دار ایران می خط« شروع و هم پایان است

فقط اضافه ارزش حاصل استثمار طبقه كارگر است. پيداست كه همه این كوه عظيم 
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صل استثمار طبقه اضافه ارزش توسط چند هزار كارگر نفت توليد نشده است بلکه حا

كارگر بين المللی است. سود هر سرمایه دار یا سرمایه اجتماعی هر كشور سهمی از كل 

شود و در چهارچوب می اضافه ارزشی است كه در سراسر دنيا توسط طبقه كارگر توليد

گردد. اضافه ارزش های نفتی از می نرخ سود عمومی نصيب بخش های مختلف سرمایه

نيست. روشن است كه شرائط انحصاری توليد و موقعيت ویژه انحصار  این قاعده مستثنی

كند. می نيرومندی مانند اوپك در چگونگی توزیع این اضافه ارزش ها نقش مهم ایفاء

نيست. دولت سرمایه داری است. پاسدار نظم « رانت خوار» دولت ایران یك موجود 

« رانت خواری» رگر مشکل توليدی، سياسی و اجتماعی سرمایه است. مشکل طبقه كا

 و مانند این ها نيست. این ها جعلياتی است كه سر هم بندی« آقازاده ها» دولت، 

شوند تا نظام بردگی مزدی را از تيررس پيکار ضد سرمایه داری طبقه كارگر خارج می

سازند. معضل توده های كارگر وجود سرمایه و نظام سرمایه داری است. ریشه تمامی 

ها، مظالم، دیکتاتوری ها و مصائب بشری در اینجا قرار دارد. در زمينه تئوری بی حقوقی 

توان به تفصيل می و صاحبان این تئوری« رانت خواری» ، پدیده «دولت رانت خوار» 

بحث كرد اما جایش اینجا نيست. آنچه گفتم فقط اشاره ای به موضوع است تا پيش از 

موده باشم. باژگونگی دیگر موجود در متن هر چيز تکليف خود را با سؤال مشخص ن

است. این مفهوم در ادبيات رایج چپ بدون هيچ بار « چپ روی» پرسش اصطالح 

شود. چپ و راست بودن در رابطه با جنبش كارگری باید با می طبقاتی به كار گرفته

مالك ضدیت یا عدم ضدیت در قبال اساس بردگی مزدی داوری گردد. مجرد سرنگونی 

و شعارهای توخالی ميليتانت، نه فقط مالك تعلق به چپ كارگری و ضد سرمایه  طلبی

تواند رویه معکوس آن باشد. رادیکاليسم پرولتاریا در رویکرد ضد كار می داری نيست كه

مزدی اوست و قرابتی با رژیم ستيزی فاقد بار كمونيستی ندارد. آنچه معموالً زیر نام 

 چپ كه راست و سرمایه مدار است. به اصل پاسخشود، نه می فرموله« چپ روی»

پردازم. تردیدی نيست كه دیکتاتوری هار سرمایه سدی بر سر راه سازمانيابی كارگران می
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است اما طبقه كارگر حتی در زیر فشار سهمگين ترین دیکتاتوری ها، دست از مبارزه 

كند می ارگر را كندنکشيده است. سبعانه ترین شبيخون ها مسلماً مبارزات توده های ك

 اما جنبش كارگری را تعطيل نمی نماید. اگر چنين است كه هست، این پرسش پيش

آید كه چرا باید دیکتاتوری هار سرمایه كل فرایند تشکل یابی كارگران را آتش زند می

و عقيم گرداند؟!! تکيه یکسویه بر نقش دیکتاتوری دولتی سرمایه، فرار از برخی واقعيت 

مبارزه طبقاتی است. از جمله اینکه، رفرميسم راست و چپ نيز ضربات  های زمخت

مهلکی بر فرایند سازمانيابی جنبش كارگری ایران وارد ساخته اند. این جنبش در همان 

دقایق نخست ابراز حيات خود ميدان دخالت رویکردی از چپ شد كه زیر نام كمونيسم 

رشد ازاد سرمایه » كرد و این شکل را یم شکل انکشاف اروپائی سرمایه داری را دنبال

نهاد. از توليد سرمایه داری روایتی سوسيال دموكراتيك داشت و این می نام« داری

كاوید و با می برد. سوسياليسم را با نگاهی غيرماركسیمی روایت را از بلشویسم به ارث

دید. این می ردید كه بلشویسم در روزهای پس از وقوع انقالب اكتبمی همان مشخصاتی

رویکرد در ایران دنبال همه چيز بود و تنها چيزی كه دنبال نمی كرد سازمانيابی شورائی 

 جنبش ضد سرمایه داری طبقه كارگر بود. در باالی سر كارگران برایشان حزب

ساخت. فعالين كارگری را از بدنه جنبش آن ها جراحی و ابزار نفوذ خود در این می

رائط امپریاليستی توليد سرمایه داری تبيينی مغایر با نقد ساخت. از شمی جنبش

كرد كه عليه این می ماركسی اقتصاد سياسی داشت. به توده های كارگر توصيه

با این و آن بخش بورژوازی، با « رشد آزاد سرمایه داری» و برای تحقق « امپریاليسم»

روز خود سندیکا سازند و  مالكان ليبرال و نوع اینها پيمان اخوت بندند! در مبارزات

سندیکاها را تسمه نقاله عروج حزب برای برپائی استقرار دموكراسی خلق كنند. رویکرد 

نمود و جنبش كارگری ایران زیر سرریز می مذكور همه اینها را به طبقه كارگر دیکته

یه این آموزش ها و ایفای نقش فعاالن درونی حلق آویز به حزب، راه سازمانيابی ضد سرما

چنين نمود. طبقه « حزب كمونيست ایران» داری خود را گم كرد. پدیده موسوم به 
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كارگر یك دوره مهم را از دست داد. تندباد ویرانگر دیکتاتوری سياه رضاخانی سر رسيد 

در حالی كه جنبش كارگری هيچ شالوده ای برای تشکيل صف مستقل طبقاتی و 

با خاتمه جنگ امپریاليستی و رفتن رضاخان،  سازمان دادن این صف پدید نياورده بود.

دور تازه ای برای متشکل شدن كارگران پيش آمد، اما سرنوشت سازمانيابی جنبش 

كارگری در این برهه، از دوره اول هم تاریك تر بود. توده های كارگر در سطحی سازمان 

عيت رفرميسم و به صورت نيروئی كه فقط موق« حزب توده »یافتند!! اما با نسخه پيچی 

بورژوائی حزب توده را در مقابل سایر احزاب بورژوازی تقویت كند و قطب اردوگاهی 

مرداد  28سرمایه داری را در مقابل قطب های قدرت رقيب نيرومند سازد!! كودتای سياه 

به این دوره پایان داد، در حالی كه طبقه كارگر هيچ گامی برای سازمانيابی شورائی ضد 

مرداد تا دهه  28خود بر نداشته بود. چپ در سال های پس از كودتای  سرمایه داری

و ماه های پيش و پس قيام بهمن، اگر حرفی برای جنبش كارگری داشت باز هم  50

حرف دل سرمایه داری اردوگاهی یا امپریاليسم ستيزی خلقی بود. استراتژی غالب طيف 

تا امروز، در رابطه با جنبش احزاب و محافل چپ در فاصله ميان وقوع قيام بهمن 

كارگری، مدعی برخی تغييرات است!! این تغييرات واقعيت دارد اما فقط به این معنی 

كه سموم رفرميستی خود را هر چه بيشتر با مارك های تقلبی و تجارتی این یا آن 

 30نوشدارو، به ذهن كارگران و پراتيك مبارزات انان تزریق كرده است. در طول این 

بازار حزب سازی فرقه ای، ارجاع توده های كارگر به ساختن سندیکا، تبليغ آشکار سال 

سندیکاليسم، لشکركشی عليه هر جنب و جوش شورائی و ضد كار مزدی طبقه كارگر، 

جراحی فعالين كارگری از بدنه جنبش آنان با هدف آرایش ویترین های حزبی، شقه 

، در نوعی ميدان داری دموكراسی شقه كردن جنبش كارگری و انجماد هر بخش آن

طلبانه بورژوائی، اشاعه سرنگونی طلبی رفرميستی به جای رژیم ستيزی ضد سرمایه 

داری و نوع اینها كارهائی بوده است كه این محافل انجام داده اند. در یك كالم 

 دیکتاتوری هار سرمایه راه سازمانيابی شورائی ضد سرمایه داری طبقه كارگر را سد
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اخت و طيف نيروهای رفرميسم چپ گام به گام و در دوره های مختلف، این راه سمی

 كرد.می را با بی راهه های رفرميستی و شکست آميز جایگزین

. مبارزات خود انگيخته كارگران ايران برای دفاع از حق شان و مقابله با تهاجم 2

صابات، تحصن كنيد؟ اعتمی دائمی رژيم و برای متشکل شدن را چگونه ارزيابی

ها، راهپيمايی ها و جمع شدن هايشان در مقابل مراكز و نهادهای مختلف 

 دولتی چقدر چشمگير و اثرگذارند؟

مقاومت كارگران در مقابل تهاجمات بورژوازی و نيز تالش آنها برای سازمانيابی قدرت 

جمعی خود در طول سال های اخير چشمگير بوده است. نکته مهم این است كه این 

مبارزات عموماً شکست خورده و به هيچ دستاوردی منتهی نگردیده است. دليل آن 

سال پيش نيست.  40روشن است. سرمایه داری امروز سرمایه داری صد سال یا حتی 

بحث بر سر قوانين پایه ای یا گرایشات درونی و خصلت نمای این شيوه توليد نمی باشد. 

افه ارزش، رابطه اجتماعی مبتنی بر خرید و فروش سرمایه داری به عنوان رابطه توليد اض

نيروی كار، رابطه تبدیل كار زنده به كار مرده یا انفصال جامع االطراف كارگر از كار و 

محصول كار و سرنوشت زندگی اجتماعی خود، به تمام و كمال همان است كه از آغاز 

و راهکارهایش برای بوده است. اما مکانيسم های كار سرمایه برای چالش بحران ها 

مقابله با جنبش كارگری دچار تغييرات جدی شده است. بارآوری كار در بخشی از دنيا 

 دنيا از هائی بخش در را كار نيروی به سرمایه نسبی به اوج رفته است و این امر نياز

 و فابریك احداث جای به امروز جهانی سرمایه از توجهی قابل بخش. است داده تنزل

كومه تاریك زن بنگالی، دختر خردسال فليپينی، یا زنان بيمار و  راه ارگر،ك استخدام

گيرد، سرعت انتقال نيروی كار توسط سرمایه می كودكان خردسال افریقائی را در پيش

كند. به موازات این رویدادها، تناقضات ذاتی می از این گوشه به آن گوشه دنيا بيداد

نماید، متوسط تركيب ارگانيك سرمایه جهانی می سرمایه در باالترین مدار ممکن سير

به صورت وحشتناكی باال رفته است. بحران ذاتی شيوه توليد سرمایه داری حالت دوره 
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ای خود را با حضور مستمر و مزمن در چرخه بازتوليد سرمایه جهانی جایگزین ساخته 

تحمل بحران  است. در چنين وضعی. سرمایه جهانی به لحاظ تنزل مدام نرخ سودها و

برد، برای چالش این وضعيت فقط یك راه می ها در بدترین شرائط تاریخی خود به سر

در پيش دارد. اینکه لحظه به لحظه زندگی طبقه كارگر را آماج تعرض خود قرار دهد، 

برای سازماندهی و اجرای این تعرض راهکارهای بسيار زیادی یافته است و با توحش 

و باالخره اینکه ميدان داری رفرميسم راست اتحادیه ای،  نمایدمی تمام اعمال

دیکتاتوری هار سرمایه، نقش بازی رفرميسم چپ و سایر عوامل مشابه جنبش كارگری 

را دچار فاجعه بارترین حالت استيصال كرده است. در چنين شرائطی روشن است كه 

درت كارساز طبقاتی و مبارزات پراكنده، رفرم طلبانه، بدون ظرفيت الزم برای اعمال ق

فاقد سازمان یافتگی شورائی ضد سرمایه داری قادر به تحميل هيچ مطالبه ای بر 

صاحبان سرمایه یا حتی دفاع از بهای واقعی نيروی كار نيست. رمز بی تأثيری مبارزات 

سال های اخير طبقه كارگر ایران و دليل شکستهای متوالی كارگران در حركت های 

ا باید در دل چنين اوضاعی جستجو نمود. شکی نيست كه دیکتاتوری پراكنده جاری ر

هار سرمایه نيز پشتوانه موفقيت تمامی تعرضاتی است كه سرمایه داران عليه زندگی 

دهند. اعتصاب كارگران یك كارخانه، زمانی می توده های كارگر و مبارزات آن ها سازمان

ار به قبول این یا آن خواست بود، اما سالح دست كارگران برای وادار ساختن سرمایه د

در حال حاضر چنين نيست. وقتی كه سرمایه داران با هدف دستيابی به سود انبوه تر 

كنند، وقتی می مركز كار و توليد را تعطيل و كارگران را بيکار 7000در عرض یك سال 

خانه عليه كه سرمایه دار صاحب الستيك البرز اعتراضات چندین ماهه كارگران این كار

گيرد و سرمایه های حاصل استثمار آنان را با می تعویق یکساله دستمزدها را به هيچ

كند، می هدف حصول سودهای انبوه تر به حوزه های دیگر یا حتی به كشور چين منتقل

وقتی كه سرمایه برای افزایش هر ریال سود بيشتر، در بيکارسازی هر چند هزار كارگر 

د راه نمی دهد، وقتی كه وضع این گونه است با تحصن و اعتصابات ثانيه ای شك به خو
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پراكنده در این و آن واحد صنعتی هيچ چيز را نمی توان تغيير داد. اجتماع در مقابل 

نهادهای دولتی نوعی ریشخند خود است و قرار نيست دیگ بخشایش سرمایه دار را به 

برای تحميل مطالبات روز بر صاحبان جوش آرد یا دل سنگ دولتمرد سرمایه را نرم كند. 

سرمایه یا دولت آن ها یك راه بيشتر در پيش نيست. باید قدرت طبقاتی ضد سرمایه 

داری خود را متشکل ساخت و با این قدرت به جنگ سرمایه شتافت. باید هر كجا كه 

هستيم، در هر كارگاه، هر مؤسسه حمل و نقل، هر مدرسه، بيمارستان، هر مركز كار و 

توليد یا محله مسکونی، داخل، خارج، هر نقطه دنيا، دست به كار تالش برای سازمانيابی 

 سراسری و شورائی كل طبقه كارگر شد.

. در سال های اخير كارگران دو واحد بزرگ، يعنی شركت واحد اتوبوس رانی 3

تهران و نيشکر هفت تپه، توانسته اند سنديکای مستقل خودشان را به وجود 

و هرچند رهبران اين دو حركت با سركوب و اخراج از كار و زندان رو  بياورند

به رو شده اند، ولی اين دو تشکل مستقل عمالً هويت كاماًل شناخته شده ای 

كنيد؟ آيا سنديکای مستقل می پيدا كرده اند. اين حركت ها را چگونه ارزيابی

كره با دولت مشکلی از تواند از طريق مذامی تواند پا بگيرد و آيامی در ايران

 مشکالت كارگران را حل كند؟

است. واژه « كوسه و ریش پهن»مصداق ضرب المثل معروف « سندیکای مستقل»

استقالل در منظر طبقاتی پرولتاریا و كمونيسم این طبقه متضمن صف بندی مستقل 

و فراتر كارگران در مقابل سرمایه داری است. سندیکا برپایه تمامی تعاریف سندیکاچيان 

از آن بر اساس تعریف عام آن در سراسر دنيا، نهاد منحل در نظم و قانون و قرار و مدنيت 

و حقوق و دیوانساالری سرمایه است. بحث بر سر لفظ نيست. شاید عده ای كارگر نام 

آنچه را كه نهاد ممکن جنگ و ستيزشان با سرمایه است، سندیکا بگذارند، اما این كار 

دهد. جنبش سندیکائی تداعی گر تالش می به عرف سندیکا را نشانفقط بی توجهی 

برای قانونی كردن مبارزه، احقاق حقوق كارگران به عنوان انسان های مطيع نظم سرمایه 
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و منقاد در مقابل حقانيت و حاكميت نظام سرمایه داری است. رهبران و متوليان این 

ند. با این توضيح تکليف عبارت جنبش در هيچ كجای دنيا دعوی خالف این را ندار

سندیکاهای مستقل » روشن است. طيف رفرميسم چپ معموالً از « سندیکای مستقل»

 رانند!!! و استقالل این نهاد از دولت را دليل كافی مستقل بودن آنمی سخن« از دولت

دانند!! پای این استدالل چوبين است. معلوم نيست سندیکای باب طبع اینان چگونه می

ر ساختار نظم سرمایه داری و در هستی سرمایه به عنوان یك رابطه اجتماعی منحل د

است اما از دولت سرمایه داری مستقل است!!! بانيان این نظر تا امروز در مقابل این 

رسد كه از منظر آنان انحالل می پرسش و پرسش های مشابه سکوت كرده اند اما به نظر

طبقه كارگر در نظم سرمایه هيچ كراهتی ندارد!! جنبش كارگری و كل قدرت پيکار 

پ پرچمدار آنچه كراهت دارد تعلق خاطر سندیکاها به دیکتاتوریهای هار است!! چ

چاره ای ندارد جز اینکه ریشه دیکتاتوری را نه در نظام  او كبر اسندیکاسازی با این صغر

ااینکه در بسياری سرمایه بلکه در شيوه های توليد قرون وسطائی جستجو نماید!! كم

كند. رژیم ستيزی خارج از مدار پيکار ضد كار مزدی این چپ می موارد همين كار را

چاه ویل « سندیکای مستقل» هم در عمق خود تبلوری از همين پندار است. گفتگوی 

تناقضات وحشتناكی است كه چپ سندیکاچی به غوطه خوردن در آن عادت كرده است 

شهود نيست. با این توضيح به سراغ سندیکاهای شركت واحد و اما در عالم واقع قابل 

روم. حقيقت این است كه تأسيس هر دو سندیکا بر اساس همه می نيشکر هفت تپه

شواهد، نقطه پایانی بر موج مبارزات دامنه دار بيش از ده هزار كارگر این دو واحد بود. 

اپدید شدند. این سندیکای شركت به بيان دیگر سندیکاها به وجود آمدند و آن مبارزات ن

واحد نبود كه سيل پرخروش اعتصاب ها و مبارزات رانندگان را راه انداخت. دومی بود 

كه به سندیکاليست ها فرصت داد تا در غياب یك جنبش آگاه ضد كار مزدی، سندیکا 

ی كارگران را از سازمانياب« كردمی به جای شفا كور» بر پای دارند. امامزاده ای كه 

 داشت، جنبش آن ها را مستأصل و بی قدرتمی شورائی و اعمال قدرت عليه سرمایه باز
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كرد. این می ساخت و راه شکست و متالشی شدن آن توسط قوای سركوب را هموارمی

ماجرا در مورد كارگران نيشکر هفت تپه به گونه ای فاجعه آميزتر تکرار شد. چند هزار 

والی با سرمایه داران و دولت سرمایه داری در جدال كارگر این شركت در ماههای مت

شد، توليدی صورت نمی گرفت. كارگران لوله سازی خوزستان می بودند. جاده ها مسدود

با صدور بيانيه از مبارزات آنان جانبداری كردند. شهر شوش در پشتيبانی از مطالبات و 

سازیها اعالم كردند كه  جنبش آن ها به حالت تعطيل در آمد. صدها كارگر اتوموبيل

نان روز خود را با كارگران در حال اعتصاب تقسيم خواهند كرد. در همان روزها، هزاران 

كارگر الستيك البرز، شمار كثير كارگران شهر صنعتی قزوین، مخابرات راه دور شيراز، 

نساجی های شمال، آذربایجان و كردستان، نفت و گاز عسلویه، نزدیك به یك ميليون 

ارگر معلم در سراسر ایران و خيل وسيع پرستاران در شهرهای مختلف به صورت ك

پراكنده و گسيخته، در حال اعتصاب، تحصن، راهپيمائی و اشکال مختلف مبارزه بودند. 

در مقابل سيل وسيع این خيزش ها و جنبش ها دو راه حل متضاد قرار داشت. راه 

ن، پرستاران، رانندگان واحد، كارگران نخست اینکه كارگران نيشکر، الستيك، معلما

نساجی و جاهای دیگر دست به كار سازمانيابی خویش شوند. همگی در هر كجا كه 

هستند شوراهای خود را تشکيل دهند، این شوراها را به هم پيوند زنند. خواسته های 

خود را متحد و همصدا فریاد كنند، قدرت اتحاد شورائی و ضد سرمایه داری خود را 

عليه سرمایه داران و دولت اعمال نمایند. در همين گذر متناسب با توان پيکار طبقاتی 

خود مطالبات روزشان را وصول كنند، مبارزات را ادامه دهند، سطح شناخت و آگاهی و 

بيداری طبقاتی خود را باال و باالتر برند. نيرومند و نيرومندتر شوند و دست به كار 

د. راه دوم همين راهی بود كه پيش پای معلمان، كارگران كارزارهای عظيم تر گردن

نيشکر هفت تپه، رانندگان شركت واحد و سایر جاها قرار گرفت. عده ای تحت لوای 

نماینده و در واقع نمایندگان توهم و استيصال توده های كارگر دكه ای به نام سندیکا 

ری توده های كارگر را به برپا كردند و كل مبارزه جا« كانون» یا در مورد معلمان 
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مشاجره بر سر قانونی بودن و نبودن سندیکا یا حقوق سندیکائی سوق دادند. 

سندیکاچيان به كارگران گفتند كه نهاد سندیکاليستی آن ها از طریق گفتگو با صاحبان 

سرمایه و دولت برای حل مشکالتشان تالش خواهد كرد!!! سکوت و توهم به معجزه 

روز كارگران و اعمال قدرت آن ها را گرفت. تا اینجا همه چيز بر  سندیکا، جای جنگ

شد كه متوليان همين می وفق مراد سرمایه بود و حال كار دولت سرمایه داری این

امامزاده ها را هم از سر راه بردارد، دستگير، زندانی و زیر شکنجه قرار دهد. در همين 

ر ایران چوب هر دو سر آلوده ای است جا پاسخ آخرین بخش سؤال را بگویم. سندیکا د

 كند و نه دولت سرمایه آن را تحملمی كه نه هيچ گرهی از هيچ مشکل كارگران باز

نماید. دليل این امر ساده است. نقش سندیکا فروش قدرت طبقاتی توده های كارگر می

رای در قبال حقيرترین مطالبات سندیکائی است. بورژوازی ایران پرداخت هيچ ریالی ب

خرید قدرت پيکار كارگران را دستور كار خود نمی داند. در اینجا سركوب و حمام خون 

 ساالری یگانه راه بقای سرمایه است.

. عده ای از فعاالن جنبش كارگری بديل شورا و جنبش شورايی را در مقابل 4

 كشند و عده ای نيز شوراها را نهادهای قيام كارگریمی سنديکا سازی پيش

توانند پا بگيرند و در شرايط عادی می ند كه فقط در شرايط انقالبیدانمی

 دانند. نظر شما چيست؟می سنديکا سازی را تنها راه

تئوری دعوت كارگران به سندیکاسازی در شرائط متعارف و برپائی شوراها به عنوان 

 ارگان قيام در وضعيت انقالبی، حرف دل رویکردهائی است كه صدر و ذیل كمونيسم

شود. این تئوری مبلغ آنست كه كارگران برای می آن ها در سرمایه داری دولتی خالصه

مبارزات جاری خود سندیکا سازند، نخبگان سياسی مدعی كمونيسم نيز سکتی به نام 

حزب بر پای دارند و تالش كنند تا توده های كارگر را در پشت سر سکت به صف 

وكراتيك شود و منتظر ظهور وضعيت انقالبی نمایند. حزب ميدان دار رژیم ستيزی دم

ماند. كارگران نيز غرق در مبارزات صنفی چشم به راه معجزه حزب و پيدایش وضعيت 
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رخ داد توده های كارگر، به دستور حزب « قران سعدین » موعود باشند. وقتی كه این 

ریکه قدرت سازند، شوراها را ارگان قيام كنند، ماشين حزبی نخبگان را بر ا« شورا» 

بنشانند و نام این قدرت را دولت كارگری بگذارند!! حزب برنامه ریزی كار و توليد را به 

دوش گيرد و كارگران به سياق سابق فروش نيروی كار خود را پی گيرند. این تئوری 

ضربات سختی بر مبارزه طبقاتی پرولتاریا وارد ساخته است. جنبش كارگری هم برای 

ز خود بر سرمایه داران و هم برای نابودی نظام سرمایه داری و تحميل مطالبات رو

استقرار سوسياليسم، سوای سازمانيابی شورائی و ضد كار مزدی راه دیگری ندارد. مبارزه 

تواند و باید جزء الیتجزائی می پرولتاریا برای دستيابی به هر سطح از خواسته های روز

نابودی سرمایه داری باشد. توده های كارگر از جنبش سراسری وی عليه سرمایه و برای 

توانند، در هر دوره، قدرت طبقاتی خود را عليه می فقط بر بستر چنين جنبشی است كه

سرمایه اعمال كنند، لحظه به لحظه آگاه و آگاه تر شوند، نقد ماركسی عينيت سرمایه 

اند سوسياليسم تومی داری را چراغ راه مبارزه خود سازند. فقط چنين جنبشی است كه

 استقرار  سازمانيابی اين جنبش نمی تواند كه شورائی نباشد. را مستقر كند و

 دخالتگری نيازمند سوسياليستی، توليد و كار ریزی برنامه سراسری شورائی سازمان

 توده جاری پيکار دل در باید همه این و انسانهاست آحاد نافذ و فعال آگاه، آزاد، خالق،

. برخی شورا تنها ظرف تشکل يابی اين جنبش است و شود تأمين كارگر های

 زنند اما آنچه زیر این نام فریادمی محافل چپ از نوعی سازمانيابی شورائی حرف

 كنند، فقط نوعی سندیکاسازی است.می

. در سال های اخير در خارج از كشور، فعاليت های چشم گيری برای جلب 5

 فعاليت اين ان ايران صورت گرفته است.حمايت بين المللی از مبارزات كارگر

 برای كارآمد مبارزه يک سازماندهی برای و دانيدمی موفق چه تا را ها

 به داريد؟ پيشنهادی چه ايران كارگری جنبش از المللی بين حمايت  جلب

 جُست؟ بايد كجا در المللی بين حمايت اين نظرتان
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ؤاالت دنبال نمایم. آیا آنچه زیر نام اجازه دهيد پاسخ این پرسش را در دل ليستی از س

حمایت بين المللی صورت گرفته تا این لحظه هيچ ریالی به دستمزد هيچ كارگری در 

هيچ نقطه ایران اضافه كرده است؟!! آیا این حمایت ها هيچ ثانيه ای از روزانه كار هيچ 

كارگر ایران به  كارگری كاسته است؟!! آیا شرائط شاق و مرگبار كار و استثمار توده های

تأثير از این حمایت ها سر سوزنی بهبود یافته است؟!! آیا دولت هار و درنده اسالمی 

سرمایه داری زیر فشار تأثير این حمایت ها، حتی برای لحظه ای، هيچ ميليمتری از 

ابعاد سبعيت و درندگی خود عليه زندگی و مبارزه كارگران كاسته است؟!! آیا هيچ كارگر 

به یمن این حمایت ها از زندان آزاد یا حتی یك روز از مدت محکوميت او كاهش زندانی 

یافته است؟!! آیا شنيده اید كه این حمایت ها فشار شکنجه رژیم ددمنش اسالمی 

سرمایه بر كارگران زندانی را به اندازه یك دانه خردل كمتر ساخته باشد؟ آیا این حمایت 

ده است؟!! آیا باعث حصول هيچ مطالبه كارگران ها به سازمانيابی كارگران كمك كر

رسد كه هيچ كارگر دارای حداقل انصاف كارگری می شده است؟!! بسيار بعيد به نظر

پاسخ مثبتی حتی برای یکی از این پرسش ها پيدا كند. جواب همه این سؤاالت منفی 

خيلی ها است و الجرم پاسخ واقعی سؤال مورد گفتگو نيز به طور كامل منفی است. 

گویند. سکتها و سندیکاليست ها در مورد عظمت دستاورد این به می خالف این را

اصطالح حمایت دنيائی جنجال راه انداخته اند. صدر و ذیل حرفشان این است كه 

پشتيبانی گای رایدار یا رئيس این و آن اتحادیه كارگری از فالن سندیکاليست ایرانی 

يوناليستی جنبش كارگری ایران با جنبش كارگری باعث تحکيم پيوندهای انترناس

جهانی شده است!!! چنين تعبيری از همپيوندی انترناسيوناليستی كارگران دنيا، بدترین 

نوع مسخ پردازی است. عریضه نگاری های اتحادیه های كارگری در چهارچوب مناقشات 

ت از مبارزات بخش های مختلف سرمایه جهانی صورت گرفته است و هيچ ربطی به حمای

كارگران ایران عليه سرمایه داران و دولت آنها نداشته است. سازمان هائی كه مدال 

حمایتگر كسب كرده اند!! عمله و اكره سرمایه داری هستند، سد راه پيکار طبقه كارگر 
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باشند، كارشان رفع خطر مبارزات كارگران از سر سرمایه است. می دنيا عليه سرمایه

ین اتحادیه ها از كارگران ایران گوشه ای از ایفای نقش آن ها در تقویت ابراز حمایت ا

یك قطب قدرت نظام بردگی مزدی در مقابل وحوش درنده دیگر همين نظام است. 

همبستگی انترناسيوناليستی طبقه كارگر، در همپيوندی عملی بردگان مزدی دنيا از 

بد. تالش هائی كه محافل بامی مبارزات ضد سرمایه داری همدیگر است كه معنا

سندیکاليستی و حزبی انجام داده اند چنين سمت و سوئی نداشته است. آنها سراغ توده 

های كارگر دنيا نرفته اند. یکراست آستان قدرت اتحادیه های ابزار كار سرمایه جهانی 

م را دق الباب كرده اند. در همين جا حساب برخی تالش ها را از آنچه رفرميست ها انجا

برای جلب حمایت كارگران امریکای التين « بهرام قدیمی» داده اند جدا كنم. كوشش 

یا تالش فعالين لغو كار مزدی برای جلب حمایت ائتالف عليه فقر كانادا و كارگران مهد 

 واقعی مساعی از  كودك های نروژ، از مبارزات كارگران ایران با همه ناپيدائی رخساره ای

 رگران بوده است.كا جهانی همبستگی جلب برای

روی زندگی كارگران و ” هدفمند كردن يارانه ها“. تأثير اجرای طرح 6

گويند قشری از كم می كنيد؟ بعضی هامی زحمتکشان كشور را چگونه ارزيابی

درآمدترين و فقيرترين كارگران و زحمتکشان به كمک اين طرح وضع بهتری 

ند كه اين طرح فشار سهمگينی بر پيدا كرده اند و برعکس، خيلی ها معتقد

آورد؟ اثرات اين طرح را به ويژه در می زندگی كل كارگران و زحمتکشان وارد

 بينيد؟می آينده چگونه

نفری ایرانی  4با فرض صحت آمارهای دولتی، در طول چند ماه اخير به هر خانوار 

در همين مدت  چيزی حدود یکصد و هشتاد هزار تومان یارانه نقدی پرداخت شده است.

بر اساس همه اخبار و شواهد، بهای آب، برق، نان و سایر مایحتاج اوليه زندگی كارگران 

به طور انفجارآميزی باال رفته است. ميزان تفاوت ناشی از این باال رفتن، اگر از یارانه 

های نقدی پرداخت شده بيشتر نباشد، مسلماً كمتر نيست. پيش كشيدن این ادعا كه 



 جنبش مسائل باره در آرش هنشري سؤاالت به پاسخ                                   164

رای طرح یارانه ها، مایه بهبود زندگی قشری از كارگران شده است، فقط از گویا اج

گيرد. نکته ای را باید مورد می سرچشمه های پرفيضان عوامفریبی های دولتی نشأت

توجه قرار داد. در جامعه ما كارگرانی وجود دارند كه برای مدت های طوالنی بيکارند، 

معيشتی هستند، هيچ سرپناهی نيز ندارند. آنان  آنها و خانوادهایشان فاقد هر نوع ممر

گویند، احتمااًل می كه از بهبود زندگی قشری از كارگران در پرتو یارانه های نقدی سخن

هزار تومانی افراد این  45به این بخش نظر دارند!! و معنای حرفشان این است كه یارانه 

و نداشتن هيچ ریالی هزینه قشر، در قياس با محکوميت آنان به فقر و گرسنگی مطلق 

 در آگاهانه كه معاش نوعی بهبود زندگی است!! این استدالل برخی سندیکاليستهاست 

 این واقعيت. زنندمی عوامفریبی به دست اسالمی رژیم كارگركش سياستهای از حمایت

 مرگ به گرسنگی فقر، بيکاری، فشار زیر را كارگران از جمعيتی داری سرمایه كه است

ست و اینك در متن تعرض بربرمنشانه سراسری به معيشت كل طبقه ا ساخته محکوم

كند. تلقی می كارگر، بهای چند قرص نان خالی برخی بيکاران را برای چند روز پرداخت

 هدفمند » طرح. است شيادی بهبود وضع زندگی یك قشر كارگران از این وضع فقط 

به حداقل معيشتی توده های  بورژوازی دولت شده ریزی برنامه تعرض «ها یارانه كردن

كارگر و وثيقه كردن حاصل این تعرض برای جلوگيری از كاهش نرخ سودهاست. طرح 

یارانه ها در طول ماههای آتی به طور قطع ضربات كوبنده تری را بر زندگی كارگران 

وارد خواهد ساخت. بهای حداقل معيشتی زیر فشار اجرای این طرح فوران خواهد كرد 

بهای واقعی نيروی كار سير افولی مرگباری را پشت سر خواهد نهاد. چند گام آن سوتر  و

سنار و سی شاهی یارانه ها هم قطع خواهد شد و زندگی روز طبقه كارگر در كام مخوف 

 ترین طوفان های فقر و فالكت فرو خواهد رفت.

و در دهند می . كارگران و زحمتکشان بخش اعظم جمعيت ايران را تشکيل7

بخش قابل توجهی از آنها شركت  88تظاهرات و راه پيمايی های گسترده سال 

داشتند، اما چرا آنها در گرماگرم اين اعتراضات خواست های اخص خود را پيش 
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نکشيدند، در حالی كه مثالً كارگران تونس و مصر با گرفتن نان در دست و فرياد 

فرق شرايط ايران را با شرايط  گرسنگی بر لب به اعتراضات توده ای پيوستند،

 بينيد؟می اين كشورها در چه

های  اپوزیسيوننداشتن صف مستقل طبقاتی، بی افقی و ایفای نقش پياده نظام برای 

بورژوازی فاجعه ای است كه دامنگير طبقه كارگر در همه كشورهاست. در یك مرور 

كامی انترناسيونال توان گفت كه عواملی مانند شکست كمون پاریس، نامی تاریخی

كارگری اول، عروج سوسيال دموكراسی، شکست انقالب اكتبر، استيالی سرمایه داری 

اردوگاهی زیر نام كمونيسم، دیکتاتوری هار سرمایه در وسيع ترین نقاط جهان، ميدان 

در كشورها، تسلط رفرميسم راست و « ضدامپریاليسم خلقی»داری ناسيوناليسم چپ و 

ری جهانی، همه و همه در تحميل این وضعيت بر طبقه كارگر نقش چپ بر جنبش كارگ

داشته است. برای اینکه كارگران در سر بزنگاه های تاریخی و هنگام بروز وضعيت های 

ویژه سياسی با خواست مستقل خود وارد ميدان مصاف شوند، باید از پيش، صف پيکار 

كه از رفرميسم اتحادیه ای و  های رسمی بورژوازی اپوزیسيونخود را نه فقط از همه 

طيف احزاب چپ نمای رفرميست هم متمایز ساخته باشند. طبقه كارگر ایران حدود 

یك قرن است كه در دل تندپيچ های حساس تاریخی حضوری چشمگير داشته است 

اما در هيچ یك از این موارد نه فقط هيچ بارقه ای از صف مستقل طبقاتی خود را نشان 

قادر به طرح و پيگيری مطالبات اوليه خود هم نشده است. در نداده است كه 

انتظارات ارتجاعی بخشی از بورژوازی را انتظارات خود پنداشت. در فاصله « مشروطيت»

زیر فشار توهم آفرینی های حزب توده، برای خواست های روز خود  32تا  20سال های 

ازی اردوگاهی را جایگزین سندیکاليست شد و در جدال با رژیم حاكم، اهداف بورژو

دورنمای طبقاتی خود ساخت. در روزهای پيش و پس قيام بهمن غرق در توهمات 

متراكم ساليان دراز، نتوانست از حد سقوط شاه فراتر رود و در مقابل عروج ارتجاع هار 

و پس از سناریوی شوم انتخابات رئيس جمهوری باز  88بورژوازی تمکين كرد. در سال 
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محدود به ميدان آمد اما آمدنش این بار از هميشه بدتر بود. یك نکته مهم  هم هر چند

این است كه توده های كارگر تا پيش از شروع تندپيچ ها، الاقل درگير جدال گسترده 

برای حصول مطالبات روز خود بوده اند، اما با آغاز وضعيت متالطم سياسی و عروج 

ا هم رها كرده و دار و ندار قدرت خود را در های بورژوازی همان خواست ها راپوزیسيون

ها منحل نموده اند. دیکتاتوری هار سرمایه در یك سوی و رژیم  اپوزیسيونصف آرائی 

اعم از ميليتانت یا مسالمت جو از سوی دیگر، در این رویکرد « چپ»ستيزی رفرميستی 

های حساس  كارگران نقش مؤثر داشته است. برای اینکه طبقه كارگر در سر بزنگاه

تاریخی دست به طرح مطالبات اساسی خود زند باید این مطالبات را از درون یك جنبش 

سراسری شورائی ضد سرمایه داری دستور كار خود ساخته باشد. رژیم ستيزی این 

جنبش باید رژیم ستيزی طبقاتی ضد سرمایه داری باشد. راه دیگری وجود ندارد. در 

كارگران پاره ای كشورها و توده های كارگر ایران، در مورد تفاوت ميان ایفای نقش 

توان می آستانه ظهور تندپيچ های تاریخی بحث جداگانه ای الزم است اما به اختصار

 و نکاتی را باز گفت. اول: طبقه كارگر ایران در قياس با كارگران برخی كشورهای آسيائی 

 وزنه عنوان به وی نقش ایفای و داشته حضور سياسی مبارزات در چشمگيرتر افریقائی،

. است بوده بورژوازی توجه مورد جامعه، داخل اجتماعی نيروهای تركيب در سنگين ای

شاهد گویای این  32تا  20ایران در فاصله سال های  كارگری جنبش وجود ابراز

مدعاست. دوم: ابراز حيات جنبش كارگری ایران بيشتر از جنبش های كارگری 

تداعی گردیده است. سوم: وقوع حوادث مهم تاریخی در ایران « چپ»كشورهای باال با 

بر خالف پاره ای ممالك، هميشه با خيزش های عظيم اجتماعی همراه بوده است. این 

برده می امر به نوبه خود اهميت حضور طبقه كارگر در سمت و سوی رویدادها را باال

ه نوعی هر جنب و جوش طبقه است. چهارم: به همه این دالئل سركوب قهرآميز و هم

كرده است. در نظر آوریم كه در سياهترین می كارگر ایران برای بورژوازی اولویت پيدا

دوره های دیکتاتوری هار سرمایه مثالً در مصر و تركيه، دولت های سرمایه داری وجود 
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در نوعی سندیکاهای كاریکاتوری ابزار دست خود را تحمل كرده اند اما در ایران مگر 

روزهای پاشيدگی كامل دولت ها چنين چيزی اتفاق نيافتاده است. پنجم بی افقی و 

نداشتن صف مستقل طبقاتی را هم به مؤلفه های باال اضافه كنيم. نتيجه تأثير این 

بينيم. طبقه كارگر با مشاهده وضعيت متالطم سياسی در می عوامل چيزی است كه

 طلبی را كليد ورود به دروازه هر تغييری تلقی جامعه، پيوند خوردن با جنبش سرنگونی

پندارد و در می نهد. تغيير رژیم را همه چيزمی كند!! خواست های روز خود را كنارمی

شرائطی كه فاقد هر ميزان صف مستقل سوسياليستی است، ناچار یکراست به پياده 

 سرمایه تبدیلبورژوازی در مقابل باندهای دیگر قدرت  اپوزیسيوننظام این یا آن 

 كرده است.می شود. رژیم ستيزی فراطبقاتی چپ هم این رویکرد را تقویتمی

، بزرگی از طرف كارگران نبوده ايم . در سال های اخير شاهد پيروزی های8

وضعيت كنونی جهان  ،چرا چنين است؟ آيا عالوه بر سركوب وقهر پليسی

 سرمايه داری هم در اين ميان نقش دارد؟

بقه كارگر ایران نيست كه از مبارزات سالهای اخير خود نتيجه ای به دست این فقط ط

كند. می نياورده است. جنبش كارگری در سراسر دنيا شکست پشت سر شکست را تجربه

آنچه در یونان، اسپانيا، فرانسه، آلمان، بلژیك، ایتاليا و هر كجای دیگر روی داده است 

ز تأثير شرائط حاضر نظام سرمایه داری بر همگی شاهد صحت این مدعاست. در سخن ا

توان فاكتورهای مهمی را ردیف كرد. سرمایه داری با بهره می شکست های كارگران،

گيری از آخرین دستاوردهای تکنيك و صنعت مدرن، بارآوری نيروی كار را به اوج 

از مرز رسانده و در همين راستا ارتش ذخيره نيروی كار را كه همواره عظيم بوده است 

یك ميليارد برده مزدی در جهان باالتر برده است. راه های جدیدی برای استثمار هر 

چه هولناكتر توده های كارگر در پيش پای خود باز كرده است. به جای احداث كارخانه 

و استخدام كارگر و پرداخت دستمزد و بازنشستگی و بيمه بيکاری و بيماری، آلونك زن 

یقائی را مركز پيش ریز و صعود خود به قله اضافه ارزش ها ساخته چينی و بنگالی و افر
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است. با توسعه بدون مرز صدور سرمایه اجبار خود به پرداخت دستمزدهای واقعی را به 

شدت كاهش داده است. دولت سرمایه كه در گذشته های دور، فقط ماشينی برای قهر 

ختار تازه اش موقعيت طبقه و سركوب طبقه كارگر بود اكنون با فونکسيونها و سا

توان می بورژوازی برای مهار جنبش كارگری را محکم تر كرده است، ليست این عوامل را

طوالنی كرد. سرمایه جهانی با این كارها، كفه توازن قوا در مقابل مبارزات روز كارگران 

جامعه  دنيا را به نفع خود سنگين ساخته است. این سنگينی در بخشی از دنيا، از جمله

كند، به این دليل كه درنده ترین و هارترین دیکتاتوری می ما ابعادی سبعانه تر هم پيدا

هار دولتی را پشت سر خود دارد. به یمن این تحوالت، اعتصاب محل كار كه تا چند 

دهه پيش سالح مؤثر كارگران برای تحميل خواسته هایشان بر سرمایه داران بود، امروز 

قش سابق نيست. جنبش اتحادیه ای كه نقش هویتی آن فروش كل قادر به ایفای ن

قدرت پيکار ضد كار مزدی طبقه كارگر به سنار و سی شاهی افزایش دستمزد بود، امروز 

تاریخ مصرف خود برای همين دكانداری را هم از دست داده است. نگاهی به آنچه چند 

ات توازن قوای ميان طبقه كارگر دهه اخير در ایران رخ داده است برای نشان دادن تغيير

خورشيدی تقریباً همه اعتصابات كارگری  50و سرمایه دار كافی است. در اواسط دهه 

یافت. می پيوست به خواست های خود دستمی كه در چهاردیواری كارخانه ها به وقوع

 كند. در دوره زمانیمی عکس ماجرا در مورد اعتصابات و تحصن ها و مبارزات روز صدق

اول، نياز مبرم سرمایه به بيشترین نيروی كار سبب عقب نشينی سرمایه داران در مقابل 

شد. در دوره دوم صاحبان سرمایه نه فقط فشار احتياج به نيروی می اعتصابات كارگری

كار را احساس نمی كنند كه به طور مدام ارتش چند ميليونی و در واقع جند ده ميليونی 

 خود برای سركوب هر اعتراض و خواست كارگران شاغلبيکاران را سالح دست 

سازند. به این بحث سه نکته مهم دیگر را اضافه كنم. اول اینکه مقاومت سبعانه می

سرمایه داری در مقابل خيزش های عظيم كارگری، در همان حال كه به یمن سنگين 

ی ماندگاری گيرد، اجبار قهرمی شدن كفه قدرت سرمایه در توازن قوای موجود صورت
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نظام سرمایه داری هم هست. سرمایه جهانی بدون این سبعيت ها و بدون گذاشتن 

دست رد بر سينه هر اعتراض كارگری قادر به حصول نرخ سودهای مورد نياز بازتوليد 

خود نيست. نکته دوم اینکه سرمایه داری صرفاً به این دليل كفه توازن قوا را به نفع 

ت كه جنبش كارگری جهانی گام به گام سنگرها، قالع و خود سنگين تر ساخته اس

استحکامات مبارزه طبقاتی خود را تسليم كرده است. سومين نکته آنکه جنبش كارگری 

برای غلبه بر وضعيت حاضر، باید بساط رفرميسم راست اتحادیه ای و آویختن به احزاب 

كارخانه و آن كارخانه، با چپ نمای ماوراء خود را در هم پيچد. با اعتصابات درون این 

توسل به سندیکاسازی، با تحصن های پراكنده و مانند این ها شانس حصول هيچ 

پيروزی وجود ندارد. با جایگزینی اعتصاب محل كار توسط اعتصابات سراسری، با 

خواباندن چرخ توليد اضافه ارزش در وسيع ترین قلمروها، با اعمال قدرت شورائی 

، با پيش كشيدن افق شفاف سوسياليستی و تبدیل این افق به سراسری عليه سرمایه

سالح دست شوراهای ضد سرمایه داری، با همبستگی انترناسيوناليستی ضد كار مزدی 

 توان كفه توازن قوا را بر هم زد و شکست ها را به پيروزی تبدیل كرد.می است كه

ند، برای كنمی . بخش اعظم كارگران ايران در كارگاه های كوچک كار9

سازماندهی اينها چکار بايد كرد و از چه اشکال سازمانی بايد بهره گرفت؟ 

سازماندهی اينها عمدتاً بايد در محيط كارشان صورت بگيرد يا در محيط و 

 محالت زندگی شان؟

نه فقط كارگران كارگاههای كوچك كه كارگران بزرگترین واحدها هم به صرف اتکاء به 

كارخانه قادر به تحميل نازل ترین خواست های خود بر  قدرت خویش در محدوده

صاحبان سرمایه نمی باشند. كارگران حتی برای دستيابی به ابتدائی ترین خواسته های 

خود راهی ندارند جز اینکه شورائی، سراسری و ضد سرمایه داری متشکل شوند. وجود 

د، مبرميت و اهميت كارگاههای كوچك و پراكندگی مراكز كار در ایران به نوبه خو

ميليون  10سازد. همان گونه كه وجود بيش از می سازمانيابی سراسری را صدچندان
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 كارگر بيکار و فاقد هر نوع محل كار در جامعه، بر درجه مبرميت این سازمانيابی

ردائی هزاران كارگر در زیر یك سقف با شدت استثمار و افزاید. شکی نيست كه گِمی

 ط كار و زندگی مشترك، امر اتحاد و تشکل یابی آن ها را بسيار تسهيلدرد و رنج و شرائ

كند، اما فراموش نکنيم كه به ویژه در وضعيت روز دنيا فقط محيط كار مشترك می

زند. تعرض بی امان سرمایه به سطح می نيست كه خيل بردگان مزدی را به هم پيوند

و حقوق اجتماعی كارگران چيزی  معيشت، حداقل امکانات معيشتی یا آزادیهای سياسی

نيست كه خاص بردگان مزدی شاغل در این یا آن كارگاه یا حتی این منطقه و آن 

منطقه باشد. كل طبقه كارگر مستقل از اینکه در كارگاههای خرد یا عظيم ترین تراست 

كند، می ها استثمار شوند، آماج این تهاجمات هستند. بيکاری همه كارگران را تهدید

ح نازل دستمزدها فاجعه دامنگير همه توده های كارگر است، محروميت از امکان سط

دارو و درمان مصيبت همگانی بردگان مزدی است، نداشتن شهریه تحصيلی فرزندان 

آتشی است كه به جان همه كارگران افتاده است، تحمل فشار خفقان و سركوب، عرصه 

ن واقعيت ها را به درستی تعمق كنيم، را بر كل طبقه كارگر تنگ ساخته است. اگر ای

بينيم كه وجود كارگاههای كوچك و پراكندگی این كارگاهها فاكتور چندان می آنگاه

تعيين كننده ای در كار سازمانيابی كارگران نخواهد بود. در نظر بياوریم كه ميليون ها 

د، یك بخش كارگر بيکار اصالً محل كاری ندارند كه بخواهند در درون آن متشکل شون

باشند، می بسيار تعيين كننده و بسيار اثرگذار طبقه كارگر ایران، كارگران حمل و نقل

 چرخه كل تا كنند اعتصاب تهران –عباس ركافی است سه روز رانندگان بزرگراه بند

 چشم كار محل به فقط بخواهيم اگر. ایستد باز كار از كرج جاده های كارخانه توليد

 بر بحث. ندارند را سقف یك زیر در جمع كارگران حالت نيز ها ادهج رانندگان دوزیم،

 كارگاهها مالکان با زدن چانه برای صنفی مختلف های دكه در شدن جمع سر

 بيکاران، همه از متشکل جنبشی. است كارگری جنبش سازمانيابی سر بر سخن  نيست،

 تجاری، صنعتی، ،غيرمولد مولد، كارگران بزرگ، كوچك، واحدهای كارگران شاغالن،
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 قرار استثمار مورد و كنندمی كار قلمرو هر در كه دیگری بخش هر یا درمانی آموزشی،

دن باید از محل كار و زندگی آغاز كرد. در هر ش متشکل برای كه پيداست. گيرندمی

جا شوراهای ضد سرمایه داری را بر پای داشت. این شوراها را به هم پيوند زد، از درون 

با منشور مطالبات واحد و دورنمای سوسياليستی شفاف به صورت یك طبقه در شوراها 

مقابل بورژوازی به صف گردید. هر كارگر در هر مركز كار باید مبارزه برای حصول 

مطالبات روز و متشکل شدن همزنجيران محل كار را با مبارزه حول خواسته های 

ش كارگری پيوند زند. در این گذر سراسری توده های كارگر و سازمانيابی سراسری جنب

كارگران كارگاههای خرد با همان وظيفه ای مواجه هستند كه كارگران واحدهای بزرگ 

 رو به رو هستند.

. در بازار كار سياه و غير رسمی در ايران ، زنان نقش بزرگی دارند و بخش 10

د ، نقش كننمی اعظم زنان كارگر با مزد ناچيز و در شرايطی بسيار دشوار كار

 بينيد؟می جنبش زنان را در سازماندهی زنان كارگر چگونه

كنيم باید تکليف خود با بسياری می صحبت« جنبش زنان»وقتی از پدیده موسوم به 

زنيم؟ این جنبش چه می پرسش ها را مشخص سازیم. از كدام جنبش زنان حرف

بيند می یش را در كجاكند؟ ریشه سلب مطالبات و بی حقوقی هامی مطالباتی را دنبال

جنگد؟ تلقی رایج این است كه جنبش می و برای حصول این خواسته ها عليه كدام نظام

است!! جنبشی كه عليه مردساالری، « دموكراتيك» و « حق طلبانه» زنان یك جنبش 

عليه ستم و بی حقوقی های مضاعف زنان، برای رفع تبعيضات جنسی و عليه قوانين و 

كند. این روایت از جنبش زنان می با این تبعضات و ناروائی ها مبارزهاحکام متناظر 

اوالً ریشه واقعی تمامی نابرابری ها، ستم ها،  ل از تناقض و توهم بافی است.ماماال

 محروميت ها، مردساالری ها یا قوانين و قراردادها و سنن پاسدار آن ها را از انظار مخفی

واقعی پيکار عليه اساس این بی حقوقی ها گمراهه های دارد. دوم اینکه به جای راه می

كند، سوم آنکه صف بندی طبقاتی واقعی درون جامعه می تيره رفرميسم را توصيه
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سازد می موجود را به زیان طبقه كارگر و به سود نظام سرمایه داری دستخوش تحریف

م. ریشه كند. مسأله را بسيار موجز توضيح دهمی و جنبش كارگری را شقه شقه

شود بدون هيچ می مردساالری، تبعيضات جنسی و كل ستم مضاعفی كه بر زنان اعمال

استثنا در موجودیت نظام سرمایه داری قرار دارد. سرمایه داری است كه ميليونها زن 

كارگر ایرانی را مجبور به تحمل دو شيفت كار خانگی بدون هيچ دستمزد كرده است و 

كار شاق رایگان، بر آنها، همسرانشان را هم مجبور به انجام  به یمن تحميل این دوشيفت

 روزانه های كار دو شيفتی در كارخانه ها و جاهای دیگر با نازل ترین بهای ممکن

داری و آموزش كودكان، مخارج نگهداری از معلوالن سازد. سرمایه است كه هزینه نگهمی

زد زنان كارگر ارجاع داده است. و سالمندان، همه و همه را به كار خانگی بدون دستم

درصدی سرمایه اجتماعی ایران در بخش قابل توجهی از  1200نرخ اضافه ارزش های 

خود مدیون همين كار رایگان خانگی توده های وسيع زنان كارگر است. قانون، سياست، 

دین و نظم موجود در تمامی تار و پود خود برتافته از نيازهای موجودیت و استيالی 

باشد. بر همين اساس هر توحشی می مایه و وجه الضمان بقای نظام بردگی مزدیسر

كشد، همه می كه در چهارچوب قانون و نظم و عرف و شرع ، زندگی زنان را به تباهی

جوشد. سرمایه است كه كل ساز و كارهای فرارسته از دل می از شریان حيات سرمایه

كند، می دارد، آن ها را بازتوليدمی ال مصوناشکال توليدی پيشين تاریخ را از خطر زو

دهد، هر مبارزه برای می به عنوان سالح قدرت و اعمال حاكميت خود مورد استفاده قرار

گوید. این ها همه، می زوال و نابودی آن ها را با مجازات زندان و شکنجه و اعدام پاسخ

ليه بی حقوقی زنان در گرو مبارزه زنند كه: اواًل. هر ميزان مبارزه عمی در كنار هم فریاد

تواند می مؤثر و شفاف عليه اساس سرمایه داری است. ثانياً جنبش زنان تنها در صورتی

ظرف واقعی صف آرائی برای رفع ستم ها و نابرابری های جنسی باشد كه به عنوان 

سنگری از سنگرهای جنبش ضدسرمایه داری توده های كارگر خود را سازمان دهد. 

اً گفته خواهد كه همه زنان كارگر نيستند و همه آنها حاضر به مبارزه ضد سرمایه حتم
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 ميليون كه  داری هم نيستند. این چيزی است كه واقعيت دارد اما معنایش این نيست

 به را موجود مصائب شر از زنان كل رهائی و خود رهائی برای پيکار ایرانی كارگر زن ها

بورژوائی حلق آویز كنند. زن كارگر برای رهائی  زیسيوناپو آن و این طلبی رفرم دار

خود از قيد بی حقوقی های موجود باید عليه استثمار و شدت استثمار همزنجيرانش، 

عليه وجود كار خانگی، عليه رایگان بودن این كار، عليه هر نوع مذهب، عليه هر شکل 

الری و سایر زن ستيزی دولت باالی سر جامعه، عليه قوانين قصاص و سنگسار و مردسا

. او باید عليه كار مزدی پيکار كند ،عليه ريشه های واقعی وجود همه اين ها ها و

خواستار مهد كودك رایگان، مراقبت رایگان از سالمندان، امحاء كار خانگی، پرداخت 

دستمزد كامل در قبال این نوع كار مادام كه از ميان نرفته است، خواستار آموزش 

داشت و دارو و درمان رایگان و صدها مطالبه مهم دیگر از این دست شود. هر رایگان، به

ميزان آزادی و استيفای حقوق او در گرو حصول این مطالبات است و كل این مطالبات 

 اجزاء غيرقابل تفکيك و الیتجزای خواست های پایه ای طبقه كارگر و جنبش كارگری

حاضر بسيار صریح و شفاف است. بحث بر باشد. با این تفصيل پاسخ من به سؤال می

سر این نيست كه جنبش زنان دست به كار سازمانيابی زنان كارگر شود. بالعکس این 

جنبش ضد سرمایه داری طبقه كارگر است كه باید مبارزه عليه كليه نابرابری های 

 جنسی و بی حقوقی زنان را سنگری از سنگرهای پيوسنه و توفنده خود سازد.

 بزرگی از كارگران ايران در شاخه های مختلف بخش خدمات كار . بخش11

كنند؟ وزن و اهميت كارگران اين بخش را در مجموعه مبارزات طبقه كارگر می

 كنيد؟می ايران چگونه ارزيابی

اصطالح مجعولی در ادبيات سرمایه داری است و مثل همه واژگان « بخش خدمات» 

ت نظام بردگی مزدی را استتار كند. آنچه زیر این نام شود تا ماهيمی دیگر به كار گرفته

وجود دارد همسان همه حوزه های هستی سرمایه، بازار خرید و فروش نيروی كار و 

استثمار توده های كارگر است. كارگران شاغل در این بخش، در همه جای دنيا از جمله 
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دهند. نيروی كار یم ایران بخش تعيين كننده و بزرگی از كل طبقه كارگر را تشکيل

شود و ممکن است مولد یا می گردد، سرمایه سرمایه دارمی آنان با سرمایه مبادله

غيرمولد باشد. ممکن است به طور مستقيم اضافه ارزش توليد كند و ممکن است چنين 

نباشد، بلکه به طور غيرمستقيم در افزایش ميزان اضافه ارزش ها نقش تعيين كننده 

نچه مهم است این است كه در همه این حاالت نياز جبری بازتوليد پروسه ایفاء نماید. آ

ارزش افزائی و توليد اضافه ارزش است. كارگران این بخش بسان كارگران همه حوزه 

شوند، شدت استثمار آنان در پاره ای موارد چه می های دیگر پيش ریز سرمایه استثمار

ط حاضر ميليون ها معلم دبستان و دبيرستان بسا از كارگران دیگر بيشتر باشد. در شرائ

و مدارس عالی، پرستار، بهيار، تکنيسين بهداشت و درمان، خبرنگار، مترجم، نظافتچی، 

 كارگر رستوران و هتل و شبکه های حمل و نقل و مانند این ها در این بخش كار

روها همسان شوند. توده های كثير كارگر مورد استثمار این قلممی كنند و استثمارمی

همزنجيران خود در همه حوزه های دیگر به صورت مدام عليه شدت استثمار سرمایه 

داری و مظالم و بی حقوقی های دیگر منبعث از موجودیت سرمایه مبارزه كرده اند و 

كنند. ابعاد خيزش ها، اعتراضات و مبارزات معلمان، پرستاران و بهياران می مبارزه

ین سال ها از مبازرات كارگران بخش های دیگر كمتر و محدودتر بيمارستان ها در طول ا

نبوده است. هر گونه مرزكشی ميان این جمعيت عظيم بردگان مزدی و سایر گروه ها و 

افراد طبقه شان به طور قطع ضربه ای است كه بر انسجام، یکپارچگی و قدرت متحد 

يستی سرمایه داری در جامعه گردد. نقد ناسيوناليستی و رفرممی كل طبقه كارگر وارد

ما تاریخاً تالش داشته است كه بر روی شدت استثمار و وضعيت فالكت بار كارگران 

پرده اندازد. اهميت كار این بخش در افزایش اضافه ارزش های انبوه « خدمات» حوزه 

سرمایه را استتار نماید و در همين راستا به یکپارچگی و اتحاد كل طبقه كارگر صدمه 

 د.زن



 175                                                                                   اولمنتخب مقاالت: جلد 

دهند يا می . به نظر شما، آيا كارگران فقط كسانی هستند كه كار يدی انجام12

توان جزو طبقه كارگر به حساب می مزد يا حقوق بگيران كارهای فکری را هم

 توانمی ( هستند وسيعی بسيار شغلی گروه كه)   آورد؟ مثاًل معلمان را هم

 آورد؟ حساب به كارگر طبقه از جزيی

فروشد و با فروش نيروی كارش، از كار، می ست كه نيروی كار خویش راكارگر كسی ا

گردد، او بر همين اساس از می محصول كار و هر نوع دخالت در سرنوشت كار خود جدا

 هر شکل مداخله آزاد در تعيين سرنوشت زندگی اجتماعی خویش نيز جدا و محروم

ساسی نيست یدی و فکری بودن شود. در تعریف كارگر آنچه كه واجد هيچ اعتبار امی

آن و آنچه واجد حداكثر نقش است همين مشخصاتی است كه اشاره شد. فرایند مبادله 

 نيروی كار و مصرف آن توسط سرمایه دار مراحلی دارد.

فاز نخست این فرایند، متضمن مبادله ميان كار مرده یا كار عينيت یافته پيشين به 

كار زنده به صورت كاال در سوی دیگر است. تا اینجا مثابه سرمایه در یك سوی و نيروی 

گيرد. این نيرو می نيروی كار فقط به شکل غيرارگانيك و صوری زیر تسلط سرمایه قرار

رود اما هنوز عينيت پيدا نکرده و شکل مادی مجسم احراز می به عنوان یك كاال فروش

نکه سرمایه كليه حق و ویژگی مهم داراست. اول: ای 3ننموده است. تحقق همين فاز 

سازد. دوم: این می حقوق مربوط به چگونگی كاربرد و مصرف نيروی كار را از آن خود

گيرد كه نيروی كار مورد خرید و فروش، نياز پروسه توليد می مبادله به این دليل انجام

 سازد.می اضافه ارزش است و سوم: اینکه انجام این مبادله پول را به سرمایه مبدل

ز دوم مرحله ای است كه صاحب سرمایه نيروی كار خریداری شده را در پروسه توليد فا

شود. می كند. در اینجاست كه نيروی كار به كاالئی مادی و مجسم تبدیلمی مصرف

توليد اضافه ارزش، هر دو  كاالئی كه بهای آن چندین برابر بهای خرید آن است. پروسه

شود، الزاماً اما كل نيروى كارى كه با سرمایه مبادله مىگيرد، می فاز یاد شده را در بر

گذارد. نيروی كار بخش عظيمی از كارگران فاز دوم را هر دو مرحله را پشت سر نمى
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طی نمی كند و به صورت كار مولد در نمی آید اما نياز قهری فرایند بازتوليد سرمایه یا 

مثل هر همزنجير مولد خود از فرایند عمومی توليد اضافه ارزش است. فروشنده آن 

شود و حق دخالت در سرنوشت كار و سرنوشت زندگی اجتماعی خود را می كارش جدا

 دهد.می از دست

نکته اساسی در تعریف كارگر مطلقاً یدی یا فکری بودن كار نيست. آنچه زیر نام كار 

 ه فروششود اگر نيروی كاری است كه كاالست و به مثابه یك كاال بمی فکری مراد

رسد مستقل از اینکه هر دو فاز باال یا فقط فاز نخست را طی كند به هر حال دارنده می

و فروشنده اش یك كارگر است. معلم، مترجم یا خواننده، كار یدی نمی كنند اما 

غيریدی بودن كارشان اساس كارگر و فروشنده نيروی كار بودن آنان را زیر سؤال نمی 

مهم دیگری را اضافه كنم. معنای فروش نيروی كار صرف دریافت برد. در همين جا نکته 

حقوق نيست. شمار كثيری از حقوق بگيران نه فقط كارگر نيستند كه به طبقه سرمایه 

دار تعلق دارند. نماینده پارلمان، وزیر، امرای ارتش، رؤسای پليس، فرماندهان نظامی و 

ران، برنامه ریزان نظم توليدی، انتظامی، مدیران، مشاوران، مستشاران، سياستگذا

گيرند اما آنان فقط آحادی از می «حقوق » سياسی و اجتماعی سرمایه، همگی ظاهراً 

دهند. سرمایه یك شيئی نيست، یك رابطه اجتماعی می طبقه سرمایه دار را تشکيل

است و افراد طبقه سرمایه دار به مالکان مؤسسات صنعتی، مالی، تجاری و سایر 

ی اقتصادی محدود نمی شوند بلکه كل عناصر دخيل در برنامه ریزی نظم بنگاهها

گيرد. همه می سرمایه و اعمال این نظم یا تحميل این نظام بر طبقه كارگر را نيز در بر

 افراد یا گروههائی كه نام بردیم نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمایه را برنامه ریزی

كنند. عکس قضيه در مورد كارگر می ر كارگران تحميلنمایند و بمی كنند، پاسداریمی

و طبقه كارگر مصداق دارد. كارگر سوای نيروی كارش مالك هيچ چيز دیگر نمی باشد. 

تواند یدی یا فکری باشد. او با فروش نيروی كارش فقط استثمار نمی می نيروی كار وی

را توليد نمی نماید بلکه شود، فقط اضافه ارزش توليد نمی كند، فقط دنيای سرمایه ها 
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شود. از هر نوع دخالت در كار می عالوه بر همه این ها، از هستی اجتماعی خود ساقط

كند. این می و فرایند توليد و ایفای نقش واقعی در تعيين سرنوشت زندگی خود سقوط

حکم در مورد یك معلم، پرستار، مترجم، تکنيسين آزمایشگاه، بسياری از نویسندگان و 

زنامه نگاران و گروههای مشابه آن ها به همان اندازه مصداق دارد كه در مورد یك رو

 كند.می كارگر صنعتی صدق



    شيرين باورهای از ماالمال فضائی                                                                 178

  



 179                                                                                   اولمنتخب مقاالت: جلد 

 2010هشتم دسامبر              فضائی ماالمال از باورهای شيرين

 

در باره نوارهای صوتی  اندیشه و پيکار، سایت ، به نقل از106و  105ویژه نامه آرش،  از

 مربوط به:

 خلق فدائی های چریك » و « ل –سازمان مجاهدین خلق م » شست مذاكرات دو ن

 1354 سال در « ایران

  
، در همان روزهای بعد 1354دهم. بار اول تابستان می بار دوم است كه نوارها را گوش

سال بعدتر، سال  35از برگزاری نشست مذاكرات فيمابين دو سازمان بود و بار دوم 

س از آنکه رفيق عزیزم، مبارز نستوه، تراب حق شناس، آن ها را در ، چند روز پ1389

سایت اندیشه و پيکار در معرض شنود همگان قرار داد. سؤال مجله محترم آرش این 

است كه با شنيدن نوارها چه احساسی دارم و جمله نخست پاسخ من این است كه در 

سازمان » . بار نخست عضوی از این دو بار، دو احساس عميقاً متفاوت داشته ام و دارم

بودم. چند سال از شروع فعاليت من در آن تشکيالت گذشته « م. ل  -مجاهدین خلق

تحوالت ایدئولوژیك و » ، موسوم به 1354تا  1352بود. فرایند حوادث سال های 

را پشت سر خویش داشتم. وقوع این تحوالت را رخدادی مهم « سياسی درون سازمان

دیدم. سلسله جنبان واقعی رویداد را معجونی از می بقاتی جاری جامعهدر دل مبارزه ط

خميرمایه های كارگری افراد سازمان، عروج جنبش اعتصابی توده های كارگر در آن 

پنداشتم. از سرمایه می سال ها و پاسخ صادقانه خودمان به نيازهای روز جنبش كارگری

پرپاليستی توليد سرمایه داری، اردوگاه و نظام سرمایه داری، امپریاليسم و شرائط ام

شوروی، چين و احزاب پروروس و پروچينی، صف بندی های طبقاتی و نيروهای مختلف 

درون این صف بندی ها، همان روایتی را داشتم كه چپ خلقی ميليتانت و سرنگونی 

 طلب آن روز ایران و دنيا داشت. مبارزه مسلحانه را محور اساسی همه اشکال مبارزه

برای آگاه شدن، سازمانيابی، به صف شدن و به ميدان آمدن توده های كارگر عليه رژیم 
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كردم، وحدت دو سازمان مسلح چریکی، مجاهدین می شاه و نظام سرمایه داری تلقی

م. ل و چریك های فدائی خلق و سپس تشکيل جبهه واحدی از همه نيروهای مبارز 

آوردم. می و مبرم كل جنبش انقالبی، به حسابهوادار جنبش مسلحانه را مسأله ضروری 

دیدم و در چنين وضعی می من در آن روزها مسائل مختلف مبارزه طبقاتی را چنين

پيداست كه همه گفته های رفيق عضو مركزیت تشکيالت در نشست مشترك با رفقای 

 كميته مركزی چریك های فدائی خلق را عين افکار، نظریات و دریافت های خود

یافتم. در همين جا این را هم اضافه كنم كه شخصاً و شاید خيلی از افراد دیگر می

در آن روز، سازمان حاصل پروسه تحوالت دو ساله را یك سر و گردن، « مجاهدین م. ل»

كردیم. برای این برآورد دالئلی می از رادیکال ترین نيروهای دیگر چپ هم چپ تر برآورد

 سرمایه بر روزی، آن نگاه نوع يروهائی بودیم كه با همان هم داشتيم. در زمره معدود ن

وی را یك قدرت شور در مسلط سياسی قدرت. ورزیدیممی اصرار ایران بودن داری

دانستيم. انقالب دموكراتيك می امپریاليستی یا به تعبير آن زمان سوسيال امپریاليستی

بر سوسياليستی بودن انقالب  نمودیم ومی و جمهوری دموكراتيك و مانند این ها را نفی

كردیم. انقالب را نه كار این یا آن نيروی پيشتاز كه محصول آمادگی و عروج می تأكيد

دیدم و نقش خود یا هر سازمان چریکی چپ را در هموارسازی راه این می طبقه كارگر

 نمودیم. كل بورژوازی را یك طبقه ارتجاعی و ضد انقالبی قلمدادمی عروج ارزیابی

دانستيم. می كردیم و هر نوع مماشات با هر بخش آن را توهم پراكنی و سازش طلبیمی

خواندیم و می مذهب را در هر شکل و قيافه و قواره اش ایدئولوژی ارتجاع بورژوازی

دیدیم. ما با این می انفصال خود از آن را گواه بارز غليان و سركشی صداقت كارگری

دادیم كه سازمان روز خود را پيشروترین می ه خود حقنظرات، باورها و تحليل ها ب

بخش جنبش چپ بدانيم، نوع نگاه و نگرشی كه در تار و پود موضع گيری ها و پلميك 

خورد و شنونده كنجکاو می های رفيق ما ) شهرام( در روند طوالنی مذاكرات به چشم

م در پيچ و خم چنين یابد. بار نخست كه نوارها را گوش دادمی نوارها آن را خوب در
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كردم اما داستان هنوز كامل نيست. روزگار برگزاری نشست ها و می تصوراتی سير

گفتگوها، روزگار طغيان پرشکوه ترین فداكاری ها، سر دادن سرودها و حماسه ها، 

روزهای سركشی اميدواری ها، احساس بيکران قدرت، یقين استوار به پيروزی بود. حالت 

 آگاهی تجلی ها و ميدان داری هائی كه با همه اهميت و ارج خود،  ها، تلقيات، كنش

حرف مطلقا به این معنی  این. نبودند كارگر طبقه مزدی كار ضد شناخت و شعور و

نيست كه جماعتی از ما، برخاستگان متن زندگی و درد و رنج و استثمار طبقه بردگان 

ت كه جنگ و ستيزهای روز مزدی سرمایه نبودیم، بلکه فقط متضمن این حقيقت اس

ما عمالً، خارج از شعاع نيت ها و در كنه پراكسيس خود، رهائی پرولتاریا را دنبال نمی 

 كرد و محتوای طبقاتی مبارزه، افق و اهداف این طبقه را انعکاس نمی داد. آنچه ما

ز تا كردیم تبخيرات زندگی طيفی از الیه ها و نيروهای اجتماعی روز بود كه از دیربامی

آن زمان، فرایند انکشاف و سپس تسلط جامع االطراف شيوه توليد سرمایه داری را، آن 

 بر خواست،می گونه كه بخشی از بورژوازی ایران و قطب مسلط سرمایه بين المللی 

 پيچيد،می دیگر ای نسخه تحوالت، آن انجام و استيال انکشاف، این وقوع برای تابيد، نمی

 و شاه درنده رژیم از!! كردمی تلقی سوسياليسم را دیگر نسخه این كه حال همان در

یاليستی سرمایه داری عاصی امپر توسعه تحقق سکاندار مهار بی و هار دیکتاتوری فشار

دید. می بود و آن را سد راه دخالتگری، نسخه پيچی اجتماعی و ابراز حيات سياسی خود

كردیم، زیرا كه در فداكاری، می د حملما همگی كوله باری از اعتماد به نفس را با خو

گذاشتيم. برای خود رسالتی سترگ قائل می پاكباختگی و جسارت انقالبی سنگ تمام

بودیم و دليل آن را درهم دریدن طومار تعلقات شخصی و اشتياق كافی برای قبول هر 

دیدیم. سرشار از اميد بودیم می خطر در راستای تحقق آرمان های اجتماعی خویش

زیرا افق انتظارمان نهایتا از استقرار یك شکل سرمایه داری به جای شکل دیگر آن فراتر 

نمی رفت. شکلی كه در شرائط روز، با معيارهای عاریتی بورژوازی، آن را نه سرمایه 

زیرا كه  یمكوبيدمی كردیم!! مشت قدرت بر آسمانمی تصور« سوسياليسم»داری بلکه 
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كوبا و ویتنام را الگوی واقعی اعمال قدرت پرولتاریا و حصول پيروزی جنبش هائی از نوع 

كردیم كه فاتح بی چون و چرای همه می پنداشتيم!! خيالمی پيروزی واقعی این طبقه

سنگرهای مقاومت رفرميسم هستيم، زیرا كه صرف سالح و سيانور و جنگيدن را نشانه 

دادیم ما را به حقانيت می انجام نمودیم. آنچهمی های كافی رادیکاليسم كارگری قلمداد

ساخت و پویه گسست مستمر از گذشته های فکری و می راهمان متقاعد و مباهی

روز « نقد» یافتيم. می اعتقادی و سياسی خود را سند معتبر درستی این باور و مباهات

ی خود بر مذهب را بمباران كارساز همه سنگرهای توهم بافی، گمراهه آفرینی و عوامفریب

نمودیم زیرا به طور واقعی، نقد پراكسيس می ضد كارگری ارتجاع دینی بورژوازی اعالم

ماركسی، كارگری و ضد كار مزدی مذهب در ظرفيت ما یا هيچ نيروی دیگر چپ آن 

در « آدم ابوالبشر» روز ایران نبود. وضع ما در آن زمان از پاره ای جهات به افسانه 

مانست. هنوز هيچ غباری از معصيت عظمای می «يبچشيدن طعم س» روزهای پيش از 

كمونيسم لغو كار مزدی، روایت درست ماتریاليسم انقالبی ماركس و دنيای مصائب و 

معضالت جنبش الغاء كار مزدی طبقه كارگر بر هيچ كجای دامن كبریائی ما ننشسته 

مدالن آن روزی بود. غباری كه بعدها نيز بر دامن اكثریت غالب همراهان و همرزمان و ه

 ننشست و به احتمال زیاد هيچ زمانی هم نخواهد نشست.

داد، فضائی ماالمال از باورهای می شنود نخست نوارها در دل چنين فضا و اوضاعی روی

شيرین، اميدهای بزرگ، تحليل های غيرواقعی، افق پردازی های وارونه، نقدهای ناقص، 

یه داری، رفرم ستيزی های عميقًا كمونيسم ساالری فاقد بار طبقاتی ضد سرما

كوبيد می رفرميستی و اوضاعی كه از همه سو، همه این ها را از همه لحاظ مهر فضيلت

كرد. شاید الزم می و مظهر عالی عروج ایثارگری انسانی و كارگری و كمونيستی اعالم

 احساسی و واكنش  شود كه بعدًا به شرح این فضا و اوضاع باز گردم اما عجالتًا به سراغ

 بار برای گفتگوها نوار دادن گوش گاه به اخير روزهای در جمله، از بعدها،  كه روممی

دارم. آنچه گفتم حدیث فکر و باور و اميد و برداشت من در سال  اكنون و ام داشته دوم
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و سير رخدادهای منتهی به  54تا  50های نيمه نخست دهه پنجاه بود. اگر از فاصله 

مجاهدین م.ل چشم پوشيم و فقط مقطع « اعالم مواضع ایدئولوژیك بيانيه»صدور 

سال و چند ماه  35برگزاری نشست ها و ضبط مذاكرات را در نظر گيریم، باز هم حدود 

، چه در جامعه ایران ج سالی كه هر سال و ماه و روز آنگذرد. سی و پنمی از آن تاریخ

ترین تحوالت اجتماعی و تاریخی و چه در سطح جهانی شاهد وسيع ترین و درس آموز

بوده است. روزگار دوام تحليل ها، افکار، افق ها، مبانی باور و راهبردهائی كه باالتر گفتم 

بسيار زود به سر رسيد. مبارزه مسلحانه چریکی كه در بند بند گفتگوها، مالك پایه ای 

« كمونيسم»  ،آشتی ناپذیری از سازش طلبی!! ،تشخيص انقالب ساالری از رفرميسم!!

«!! اپورتونيسم» از « اصول گرائی»  ،«!!رویزیونيسم» از « ماركسيسم» ، «!!ليبراليسم»از 

و در یك كالم معيار تميز تمامی سره ها از ناسره ها بود، كمتر از دو سال بعد، آماج 

موج های متوالی كيفرخواست و انتقاد ما شد. آنچه پيش تر و مخصوصاً در سرتاسر نوار 

كرد!! خيلی سریع مهر می ها صف انقالب را از هر شکل غيرانقالبی بودن تفکيكبحث 

عصيان كور و خشم سردرگم اقشار واپسگرای رو به مرگ تاریخ خورد. یك بار دیگر همه 

گذشته از جانب ما به زیر سؤال رفت و خانه تکانی راهبردها و راهکارهای نادرست همه 

ما را به خود مشغول ساخت. نقد آوانتوریسم فکر و عمل و هوش و حواس و زندگی 

چریکی برای ما مهم و آن را نقطه عطف دیگری در سير صادقانه خود برای پاسخ كارساز 

دیدیم. به گذشته سازمان از پایان نيمه می كمونيستی به نيازهای روز جنبش كارگری

نيمه دوم دهه  خورشيدی و به ویژه از سال شروع مبارزه مسلحانه تا آغاز 40اول دهه 

انداختيم. همه مدت باالخص دوره اخير را سرشار از پویائی، گسستن و می پنجاه نظر

«! ماركسيسم»یافتيم. برش از مذهب، قبول می پيوستن، نفی و اثبات، نقد و جایگزینی

تالش فعال برای ادغام ارگانيك در زندگی، كار و پيکار طبقه كارگر، بریدن از ميليتانت 

ریکی و كوشش برای گشایش دروازه های كار آگاهگرانه و دخالت پراتيك در ساالری چ

مبارزات روز توده های كارگر، همه و همه رویدادهائی بودند كه ما را از كارنامه حيات 
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 شد زمانی كه تصورمی ساخت. احساس این رضایت بيشترمی سياسی خویش راضی

ميختن هر چه ارگانيك تر و ژرف تر كردیم همه این گسست ها و جایگزینی ها از آمی

ما با زندگی و درد و رنج و مبارزه توده های كارگر، تأثيرپذیری فعال طبقاتی از انتظارات 

 گردد.می و ملزومات جنبش كارگری و پاسخ مساعد ما به این انتظارات ناشی

فراموش نکنيم كه محور بحث حاضر توضيح احساسی است كه از شنيدن نوار مذاكرات 

دو سازمان دارم. احساسی كه برای خود تاریخی دارد، تشریح آن الجرم در گرو رجوع 

به این تاریخ است و من نيز مشغول كاوش این تاریخ هستم. با نقد مشی چریکی و 

كشيدن شالق بر گذشته ای كه باز هم آماج انتقاد بود، محتوای مذاكرات نشست های 

مان احساس ها، پيام ها و شور و هيجان هائی مشترك دیگر نمی توانست كانون پمپاژ ه

كرد. نشست ها و می باشد كه دو سال پيش از آن در دل ها و در فضای اذهان ایجاد

گفتگوها اگر چه جوهر گزارش انجام آن ها هنوز خشك نشده بود اما به گذشته تعلق 

این ها،  خوردند. با همهمی داشتند. گذشته ای كه در بخش مهمی از خود مهر مردودی

شد. آناتومی انتقادی باورها و راهبردهای سابق و بخش قابل توجهی می ماجرا تازه شروع

كشيد و ما می از آنچه در نوارها شاخص هویت ما بود، لحظه به لحظه، شاخ و برگ تازه

از دور پيدا شد. در نوارها « انقالب» هنوز به نيمه راه نرسيده بودیم كه گرد و خاك 

بود كه ضربات كوبنده ما بر مذهب همراه با تثبيت نقش جنبش مسلحانه سخن از آن 

، شيرازه تالش «امپریاليسم»به عنوان یگانه راه مبارزه كارساز عليه بورژوازی و 

های ارتجاعی و رفرميستی برای سازماندهی خویش را از هم پاشانده است!!  اپوزیسيون

كاره ترین نيرو در سير حوادث روز  كردیم كه هيچمی اما اینك با چشم باز مشاهده

دینی سرمایه همه كاره است و طبقه ای  اپوزیسيونمائيم، هارترین و درنده ترین بخش 

كه به فاجعه بارترین شکل ممکن اسير ميدان داری ارتجاع هار دینی بورژوازی است 

ی طبقه كارگر است. دو سازمان ما و رفقای چریك های فدائی خلق كه به گاه برگزار

اجالس ها، انجام مذاكرات و پر كردن نوارها خود را مظهر شعور و شناخت 
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، نيروی مهم اثرگذار و ذی نقش در سير رخدادهای مبارزه طبقاتی و «ماركسيستی»

دیدیم، اكنون با می تعيين كننده بالمعارض همه مالك ها و مبانی تشکيل صف پيکار

مادی رو به رو بودیم. موج انقالب ما را  دنيائی از تلخ ترین و زمخت ترین واقعيت های

پيچاند، بدون اینکه هيچ نشانه ای از احتمال رخداد آن را رؤیت كرده باشيم. می در خود

تحليل اقتصادی و اجتماعی پيش زمينه های عروج جنبش توده ای یا وقوع انقالب 

نتشار مقاله پيشکش! رفيق سخنگوی سازمان ما در آن مذاكرات، حدود دو سال بعد، با ا

و آغاز یك دوره ركود « بازگشت موج انقالب» ر و مطمئن بر صِ ای مبسوط، بسيار مُ

كرد، می ساله پای فشرده بود. بر اساس آنچه او در این نوشته مطرح 25تا  20سياسی 

سال های تدارك و آغاز و توسعه و تثبيت جنبش مسلحانه چریکی دوران سركشی موج 

و  50شد، رونق اقتصادی اواسط نيمه اول دهه می برآورد« بیشرائط انقال» انقالب و 

داد. ضربات كوبنده رژیم شاه بر می طغيان سيل انباشت سرمایه به عروج این موج پایان

 ، به سرعت بازگشت موج شتاب55و  54دو سازمان مسلح چریکی در طول سال های 

آورد!! می را به دنبال بخشيد و دوره ركود جنب و جوش ها و خيزش های انقالبیمی

همه چيز، هر چه جنبش بود به افت و خيز نخبگان پيشاهنگ و ميدان داری چریکی 

گردید. در این تحليل نه فقط منفذی برای مشاهده احتمال وقوع می پيشتازان ختم

خيزش های وسيع اعتراضی و سرنگونی طلبانه وجود نداشت كه اساساً اندیشيدن به 

شد. هيچ قصد حاشيه روی در ميان نيست. سرنوشت می دچنين انتظاری هم ر

گویم. رفيق ما و درست تر بگویم همه ما كه در مذاكرات می گفتگوهای روی نوارها را

آن روز و در همه تار و پود حيات سياسی و سازمانی خود از نمایندگی راستين پرولتاریا 

بش اعتصابی توده هيچ گوشه چشمی به طغيان بی مهار امواج جن زدیممی حرف

 كارخانه قعر در ما از نيمی حداقل اینکه جالب های كارگر در اين سال ها نداشتيم.

طبقه كارگر حضور داشتيم. خانه های تيمی ما ماالمال از  پيکار و كار روابط و ها

گزارشات پخته مسائل كارگری و تحليل مشروح اعتصابات روز كارگران بود. مباحث 
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 يالتی حول تدقيق، تعميق و تصحيح همين گزارشات چرخجمع های مختلف تشک

خورد. همه این ها وجود داشت، اما ما با فراغ بال و آسودگی خيال، ضمن كوبيدن می

 شعار نيرومند نمایندگی پرولتاریا بر سقف آسمان، اعتصابات فراگير كارگری را هيچ

دیدیم كه آن را به  شمردیم. آستان بحران اقتصادی سرمایه داری را نه فقط نمیمی

كردیم، چشم انداز طوفان انقالب را رؤیت نمی می رونق دیرپای اقتصادی تعبير

مهلك و عظيم جنبش كارگری روز را در نظر نمی آوردیم  بسيار پذیری آسيب نمودیم. 

ده قدرت هارترین و سفاك ترین بخش ارتجاع ئاحتمال تبدیل شدن این جنبش به زاو 

خطور نمی دادیم. به جای همه این ها، طول و عرض تشکيالت و  بورژوازی را به ذهن

ابعاد استقبال یا عدم استقبال درس خواندگان دانشگاهی از سازمان را معيار واقعی اعتال 

 آوردیم.می و ركود جنبش یا بود و نبود شرائط انقالبی در جامعه به حساب

ش از سقوط رژیم شاه و طغيان جنبش توده ای و فروماندگی و بی نقشی ما حتی پي

قيام بيست و دوم بهمن شوك بسيار نيرومندی بود كه بر كل دار و ندار سياسی ما و از 

جمله بر همه مواضع، تحليل ها، راهبردها و افق پردازی های منعکس در نوار مذاكرات 

شد. آنچه زیر نام انقالب رخ داد عمالً اعتبار اجتماعی هر دو سازمان مدعی می وارد

ش سرنوشت ساز در فعل و انفعاالت سياسی جاری جامعه را به زیر گرفت. اما آنچه نق

انجام دادیم، فشار این له شدن و « انقالب» ما، یا كل دو تشکيالت، در پویه وقوع 

فرسودگی را باز هم بيشتر كرد. هر چه گفتيم، هر رویکردی كه اتخاذ كردیم، هر اقدامی 

ط داشت به تالش برای كمترین كمك ممکن به كه به عمل آوردیم به هر چه رب

سازماندهی ضد سرمایه داری طبقه كارگر، تشکيل صف مستقل طبقاتی توده های 

كارگر، باال بردن آگاهی و شناخت ضد كار مزدی كارگران یا چه باید كردن و چه نباید 

در كردن جنبش كارگری در دل آن شرائط هيچ ربط نداشت. ما به گونه ای فاجعه بار 

ال به الی وقوع حوادث غلت خوردیم. اشتباه نشود، منظور از فاجعه، فقط شکست انقالب، 

تواند اجتناب ناپذیر باشد. منظور می ما و طبقه ما نيست. شکست در پاره ای شرائط
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فروماندگی از تحليل سير حوادث و پيش بينی رویدادها هم نيست. اهميت آموزش های 

شگوئی آن ها جستجو نمی شود!! سخن از شکستی است ماركس مسلماً در ظرفيت پي

كه ما خود نيز آتش بيار معركه آن بودیم، زیرا در طول چند سال غرق در رؤیاها و 

آرمانگرائی های فراطبقاتی خویش، هيچ كمکی در هيچ سطح به تشکيل صف مستقل 

توهم طبقه ضد سرمایه داری و طبقاتی كارگران نکرده بودیم، هيچ ضربه اساسی بر كوه 

كارگر به این یا آن بخش ارتجاع بورژوازی وارد نساخته بودیم. گفتگو از استيصال و 

عجزی است كه ابعاد نجومی فاصله ما از حداقل شناخت ماركسی مسائل مبارزه طبقاتی 

« انقالب» كرد. شکست می و جنبش ضد سرمایه داری طبقه كارگر را بسيار رسا حکایت

دوره ای جدید از تاریخ توحش سرمایه عليه شيرازه حيات و هر  برای طبقه ما سرآغاز

گام پيکارش بود اما برای ما، سوای این و به طور خاص، زلزله ای در ساختمان باورها و 

مانست. شعور و فکر و نگاه و شناختی كه هر چه بود نه بيان می شعور و شناخت را

رگر بلکه جزء ارگانيك و الیتجزائی از اندیشوار زندگی و پيکار و انتظار و افق طبقه كا

فرارسته های اعتقادی و فکری نظام سرمایه داری و افکار و باورهای طبقه حاكم را 

 سفينه سکاندار بورژوازی، بخش ترین درنده و هارترین انقالب، وقوع با. دادمی  تشکيل

 حاسباتم در كه دار سرمایه طبقه از بخش همان گردید، داری سرمایه سياسی قدرت

 دو یکی تا ها بعضی برای و بعد ها ماه و روزها تا حتی نوارها، در جمله از ما، پيشين

شد!!! بزرگترین بخش یکی از دو می انقالبی ارزیابی« یبورژواز خرده » بعدتر سال

سازمان حاضر در نشست ها و گفتگوها و تعيين شاخص رفرم و انقالب و صف بندی ها 

اتی، یکراست با دولت جدید درنده و سفاك سرمایه همداستان و مين گذار مرزهای طبق

كشيد!!! در حدیث می شد. نيروئی كه در روایت نوارها بار رسالت رهائی پرولتاریا بر دوش

واقعی تاریخ مبارزه طبقاتی، عمله و اكره بسيار سفله سرمایه برای برگزاری مراسم حمام 

عضای سابق دو سازمان دو سوی مذاكرات خون توده های كارگر شد. جمعيت كثيری از ا

به دنبال خروج از زندان دست به كار ساختن تشکيالتی گردیدند كه در نهایت سربلندی 
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و سرافرازی، جهنم گند و خون و دهشت سرمایه داری اردوگاهی را قبله مقدس 

خواند!!! نيروها و محافل می كمونيسم و بهشت موعود رهائی سوسياليستی طبقه كارگر

اجتماعی انبوهی از نوع حزب توده و سایرین كه الیه های اندرونی و ارگانيك طبقه هار 

 داند در نوارها، در بدترین حالت، فقط مارك رفرميسممی سرمایه دار را تشکيل

خوردند، همان احزاب و نيروهائی كه با وقوع انقالب در كنار قداره بندان دژخيم می

گری صف بستند. سخن كوتاه، شکست انقالب طشت سرمایه برای قتل عام جنبش كار

رسوائی و واهی بودن همه دعاوی چندین ساله ما در باره حمل پرچم واقعی پيکار آگاه 

 آنچه كه داد نشان انداخت، زمين بر سخت را كارگر  طبقاتی و كمونيسم و رهائی طبقه

 قدرت بنای یمعمار برای سنگ روی بر سنگی گذاشتن راستای در نه ایم داده انجام

 بخشی جای به بورژوازی از بخشی جلوس راه هموارساز فقط كه كارگر های توده طبقاتی

 امه ریزی و قدرت و اعمال قهر سرمایه بوده است.برن و نظم اریکه بر دیگر

از زمان برگزاری نشست ها، انجام مذاكرات و پرشدن نوارها حتی چهار سال هم نمی 

كرد. می داد، اما این نيز فقط آغاز كار را گزارشمی گذشت كه همه این حوادث روی

شرائط جدیدی پيش آمده بود. شرائطی كه هر نيروی چپ ميليتانت پيش از وقوع 

ساخت. این تعيين تکليف برای می باید تکليف خود را با گذشته مشخص« انقالب»

را چپ روی  خيلی ها آنسان بود كه قبالً دیدیم. این ها محتوای مذاكرات روی نوارها

دیدند، راه جبران می افراطی روزگاران گمراهی و ایام فرار از خانه پدری حزب توده ای

آن را نيز اعاده همخونی ارگانيك با قطب اردوگاه و ایفای نقش ناب مزدوری برای تحکيم 

یافتند. جماعتی با همان باورها، تحليل می پایه های قدرت سفاك ترین وحوش سرمایه

و شناخت پيشين به حيات سياسی خود ادامه دادند، حتی در شرائط فروریزی ها، شعور 

انقالبی » قبله سابق سوسياليستی باز هم نمازگزار وفادار همان قبله باقی ماندند. گروهی 

گردیدند!! و به دستکاری برخی الفاظ پرداختند. عده ای بيشتر پيش تاختند و دامنه « تر

ند. محتوای نوارها برای غالب این ها شاید هنوز هم سند نقد و اصالحات را پيش تر برد
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افتخار و یادمان انقالب ساالری ها باشد. سرانجام افرادی هم به هيچ كدام این حالت ها 

خانه از پای »تن ندادند و از ژرفنای هستی اجتماعی خود این فریاد را سر دادند كه 

سقف شکافت و از نو ساخت و همه و باید همه چيز را از شالوده تا « بست ویران است

این كارها را باید در نقش بردگان مزدی و به عنوان آحاد آگاه جنبش ضد كار مزدی 

بينم. نوارها برای من یادمان می طبقه كارگر انجام داد. من خود را از جمله این افراد

 از ما روایت. كردیممی رؤیت بورژوازی سر با را چيز همه همه ما دوره ای است كه

 شناخت با سنخيتی و تشابه هيچ و كردمی القاء سرمایه كه بود روایتی داری سرمایه

بسيار « امپریاليسم»ماركس نداشت. در باره  سياسی اقتصاد نقد مبانی و ماركسی

شد، موجودی از همه لحاظ بيگانه با می كردیم اما آنچه زیر این نام تصویرمی جنجال

زدیم و خلق می مایه داری بود. در ركاب خلق شمشيرشرائط امپریاليستی توليد سر

مورد رجوع ما فقط نام رمزی برای بخشی از بورژوازی بود. از مبارزه ضد امپریاليستی 

گفتيم و محتوای این جدال سوای تضمين تسلط سرمایه داری با نسخه پيچی می سخن

از مذهب را ویژه ناسيوناليستی و اردوگاهی هيچ چيز دیگری نداشت. گسست خود 

پنداشتيم و بر این باور بودیم كه نقد ما به می تجلی نقد ماركسی و طبقاتی مذهب

، اما چنين نبود و «نقد واقعی جهانی است كه مذهب رایحه معنوی آن است» راستی 

صدر و ذیل جنگ ما با ارتجاع دینی در جایگزینی مشتی خرافه های متافيزیك با پاره 

گردید. آموزش های ماركس برای ما نه مشعل می جدید خالصهای كليشه های اعتقادی 

پرفروغ جستجوی راه مبارزه طبقاتی توده های كارگر عليه موجودیت سرمایه داری كه 

مذهبی به جای مذهب پيشين و چراغ راه امپریاليسم ستيزی ناسيوناليستی بود. كشيدن 

رگری هر نوع جدائی از سنگر شالق انتقاد بر راهبرد چریکی پيکار را نقد طبقاتی و كا

 دیدیم، اما آنچه جای مشی چریکی قرارمی جنگ توده های كارگر عليه سرمایه داری

دادیم در هيچ بند خود هيچ نشانی از هيچ سطح تالش برای سازمانيابی آگاه ضد می

 كار مزدی طبقه كارگر بر پيشانی خود نداشت. هدف واقعی پيکار خویش را سوسياليسم
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دیم و سوسياليسم ما در همه تار و پود خود همان سرمایه داری دولتی نوع خوانمی

ئی پرولتاریا را افق نهائی جنگ و ستيز رها و زدیممی حرف  اردوگاه بود. از پرولتاریا

دانستيم اما این افق فقط آدرس دیگری برای تداوم فاجعه بار رابطه خرید و می خود

آن رهائی تنها ادامه بردگی مزدی به شکلی رقت داد و می فروش نيروی كار را نشان

گفتيم كه كمونيستيم و صادق ترین كمونيست ها هستيم می كرد.می بارتر را حکایت

اما كمونيسم ما در خارج از مدار اتوپی، نه جنبش ضد كار مزدی طبقه كارگر و نه جامعه 

كه نوع دیگری « قيد كارفارغ از هر قيد حتی » انسان های آزاد از وجود رابطه سرمایه و 

از نظم و برنامه ریزی و سازماندهی كار مزدی بود. در باره اهميت متشکل شدن كارگران 

دادیم اما مسير بسط عينی این حرف ها را در شکار فعالين كارگری و می داد سخن

كردیم. ساختن حزب را می پيوستن آنان به سازمان مسلح و مخفی چریکی جستجو

انقالبيون »خواندیم و معماری این بنا را در سکت می انيابی كارگرانشکل عالی سازم

دادیم كه كليد رهائی می گرفتيم. شعارمی و باالی سر توده های كارگر سراغ« حرفه ای

طبقه كارگر فقط در دست جنبش كارگری است اما در عالم عمل همه بار این رسالت 

 م. بر اهميت آگاهی كارگران پاینمودیمی را به دوش حزب نخبگان دانشور محول

فشردیم، اما این آگاهی را نه هستی آگاه ضد كار مزدی توده های كارگر كه بارقه می

پنداشتيم. در این ميان، كار درست می های كشف و كرامات و دانش افاضل طبقات باال

ر و كردیم این كه به هر حال، با رژیم شاه و با دیکتاتوری هامی و بسيار درستی هم

 نمودیم.می درنده سرمایه داری، بسيار استوار، مصمم و سرسخت مبارزه

زمان برگزاری نشست ها، انجام مذاكرات و پرشدن نوارها و حتی تا چند سال بعد آن، 

وضع همه ما اینسان بود، چپ در ميليتانت ترین حالت خود در اسارت همه این باژگونه 

ت غالب چپ هنوز هم با همه وجود خود در چرخيد. وضعيتی كه اكثریمی پنداری ها

آن اسير است. شنود بار دوم نوار گفتگوها، برای من یادآور دورانی است كه همه ما و 

كل چپ، سرمایه داری را، مبارزه طبقاتی را، جنبش كارگری را، سازمانيابی و راهکارهای 
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، آزادی را، نابودی مبارزه این جنبش را، آموزش های ماركس را، كمونيسم را، انقالب را

 سرمایه داری، افق رهائی طبقه كارگر را، همه و همه چيز را با سر بورژوازی فکر

كردیم. با نگاه زشت بورژوازی بود كه تسویه حساب كور فيزیکی با چند عنصر مذهبی می

را دفاع از حریم سازمان پرولتاریا و بستن راه بر « تحوالت ایدئولوژیك» مخالف پروسه 

نمودیم!! با راهبردهای بورژوائی در تدارك می ارتجاع برای تشکل خود قلمدادتالش 

تغيير وضع موجود بودیم. درست به همين دليل روشن، آنچه كاشتيم نه توسط پرولتاریا 

ما در آن سال ها با اسارت در این وارونه  .كه كامالً بالعکس توسط بورژوازی درو گردید

سطح پيکار آگاهانه ضد سرمایه داری در پيش روی بينی ها، هيچ راهی برای هيچ 

رفتيم، اما هيچ مشاركتی در می كارگران باز نکردیم، به كارخانه ها و به ميان كارگران

هيچ شکل مبارزات توده های كارگر نداشتيم، سازمانيابی ضد كار مزدی طبقه كارگر 

همه لحاظ بيگانه موضوع مبارزه و زندگی ما نبود، برای جنبش كارگری موجودی از 

بودیم. ما با این كمبودها و كاستی های اساسی خود، به هارترین و خونخوارترین بخش 

ارتجاع دینی بورژوازی فرصت دادیم تا جنبش توده های كارگر را نردبان قدرت خود 

كند و بر جای بخش دیگر بورژوازی و رژیم درنده شاه بنشيند. ما به طور واقعی در 

م داشتيم و نمی توانيم خود را در تحميل عوارض بسيار فاجعه بار و شکست انقالب سه

دردناك این شکست بر توده های كارگر در طول این سی و یك سال سهيم ندانيم. 

توانستيم مانع شکست انقالب شویم و یا می معنای دو جمله اخيز مطلقًا این نيست كه

ه، بحث بر سر صدور هيچ حکمی طبقه كارگر را در آستانه تسخير قدرت قرار دهيم، ن

نيست. اما هيچ چيز هم مقدر نيست. آنچه ما در طول آن سال ها كردیم و بخش غالب 

كند، حلقه ای از زنجيره طوالنی ميدان داری رفرميسم راست و می چپ تا همين امروز

چپ در مدت بيش از یك قرن است. استيالی سوسيال دموكراسی، رفرميسم اتحادیه 

سم بورژوائی اردوگاهی، ناسيوناليسم چپ، امپریاليسم ستيزی خلقی و نوع ای، كموني

این ها به طور قطع سرنوشت مقدر جنبش كارگری نبوده است و ما نيز ممکن بود كه 
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كردیم كارهای دیگری انجام دهيم و در این صورت جنبش كارگری می به جای آنچه

یافت كه نردبان قدرت ارتجاع هار می اایران نيز در آستانه قيام بهمن شاید این امکان ر

دینی سرمایه نگردد. شنود دوم نوار گفتگوها یادآور ایامی است كه برای عده زیادی از 

تواند همچنان به صورت بی قيد و شرط یا با قيد و شرط، مایه غرور می همراهان آن روز

تالش من از  و مباهات باشد اما برای من موجد احساسی است كه توضيح دادم. تمامی

به بعد این بوده است كه گذشته باال را با ایفای نقشی اثرگذار در كمك به  1360سال 

بالندگی و بلوغ و سازمانيابی جنبش ضد كار مزدی و برای لغو كار مزدوری طبقه كارگر 

جایگزین سازم. بحث بر سر ميزان پيش رفتن یا نرفتن در این كار نيست. سخن از 

اقعی طبقاتی عليه اساس سرمایه داری است. یك نکته دیگر را هم شركت در مبارزه و

اضافه كنم. در سال برگزاری نشست ها و سال های پيش و پس آن، شمار كثيری از ما 

فعالين دو سازمان )مجاهدین م. ل( و چریك های فدائی خلق، همه اشکاالت اساسی 

به زندگی هر چه بهتر انسان ها و باال را داشتيم، اما در دنيای آرمان ها و باورهای خود 

اندیشيدیم. می جهانی ماالمال از آزادی، رفاه، برابری و كرامت انسانی برای همه آحاد بشر

حصول این اهداف را در مسير پراكسيس مبارزه ضد كار مزدی طبقه كارگر پی نمی 

ی زدیم، از هر نوع خطرمی گرفتيم، اما برای تحقق آن ها، به هر كار ممکن دست

كردیم. هر نفع محقر شخصی را به می نمودیم. هر شکل مرگ را تحقيرمی استقبال

كوبيدیم. از این لحاظ یك سر و گردن از طيف وسيع احزاب چپ كنونی می سينه دیوار

باالتر بودیم. بخش اعظم این احزاب در همان حال كه چپ ضد كار مزدی طبقه كارگر 

ر دكانداری ها، سودجوئی ها و محاسبات زشت نيستند به صورت بسيار رقت باری اسي

 .بازاری نيز هستند
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 2011ژوئن                      اكبر گنجی هم منتقد ماركس است

 

داستان آخوند معروف اوین را همه شنيده اند. او مدعی اشراف بی مهار بر همه آثار 

و برای اثبات دانست!! می ماركس بود!! تمام نظریات ماركس را مردود و غيرعلمی

ا و صائب یکی را از همه متقن تر، ادعایش دالئل زیادی داشت!! در ميان این ادله برّ

دید!! او این دليل هوش ربای قاطع و ساحر خود را این گونه می كاراتر و دندان شکن تر

ماركس از تضاد ميان تز و آنتی تز گفته است و این غلط » داد می برای همگان شرح

ن و زنم به مثابه تز و آنتی تز اصالً اختالفی با هم نداریم و بسيار مألوف و است زیرا م

 «!!!مأنوس و یار غار همدیگر هستيم

شاید اكبر گنجی هم ماركس را از طریق همان آخوند معروف اوین و آموزش های 

پربهای او شناخته است. باالخره روزی همکار صدیق و یار مسجد و محراب وی بوده 

ران را به سجده در مقابل والیت فقيه و برائت از هر نوع ستيز با چهره اهورائی است. دیگ

كرده است. شاید هم خودش در كوششی جداگانه می والیت و جمهوری اسالمی دعوت

متعارف رخ ی «توارد» به حرف های همان آخوند دست یافته است و در این ميان فقط 

ده است، اصالً مهم نيست. نکته اصلی این است داده است. كداميك از این دو اتفاق افتا

كه هر دوتا مدافع نظام بشرستيز سرمایه داری هستند. هر دوتا طبقه اجتماعی ماركس 

بينند، هر می یا بردگان مزدی دنيا را خصم آشتی ناپذیر طبقه خویش و كل این نظام

ترین امواج دوتا نقش ماركس در جنبش ضد سرمایه داری طبقه كارگر را آماج عظيم 

دهند، هر دو خود را برای نثار این نفرت و ادای این ستيز ملزم به وارونه می نفرت قرار

« نخوانده مالیند» كنند. هر دوتا به اندازه كافی می پردازی بی عنان واقعيت ها احساس

و برای طرح بزرگترین دعاوی هيچ نيازی به هيچ مطالعه و شناخت و كنکاشی به دل 

و نمی دهند. سرنوشت آخوند اوین را نمی دانم اما اكبرگنجی در این سال  راه نداده

» های اخير مثل همه حمام خون ساالران پيشين و اصالح طلبان امروزی به جماعت 
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 از نيز ماركس های حرف نقد در وی اخير افاضات و است پيوسته  «گذار به دموكراسی

 :یسدنومی او است یافته انجام خواهی دموكراسی سر

 آورند. گمانمی را عامل تعيين كننده به شمار” اقتصاد“هنوز كه هنوز است برخی » 

 زیبایی شناسانه/ حقوقی/ فلسفی/ زیربنای اقتصادی، روبنای سياسی/ كه كنندمی

بخشد. احکام ماركس در پيش گفتار درآمدی بر نقد می ایدئولوژیك را تعين اخالقی/

آگاهی انسان ها نيست كه هستی شان “گفت: می د. اواقتصاد سياسی را در نظر بگيری

 كند، بلکه برعکس، هستی اجتماعی آنها است كه آگاهی شان را تعيينمی را تعيين

”. شودمی یربنای اقتصادی، كل روبنای عظيم نيز دیر یا زود دگرگونز تغيير با…كندمی

 -مناسبات توليد. سوم -توليد )نيروهای توليد(. دوم -مراحل نظریه او چنين بود: اول

اشکال آگاهی، وضعيت طبقه كارگر روز به روز بدتر  -قوانين و نهادهای سياسی. چهارم

نهایتًا از راه ” آگاهی طبقاتی“شد)یا باید بشود( تا آنها پس از كسب می و مسکنت بارتر

وضعيت اقتصادی ” بدتر و بدتر شدن“انقالب قهرآميز، بورژوازی را سرنگون سازند. 

رومان) در نظریه ماركس طبقه كارگر(، شرط الزم تحول انقالبی و فروپاشی در نظریه مح

 ی فارسی(س بی بی سایت در ایران برای سناریو بدترین مقاله)    «ماركس است

هيچ سرمایه دار و نماینده سياسی یا فکری نظام بردگی مزدی مادام كه هستی اجتماعی 

کر خود را از نقد طبقاتی توده های كارگر دنيا بر او این است، قرار نيست تار و پود ف

شالوده وجود رابطه توليد اضافه ارزش استخراج كند و در همين راستا قرار هم نيست 

كه با آناتومی ماركس از رابطه سرمایه و جامعه سرمایه داری همصدا گردد یا حتی 

مشير بر هستی درستی آن را اعتراف كند. انجام این كار برای او متضمن كشيدن ش

طبقاتی خود و اعالم جنگ عليه موجودیت تاریخی طبقه خویش است. این نکته در 

مورد همه مدافعان نظام اجتماعی مسلط در هر كجای این جهان از جمله در باره اكبر 

كند. با همه این ها امثال گنجی مشکل خاص خود را دارند. بسياری از می گنجی صدق

دانند چه می نند كه ماركس چه گفته است و بر همين اساسدامی متفکران بورژوازی
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كنند، چرا باید نقد كنند و در این گذر كدام ساز و كارهای الزم وارونه می چيز را نقد

پردازی و تحریف را انتخاب كنند. مشکل گنجی این است كه كمترین شناخت را از 

نمی داند چيست. ماركس در  كند كه اصالًمی گفته های ماركس ندارد. او چيزی را نقد

همين جائی كه گنجی بسيار نابلد و ناشيانه وارد معركه فضل فروشی شده است، 

كالبدشکافی جامعه مدنی را باید در اقتصاد سياسی جستجو » كند كه می خاطرنشان

 شود. از كاال آغازمی او بر همين پایه، دست به كار آناتومی جامعه سرمایه داری« نمود

كند كه كاال یك می رسد. در همان ابتدا اعالممی تا به كاال شدن نيروی كاركند می

رابطه اجتماعی است و شيرازه تشریح خویش از سرمایه را در همين جا در شناخت 

سازد. سرمایه مشتی شيئی نيست. یك می سرمایه به عنوان یك رابطه اجتماعی استوار

روی كار، رابطه ای كه یك قطب آن طبقه رابطه اجتماعی است. رابطه خرید و فروش ني

باشند. می سرمایه دار و قطب دیگرش طبقه كارگر، دو طبقه اساسی جامعه سرمایه داری

رابطه ای كه موجودیت، بقا، گسترش و خودگستری آن نيازمند دولت، نظم سياسی، 

ی نظم مدنی، حقوق، قانون، اخالق، ایدئولوژی، افکار، فرهنگ، پارلمان، بوروكراس

علمی، مؤسسات شستشوی مغزی، ارتش، پليس،  گسترده دولتی، مراكز پژوهشی و

نهادهای امنيتی، سایر قوای قهر و سركوب و كل فراساختارهای اجتماعی است و سرمایه 

 نظم  خواهد تامی خواهد و با چنگ و دندان و تمامی سبعيت هممی همه این ها را

 اقتصاد بودن كننده تعيين. كند تضمين را خود ماندگاری و حاكميت و اقتدار و توليدی

 و را اقتصاد ها گنجی خالف بر او. است همراه معناها و معنی این با ماركس نگاه در

پول، كارخانه، بانك و تجارتخانه و اشياء نمی بيند و تعيين  مشتی فقط را سرمایه

 كنندگی آن را در مهم بودن پول خالصه نمی كند.

تماعی است و طبقه سرمایه دار قطب مسلط این رابطه، مالك كل سرمایه یك رابطه اج

و مالی آن است. طبقه ای است « خدماتی» سرمایه ها در همه اشکال صنعتی، تجاری، 

 و مدنيت و حقوق و فرهنگ  كه سرمایه شخصيت یافته است و قانون و قرار و دولت و
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 علمی، مراكز همه و انشگاهد خواهد،می سرمایه قدرت سالح عنوان به صرفاً را سياست

 اجزاء مثابه به را بشری دانش پيشرفت و اختراع و اكتشاف نوع هر یا پژوهشی آموزشی،

خواهد، می ی متصل سودآوری انبوه تر سرمایه هاكارافزارها و سرمایه انباشت الیتجزای

 طبقه ای كه دانش توليد اضافه ارزش و گسترش هر چه انبوه تر سرمایه ها شالوده و

گيرد، می محتوای دانش اوست، افکار و باورهایش از چرخه ارزش افزائی سرمایه نشأت

اندیشد و همين اندیشه را از همه می هر چه را كه الزمه بقا و خودگستری سرمایه است

كند. طبقه ای كه چه توليد شود را می مجاری ممکن به اندیشه مسلط جامعه تبدیل

 و  دهد، سرنوشت توليدمی چه ميزان توليد شود حکم گيرد، در باره اینکهمی تصميم

 هر سود توليد راستای در را كارها این همه و نمایدمی تعيين را كار اجتماعی محصول

گيرد و كل ساختارهای می ليد هر چه متراكم تر و غول آساتر سرمایه به كارتو بيشتر، چه

القی و همه چيز را در همين سياسی، مدنی، قانونی و آموزشی و علمی و فرهنگی و اخ

دهد. طبقه ای كه دنيای سياست، دانش، آگاهی و افکارش را از همين می جهت سوق

 گرداند.می كند و افکار حاكم جامعهمی جا استخراج

تا همين جا شاید كافی باشد كه اكبر گنجی در باره شناعت و ابتذال روایت خود از 

 ركس كمی به فکر افتد، اما بعيد به نظرمعنای تعيين كنندگی اقتصاد در سخن ما

 بابك حتی یا اروپائی « كورنليوس كاستوریادیس» رسد. او از جنس منتقدینی مانند می

ست. نقد ماتریاليسم انقالبی ماركس را نه از افاضل دانشگاهی ني ایرانی پرهام و احمدی

مکارم، مصباح  بورژوازی كه از مشتی رمال، كالهبردار و شياد حوزوی، از سنخ ناصر

یزدی و مرتضی مطهری آموخته است. افرادی كه كل دار و ندار دانش آن ها از طول و 

عرض آب قليل و كر و ابعاد كفن ميت تجاوز نمی كند. گفتگو در باره نادرستی حرف 

های گنجی نيست. سخن این است كه او موضوعی را طرح كرده است، بدون اینکه هيچ 

ساخته است. پس باید بيشتر و بيشتر بحث كرد. سرمایه در بداند چه چيز را مطرح 

شناخت ماركس یك رابطه اجتماعی است. رابطه ای كه یکی از دو قطب ان را طبقه 
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دهد. طبقه ای كه موجد و توليد كننده كل سرمایه ها و ثروت ها و می كارگر تشکيل

است. طبقه ای  امکانات و همه ارزش های اقتصادی و رفاهی و خدماتی جهان موجود

شود. طبقه می كه توسط سرمایه، توسط صاحبان سرمایه، توسط طبقه نخست استثمار

شود. طبقه ای كه می ای كه حاصل كار و استثمارش سرمایه، سرمایه و باز هم سرمایه

فروشنده نيروی كار است و با فروش نيروی كار از هستی آزاد انسانی خود به طور كامل 

 طبقه ملکيت در و سرمایه قالب در كندمی توليد آنچه كه ای قهطب. گرددمی ساقط

 نيروی فروش پروسه در كه ای طبقه. شودمی خارج او قدرت و تصاحب ید از دار سرمایه

. شودمی بيگانه یکسر خویش كار اجتماعی محصول با و خویش كار با خویش،  رش، باكا

 خود زندگی سرنوشت تعيين در آزاد دخالت نوع هر از فرایند همين دل در كه ای طبقه

 كار با تر عميق كندمی كار بيشتر چه هر كه ای طبقه. گرددمی ساقط یکپارچه طور به

كند، وحشتناك تر از خود دور و با خود می تر توليدبيش چه هر شود،می بيگانه خود

شود، می افزاید ضعيف تر و مقهورترمی گردد، هر چه هر چه بر قدرت سرمایهمی بيگانه

سازد. تعيين كنندگی اقتصاد می فرساید سرمایه را فربه تر و نيرومندترمی هر چه خود را

 در روایت ماركس همه این معناها را همراه دارد.

سرمایه در نگاه و منظر ماتریاليسم انقالبی ماركس یك رابطه اجتماعی است. دو قطب 

داری هستند. طبقه ای كه استثمار این رابطه اجتماعی دو طبقه اساسی جامعه سرمایه 

گر و حاكم و مالك و صاحب همه چيز و فرمانروای یکه تاز و فعال مایشاء جهان موجود 

است و طبقه دیگری كه توليد كننده همه سرمایه ها و ثروت ها و دارائی ها و كل 

كه امکانات رفاهی و اجتماعی این دنياست اما نيروی كار وی تنها و تنها كاالئی است 

در اختيار دارد. كاالئی كه امکان فروش یا عدم فروش آن نيز نهایتاً با سرمایه است. 

كاالئی كه اگر به فروش هم رسد، بهای آن فقط هزینه بازتوليدش برای فروش مجدد 

كند می به سرمایه دار و توليد سود و سرمایه و باز هم سرمایه است. طبقه اول استثمار

نماید. طبقه دوم می بقه دوم را از او سلب و به سرمایه تبدیلو عظيم ترین بخش كار ط
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شود، فقير می گردد، گرسنهمی گردد، از هستی آزاد انسانی خود تماماً ساقطمی استثمار

شود. این طبقه هيچ راهی می بی بهداشت و بی درمان و بيکار ،و بی مسکن و بی دارو

ليه سرمایه و نظام سرمایه داری، سوای جنگ ندارد، جنگ عليه طبقه نخست، جنگ ع

جنگی برای از بين بردن نظام سرمایه داری و رهائی از همه مصائب این نظام. جنگی 

برای برپائی شکل دیگری از زندگی كه فارغ از استثمار و طبقات و همه مظالم جامعه 

اریخ طبقاتی باشد. تاریخ زندگی بشر تاریخ مبارزه طبقاتی است و تاریخ سرمایه داری ت

جنگ ميان این دو طبقه متخاصم اجتماعی است. وقتی كه ماركس شالوده جامعه مدنی 

كاود، وقتی كه او نقد اقتصاد سياسی را چراغ راه پيکار طبقه می را در اقتصاد سياسی

 كند، تمامی معانی باال را ضميمه سخن خویش دارد.می كارگر

يده است و باز هم با تعجب و كبر آیا اكبر گنجی این حرف های ماركس را دیده و شن

هنوز كه هنوز است برخی » گوید: می پردازد ومی بسيار جهل آميز به افاضه فضل

 صحبت كه كنممی تأكيد هم باز « …آورندمی را عامل تعيين كننده به شمار” اقتصاد“

 گفتگوی بالعکس. نيست ها گنجی توسط ماركس های گفته رد و قبول سر بر اصالً

 به مهاجم، و دشمن منتقد، آن در كه است جنگی و دشمنی نقد، از استقبال ینبيشتر

 رارق دشمنی آماج كنند،می نقد را چيز چه كه بگویند متمدنانه و صریح ای گونه

راند، می جنگند. گنجی قادر به چنين كاری نيست. او حوزوی سخنمی دهند و با آنمی

 از ماركس مراد اصالً. بافدمی هم به نقد وینا آخوند و مکارم و یزدی مصباح  به شيوه

 جستجوی» معنای. داند نمی كالمی هيچ جامعه ماركسی روایت از فهمد، نمی را اقتصاد

را در هيچ سطحی درك نمی كند، او برای « ر اقتصاد سياسید مدنی جامعه آناتومی

يند. درستی و كند، نمی بمی نقد، مطلقاً خود را نيازمند خواندن و فهميدن آنچه نقد

نادرستی نقدش مورد بحث ما نيست. او نقد نمی كند، عوامفریبی و تهمت و افتراء تنها 

 دهد. مشکل كار او قبل از هر چيز اینجاست.می كاری است كه زیر نام انتقاد انجام
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به رابطه سرمایه، به نظم توليدی و سياسی و مدنی جامعه سرمایه داری، به نياز قهری 

انون، حقوق، دولت و پارلمان و فرهنگ و همه مؤسسات و فراستاختارهای سرمایه به ق

اجتماعی، به افکار و باورها و ایدئولوژی برتافته از سرمایه و ملزومات بازتوليد چرخه 

انباشت، به دو طبقه اساسی جامعه سرمایه داری و جنگ جاری ميان این طبقات اشاره 

یابد. می ی حيات اجتماعی انسانها جریانكردیم. جنگی كه الجرم در كليه عرصه ها

جنگی از سوی كارگران كه عليه استثمار، بی حقوقی و ستم، عليه كل نهادهای حقوقی 

و مدنی و اجتماعی پاسدار استثمار سرمایه داری، عليه اساس موجودیت رابطه خرید و 

 حبانصا سوی از حال همان در كه  فروش نيروی كار و عليه كل سرمایه است. جنگی

 فراساختارهای كليه حفظ و سرمایه كيان از دفاع داری سرمایه حاكمان و سرمایه

كند. جنگی می دنبال را سرمایه ساالری توحش همه و حقوقی فرهنگی، مدنی، سياسی،

كه در آن بورژوازی با تمامی ظرفيت سياسی، نظامی، تکنيکی، زرادخانه های تسليحاتی 

توده عظيم بردگان مزدی با كل آگاهی و شعور و و دانش های روزش در یك طرف و 

شناخت و قدرت پيکار طبقاتی خود در سوی دیگر آنند. جنگی كه جنگ دو طبقه 

متضاد و متخاصم اجتماعی بر سر كل بود و نبود جامعه و نظام اجتماعی موجود است. 

سان جنگی كه در آن طبقه كارگر اساس استثمار سرمایه داری، سلب هر نوع آزادی ان

ها، كار كودكان، بی حقوقی زنان، مردساالری، شستشوی مغزی دینی و غيردینی، هر 

ميزان تبعيضات جنسی و قومی و نژادی، آلودگی محيط زیست، دیکتاتوری، شکنجه، 

رشد آزاد » گيرد و با شعار می زندان و همه فرارسته های سرمایه داری را آماج حمله

تازد، جنگی كه ریشه همه توحش ها می به پيش« همگان در گرو رشد آزاد هر انسان

كاود و الجرم هر شکل دروغ و تحریف و می و سبعيت ها را در وجود رابطه سرمایه

توان در زیر چرخ قدرت می عوامفریبی و وارونه پردازی امثال گنجی ها را كه گویا

جهنم گند و سرمایه نيز از حق و حقوق و آزادی های اوليه انسانی حرف زد، گویا در 

توان از خطر گرسنگی و فقر و دیکتاتوری و بی می خون و وحشت سرمایه داری هم
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داروئی و بی مسکنی برای لحظه ای در امان ماند و همه این نوع توهم بافی ها را با 

كوبد و البته باز هم به آقای گنجی و همه گنجی ها آزادی می تمامی توان به سينه دیوار

 كه هنوز » كه دهند سر فریاد د تا بر بام هر مناره ای با فراغ بال كنمی بی مرز عطا

 « …آورندمی شمار به كننده تعيين عامل را ”اقتصاد“ برخی است هنوز

فهمد و نه برای فهم روایت ماركس پيرامون تعيين كننده می گنجی نه معنای اقتصاد را

راه های بسيار دور، در جلسات بودن اقتصاد هيچ نيازی به هيچ تعمقی دیده است. او از 

دعای ندبه و كميل از زبان مرتضی مطهری و ناصر مکارم شنيده است كه كمونيست ها 

كنند. در دوره معينی از حيات خویش نيز با احساس هراس می همه اش اقتصاد، اقتصاد

و دهشت از فروریزی بنای ویران جمهوری اسالمی سرمایه داری آهنگ گذار این نظام 

و آلکسی دوتوكویل و كرین برنيتون « پوپر» موكراسی كرده است. برای این كار به به د

ها آویخته است و در همين گذر خود را نيازمند نوسازی ليبرالی و نوليبرالی نقدش از 

ماركس دیده است. تا اینجا جای بحثی نيست. مهم این است كه او هنوز هم با سر 

راطی دینی وی اجازه نمی دهد كه چيزی را كه بيند و عقب ماندگی افمی مطهری ها

 قرار است نقد كند از قبل بشناسد.

گنجی مخالف نظر ماركس در باره تقدم هستی اجتماعی انسان ها بر آگاهی آن هاست 

داند. شناخت می و چنين نظریه ای را محصول روایت وی از تعيين كنندگی اقتصاد

! او باید به شيوه همان آخوند اوین برای گوید معركه است!!می گنجی از آنچه ماركس

گوید و می هدایت همه اسرای ضاللت بيرق نقد ماركس برافرازد. ببينيم ماركس چه

 واقعيت با وی های شنوده  اكبر گنجی از حرف های ماركس چه شنيده است و فاصله

 مذهب ر،شعو به بنا توانمی را ها انسان »: گویدمی ماركس! كجاست؟ به تا كجا از ها،

 اینکه مجرد به ها آن خود داد، تميز حيوانات از باشيد مایل كه دیگری چيز هر یا و

نمایند و می از حيوانات آغاز را خود تمایز كنند،می خود معيشت وسائل توليد به شروع

شود. با توليد وسائل معيشت، می این گامی است كه توسط سازمان بدنی آن ها مشروط
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 این به ماركس  «كنندمی غيرمستقيم زندگی مادی خویش را توليدانسان ها به طور 

 حيوانات از ها آن بودن انسان و ها انسان زندگی مميز فصل را كار روند و كار ترتيب

ریزد اما اكبر گنجی می بيند. چيزی كه علم بشری نيز هر چيز مخالف آن را دورمی

خلقتُ فيهِ مِنُ » است. او به آیه درس خوانده حوزه ای سوای حوزه دانش های انسانی 

آویزان است. در منظر وی عده ای فرشته مقرب در اجرای حکم خداوندی « روحی

 كنند و خدا هم از آسمان در دل این خاك فوتمی جمع« طين الذب» مقداری 

گردد!!! البته اكبر گنجی شاید زیر فشار می نماید و موجود بادكنکی حاصل، انسانمی

یداهلل « خلقت انسان» الت از سر هم بندی این خرافه های زشت به كتاب حقارت و خج

سحابی پناه برده و داروینيسم را در محراب عبادت الهی غسل تعميد اسالمی كرده 

 حد از بيش را وی مشکل كه كند نمی او به كمکی هيچ  باشد. اما این كار نه فقط

 و بيشتر را ها آدم ارتجاعی وحشتناك جانی سخت و سازدمی تر پيچيده و پيچيده

 روند و توليد و كار نقش حال عين در و بود مسلمان توان نمی. بخشدمی قوام بيشتر

 و حيوان به رسميت شناخت. انسان ميان فاصل خط عنوان به را كار

دهد كه شيوه توليد صرفاً بازتوليد هستی فيزیکی می ماركس به دنبال سخن باال توضيح

کل معين فعاليت، شکل معينی از ابراز حيات، یك شيوه معين زندگی افراد نيست. یك ش

نمایند می كنند و چگونه توليدمی است. اینکه انسان ها چه هستند، با توليداتشان، چه

انطباق دارد و به همين دليل اینکه افراد چه هستند به شرائط مادی توليد آن ها بستگی 

انسان » شود كه می و سپس وارد این بحث كندمی دارد. ماركس این نکات را تشریح

های فعال واقعی كه توسط توسعه معين نيروهای مولده خویش و مراوده متناسب با آن 

همان انسان ها مولدین مفاهيم، افکار و جز آن  شوند،می تا آخرین اشکالش مشروط

ها آگاهی هر گز نمی تواند چيزی جز هستی آگاه باشد و هستی انسان  خود هستند.

 موضوعات این گفتن با ماركس( است من از تأكيد)    «جریان واقعی زندگی آن هاست

های آن شالوده فهم علمی  خرابه بر تا سازدمی ویران را ها پردازی باژگونه تيره دنيای
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و واقعی حقيقت انسان، زندگی انسانی و راه درست رهائی بشر را بنا كند. ماحصل 

ت انسان ها نمی توان و نباید از خياالت، تصورات، حرفش این است كه برای شناخ

روایات یا افکار آن ها در باره خودشان عزیمت كرد. بالعکس باید از انسان های فعال 

واقعی آغاز نمود و تکامل بازتاب های ایدئولوژیك آنان بر اساس جریان واقعی زندگی 

گر ایدئولوژی و كل اشکال آن ها را نشان داد. اخالق، مذهب، متافيزیك و همه وجوه دی

آگاهی متناظر با آن ها به هيچ وجه پدیدارهای مستقلی نيستند، تاریخ و تکامل تاریخی 

مستقلی ندارند. این انسان های فعال درگير توليد و كار و روند كار هستند كه همراه با 

فکر توليد مادی و توسعه مراودات مادی و دنيای واقعی خویش، تفکر و محصوالت این ت

كند و در ادامه همين توضيحات می دهند. ماركس این ها را خاطرنشانمی را هم تغيير

كند بلکه زندگی است كه می این آگاهی نيست كه زندگی را تعيين» گوید می است كه

 «نمایدمی آگاهی را تعيين

اكبر گنجی با هيچ كدام این حرف ها و نظریات و پروسه های شناخت زندگی آدم ها 

چسبيده است. بر این « َو عَلََم آدَم االسماء كُلُها» الً كاری ندارد. او به آیه مقدس اص

عقيده است كه فرشتگان مقداری خاك را جمع كردند، خدا از روح خویش در دل این 

طين الذب دميد، خاك آدم شد و سپس همان خدا كه خالق دنيا و جامع جميع علوم 

ق خاكی دست ساخت خود آموخت!!! آیا راستی است كل دانش هایش را هم به مخلو

راستی قرار است در درون این منجالب دهشتبار خرافه، جهل و فریب و تزویر جائی 

برای فهم سخن ماركس پيرامون تقدم هستی اجتماعی انسان ها بر آگاهی آن ها باقی 

همين  ماند؟!! معلوم است كه نه! آیا این بدان معنی است كه گنجی حتی در زیر آوار

دنيای خرافه ها و جهل ها حق نقد ماركس را ندارد، قطعاً دارد، اما این حق مسلم 

دیگران هم هست كه عوامفریبی های وی را افشاء كنند و به همگان بگویند كه او هيچ 

كالمی از حرف های ماركس نمی داند. اصاًل ندیده كه سخن ماركس چيست و چيزی 

ز آن ندارد. او سخن ماركس را نقد نمی كند، فقط كند كه هيچ شناختی امی را نقد
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نفرت خویش را از طبقه كارگر، از آگاهان این طبقه و از ماركس به عنوان فرد آگاه و 

 دارد.می بيدار و فعال عملی اندیشمند این طبقه ابراز

ماركس بسيار درست و علمی و ماتریاليستی و رادیکال، هستی اجتماعی انسان ها را 

داند، آگاهی طبقه سرمایه دار و نمایندگان فکری این می نده آگاهی آن هاتعيين كن

طبقه از جمله همين آقای اكبر گنجی از هستی اجتماعی آن ها، از سرمایه و سرمایه 

خيزد. این می دار بودن و دولتمرد یا نماینده فکری و فرهنگی سرمایه بودن آن ها بر

ده كارگاه ارزش افزائی و سودآوری سرمایه آگاهی ساخته و پرداخته و ریخته گری ش

است، در خدمت بقای سرمایه داری است و بر روی هر چه انسانی و انسانيت است 

كشد تا نظام بردگی مزدی را حفظ كند، تا این نظام را بر ميلياردها برده می شمشير

فرهنگ، مزدی دنيا تحميل نماید. این آگاهی در قالب اقتصاد، سياست، فلسفه، مدنيت، 

اخالق، مذهب، ارزش های اجتماعی، سنت و همه چيز مدافع رابطه خرید و فروش 

 گوید كه آنان كار خویش را و نه نيروی كار خویش رامی نيروی كار است. به كارگران

گوید كه دولت موجود نهاد نماینده منافع عام همه طبقات است!!! و می فروشند!!!می

 گوید كه آنچه كارگران توليدمی بقه سرمایه دار نيست!!!دولت سرمایه داری یا دولت ط

گوید كه هر چه می گردد!!!می كنند به ثروت اجتماعی و به مایملك كل جامعه بدلمی

گوید كه پارلمان نماینده آراء آزاد همه می گردند!!!می كارگران بيشتر كار كنند، مرفه تر

 م پاسدار حقوق همه شهروندان است!!!گوید كه ساختار حقوقی حاكمی انسان هاست!!!

گوید كه تمامی افراد جامعه انسان های متساوی الحقوق هستند!!! این آگاهی از ملت می

راند!!! از دخالتگری آزاد آدم ها در تعيين سرنوشت خویش با می و منافع ملی سخن

زند!!!. این آگاهی در سرشت می رجوع به انتخابات و گزینش نمایندگان پارلمان حرف

خود از بيخ و بن آگاهی وارونه است، دروغ است، جهل است، خرافه است، شيادی است، 

كند تا پاسدار نظام می عوامفریبی است و تمامی این خصوصيات را در ذات خود حمل

سرمایه داری باشد. آیا اكبر گنجی و گنجی ها ظرفيت آن را دارند كه این حقيقت 
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اندازند، همه چيز را می دریابند، مطلقاً نه، زیرا كه با سر سرمایه به جهان نظر عریان را

بينند زیرا بنياد سرمایه داری بر وارونه سازی همه حقایق زندگی انسان ها می وارونه

استوار است. سرمایه اگر وارونه نبيند و نگوید حکم به سرنگونی و نابودی خود داده 

 است.

صات باال را دارد زیرا كه از هستی اجتماعی طبقه سرمایه دار و از آگاهی بورژوازی مشخ

خيزد. به آگاهی طبقه كارگر بپردازیم. بنمایه می بطن رابطه خرید و فروش نيروی كار بر

این آگاهی واكنش آگاه و طبقاتی كارگر به استثمار سرمایه داری، به فروشنده نيروی 

نسانی خویش، به انفصال از كار، به سقوط از كار بودن، به ساقط شدن از هستی آزاد ا

حق تعيين سرنوشت اجتماعی خود، به سرمایه شدن حاصل كار و توليد، به خود بيگانگی 

خویش در زیر سيطره رابطه توليد اضافه ارزش و به موجودیت سرمایه و نظام سرمایه 

مامی اهميت كشد و تمی داری است. این آگاهی دقيقاً از هستی اجتماعی كارگر شعله

كار ماركس هم این است كه در نقش یك كارگر بيدار و آگاه و انقالبی و متفکر، مشعل 

و « آگاهی چيزی سوای هستی آگاه نيست » همين آگاهی و پيکار را افروخته است. 

طبقه كارگر در كالبدشکافی ماركسی سرمایه، در آناتومی ماركسی جامعه سرمایه داری 

دشکافی ها به پراتيك پيکار است كه هستی آگاه خود را در مقابل و در ارتقاء این كالب

كند، سقف افکار و باورها و ایدئولوژی های حاكم را كه می موجودیت سرمایه به صف

اندیشه ها و اعتقادات و ایدئولوژی سرمایه و طبقه مسلط و نوع اكبر گنجی ها است در 

سازد، جنبش شورائی سراسری می شکافد، جنگ طبقه عليه طبقه را مشتعلمی هم

دهد و تا نابودی كامل سرمایه می آگاه و با دورنمای الغاء كار مزدی طبقه اش را سازمان

مایگی، جهل و پوسيدگی  تواند با جهانی بیمی رود. اكبر گنجی باز هممی داری پيش

هنوز كه هنوز است برخی » فکری شيپور كبر به دست گيرد و عربده سر دهد كه 

 هنوز كه هنوز كه كند اضافه و  « …آورندمی را عامل تعيين كننده به شمار” صاداقت“

 اجتماعی هستی كه نيست آگاهی» كه كنندمی تکرار را ماركس سخن این ای عده  است
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از كوزه همان «. » كند می سازد بلکه هستی اجتماعی است كه آگاهی را تعيينمی را

وری اسالمی اگر هم بخواهند جلد عوض كنند و افاضل جمه« برون تراود كه در اوست

نباشند « آخرین پيامبر و اولين دانشگاه» از قماش مطهری و مکارم و نویسنده كتاب 

 آزادی نهضت ولد و زاد های مذهبی –باالخره از اكبر گنجی، سروش یا جماعت ملی 

 دل فحر تا رفت نشانه ماركس سوی به را خود تنفر دشنه گنجی. روند نمی فراتر

 و براعت » وی پراكنی نفرت تمامی. برساند منزل به امانت بار و گوید باز را خویش

 كثيف حلقوم از است متمادی ساليان كه شومی نغمه دادن سر برای بودی «استهالل

كل حاكمان جهنم گند و خون و وحشت سرمایه داری و نمایندگان فکری و سياسی 

فای این نقش و انجام این رسالت باز هم احتياج به گردد. او برای ایمی این نظام خارج

دنيائی تهمت پراكنی عليه ماركس و كمونيست ها دارد. گنجی این بار، دیگر نياز به 

كند، در نهایت وقاحت می جعل هيچ جمله ای از ماركس هم نمی بيند، كار را راحت تر

بيند كه گویا ماركس می دهد!! او خوابمی سازد و به ماركس نسبتمی خودش چيزی را

گفته است، هر چه توده های كارگر فقيرتر، سيه روزتر، حقيرتر و ذليل تر شوند حتمًا 

گردند! پس بهترین كار این است كه در انتظار شدت هر چه فاجعه بارتر می انقالبی تر

استثمار و بی حقوقی و گرسنگی و فالكت توده های كارگر بنشينيم!!! تنها در این صورت 

ت كه خورشيد انقالب طلوع خواهد كرد!!! راستی راستی چه بی تمدن و بی فرهنگ اس

رود زمانی كه می و زبونند مدافعان نظام سرمایه داری و این بربریت آن ها تا كجا به اوج

بينند. در باره اینکه می هيچ چيز برای گفتن ندارند و افتراء و تهمت را تنها سالح خود

 شيو ذهن خود این خزعبالت را پيدا كرده است پائين تر اشارهاكبر گنجی در كجای آر

كنم اما تا جائی كه به ماركس و كمونيست ها مربوط است حرف آنان هميشه این می

بوده و این است كه شالوده هستی سرمایه داری بر استثمار و سالخی و بی حقوقی و 

نظام راهی سوای پيکار  فقر و فالكت توده های كارگر استوار است. كارگران در این

ندارند، این طبقه كارگر و آگاهان و فعاالن و ماركس های این طبقه نيستند كه مبارزه 
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و انقالب و نابودی سرمایه داری را به استثمار هر چه مهلك تر و گرسنگی و ذلت و 

فالكت هر چه فاجعه بارتر خود گره زده اند!!! این سرمایه داری است كه بنا به ماهيت 

كند. آن ها مجبورند كه مبارزه كنند می ود، الجرم همه این بالها را بر آن ها تحميلخ

و بجنگند و این جنگ را هم مطلقاً و بر خالف تهمت زشت و ناروا و كوردالنه اكبر 

گنجی اصالً به شدت ژرف تر سيه روزی خود موكول نکرده اند!!! آنان خواستار نابودی 

قی و ستم و جهل و خرافه و تبعيض جنسی و قومی و هر هر ميزان استثمار و بی حقو

نوع نابرابری اجتماعی، خواستار محو طبقات و دولت و جامعه طبقاتی هستند. آنان 

هميشه و با همه وجود آماده اند تا عليه هر شکل بروز هر نوع بی حقوقی جنگ كنند. 

حرفی است كه فقط  این حرف پوچ كه آنان منتظر انفجار فقرند تا انقالبی گردند!!!

 تهمت حتی و است اسالمی جمهوری توحش تبار از گنجی اكبر  زیبنده گنجی هاست.

ره و مزدوران این اك و عمله كه است هائی تهمت و افتراها همان نوع از دقيقاً  نيز او زدن

سازند. كارگران كمونيست و كمونيست های می رژیم عليه كمونيست ها و كارگران وارد

ا بر عکس افترائات زشت گنجی مطلقاً در انتظار ننشسته اند كه آتشفشان قهر كارگر دني

و سبعيت و جنایت و سفاكی سرمایه بر سر آنها خراب شود تا از این طریق خون 

انقالبيگری آن ها به جوش آید و راهی ميدان كارزار شوند!!! آنان چند قرن است كه 

ساخته اند. این سرمایه داری و طبقه  سرتاسر دنيا را ميدان جنگ خود عليه سرمایه

سرمایه دار و دولت های سرمایه داری و اكبر گنجی ها هستند كه هر نفس كشيدن 

بندند و برای در هم می اعتراضی و هر بارقه پيکار توده های كارگر جهان را به رگبار

ی اكبر یازند. اما راستی راستمی كوبيدن توان پيکار طبقاتی آنها به هر سبعيتی دست

كشد. پاسخ می گنجی این تهمت سياه نفرت بار را از كجا، از كدام زباله دانی بيرون

بسيار روشن است. او باید تهمتی ردیف كند و برای این كار به آرشيو پوسيده ذهن 

بيند كه در دیانت مبين اسالم و مکتب تشيع علوی وی می نماید.می خویش رجوع

بدون وجود، موهومی به نام امام زمان، ظهور خواهد  سخن از آن است كه روزی موجود
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كرد. گنجی معتقد به ظهور مهدی موعود است و او و همه همدینانش ظهور این موعود 

دانند. اكبر می دروغين را در گرو ماالمال شدن جهان از ظلم و بدبختی و سيه روزی

او به گاه جستجوی  گنجی همه این ترهات را در ضمير آگاه و ناآگاه خود نهان دارد.

كشد می تهمت عليه ماركس و كمونيست ها همين باور شوم دینی را از آرشيو مغز بيرون

كند. زهی وقاحت و زهی گستاخی در پشت سر نهادن هر می و یکراست نثار ماركس

 افترائات تمامی چيدن و كارها این همه از پس گنجی اكبر  مرز و محدوده وقاحت ها!!!

 و نهد زمين بر امانت بار تواندمی كه كندمی مشاهده وضعی در را خود هتاز ها تهمت و

 چند كه است چيزی همان رسالت محتوای. برساند مخاطبان گوش به را خود رسالت

كنند و از زمان فروپاشی می بون های نظام سرمایه داری آن را غوغاتری تمامی است قرن

« اردوگاه سوسياليسم» لی بسيار آشنای اردوگاه سرمایه داری دولتی با همان نام جع

این غوغا بسيار گوشخراش تر و بسيار تهوع آورتر شده است. اینکه گفتگوی طبقه كارگر 

 شيادی و ها دروغ همه  و جنبش كارگری و انقالبات كارگری از آغاز واهی بوده است!!!

 روایت اشيانهن بسيار پردازی وارونه. بودند دعوا این طرح الزم بنای سنگ گنجی های

 تعيين عدم خواب دیدن اجتماعی، فراساختارهای و توليد شيوه رابطه از ماركس

شدند  ردیف همه و همه!!! نيست آگاهی بر مقدم اجتماعی هستی اینکه اقتصاد، كنندگی

تا باالخره آنچه را كه حرف دل رئيس جمهور اوباما و دیوید كامرون و ساركوزی و 

ژاد و رفسنجانی و كل وحوش بورژوازی است بر زبان آید. خاتمی و موسوی و احمدی ن

اینکه باید از كارگران دنيا خواست تا برای رونق بيشتر بازار انباشت سرمایه و سودآوری 

همه چيز « گذار به دموكراسی» گوید كه می هر چه عظيم تر سرمایه ها تالش كنند. او

يان زمينی تر، ارزش افزائی هر چه است و طی این طریق نيازمند رونق اقتصادی یا به ب

 غول آساتر سرمایه هاست!!!

اگر به تجربه های فروپاشی نگریسته شود، فقر و تنگدستی و بيکاری نقش مهمی در » 

 آنها نداشته اند. برعکس، وقتی كشور یا جامعه ای وارد فرایند رشد سریع اقتصادی
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زاده خواهد شد. افراد به ” اتانقالب انتظار”شود،می شود، و وضع مردم كمی بهترمی

خواهند. رژیم استبدادی می بيشتر و بيشتر آورند قانع نخواهند شد ومی آنچه به دست

پاسخ ” انفجار مطالبات/تقاضاها/ انتظارات“در شرایط رشد اقتصادی باال هم نمی تواند به 

 ( در شرایط خوب اقتصادی، یا در(rising expectationدهد. توقعات فزاینده 

 وضعيتی كه پس از یك دوره طوالنی از رشد اقتصادی، دوره ای كوتاه از برگشت ظهور

 «.كند، موجب انقالب است می

گنجی فقط در طرح افتراء به ماركس نيست كه زمين و زمان را از هذیان و پریشان 

سازد، او در بيان خواسته های خویش نيز هيچ دو جمله یا حتی دو می گوئی و دروغ پر

 ه ای را مربوط و منسجم بيان نمی كند. اصالً خودش هم هيچ نمی فهمد كه چهكلم

گوید. عاشق سينه چاك رونق انباشت سرمایه است و این كار را مایه رفاه و آسایش می

بيند!!! در همين گذر ماركس را می و حصول انتظارات و استقرار پایه های دموكراسی

گرسنگی و فالكت بيشتر كارگران است تا انقالبی  كند كه خواستار فقر ومی تهمت باران

كند كه تحریم های می شوند و باالخره ار سران كاخ سفيد و اتحادیه اروپا خواهش

اقتصادی جمهوری اسالمی را لغو نمایند تا رونق اقتصادی دست دهد و گذار به 

ب و تواند برای این حرف ها سر و ته و حسامی دموكراسی ممکن گردد!!! چه كسی

كتابی دست و پا نماید معلوم نيست!!! گنجی نمی فهمد كه هر بند رونق انباشت و 

ميليون نفوس  50سودآوری سرمایه ها در گرو تشدید فاجعه بارتر و مرگ آورتر استثمار 

توده های كارگر ایران است. او قدرت فهم این را ندارد كه توليد ناخالص دنيا در فاصله 

تریليون دالر رسيده است  71تریليون دالر به حدود  11رقم  از 2009تا  1979ميان 

اما در عرض همين سی سال ميزان بيکاری از دویست ميليون به حدود یك ميليارد نفر 

فوران كرده است. او قادر به فهم این واقعيت نيست كه در همين فاصله زمانی كارگران 

ده اند اما ابعاد فقر و گرسنگی و بی دنيا هر سال معادل دو تریليون دالر بيشتر توليد كر

آبی و بی بهداشتی و بی مسکنی و مرگ و مير آنان چند برابر باالتر رفته است. پس 
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رونق بيشتر اقتصادی و انباشت غول آساتر سرمایه برای كارگران نه رفاه كه فقط فقر و 

 جیآورد و این همان چيزی است كه گنمی گرسنگی انبوه تر و بيکاری نجومی تر

كند كه می خواهد اما او سخت هيستریك، مصروع و دیوانه وار ماركس را افتراء بارانمی

گویا او دلباخته فقر كارگران است تا انقالبی شوند و با این كارش سد راه گذار به 

دموكراسی شده است!!! گنجی توسعه و رونق اقتصادی سرمایه داری را ميثاق گذار به 

خواهد تا خواستار رونق انباشت باشند. كاری كه می از همگان بيند!!! ومی دموكراسی

شود و او آن را مایه می فقط به بهای گرسنگی و فالكت سهمگين تر كارگران مقدور

كند كه می بيند!! از اوباما و كامرون خواهشمی رفاه و آسایش و ضامن آزادی آن ها

بندد كه می ند و به ماركس تهمتتحریم ها را از سر اقتصاد سرمایه داری ایران بردار

رسد كه از اوباما و ساركوزی و می داند!!! و باالخره چنين به نظرمی شرط انقالب را فقر

خواهد كه این می جهان سرمایه داری حاكمانكامرون و مركل و سازمان ملل و تمامی 

سفت قدر به حرف ماركس گوش ندهند!!! بندهای تحریم اقتصادی جمهوری اسالمی را 

و سفت تر نکنند، از ماركسيست بودن و قبول نظرات ماركس دست بردارند!!! و راه 

دموكراسی شدن ایران و دموكراتيزه كردن جمهوری اسالمی را در فقير كردن مردم 

ميهن وی دنبال ننمایند!!! شعور بورژوازی در سرشت خود وارونه و ماالمال از تناقض 

. بورژوازی همه چيز را باژگونه و متناقض و مرتجعانه بافی و از بيخ و بن ارتجاعی است

می بافد، وای به وقتی كه این بورژوا یا نماینده بورژوازی اكبر گنجی و دست می به هم

 پرورد جمهوری اسالمی سرمایه داری باشد!
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 2012مارس                      چرا كارگران ايران متشکل نشده اند؟

 

«. آن سوی پل نيز دریاست»مق فاجعه بيشتر از اینها است. سؤال مهمی است اما ع

همين كه معضل متشکل نشدن را خاص كارگران ایران یا كارگران این و آن جامعه 

سؤال مهم است و اگر  .مشابه تلقی كنيم، خود گواه غوطه وری در بحر فاجعه است

ه اینکه كارگران بناست پاسخ گيرد باید با پرسش های مهم دیگری همراه شود. از جمل

كجای دنيا یا كدام جامعه واقعاً متشکل هستند كه كارگران ایران نيستند؟!! پرسشی كه 

به طور معمول از سوی رویکردهای مختلف درون و بيرون طبقه كارگر جهانی پاسخ 

گيرد. شخصاً پاسخم این است كه كارگران هيچ كجای می های متفاوت و گاه متضاد

متشکل نبوده اند  در مقابل سرمایه دارییك قرن اخير و نيم اخير دنيا در تمامی طول 

و االن بيش از هميشه متشتت و نامتشکلند. احزاب، گروهها و محافل دارای اسم و رسم 

اندیشند. پس الزم است پيش از هر چيز می خالف این را« كمونيسم»كارگری، چپ یا 

 سازیم.  تکليف خود را با روایت متشکل بودن و نبودن مشخص

معنی سازمانيابی برای كارگر معماری پاتوقی در باتالق گند وخون سرمایه داری نيست 

تا از درون آن با مالکان مرداب برای قبول منجالب نشينی جاویدان پيمان بندد و از 

ورای این پيمان چند و چون تباهی، فرسودن و نابود شدن خود را به رایزنی بنشيند! 

طبقاتی و شناخت از مصالح زندگی همزنجيرانش، متشکل شدن را كارگر دارای شعور 

آویختن به این یا آن نهاد قدرت باالی سر خود نيز تفسير نمی كند! تمامی آنچه در 

طول دهه های اخير زیر نام تشکل كارگری وجود داشته یا دارد، فقط یکی از این دو 

تسليم استراتژیك به نظام  نوع بوده است. یا ساز و كار سقوط طبقه كارگر در ورطه

بردگی مزدی بوده اند و یا نقش نهادهای ماوراء توده های كارگر برای سوء استفاده از 

 قدرت آنان در جایگزینی شکلی از برنامه ریزی سرمایه داری با شکلی دیگر را بازی

كرده اند. اطالق نام تشکل طبقه كارگر بر این كارافزارهای خاكسپاری قدرت ضد می
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مایه داری طبقه كارگر، فقط نوعی باژگونه پردازی و تحریف واقعيت متشکل شدن سر

 جنبش كارگری است. 

برای فهم معنای سازمانيابی طبقه كارگر درست آن است كه به شيوه توليد سرمایه 

كنند رجوع می داری و به شرائطی كه توده های كارگر زندگی خود را در آن بازتوليد

لحظه ای خود را در چهاردیواری یك فرض اساساً محال قرار دهيم و كنيم. بيائيد برای 

این گونه تصور كنيم كه گویا نظام سرمایه داری از ظرفيت الزم برای پاسخ به حداقل 

نيازهای معيشتی و رفاهی، آزادی ها و حقوق اجتماعی انسان ها برخوردار است!! گویا 

با آغوش باز و بدون درد سر، اما بعد از پاسخ به چنين احتياجاتی را ولو نه راحت، نه 

گردد و از می همه جنگ و دعواها و توسل به تمامی مکانيسم های فشار، نهایتًا پذیرا

آید!! اگر سرمایه داری در عالم واقع چنين بود و چنين گنجایشی می عهده تضمينش بر

د سال اخير، داشت!! آنگاه هر دو شکل موسوم به سازمانيابی كارگری رایج در طول ص

 بودند !!می نهادهای سندیکائی و تحزب باالی سر كارگران، مشروع  و موجه

اما معضل همين جاست. همه كسانی كه این دو نوع سازمانيابی را آیينه متشکل شدن 

 دانند، آگاهانه یا ناآگاهانه به دفاع از انسانی بودن نظام سرمایه داری برمی طبقه كارگر

برای جمعيت عظيمی از آدم ها مسلماً به سادگی قابل قبول نيست.  خيزند. این حرفمی

تاریخ شاهد مبارزات، فداكاری ها و جانبازی های بسيار پرشور انسان هائی بوده است 

كه از سر اخالص به این نوع تشکل ها آویخته اند اما برای لحظه ای هم در غيرانسانی 

اند. ماجرا قابل تعمق است و این  بودن نظام بردگی مزدی احساس تردید نمی كرده

اگر باطن پدیده » تعمق برای هر كارگری حياتی است. این سخن ماركس مهم است كه 

انسانی پنداشتن و نپنداشتن  .«شدمی ها عين ظاهر آن ها بود، آنگاه علم چيز غيرالزمی

الینفك  سرمایه داری در همان حال كه مقوله ای اساساً طبقاتی است اما آگاهی نيز جزء

نوع نگاه و پندار طبقاتی افراد است. گروهها و جمعيت های زیادی با تفتيدگی و شور، 

در باره بشرستيزی، انحطاط و ضرورت سرنگونی قهرآميز سرمایه داری سخن گفته اند، 
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كرده می حتی برای تحقق این هدف تن به جانفشانی داده اند، در حالی كه آنچه دنبال

مایه داری و الجرم مناسباتی ضدانسانی بوده است. اساساً پدیده های اند نيز نهایتًا سر

متضاد غيرقابل اجماع نيستند و در رابطه با بحث مشخص ما، هر مدعی ضدیت با بردگی 

مزدی لزوماً خواستار امحاء سرمایه داری نيست یا در موقعيت انکار اصالح پذیری این 

دانيم كه به طور واقعی چنين است، آنگاه این نظام قرار ندارد. اگر این نکات را درست ب

مسأله كه خيلی ها تفتان و پرخروش خود را مخالف سرمایه داری بدانند، از ضرورت 

سرنگونی آن سخن رانند و در همان حال ظرف پيکار كارگران برای مبارزه با این نظام 

ستجو كنند، نباید یا امحاء آن را در اتحادیه ها و حزب سازی ماوراء توده های كارگر ج

تواند بيرون آید نه بهت از می مایه شگفتی گردد. آنچه از دل این معادالت یا نامعادالت

تعارض ميان الگوهای سازمانيابی این گروهها با تلقی آنها از انسان ستيز بودن سرمایه 

 داری، كه روایت باژگونه، غيرواقعی و غيرماركسی این جماعت از سرمایه و نظام بردگی

مزدی است. آوردن این نکات الزم بود تا در فضای روشن تری به بررسی موضوعی 

برای حث بدان اشاره شد. این مسأله كه پردازیم كه باالتر به عنوان یك محور مهم ب

داشتن تصویر روشنی از نقش و موضوعيت متشکل شدن طبقه كارگر باید به رابطه 

 ان در آن نيروی كار خود را بازتوليدخرید و فروش نيروی كار و شرائطی كه كارگر

كنند، رجوع نمود. اگر چنين كنيم با دنيائی از پدیده ها، روابط و اسرار تو در توی، می

گردیم كه از ميان آنها اشاره بسيار اجمالی به چند نکته راهگشای این بحث می مواجه

 است.  

از كار خود است. این بنمایه  . سرمایه، رابطه انفصال كارگر و تعميق نامحدود جدائی او1

كند به سرمایه تبدیل گردد. زندگی می وجود سرمایه داری است كه هر چه كارگر كار

شود كه در خدمت توليد سرمایه باشد و آنچه زیر نام بهای می او به این دليل بازتوليد

رد و گيمی گردد، اوالً جواز مشروعيت خود را از نياز سرمایهمی نيروی كارش پرداخت

ثانيًا ميزان، چگونگی و همه چيزش تابعی از همين نياز است. كارگر موجودی است كه 
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برای زنده  در محکمه سرمایه مطلقاً از هيچ حقی حتی حق ابتدائی خورد و خوراك

جواز خورد و خوراك و پوشاك و سرپناهش را حق انسانی وی بودن برخوردار نيست. 

احتياج سرمایه به مصرف نيروی كارش و نقشی كه به زیستن تعيين نمی كند، بالعکس 

گردد!! هستی اجتماعی كارگر می این نيرو در توليد سرمایه و سود دارد مجوز این حق

با فروشنده نيروی كار بودن رقم خورده است و او به اعتبار همين موقعيت، موجودی از 

كل تار و پود هستی  لوب الحقوق است. كسی كه كاالئی زیر نام نيروی كارسهمه لحاظ م

اوست، با فروش یا واگذاری این كاال، هر نوع حق دخالت در چگونگی مصرف یا سرنوشت 

شود و می دهد. در همين راستا هيچمی این تنها مایملك را نيز به طور كامل از دست

 گردد. می از هر حقی ساقط

است. این رابطه  . جامعه سرمایه داری ساختار اجتماعی مبتنی بر رابطه كار مزدی2

است كه در پروسه انکشاف و بازگستری خود به صورت افکار، قوانين، حقوق، فرهنگ، 

كند. كل این می سياست، عادات و ارزش های اجتماعی ابراز موجودیت ،اخالق، باورها

نهادها، روابط و قراردادها، فرارسته های سرمایه اند و در سرشت خود پاسخگوی نيازها 

سدار پروسه توليد اضافه ارزش هستند. سرمایه یك رابطه اجتماعی است و یا عوامل پا

طبقه سرمایه دار به عنوان سرمایه شخصيت یافته عوامل و فرارسته های مذكور را 

كند، در همان حال كه با می متناسب با پویه بازتوليد و خودگستری سرمایه معماری

ان صوابدیدها و مصالح مشترك زندگی باژگونه نمائی سحرآلودی تك تك آنها را به عنو

نماید. به این ترتيب جامعه موجود اوالً مفصلبندی می همه آحاد انسان ها جنجال

وجودش را بر شالوده سقوط نامحدود توده های كارگر از هر شکل و هر ميزان حقوق 

ار كل انسانی بنياد كرده است و ثانيًا اساس این مفصلبندی را بر القاء باژگونه تمام عي

واقعيت های حيات اجتماعی انسانها استوار ساخته است. نظام بردگی مزدی شاكله 

ارگانيك این داده هاست. جهنمی كه پيه سوز وجودش با خونمایه وجود توده های 

 داند ناحقی عليه كارگران است، هر چه را آزادیمی سوزد. هر آنچه را حقمی كارگر
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دهای بردگی آنهاست، همه آنچه را ارزشهای انسانی خواند، رویه ای برای تحکيم بنمی

راند می كند، ساز و كار بی ارزش سازی انسان است. وقتی از رشد سخنمی اعالم

كند، قوانين و قرارهایش زنجير آهنينی برای جاودانه می فرسودگی كارگر را برنامه ریزی

ق مطلق است. هر لوب الحسكردن اسارت بردگان مزدی است. طبقه كارگر در اینجا م

گيرد، هر چه عظيم می كند، عميق تر از كار و محصول كار خود فاصلهمی چه بيشتر كار

فرساید و همزمان ابعاد قدرت سرمایه را می نماید، فاجعه بارتر خود رامی تر توليد

 دهد. می سهمگين تر افزایش

برای كارگر باقی  . با همه این ها، در قعر همين جهنم تباهی و توحش هنوز یك چيز3

باشد و كارگر از این شانس برخوردار است كه می است. سرمایه محتاج نيروی كار وی

همين نياز سرمایه را تبدیل به توفنده ترین و نيرومندترین سنگرها عليه هستی سرمایه 

سازد. راز سر به مهر تاریخ در همين جا قرار دارد. در باره این تنها سالح و سنگر باید 

ی بيشتر تعمق كرد. توليد سرمایه داری تاریخاً و در هر جامعه مجزا با عبور از مرحله خيل

انباشت بدوی به تدریج چوب دستی های خود یا آنچه را كه ساز و كارهای راه افتادنش 

در فضای استيالی مناسبات اقتصادی و اجتماعی پيشين بوده است، كنار نهاده است. 

به كار برده است اما بر خالف پاره ای تفسيرها مراد وی این اصطالحی است كه ماركس 

زی یا حتی كاستن از اهميت كاربرد ضروری آنها ااز كنار گذاشتن این كارافزارها، دوراند

در شرائط الزم نيست. توليد ارزش اضافی مطلق یکی از این چوبدستی هاست كه سرمایه 

ثر روی شکل نسبی ارزش اضافی به محض ایستادن روی پای خود آن را با  تمركز حداك

جایگزین ساخته است. سرمایه حتی حالت اول را در همين لحظه فعلی در چهارگوشه 

گيرد. اما آنچه خصلت نمای روند كار سرمایه است می جهان در وسيع ترین ابعاد به كار

نه اولی كه اتکاء جامع و تکاپوی انفجارآميز برای توسعه بی مهار دومی است. تاریخ 

رمایه داری تاریخ متحول ساختن بی امان پروسه كار با هدف افزایش بارآوری كار س

اجتماعی و به كاراندازی باالترین مقدارسرمایه ثابت توسط كمترین ميزان نيروی كار 
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است. سرمایه در این گذر تا جائی پيش تاخته است كه اگر همه چند قرن حيات این 

نيم قرن اخير خيره شویم بازهم شاهد ارتقاء بارآوری شيوه توليد را كنار نهيم و فقط به 

ها، در مقياس صدها و گاه هزاران برابر، در بسياری از حوزه ها هستيم. یك معنای این 

روند آن است كه سرمایه داری تاریخاً نياز خود را به نيروی كار كاهش داده است. این 

عکوس است. اگر سرمایه ثابتی امر به طور نسبی صحت دارد اما به شکل مطلق عميقاً م

برابر شدن  10كارگر به چرخش در آید، در صورت  100معادل یك ميليون دالر توسط 

كارگر نياز نخواهد داشت زیرا با تحول پروسه كار و افزایش درجه بارآوری،  1000قطعاً به 

ر، مسلماً دهد اما سرمایه اخير برای ورود به چرخه كامی نياز خود به نيروی كار را كاهش

كارگر نياز دارد. نتيجه حاصل این فرایند آن است كه بر خالف  100بسيار بيشتر از 

برخی نظریات، نياز مطلق سرمایه جهانی به كارگر دچار كاهش نيست. فراموش نشود 

كه این حکم در تمامی مقاطع دورپيمائی سرمایه و همه بخشهای مختلف سرمایه جهانی 

بطه با سرمایه به مفهوم عام و مقياس بين المللی آن یقيناً صدق نمی كند، اما در را

چنين است. ممکن است شمار كارگران در حلقه خاص توليد، در حوزه های مجهز به 

پيشرفته ترین تکنولوژیها حتی به طور مطلق كاهش یابد ولی در همين حوزه ها نياز 

 فزایش خواهد یافت. به نيروی كار در حلقه های دیگر دورچرخی به احتمال زیاد ا

هدف از پيش كشيدن این نکات حاشيه روی نيست. منظور مشخصی در ميان است. 

گردد، سرمایه حاصل استثمار نيروی می ارزش اضافی صرفًا از جزء متغير سرمایه ناشی

كار است و تحول پروسه كار سرمایه داری حتی در توالی انفجارآميز بی وقفه خود باز 

كارگر به عنوان نيروئی كه هرگاه آماده شود، تدارك بيند و آگاهانه هم، در نقش طبقه 

تواند طومار هستی سرمایه را در هم پيچد، كمترین خللی وارد نمی سازد. می اراده كند

نکته دیگری نيز در همين جا نيازمند بازگوئی است. اجبار قهری و گریزناپذیر پروسه 

تقاء مستمر بارآوری كار اجتماعی، فشار بر طبقه بازتوليد سرمایه به تحول پویه كار و ار

برد. با افزایش افراطی تركيب می كارگر را در ابعادی عظيم و در اشکالی متنوع باال
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ارگانيك در بخش های هر چه بيشتری از سرمایه جهانی، در همان حال كه نرخ استثمار 

ليت افت نرخ سودها كند، خطر فعمی كارگران حوزه بازتوليد این بخش سرمایه طغيان

گردد. بحران ها سریع تر، كوبنده تر و مهارناپذیرتر شریان حيات می عميق تر و مداوم تر

دهند. توليد افراطی سرمایه، اشباع بازارهای داخلی از سرمایه های می سرمایه را فشار

 توليد شده، انسداد مجاری انباشت در این حوزه ها و وقوع متوالی بحران های كوبنده

دهند. می همگی با هم و همگن، سرمایه ها را به جستجوی قلمروهای نوین انباشت سوق

رویکردی كه ذاتی سرمایه بوده و از قرن هجدهم، آن را به تشکيل بازاری سراسری و 

بين المللی سوق داده است. سرمایه در همه جا، در اقصی نقاط گيتی بساط پيش ریز 

ارضای نياز درون زاد خود به توسعه و خودگستری،  پهن كرده است تا در این گذر ضمن

راه چاره ای برای چالش موج سركش طغيان تركيب ارگانيك و وقوع مداوم تر و 

سركوبگرتر بحران ها پيدا كند. سرمایه در این راستا عظيم ترین بخش بشریت را به 

د زده است. مثابه بردگان مزدی به هم زنجير كرده است، سرنوشت آن ها را به هم پيون

هر دینار دستمزد افزون تر بخشی از آنها را به فشار سهمگين تر بر بخشی دیگر منوط 

ساخته است و در همين راستا هر مقدار بهبود در زندگی كل آن ها را به مبارزه سراسری 

و متحد تمامی آن ها موكول نموده است. تشدید و تعميق و توسعه بدون هيچ مرز و 

بقه كارگر بين المللی جزء الیتجزائی از همين روند است. در عمق محدوده و مستمر ط

همين پویه است كه سرمایه با هدف چالش افت نرخ سودها و سركشی بی امان بحران 

ها، لحظه به لحظه راهکارهای جدیدتر تعرض عليه زندگی توده های كارگر را كشف و 

يت خود را برای تشدید هر كند و همزمان تمامی چوبدستی های دوران طفولمی اعمال

 دهد. می چه بيشتر این تهاجمات مورد استفاده حداكثر قرار

موضوع گفتگو، ورود به دائره تشریح سرمایه داری، بررسی ساز و كارهای ارزش افزائی 

سرمایه یا صور تکامل یافته این كارافزارها در شرائط كنونی نيست. به چند نکته معدود، 

و دست و پا شکسته اشاره شد تا مقدمه الزم برای پرداختن به به گونه ای شتابزده 
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سخن اصلی را داشته باشيم. هسته كالم این است كه تشکل كارگری اگر بناست ظرف 

مقابله طبقه كارگر با سرمایه و مبارزه توده های كارگر عليه استثمار و مصيبت های 

الجرم باید به وجوه مختلف مستمراً در حال توليد و تشدید نظام بردگی مزدی باشد، 

آورد و می تصادم طبقه كارگر با سرمایه، به آنچه كه توليد سرمایه داری به سر كارگران

به اجبار توده بردگان مزدی در چالش این استثمار و مصيبت ها پاسخ گوید. اگر پيش 

ه شرط كار را این قرار دهيم و موقعيت كارگران در جامعه سرمایه داری را آنچنان ك

واقعاً هست بنگریم آنگاه ظرف سازمانيابی طبقاتی آن ها را حتی در پائين تر سطح به 

 داشتن ویژگی های اساسی زیر مشروط خواهيم نمود.

. اساس كارش نه سازش با سرمایه داران و سرمایه، نه قبول رابطه خرید و فروش 1

آرایش برای زندگی  نيروی كار به عنوان یك رابطه حائز معيارهای زیست بشری و قابل

انسانی كه تعرض مدام و مقدور به موقعيت روز سرمایه داری و افزایش روتين و مستمر 

توان این تعرض در همه شرائط باشد. این یك مشخصه ترجيحی برای تشکل كارگری 

نيست. واكنش ضروری و حياتی طبقه كارگر به تهاجم جوئی مهارناپذیر هار و سركش 

واكنشی كه الجرم باید در سازمانيابی كارگران متجلی گردد. درونی سرمایه است. 

سرمایه در هستی خود یك رابطه متناظر بر امکان اجماع مسالمت آميز فروشنده نيروی 

گردند كه می سازند وارد مراوداتیمی كار و سرمایه دار نيست. دو قطبی كه این رابطه را

هی، خودگستری، تهاجم، تعرض، در همان نقطه ظهور مركز ثقل رشد، افزایش، فرب

قدرت مداری و حکومت ساالری یکی و فرسایش، كاهش، آب رفتن، تضعيف، فروماندگی 

و فرودستی دیگری است. اجماع این دو قطب نه كانون گردائی عناصر دارای اشتراك 

كه بالعکس ميدان جنگ دو نيروی متخاصم غيرقابل آشتی طبقاتی با هم است. هر نوع 

توده های كارگر كه این مؤلفه را نادیده انگارد نه ظرفی برای مبارزه كارگران  سازمانيابی

كه فقط نوعی دكه داللی برای رفع خطر این مبارزه از سر بورژوازی و نظام سرمایه داری 

است. تأكيد روی این فاكتور مترادف با حذف یا تحریم تاكتيك گفتگو با صاحبان سرمایه 
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تشکل كارگری نيست. آشتی ناپذیرترین نيروها نيز در دو  یا دولت آن ها از سوی یك

 شوند. گاه آتش بسمی سوی جبهه یك جنگ، برای برخی موضوعات وارد گفتگو

كنند. سخن از نفی اینها می دهند و گاه حتی پای قراردادهای آشتی موقت را امضاءمی

ميان خود و نيست. بحث این است كه كارگران متشکل نمی شوند تا منافع مشتركی 

سرمایه داران یا نظام بردگی مزدی جعل نمایند و این منافع مجعول را محور صلح و 

دهند تا هر می صفا با هم و تعطيل مبارزه طبقاتی كنند. آن ها جنبش خود را سازمان

 چه در توان دارند برای جنگ عليه سرمایه و نظام سرمایه داری به كار گيرند.       

هر چه وسيع تر قوای پيکار كارگران عليه سرمایه داری باشد. این نيز . ميدان تمركز 2

یك اتوپی نيست. اجبار دفاع از زندگی است و تشکل كارگری باید آن را تضمين نماید. 

سرمایه رابطه زایش عظيم ترین قدرت ها برای سرمایه داران است. قدرت مالکيت، 

ين سرنوشت كار و توليد و محصول اری، سركوب، تعيذحاكميت، برنامه ریزی، قانونگ

كار طبقه كارگر، جنگ افروزی، یکه تازی و تمامی اشکال دیگر اقتدار كه اعمال هر 

كدام آن ها در حکم بستن مقاوم ترین سدها بر سر راه اعتراض توده های كارگر است. 

رو وقتی كه سرمایه چنين است هدف استثمارشوندگان كارگر نيز باالجبار باید تدارك ني

برای مقابله با اعمال این قدرت ها باشد. مبارزه ميان كارگران و سرمایه داران اساساً یك 

جدال حقوقی ميان این و آن فروشنده نيروی كار با مالکان كارگاههای محل استثمار 

نيست. در اینجا سخن از مبارزه طبقاتی یا مبارزه طبقه ای عليه طبقه دیگر است. بحث 

ی است. این جنبش است كه باید متشکل شود و تشکل كارگری بر سر جنبش كارگر

 باید ظرف تمركز قدرت ضد سرمایه داری نيروهای این جنبش باشد. 

. موفقيت هر اعتراض توده های كارگر حتی برای حداقل بهبود با دوام وضع زندگی 3

رمایه آن ها در گرو درهمرفتگی ارگانيك و اندرونی این اعتراض عليه اساس موجودیت س

داری است و تشکل كارگری باید این آميختگی را تا سطح یك شاخص هویتی خود 

ارتقاء دهد. مبارزه برای دستمزد بيشتر یا امکانات رفاهی افزونتر بدون اینکه با جنب و 
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جوش در حال توسعه طبقه كارگر برای عبور از سرمایه داری پشتيبانی گردد، ممکن 

موقتی به بار آرد اما این نتایج اوالً از دست رفتنی  است در دل شرائطی خاص نتایجی

است و ثانيًا دائره شمول آن در بهترین حالت به بخش بسيار ناچيزی از طبقه كارگر 

ماند. بورژوازی در سطح وسيع و در رابطه با كل یا حتی شمار می بين المللی محدود

زند كه موقعيت می قابل توجه كارگران جهان فقط در صورتی دست به عقب نشينی

نظام بردگی مزدی را در معرض خطر بيند. با توده های كارگری مواجه باشد كه به طور 

مدام چرخه توليد سود را دچار اخالل كنند، نظم سرمایه را بر هم ریزند، قدرت حی و 

حاضر خود را عليه سرمایه داری اعمال نمایند، با توسل به این راهبردها و اتخاذ این 

ها مطالبات عاجل خود را بر طبقه سرمایه دار تحميل كنند و درست در متن راهکار

همين پيکار، خود را برای برچيدن بساط بردگی مزدی و برنامه ریزی جامعه آتی آماده 

سازند. اگر كارگران چنين نکنند هر دینار افزایش دستمزد آنان در نقطه ای از دنيا با 

در نقطه ای دیگر جبران خواهد شد. مالکان سرمایه تشدید فشار استثمار همزنجيرانشان 

و حاكمان نظام سرمایه داری همواره در ترصد این كارند و تشکل طبقاتی كارگران برای 

مقابله با این رویکرد سرمایه چاره ای ندارد جز اینکه جنگ روزمره برای بهبود شرائط 

امحاء رابطه خرید و فروش  كار و زندگی كارگران را با جهتگيری شفاف جنبش آنان برای

 نيروی كار به هم بياویزد.   

. سازمانيابی شورائی تنها طریق متشکل نمودن قدرت توده های كارگر در مقابل 4

سرمایه داران و عليه سرمایه داری است. در اینجا نيز سخن از گزینه بهتر در كار متشکل 

ه ها و احزاب نهایتاً نهادهای شدن نيست. هر دو شکل رایج سازماندهی كارگران، اتحادی

انفصال طبقه كارگر از پروسه واقعی اعمال قدرت طبقاتی خود هستند. ساختار و مبانی 

كار این تشکلها متناظر با نوع نگاه بورژوازی به تقسيم كار اجتماعی ميان انسانهاست. 

د و قيم دهنمی شوند، افرادی را در باالی سرشان قرارمی در هر دو شکل كارگران جمع

كنند. همزمان خودشان به موقعيت مشتی پياده نظام فرمانبردار، سياست پذیر می خود
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 نمایند. عده ای نيز بر اریکه دانشوری، سياستگذاری و تصميم گيریمی و آلت فعل تنزل

نشينند. آنچه قرار است تشکل كارگری و ظرف مبارزه كارگران باشد، نقش ماكت می

نماید و از لحاظ سركوب توان تأثيرگذاری ها، می ری را احرازكوچك جامعه سرمایه دا

آزاد در سياست ها و انفصال افراد از  دخالتگری بستن راههای رشد آزاد و خالق آدم

كند. می كند كه نظام بردگی مزدیمی گذاری ها و برنامه ریزی ها، با كارگران همان

ضد كار مزدی به مسأله سازمانيابی در این تشکلها آنچه اساس نگاه كمونيسم ماركسی و 

كارگری است یعنی هموارسازی راه بلوغ طبقاتی و كمونيستی همه آحاد انسانها در 

پراتيك كارزار واقعی ضد سرمایه داری و احراز آمادگی برای جامعه ساالری شورائی 

ی شود، راههای بالندگی، بلوغ و تدارك واقعمی سوسياليستی به بدترین شکلی تيرباران

گردد. شوراهای ضد سرمایه داری می توده های كارگر برای استيفا و ایفای این نقش سد

كنند. آنها ميدان مشق قدرت، مركز عروج و ارتقاء شعور، جای می عکس این را عمل

گسترش پراتيك شناخت و كانون اعمال قدرت متحد و آگاه و استوار همه آحاد كارگران 

ام حزب و ن است كه الگوهای موجود تشکل كارگری زیر نعليه سرمایه اند. واقعيت ای

یگر برای رفع خطر سازمانيابی ضد سرمایه داری طبقه كارگر اتحادیه، وجوه مکمل همد

این الگوهای خاكسپاری جنبش ضد كار « چپ» از سر نظام سرمایه داری هستند. 

محتوای  مزدی را با بند و تبصره های خاصی هر چه بيشتر كامل كرده است. عمق

كالمش با كارگران این است كه: در اتحادیه ها متشکل شوند و تا زمانی كه سرمایه زیر 

فشار تناقضات ذاتی خود به باتالق بحران نغلطيده است، به استثمار تن دهند. در همان 

حال به احزاب آویزند تا چنانچه با مسالمت جوئی و تحمل فشار استثمار نتوانستند 

داری را پاسخگو باشند، در پشت سر حزب، شکل موجود نظام بردگی  جاودانگی سرمایه

مزدی را با شکل دیگری از آن جایگزین كنند. چپ به این حد نيز بسنده ننموده است. 

برای اینکه هر شکل واقعی تشکل شورائی ضد كار مزدی از جلو چشم طبقه كارگر به 

ای حلق آویزی قدرت خود كند كه كارگران نهادهمی طور كامل پاك شود درخواست
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به حزب برای جایگزینی باال را شورا نام نهند!! تشکل كارگران اگر بخواهد ظرف واقعی 

مبارزه آنها باشد، باید شورائی و ضد سرمایه داری عمل كند و همه وارونه پردازی های 

 باال را از سر راه خود جاروب نماید.  

مزدی در همه عرصه های حيات . جنبش كارگری صدای اعتراض توده بردگان 5

اجتماعی است. معضل زندگی كارگر فقط كمی بهای نيروی كار نيست. او از همه چيز 

فرساید و به همه چيزش می كشد، زیر فشار همه چيزشمی نظام سرمایه داری رنج

معترض است. هر چه آگاه تر باشد عمق اعتراض وی افزون تر و شعله های خشم وی 

ود. قانون سرمایه زنجير بردگی كارگر است. دولت نهاد اعمال نظم سركش تر خواهد ب

سياسی و توليدی رابطه خرید و فروش نيروی كار بر طبقه كارگر است. افکار، اعتقادات 

و فرهنگ سرمایه باتالق تباهی، توهم و سد راه شکوفائی و رشد این طبقه است. رابطه 

ی، آوارگی تبعيضات رقت بار جنسی و سرمایه زادگاه فقر، فالكت، گرسنگی، بی مسکن

باشد. دیکتاتوری، می نژادی و قومی، كودك آزاری و همه فاجعه های انسانی دیگر

خفقان، كشتار آزادی ها و حقوق اوليه كارگران امر ذاتی سرمایه داری است. طبقه كارگر 

قوقی ها مجبور است كه همراه مبارزه با استثمار، عليه همه این آزادی كشی ها و بی ح

نيز مبارزه نماید. سازمانيابی توده های كارگر باید ظرف همپيوندی پيکار طبقه كارگر 

در كليه این عرصه های زندگی اجتماعی و ستاد تمركز قوای طبقه كارگر برای جنگيدن 

در همه این ميدان ها باشد. جدا كردن این حوزه ها از همدیگر متضمن سالخی جنبش 

ازی است. وسيله ای برای تبدیل هر قلمرو اعتراض به دكه ای كارگری به نفع بورژو

خفت بار برای چانه زنی با سرمایه داران یا دولت بورژوازی است. با این جداسازی ها 

دهد. زیرا معنایش این است كه می كل جنبش بنمایه ضد كار مزدی خود را از دست

وجود سرمایه جستجو كارگران در هيچ عرصه ای ریشه بی حقوقی های خود را در 

ننمایند. تبعيضات بشرستيزانه جنسی، قومی، نژادی، دیکتاتوری، اختناق و سلب آزادی 

ها را پدیده های موجودیت و حاكميت سرمایه نبينند،  مبارزه برای رفع این جنایات، 
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ستمکشی ها و تبعيضات را به مبارزه عليه نظام بردگی مزدی پيوند نزنند. تشکل 

پایان دادن به این مثله سازی ها نمی تواند ظرف واقعی مبارزه ضد كارگری بدون 

 سرمایه داری طبقه كارگر باشد.       

. سرمایه به اقتضای نياز پروسه كار و سامان پذیری، متناسب با تقسيم كار درونی 6

 خودویژه و نوع مصرف نيروی كار، توده های كارگر را به بخش های مختلف تقسيم

گردد. كسانی كه نيروی می دی كه نيروی كارشان با سرمایه مولد مبادلهكند. افرامی

شود و كارگرانی كه نيروی كارشان اساساً با می كار آنان با سرمایه غيرمولد داد و ستد

سرمایه مبادله نمی گردد. همه این بخش ها فروشندگان نيروی كارند، استثمار شوندگان 

ر خویشند، ساقط شدگان از دخالت در فرجام كار توسط سرمایه اند، جدا شدگان از كا

باشند و معزولين از هر شکل تأثيرگذاری آزاد در تعيين سرنوشت زندگی می و توليد خود

دهند و می اجتماعی خود هستند. همگی اجزاء ارگانيك یك طبقه واحد را تشکيل

همه آن ها تشکل كارگری باید ظرف فراگير اتحاد، سازمانيابی و اعمال قدرت متحد 

 باشد.  

. آگاهی به مفهوم واقعی ماتریاليستی، انقالبی و طبقاتی جزء انداموار و سرنوشت ساز 7

قدرت هر طبقه اجتماعی در تاریخ است. هيچ طبقه ای بدون اینکه هستی اجتماعی 

خود را به هستی آگاه طبقاتی ارتقاء دهد قادر به احراز نقش مسلط اقتصادی و سياسی 

مل تاریخ نيست. این حکم عام در مورد پرولتاریا اهميت صدها برابر بسيار در سير تکا

خودویژه ای دارد. طبقه كارگر برای اینکه آزاد شود هيچ چاره ای ندارد سوای اینکه كل 

بشریت را آزاد سازد. این بدان معنی است كه رهائی پرولتاریا در گرو محو هر شکل 

كار خود، و هر نوع جدائی آن ها از پروسه تعيين  استثمار، هر شکل انفصال انسانها از

سرنوشت زندگی اجتماعی خویش است. برای تحقق این هدف كافی نيست كه همه 

انسانها مستقيم و آزاد در پویه برنامه ریزی های اقتصادی، فرهنگی، مدنی، سياسی و 

چه   اساسی تر از همه اینها آن است كه این دخالتگری هر ،اجتماعی حاضر باشند
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آگاهانه تر و تجلی حضور هستی آگاه كمونيستی آدم ها باشد. جامعه سرمایه داری مركز 

توليد، بازتوليد و تسلط افکار بورژوازی است. كارگران زیر فشار اندیشه ها، راهبردها، 

باورها، اخالق و فرهنگ نظام سرمایه داری قرار دارند و حتی مبارزه خود با سرمایه را 

ت با سر بورژوازی و با آویختن به رفرم طلبی بخش هائی از این طبقه به در غالب اوقا

برند. كارگری كه با عقل سرمایه به دنيا نظر اندازد نمی تواند گوركن نظام می پيش

بردگی مزدی باشد. برای اینکه او توان این كار را به دست آرد مجبور است آگاه شود و 

آزاد سازد. آگاهی مشتی فرمولبندی نيست. طبقه خود را از شر توهمات آفریده سرمایه 

كارگر با رفتن به كالس درس و تحصيالت دانشگاهی هستی آگاه طبقاتی خود را احراز 

نمی كند. او در پروسه پيکار متحد شورائی و ضد كار مزدی است كه آگاه شدن خود را 

آحاد توده های نماید. تشکل كارگری باید ظرف ارتقاء می بخشد و پراتيكمی واقعيت

كارگر به این آگاهی باشد، باید تعالی هر چه بيشتر شعور و شناخت توده های كارگر در 

قعر مبارزه طبقاتی روزمره را تضمين كند، باید مبارزه را مدرسه شناخت و شعور را 

قدرت پيکار روز سازد. سازمانيابی كارگری در غياب ایفای این نقش نه تشکل واقعی 

 ان كه كانون اسيرسازی آن ها در ورطه توهمات بورژوائی است. طبقاتی كارگر

. مبارزه با دولت سرمایه داری جزء جدائی ناپذیر مبارزه ضد سرمایه داری طبقه كارگر 8

تاریخاً تالش كرده اند تا این دو را از هم « كمونيسم»است. احزاب زیر اسم و رسم 

سم بورژوائی نه محو رابطه خرید و فروش منفك سازند. این كار دالئل زیادی دارد. كموني

كند. می نيروی كار كه تغيير نوع برنامه ریزی نظم توليدی و سياسی این رابطه را دنبال

در همين راستا خواستار سرنگونی قدرت سياسی روز سرمایه و جایگزینی آن با ماشين 

را سرنگون  خواهند تا رژیم سياسیمی حزبی خویش است. احزاب این طيف از كارگران

كنند  اما این سرنگونی یا اساساً مبارزه با رژیم را از جنگ طبقاتی توده های كارگر عليه 

سازند. تاریخ جنبش كارگری شاهد خيزش های بسيار زیادی است كه می سرمایه جدا

كارگران به فرمان احزاب تا سقوط دولت روز سرمایه پيش رفته اند اما حاصل این كار 
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ب مدعی نمایندگی آنها بر جای دولت سابق بورژوازی بوده است. فقط نشستن حز

سرمایه داری باقی مانده است زیرا رژیم ستيزی مورد توصيه احزاب نه از نوع  سرنگونی 

طلبی ضد كار مزدی، نه از دل مبارزه جامع االطراف عليه سرمایه در همه حوزه های 

قدرت سياسی به نفع حزب باالی زندگی اجتماعی كه فقط كارزاری برای جا به جائی 

سر كارگران است. تشکل كارگری اگر بخواهد ظرف واقعی مبارزه طبقاتی كارگران باشد 

نمی تواند خود را به دار این نوع تفکيك ها بياویزد. فرایند سازمانيابی طبقه كارگر باید 

داری  پویه جایگزینی رژیم ستيزی فراطبقاتی با سرنگونی طلبی رادیکال ضد سرمایه

 این طبقه باشد.      

. كمونيسم ستاره اميدی در آسمان زندگی یا آرمانی برای تسلی خاطر و رضایت دل 9

انسانها نيست. جنبش تغيير عينبت موجود است. این جنبش در غياب دورنمای شفاف 

اجتماعی خود موجودی سردرگم، عليل، مقهور و اسير تباهی است. دورنما در اینجا یك 

قيدتی یا مشتی فرمولبندیهای پرزرق و برق مکتبی نمی باشد. سالح مادی پيکار مقوله ع

است. بدیل كنکرت سوسياليستی اقتصاد، سياست، مدنيت و مناسبات اجتماعی سرمایه 

داری است. برنامه ریزی ضد كار مزدی كار و توليد حی و حاضر جامعه است. طبقه 

ارای كارزار در دست دارد، آن را در مقابل كارگر این برنامه ریزی را به عنوان سالح ك

برنامه ریزی كار و توليد و نظم سياسی، مدنی و اجتماعی سرمایه داری در سطح جامعه 

سازد. در كليه عرصه می كند، محتوای آگاهی و دانش طبقاتی توده های خودمی باز

كند می ارنماید و به دولت سرمایه اخطمی های مصاف آن را به قلب بورژوازی شليك

كه آماده است تا با انقالب خویش سرمایه داری را نابود كند و برنامه ریزی سوسياليستی 

كار و توليدش را جامه عمل پوشد. تشکل كارگری بدون این دورنما و بدون تالش برای 

توسعه آن به جریان اندیشه و پراتيك و قدرت پيکار كارگران نه فقط ظرف تمركز قوای 

ال قدرت توده های كارگر عليه سرمایه نيست كه فقط یك برهوت طبقاتی و اعم

 سرگردانی و گمراهه سازی است.    
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. طبقه كارگر یك طبقه بين المللی است. همبستگی انترناسيوناليستی كارگران یك 10

مقوله اخالقی یا یك مددرسانی اومانيستی نيست. كل اضافه ارزش ها و كل سرمایه 

ر كل طبقه كارگر بين المللی است. هر سرمایه دار و هر بخشی های جهان حاصل استثما

از طبقه سرمایه دار جهانی یا سرمایه اجتماعی هر كشوری سهمی از كل اضافه ارزش 

دهد كه توسط توده های كارگر جهان توليد شده است. می هائی را به خود اختصاص

اسری و جبهه جنگ پرولتاریا عليه سرمایه داری نيز یك جبهه جنگ سر

انترناسيوناليستی است. جنبش كارگری به همان اندازه نيرومندتر است كه آگاه تر و 

گذرد از اهميتی بسيار عظيم می متحدتر و انترناسيوناليستی تر باشد. این امر هر روز كه

گردد. سرمایه در شرائط روز جهان چنان وضعی را بر توده می تر از روز قبل برخودار

ل كرده است كه هر بهبود اندك زندگی آن ها به  همپيوندی استوارتر های كارگر تحمي

انترناسيوناليستی موكول شده است. پویه كارزار كارگران هر كجای جهان در كار 

سازمانيابی جنبش خویش باید همبستگی شفاف و آگاه  بين المللی را چراغ راه خود 

 كند. 

تند كه جنبش كارگری در پروسه موارد دهگانه ای كه اشاره كردیم خصوصياتی هس

متشکل شدنش بدون احراز آنها نه فقط سنگر مبارزه با سرمایه داری را پی نمی اندازد 

كند. یك نکته می كه گمراهه ای برای تباهی و خلع سالح خود در مقابل سرمایه حفر

بسيار مهم در اینجا نيازمند تشریح است. تشکل كارگری یك ابزار ریخته گری شده 

رای اندازه های معين در حافظه كامپيوترها و سيستم های توليد قطعات نيست كه بر دا

اساس داده های ریاضی و محاسبات تکنيکی خاص تهيه و بسته بندی شده باشد. بحث 

توانند معجزه كنند و یك می مطلقاً این نيست كه عده ای كارگر یا كارگران یك جامعه

از آستين خود خارج سازند. پروسه ای كه توده های  باره تشکلی آبدیده با این مختصات

دهند همان پروسه پيکار آن ها با سرمایه داری می كارگر خود را در دل آن سازمان

است و موقعيت هر لحظه، درجه رشد و انسجام یا ظرفيت مقاومت و توان تعرض خود 
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ا به عنوان گيرد. كارگران متشکل شدن رمی را از عمق فرایند همين مبارزه جاری

خواهند و در درون همين جنگ است كه به سازمانيابی می سالحی برای جنگ با سرمایه

نمایند و می پردازند. این سازمانيابی را گام به گام و مرحله به مرحله تکميلمی خود

كنند. آنچه در می سازند. درست به همان سان كه جنبش خود را چنينمی نيرومندتر

كند این نيست كه یکباره به طور خلق الساعه تشکلی با می ا تعييناینجا شاخص كار ر

شود، بلکه این است كه كارگران می تمامی ساز و كارها یا ویژگی های باال متولد

كنند. عکس ماجرا در مورد روند می سازمانيابی جنبش خود را با این معيارها دنبال

شوند، مرامنامه ای می دور هم جمعبرپائی اتحادیه ها و احزاب مصداق دارد. عده ای 

شود یا اتحادیه ای می نویسند و از دل آن حزبی زادهمی كنند و آئين نامه ایمی تنظيم

كند. در حالت اول جنبش ضد سرمایه داری توده های كارگر می چشم به عالم وجود باز

هر قدم  دهد تا نيرومندتر با سرمایه مبارزه نماید، درمی است كه خود را سازمان

نيرومندتر و آگاهتر و افق دارتر شود و قدرت خود را آگاهانه تر و كوبنده تر بر نظام 

سرمایه داری اعمال كند. در حالت دوم مشتی افراد ماكت محقری از جامعه سرمایه 

كنند، از می نمایند. جنبش كارگری را در آن خفه یا  به آن حلق آویزمی داری معماری

د تا برای اصالح این نظام خود را بفرسایند!! یا گوش به فرمان حزب، خواهنمی كارگران

 نوعی از برنامه ریزی نظم سرمایه را جایگزین نوعی دیگر سازند. 

به دنبال بحث باال به سراغ سؤالی برویم كه پيش تر مطرح شد. اگر بناست كارگران 

گر قرار است این مبارزه عليه سرمایه داری مبارزه كنند كه حکم زندگی آنها این است، ا

را سازمان دهند و این سازمانيابی باید چنين رویکرد و مختصاتی احراز كند، اگر این ها 

درست است پس چرا باید نهادهای موسوم به كارگری یك قرن اخير تاریخ را تشکل 

های كارگری نام نهاد؟!! مستدل ترین پاسخ شاید این باشد كه این نهادها از كارگران 

يل شده اند، این جواب در مورد احزاب صدق نمی كند اما در رابطه با اتحادیه ها تشک

مصداق دارد. با این وجود و مستقل از اینکه چنين باشند یا نباشند اطالق ظرف مبارزه 
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طبقه كارگر بر آن ها به همه دالئلی كه گفتيم غيرواقعی و گمراه كننده است. هر دو 

ك شرائط خاص تاریخی معماری شده و به عنوان بدیل نوع این نهادسازیها در دل ی

سازمانيابی ضد سرمایه داری بر توده های كارگر تحميل گردیده اند. تاریخ جنبش 

كارگری حدیث گویای این مدعاست. اولين جوانه های تالش كارگران برای ایجاد ابتدائی 

هار صاحبان  ترین شکل سازمانيابی ها از قعر مبارزات جاری آن ها با تهاجمات

« كمك های متقابل» و « اخوت» مانوفاكتورها و دولت ها روئيد. انجمن های موسوم به 

از عمق زندگی « یكلوب های كارگر» در مخفی گاهها تشکيل شدند، در دوره های بعد 

كارگران، در تجمعات درون قهوه خانه ها سر برآوردند. نطفه های و شعله های خشم 

کی زار وحشت و خفقان دولت ها پدید آمدند و عظيم ترین این تشکل ها در تاری

اعتصابات و پرخروش ترین شورش ها را سازماندهی كردند. آنچه در اوایل قرن نوزدهم 

شکل گرفت نيز به همين طریق پدیدار شدند. از « اتحادیه های كارگری» زیر نام 

ه ها هيچ سنخيتی با همپيوندی كلوبهای مخفی غيرقانونی به وجود آمدند. این اتحادی

ين و قراردادهای نظام بردگی تشکل های اتحادیه ای روز دنيا نداشتند، نه فقط در قوان

 نبودند كه هر تالش آن ها برای اعالم موجودیت توسط این قوانين سركوب منحل

شد. عوامفریبی است اگر رفرميسم اتحادیه ای امروز را با آنچه در نيمه نخست قرن می

ر این نام وجود داشته است قياس كنيم. كارگران متشکل در آن اتحادیه ها نوزدهم، زی

افقی فراتر از این یا آن شکل مناسبات بردگی مزدی پيش روی نداشتند، اما جنبش 

روزشان تجلی ستيز با استثمار، شدت استثمار و بی حقوقيهای سرمایه داری بود. به دار 

نظام آویزان نبودند. آنچه تا اواخر نيمه اول سده قانون و قرارداد و ميثاق ماندگاری این 

نوزدهم در اروپا و عمدتاً در انگليس و فرانسه با نام اتحادیه های كارگری ابراز وجود 

كرده است چنين وضعی داشته است و در امتداد همين پویه كارزار برای سازمانيابی 

داغ فعالين جنبش كارگری به گفتگوی « انترناسيونال اول» بوده است كه ایده برپائی 

تبدیل شد. اینکه نخستين انترناسيونال ميان مبارزه سياسی و اقتصادی توده های كارگر 
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پل بست، اینکه جنگ كارگران عليه قدرت سياسی یا عليه كل نظام سرمایه داری را با 

مبارزه جاری آنها برای آزادی و حقوق اجتماعی با هم یك كاسه نمود پدیده های 

در كارنامه جنبش كارگری نبودند. چيزی كه در مورد انترناسيونال تازگی داشت جدیدی 

اعالم موجودیت متحد جنبش كارگری بين المللی زیر پرچم یك جنگ واحد عليه نظام 

بردگی مزدی در سراسر جهان بود. ویژگی دیگرش را ميدان داری رویکرد ماركسی و 

كرد. در هر حال حتی اتحادیه های می ضد كار مزدی طبقه كارگر در درون آن تعيين

آن روز به صورت ظرف اتحاد و همپيوندی كارگران برای پيشبرد همه اشکال مبارزه 

عليه نظام سرمایه داری به وجود آمدند. ماركس عبارت آشنا و معروف خود در باره 

گفت  راند. اومی جنبش اتحادیه ای را با رجوع به وجود و نقش این اتحادیه ها بر زبان

كه حتی این نوع اتحادیه ها با این خصوصيات و ظرفيت ها باز هم اگر خود را به ظرفی 

برای جنبش آگاه ضد سرمایه داری طبقه كارگر ارتقاء ندهند، اگر موقعيت بافت های 

حياتی پيکار سراسری طبقه كارگر عليه اساس بردگی مزدی را احراز نکنند، پرونده 

زه توده های كارگر بسته خواهد شد. از این نيز فراتر، به كارشان به مثابه ظرف مبار

موانعی بر سر راه جنبش ضد سرمایه داری كارگران دنيا تبدیل خواهند گردید. همه 

زنند كه تشکلهای موجود اعم از احزاب یا اتحادیه ها تجلی می این واقعيتها یکصدا بانگ

ل ساختن جنبش خود تالش خودجوش ضد سرمایه داری طبقه كارگر برای متشک

مانند كه توسط بخشهائی از بورژوازی و رفرميسم می نيستند. بالعکس به باتالق هائی

راست و چپ بر سر راه متشکل شدن واقعی توده های كارگر حفاری شده اند. حضور 

كارگران در آنها متضمن كارگری بودنشان نيست. به همانگونه كه پر بودن زندان های 

گان مزدی سرمایه دال بر اشتياق آنان به افتادن در سياهچال ها نيست. بورژوازی از برد

كارگران نبوده اند كه جنبش ضد سرمایه داری خود را این شکلی سازمان داده اند. 

رویکردهای معماری شده بورژوازی است كه تحت شرائطی خاص این شکل های 

يل كرده است. درست به همان سازمانيابی را برای مهار مبارزه طبقاتيشان بر آن ها تحم
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ون نمائی مخل ماندگاری يسياق كه در شرائطی دیگر، در جاهائی كه هر نوع اپوزیس

 سرمایه داری است امکان هر نوع  متشکل شدنی را از آنان سلب كرده است. 

به بحث اصلی خود باز گردیم. مشکل بی تشکيالتی خاص كارگران ایران نيست. توده 

ی جهان عليه سرمایه متشکل نيستند و پرسش این است كه چرا های كارگر هيچ كجا

چنين است؟ چرا پس از چند قرن مبارزه حاد طبقاتی ميان دو طبقه اساسی جامعه 

سرمایه داری هنوز یك وجب تشکل واقعی ضد سرمایه داری طبقه كارگر در هيچ كجا 

قابل یافتن است. وجود ندارد؟ این گرهی ترین سؤال عصر است. پاسخ ساده نيست اما 

برای اینکه كارگران عليه سرمایه متشکل شوند باید جنبش جاری آنها ضد سرمایه داری 

باشد و حداقل در سطح پيشقراوالن و پيشروان اندرونی خود این ضد سرمایه داری بودن 

را با سر بيدار طبقاتی تعمق كنند. اتوپيك است كه در غياب مبارزه ای شفاف از این 

 ظهور یك تشکل راستين ضد سرمایه داری باشيم. تشکل نيست كه جنبش دست منتظر

شود. رفرميسم وجود دارد و دكه داد و ستد یا می سازد، جنبش است كه متشکلمی

آورد. برای اینکه تشکل ضد سرمایه داری برپای شود باید می موج سواری خود را پدید

جنگ با سرمایه را از زیج رفرميسم كارگران، هم عليه سرمایه داری مبارزه كنند و هم 

كند. به جای آنکه بپرسيم چرا می رصد نکنند. به این ترتيب صورت مسأله كمی تغيير

كارگران هيچ كجای دنيا عليه رابطه خرید و فروش نيروی كار متشکل نشده اند، درست 

رزه تر است سؤال كنيم كه چرا توده های كارگر عليه اساس موجودیت سرمایه داری مبا

 نمی كنند؟ گره واقعی كار در اینجا قرار دارد. باید این معما را بشکافيم. 

برای اینکه كارگران به طور واقعی درگير مبارزه با سرمایه شوند باید به حداقلی از ساز 

و برگ ها، جنگ افزارها و تجهيزات الزمه این كار دست یابند. باید توان عبور از سد 

ه و متشکل شدنش را در جنبش خود پدید آرند. رابطه خرید و محکم سر راه این مبارز

فروش نيروی كار فقط رابطه استثمار كارگر نيست. فقط منشأ جدائی او از كارش نيست. 

فقط دنيای بی حقوقی های اجتماعی او را رقم نمی زند یا تمام آزادی های اوليه انسانی 
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حال كه همه این هاست یا به بيان وی را از وی سلب نمی نماید. این رابطه در همان 

درست تر، به این دليل كه همه این هاست، كارگاه توليد و بازتوليد كل اعتقادات، 

ذهنيات، اندیشه ها و صورت بندی های فکری مسلط نيز هست. افکار حاكم دنيای 

سرمایه داری در همه قلمروهای هستی خود، همان رابطه خرید و فروش نيروی كار، 

ایه و پيچ و خم الزامات چرخه هستی آن است كه تشخص اقتصاد سياسی، همان سرم

فلسفه، اخالق، حقوق، سياست، جامعه شناسی، ایدئولوژی، فرهنگ، روانشناسی، سنت، 

عادت یا هر شکل دیگر احراز كرده است، سرمایه است كه پوشش اندیشه تن كرده است 

سانها مصالح ارزش افزائی و بقای تا در همه جا و در كل فضای فکر و ذهن و زندگی ان

خود را مصالح عام بشریت اعالم كند و در همين راستا زمين و زمان را از مه تيره وارونه 

پردازیها و مسخ سازی ها پر گرداند. اما این فقط یك قطب ماجراست. قطب دیگرش 

این خيزد و به می موج طوفانی است كه از دل زندگی توده فروشندگان نيروی كار بر

خيزد كه قادر به تحمل عينيت موجود نيست. سرمایه در قعر شرائطی كه می دليل بر

«!! بهای كار» تواند دستمزد را می تواند همه چيز را باژگون القاء كند،می گفته شد،

زنجير اسارت كارگران را قانون!! نظم سياسی سرمایه را امنيت شهروندان!! ناحقی محض 

ن تبعيضات را عدالت محض!! حمام خون توده های كارگر را رفع را عين حق!! نارواتری

آشوب!! جدائی كارگر از كارش را ناموس طبيعی خلقت!! دولت سرمایه را نهاد قدرت 

 مردم!! سلب هر گونه آزادی بردگان مزدی را مصلحت عمومی جامعه قلمداد نماید.

بار متراكم توهمات پر سازد. تواند سراسر فضای زیست و فکر و نگاه انسان ها را از غمی

بمب اندازد. سرمایه فسی را بند آورد، بر هر اجتماعی هر صدائی را به گلوله بندد، هر ن

تواند انجام دهد و تاریخاً در همه جا انجام داده است. اما مبارزه می همه این كارها را

نيز توقف طبقاتی را نمی تواند تعطيل كند. واقعيت این است كه مشکل طبقه كارگر 

قطار پيکارش نيست. معضل اساسی چيز دیگری است. سرمایه با مدد از همه ساز و 

كارها و ظرفيت مهندسی افکارش این توان را دارد كه كارزار جاری توده های كارگر را 
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تواند این مبارزه را به صور مختلف در می از مسير واقعی سرمایه ستيزش منحرف سازد.

بست كشد و از جهتگيری شفاف طبقاتی باز دارد. نظام سرمایه مجاری رفرميسم به بن 

داری از سال های هفتاد قرن نوزدهم، به طور بالفعل اسير این خطر بود كه در مقابل 

جنبش سوسياليستی طبقه كارگر به زانو درآید، اما در نيامد. از همين سال ها و به ویژه 

ی در هر دو اردوگاه پرولتاریا و بورژوازی از شروع قرن بيستم به بعد ما شاهد تغييرات جد

به  ظاهراًو آرایش قوای طبقاتی ميان این دو، بوده ایم. جنبش كارگری در حالی كه 

یافت اما عمالً و در صف بندی می پيروزی هائی حتی پيروزی های بسيار بزرگی دست

 مستقل طبقاتی و ضد سرمایه داری خود متحمل بدترین عقب نشينی ها گردید.

گوید، اما سنگ بنای منظر این تاریخنویسی را می تاریخنگاری رایج چپ خالف این را

كمونيسم بورژوائی گذاشته است. پسرفتی كه اشاره شد واقعيت دارد. بخش قابل توجهی 

از طبقه كارگر اروپا در زیر چتر اثرگذاری های سوسيال دموكراسی و نمایش قدرت 

معيشت و رفاه اجتماعی خود را بهبود بخشيد، اما اتحادیه های كارگری شرائط كار، 

همزمان از جنبش ضد سرمایه داری خود عميقًا فاصله گرفت. در روسيه و همزمان در 

سطح دنيا، انقالب اكتبر به عنوان عظيم ترین فتوحات پرولتاریا و درخشان ترین نقطه 

ر به جای آنکه عطف تاریخ مبارزه طبقاتی توده های كارگر به ثبت رسيد اما اكتب

بازگشای راه پيروزی ها باشد سرآغاز شکست ها و عقب نشينی ها گردید. به این ترتيب 

نه پيشرفت های كارگران اروپا در عرصه مطالبات معيشتی و رفاهی گامی به جلو در 

آرایش بهتر قوای طبقه كارگر در مقابل نظام سرمایه داری شد و نه تسخير قدرت 

ناميد، هيچ می و پيشاهنگ پرولتاریا« كمونيست» خود را سياسی توسط حزبی كه 

بهبودی در صف آرائی نيرومندتر و مستقل تر این طبقه پدید آورد. بالعکس هر دو 

رویداد به تضعيف این صف آرائی كمك كرد و بر شيرازه آن ضربات مؤثر وارد ساخت. 

به بهای كار باالتر و رفاه زد كه نه دستيابی می عوارض این رخدادها با صدای بلند فریاد

اجتماعی افزون تر آدرس درستی برای تشخيص موقعيت واقعی صف آرائی طبقه كارگر 
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در مقابل سرمایه داری است و نه در هم شکستن ماشين دولتی و تسخير حزبی قدرت 

سياسی شاخص معتبری برای شناخت این موقعيت است. سير حوادث حدیث این 

ی اتحادیه ای حتی در نيرومندترین سطح و آویختن به امامزاده حقيقت بود كه سازمانياب

های حزبی با هر پرچم و عنوان، هيچ كدام هيچ سندی بر هيچ ميزان بهبود موقعيت 

آرایش قوای طبقاتی پرولتاریا در برابر سرمایه نيستند. این تجربه ها بر روی این انگاره 

كنند كه می ی سوسياليسم مبارزهسوسيال دموكراتيك كه گویا كارگران هنگامی برا

 سير، آزاد و فاتح قله های رفاه و دموكراسی باشند، نيز بسيار محکم خط بطالن

كشيد. حوادث این سال ها همه این درس ها را همراه داشت اما درس اساسی تر می

كند كه می این بود كه جنبش كارگری فقط وقتی آرایش قوای طبقاتی خود را تقویت

های اعتراض و پيکارش را به محور رویاروئی مستقيم عليه اساس سرمایه  كليه حوزه

داری پيوند زند. فهم این حقيقت مسأله ای نبود كه باید حتماً از دل پراتيك تحوالت 

آمد. بنمایه آموزش های ماركسی مبارزه طبقاتی به اندازه كافی می این سال ها بيرون

ر فاصله ميان كمون پاریس تا نيمه اول دهه در این زمينه صراحت داشت. اما آنچه د

قرن بيستم در اروپای غریی و شمالی و جامعه روسيه روی داد آیينه عبرتی برای  30

بازتاب عواقب عدول از این آموزش بود. جنبش كارگری ریل ستيز با سرمایه داری را 

انترناسيونال اول كنار نهاد، مبارزه برای افزایش دستمزد یا كاهش روزانه كار را بر سنت 

و زیر فراخوان جنگ طبقاتی عليه موجودیت نظام بردگی مزدی دنبال نکرد. ميدان 

كارزار را از محور حمله به رابطه توليد اضافه ارزش جدا نمود و سنگينی هر ميزان كفه 

كار الزم خود را در تحکيم پایه های صف بندی ضد كار مزدی دنبال نکرد. بالعکس هر 

د بيشتر خویش را در غرب به سود انبوه تر سرمایه ها و در روسيه از این دینار دستمز

هم بدتر، به توسعه نوع اروپائی سرمایه داری آویخت!! چراغی را كه نقد ماركسی اقتصاد 

سياسی سرمایه داری فراراه پيکارش افروخته بود از دست داد و دل به وصال افقی 

ت انفرادی سرمایه ها بنشاند. رژیم ستيزی دوخت كه مالکيت دولتی را بر جای مالکي
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سوسياليستی را از یاد برد و جای آن را در غرب به پارلمانتاریسم و در روسيه و شرق 

به دموكراسی طلبی خلقی سپرد. به جای مبارزه عليه وجود هر دولت باالی سرش راه 

ن كالبدشکافی تعویض دولت ها را پيش گرفت. افشاء جامع االطراف رژیم تزار را جایگزی

سرمایه داری و واقعيت روز این نظام و بسط این كالبدشکافی به آگاهی طبقاتی خود 

ساخت. پارلمانتاریسم در غرب، رژیم ستيزی در شرق و مبارزه سندیکائی در همه جوامع 

جای مبارزه واقعی ضد سرمایه داری با جهتگيری لغو كار مزدی را پر كرد. سرمایه از 

تی خارج شد. اساساً گفتگو در باره سرمایه داری به حاشيه رفت و تيررس جنگ طبقا

«!! جهانخواری مشتی تراست تنزیل بگير» جار و جنجال طفيلی گری سرمایه مالی یا 

سرتاسر دنيا را اشغال كرد. گروندریسه، كاپيتال و دستنوشته های اقتصادی در آرشيوها 

هر نوع نياز به « کامل سرمایه داریامپریاليسم باالترین مرحله ت» جاسازی شدند و 

خواندن آنها را منتفی نمود. انترناسيوناليسم كارگری ضد كار مزدی از سير رویدادهای 

ضد » روز بيرون شد و كانون ائتالف اردوگاه سرمایه داری دولتی با احزاب بورژوازی 

چيز عوض كشورها ) كمينترن( نقش قائم مقام آن را احراز كرد. همه «!! امپریاليست

شد. در سال های دهه چهل تا هفتاد قرن نوزدهم جنبش كارگری در نقطه، نقطه اروپا 

قرن بيستم همان جنبش  30كوبيد و اكنون در دهه می بر طبل نابودی سرمایه داری

 در عظيم ترین بخش دنيا بار رسالت هموارسازی راه توسعه سرمایه داری را بر دوش

از شبح كمونيسم بر فراز اروپا كل طبقه بورژوازی را اسير كشيد!! در دوره نخست پرومی

دیکتاتوری » و « انترناسيونال كمونيستی»ساخت و در برهه اخير می وحشت

ی پيروزمند حاتم وار نسخه انکشاف كاپيتاليستی ارمغان بورژوازی همه «پرولتاریا

را از ميان بردارد  جنگيد تا سرمایه داریمی كرد. در قرن نوزدهم پرولتاریامی كشورها

كرد تا دست می و در قرن بيستم پرولتاریای پيروز در مهد سوسياليسم از بورژوازی تمنا

به كار انباشت سرمایه هایش باشد. هيچ سنگی بر روی سنگ استوار نبود، نام كمونيسم 
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گرفت كمونيسم گریزی و سرمایه می نمود اما آنچه انجاممی زمين و زمان را ميخکوب

 داد. می ری محض را نمایشساال

داد می پيش تر، نقد ماركسی اقتصاد سياسی بورژوازی به توده های كارگر دنيا هشدار

كه ریشه های واقعی فقر، ستم، گرسنگی، حقارت و همه سيه روزی های عصر را در 

استثمار سرمایه داری و استيالی نظام بردگی مزدی جستجو كنند و اكنون همه جا 

در همان حال كه « امپریاليسم» ه جائی این ریشه بود. موجودی زیر نام سخن از جا ب

شد. كل می گرفت، سپر بالی سرمایه در سراسر دنيامی فاز احتضار سرمایه داری نام

خرید. تئوری نافذ روز، آدرس ریشه می پليدی های رابطه توليد اضافه ارزش را به جان

 اطعيت پراتيك از حوزه حيات سرمایه پاكبدبختی ها را نه با صراحت لفظ اما با ق

داد. این تئوری خود نيز به خاطر ایفای همين نقش می كرد و به موجود جدید ارجاعمی

شد و باز هم نه در كالم بلکه در عمل، شناخت می «ماركسيسم عصر امپریاليسم» 

 زمماركسی سرمایه، به ویژه پراتيك این شناخت در عرصه كارزار طبقاتی را ناال

 ساخت. می

تحليل ها كه چنين بود تکليف راهبردها و ساز و كارها بسيار روشن است. پيش تر 

بين همه طبقاتی كه در مقابل بورژوازی قرار » مانيفست كمونيسم اعالم داشته بود كه 

در نظریه پردازی های جدید برای انقالبی « دارند فقط پرولتاریاست كه انقالبی است

ی به مقابله با بورژوازی نبود كه بخش عظيمی از خود این بورژوازی بودن نه فقط نياز

انقالب » و دولت پيروز « انترناسيونال كمونيستی» نيز در همه جای دنيا از دست 

در همان « امپریاليسم»كرد. هر كه با می مدال عالی انقالب دریافت« سوسياليستی

صدرنشين اردوگاه جنگ دعوی داشت « چند دولت تجاوزكار تنزیل خوار»هيأت 

ن یات سن، حتی رضاخان و هولناك تر از همه وشد، مهاتما گاندی، سمی پرولتاریا

گردیدند. در انترناسيونال اول وقتی می ارتجاع هار پان اسالميستی غسل تعميد انقالبی

در یکی از اجالس ها مطرح شد، موج تعجب عده ای « گاریبالدی» كه پيشنهاد حضور 
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نگيخت، در انترناسيونال سوم گفتگوی داغ جبهه واحد با بدترین ناسيوناليست امی را بر

ها جائی برای پرداختن به بحث دیگر باقی نمی گذاشت. در اولی هر تصميمی در باره 

هر جنبش استقالل طلبانه درون كشورها بر پایه مصالح جنبش ضد سرمایه داری 

بارگاه قدرت سرمایه داری دولتی و  شد، در دومی حراست ازمی كارگران دنيا اتخاذ

كاپيتاليستی جوامع!! تنها مالك معتبر همه تصميم گيریها بود. پيش « آزاد » انکشاف 

كردند تا شيپور آخرین جنگ عليه هر شکل می تر كارگران اروپا انترناسيونال به پا

نون استثمار و ستمکشی و انفصال انسان ها از كار خویش را به صدا در آورند، اك

ساختند تا تکليف حق تعيين سرنوشت خلقها و استقالل ملی دولت ها می انترناسيونال

را روشن سازند!! همه چيز مهم و در اولویت قرار داشت و مبارزه ضد سرمایه داری طبقه 

كارگر تنها چيزی بود كه هيچ محلی از اعراب احراز نمی نمود. سهل است، طبقه ای 

 راند همه جا در ركاب بورژوازی عليه امپریاليسممی يشكه باید این مبارزه را پ

« كمونيسم» جنگيد!! و این جنگيدن در نقد روز اقتصاد سياسی پرچمداران پرآوازه می

دید فکر پيکار می و راهبرد انترناسيوناليستی روزش آن قدر اهميت داشت كه الزم

» عدول آشکار از مستقيم كارگران عليه سرمایه داری را چپ روی نابخردانه و 

 خواند!! « ماركسيسم

روز، جنبش كارگری را از ميدان « كمونيسم» چرخيد. می آری اوضاع بر این محور

گسيل « ضد امپریاليستی » واقعی مبارزه ضد سرمایه داری احضار و به جبهه جنگ 

كرده بود. این جنبش با چنين رویکرد و دل مشغولياتی هر شکل سازمانيابی كه نياز 

تشکل شورائی سوسياليستی و ضد كار مزدی احتياج نداشت. این پاسخی است  ،شتدا

پرسش این بود كه چرا طبقه كارگر هيچ كجای جهان  .به سؤالی كه باالتر مطرح شد

عليه سرمایه داری متشکل نيست. جنبشی كه از ریل جدال ضد كار مزدی خارج بود 

کل گردد. رژیم ستيزی فراطبقاتی طبيعتاً نمی توانست عليه اساس بردگی مزدی متش

و مبارزات سندیکاليستی اساساً به حزب سازی باالی سر كارگران و اتحادیه های دست 
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به كار مماشات با بورژوازی آویزان است و در طول این صد و اندی سال نيز همين نوع 

ردند. تشکل ها بودند كه جای سازمانيابی شورائی ضد كار مزدی توده های كارگر را پر ك

وضعيت غم انگيزی كه تا امروز ادامه دارد. تمامی اینها اما تصویر ساده ای از یك سوی 

ميدان كارزار بود. باید سوی دیگرش، سوی سرمایه را نيز كمی نظر انداخت. رونق بازار 

رفرميسم راست اتحادیه ای در غرب، كمونيسم خلقی در شرق و فاجعه باركشی طبقه 

این بازار را افکار عالمان بدنهاد سياست پدید نياوردند. تحوالت  كارگر بين المللی در

در زتوليد و خودگستری سرمایه جهانی روز دنيای سرمایه داری و شرائط تازه پویه با

كرد و پایه های مادی وقوع این رویدادها را به اندازه می این زمينه نقش جدی بازی

 آورد. می كافی به همراه

ستی شدن توليد سرمایه داری را نه با روایت لنينی بلکه با نگاهی اگر دوره امپریالي

ماركسی بکاویم، تعيين كننده ترین شاخص هایش این ها بود. سرمایه سراسر جهان را 

ساخت. فقط مشتی تراست تنزیل خوار یا چند می حوزه پيش ریز و سامان پذیری خود

ت. سرمایه بود كه در همه جای گرفمی دولت تجاوز كار نبود كه راه غارت دنيا پيش

كرد. شمار می جهان بساط استثمار، ستم و انفصال كامل انسان ها از كارشان را پهن

زیادی از كشورها تا شروع نيمه دوم قرن نوزدهم سرمایه داری شده بودند و روند انکشاف 

. تاختمی این شيوه توليد بدون انقطاع در ممالکی كند و در جوامعی با سرعت پيش

اش « تنزیل بگيری» سرمایه مالی ماهيت سرمایه به مفهوم عام را از دست نمی داد. 

پدیده ای فرای رابطه توليد اضافه ارزش نبود، رویکردش نه با رباخواری كه با گسترش 

شد و باالخره سيادتش می دامنه انباشت و توسعه استثمار موحش نيروی كار مشخص

 ط انکشاف و تکامل انداموار بردگی مزدی را منعکسنه نقيض خواص عام سرمایه كه فق

ساخت. امپریاليستی شدن سرمایه داری توسعه این شيوه توليد به اقصی نقاط دنيا می

داد. می بود. توسعه ای كه در بطن خود جدال ميان بخش های مختلف بورژوازی را عمق

ابت با كارتل سرمایه های متوسط و كوچك جوامع در حال انکشاف فشار سهمگين رق
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كردند و برای چالش می های عظيم سرمایه گذاری بين المللی را روی سينه خود حس

گفت می جستند. با همه این ها سرمایه داری به رغم آنچه لنينمی این معضل راه چاره

نه فقط به ورطه احتضار نمی رفت كه حتی در قياس با سال های پيش به صورت موقت 

شد و می آورد. بازار داخلی اروپا از اشباع خارجمی ری به دستو مستعجل موقعيت بهت

سرمایه های انبوه آزاد با پيش ریز شدن در حوزه های تازه و جوامع جدید به سرمایه 

گردیدند. متوسط تركيب ارگانيك در سطح جهانی به طور می بارآور پرسود تبدیل

كه به نوبه خود سير نزولی نرخ ماند. حادثه ای می مستعجل و تا حدودی از فوران باز

ساخت. می سودها را مقداری كند و خطر وقوع بحران ها را ولو برای چند صباحی كمتر

یافت. سيل اضافه می جمعيت نيروی كار مورد استثمار افزایش تاریخی كم سابقه ای

مه افتاد، همی ارزش ها بسيار پرخروش تر از پيش در مجاری بازتوليد سرمایه جهانی راه

شد، دستيابی سرمایه بين المللی به مواد خام می جای دنيا به حوزه های انباشت مبدل

آورد و این امر نيز به كند شدن می بسيار ارزان بهای تشکيل بخش ثابت سرمایه را پائين

 نمود. می گرایش رو به افت نرخ سود كمك

وهله نخست به بورژوازی  كرد. درمی همه این رخدادها موقعيت سرمایه را عجالتاً محکم

داد تا فشار دهشتبار استثمار الیه های وسيعی از می پاره ای كشورها در غرب امکان

طبقه كارگر را كاهش دهد، سطحی از انتظارات رفاهی این اقشار را پاسخ گوید و در 

قبال این عقب نشينی ها جنبش ضد سرمایه داری توده های كارگر را زمينگير سازد. 

در سه قاره آسيا، افریقا و امریکای التين با گسترش پایه های عمومی انباشت همزمان 

سرمایه و هموارسازی راه انکشاف كاپيتاليستی كشورها، از یك سو پایه های قدرت و 

ساخت و از سوی دیگر همه می مالکيت و حاكميت طبقه سرمایه دار را مستقر و استوار

بر جنبش های كارگری و ستيزی ناسيوناليستی امپریاليسم  امکانات الزم برای تسلط

آورد. شرائط امپریاليستی توليد سرمایه داری همه این مؤلفه می دهقانی روز را فراهم

ها و داده ها را همراه داشت و دقيقاً همين شرائط با همين ویژگی ها و مهلت ها بود 
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ی اروپا و كه دریچه های ميدان داری را بر سوسيال دموكراسی در جنبش كارگر

كمونيسم بورژوائی در جنبش های كارگری و دهقانی كشورهای شرق یا جوامع دیگر 

گشود. در دل این اوضاع طبقه سرمایه دار جهانی تا آنجا كه به خطر جنبش ضد می باز

 شد، به طور قطع احساس آرامشمی سرمایه داری طبقه كارگر بين المللی مربوط

گردید. سوسيال دموكراسی و می جادالت بيشتری مواجهكرد، اما در درون خود با ممی

كمونيسم بورژوائی، هر كدام با راهبردها و نقشه عمل های خاص خود، در زیر بيرق 

های ناهمرنگ اما همگن، همسو و هم افق، سنگرهای جنگ پرولتاریا عليه سرمایه داری 

كار گرمای مشاجرات  كندند تا سنگ و آهن و استحکامات آن ها را ساز ومی را از جای

و بلوك بندی های درون بورژوازی كنند و توده های كارگر دنيا را فجيع و رقت بار از 

 ميدان جنگ طبقاتی ضد كار مزدی به درون خاكریزهای این مناقشات كوچ دهند.

فاصله تاریخی ميان شکست كمون پاریس و دهه سوم قرن بيستم دوران وقوع همه این 

دوران نضج و سپس توسعه شرائط امپریاليستی رابطه توليد اضافه  جابه جائی ها بود.

ارزش، اعتالی دورنماپردازی های سوسيال دموكراتيك و رونق بازار آرایش انسانی 

سرمایه داری، توسعه مناسبات كار مزدوری به سراسر دنيا، گسترش و تحکيم پایه های 

ول كمونيسم ضد كار مزدی، مالکيت و حاكميت بورژوازی در جهان، عقب نشينی و اف

اوجگيری رفرميسم راست اتحادیه ای، برآمد وسيع ناسيوناليسم و تسلط استعمارزدائی 

و امپریاليسم ستيزی ناسيوناليستی بورژوازی بر جنبش های كارگری و دهقانی، موفقيت 

های بارز سوسيال دموكراسی و كمونيسم خلقی در انتقال ميدان های جنگ پرولتاریا 

سرمایه به قلمرو جدال درونی بخش های مختلف بورژوازی جهانی، گسست عميق عليه 

جنبش كارگری جهانی از راهبردهای مبتنی بر نقد ماركسی اقتصاد سياسی بورژوازی 

و جایگزینی این نقد با تئوری لنينی امپریاليسم یا نظریه بافی های انترناسيونال دوم، 

سم لغو كار مزدی و غرق شدنش در كام امواج فاصله گيری پرولتاریا از افق سوسيالي

سركش توهم به دورنمای سرمایه داری دولتی، حلق آویزی مبارزات توده های كارگر 
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به دار رژیم ستيزی فراطبقاتی كمونيسم خلقی یا رفرميسم راست اتحادیه ای همه و 

ردن به همه زنجيره رخدادهای بدفرجام این دوره اند. تاریخنویسی خلقی، با بسنده ك

سب و لعن مکتبی سوسيال دموكراسی، سر دادن چکامه های مطنطن نعت و ستایش 

عظيم ترین بخش  ،بلشویسم و ابراز پای بندی جعلی به ماتریاليسم ماركسی و كمونيسم

كشد. اما حقيقت این است كه وضعيت فاجعه بار دامنگير می این واقعيت ها را در پرده

خارج شدن  ،ین صد سال بر سر  طبقه كارگر رفته استجنبش كارگر جهانی، آنچه در ا

مبارزات این طبقه از ریل پيکار ضد سرمایه داری، فاصله گيری ژرف كارگران دنيا از 

سازمانيابی وسيع شورائی ضد كار مزدی و آویختن آن ها به احزاب و اتحادیه ها از دل 

 همين رویدادها جوشيد و وسعت گرفت و شاخ و برگ كشيد. 

های این دوره، روزگار تصادم جنبش كارگری جهانی با یك بزنگاه عظيم تاریخی  سال

بود. سال هائی بسيار حساس و سرنوشت ساز كه توده های كارگر خود را با آزمونی 

عظيم و دشوار رو به رو دیدند. آنها آزمون را باختند و از ایفای نقش كارساز در آن عاجز 

ه آیا جنبش كارگری بين المللی در قعر شرائطی كه ماندند. موضوع آزمون این بود ك

گفته شد، آن سطح بلوغ، تدارك، تجهيز و آگاهی را داشت كه موج تهاجم راهبردهای 

سوسيال دموكراتيك و كمونيسم خلقی را به چالش بکشد، بر سينه امواج شنا كند و 

ا كند یا اینکه كشتی پيکار كمونيستی و ضد كار مزدی خود را از گرداب هائل آن ها ره

در این سطح قرار نداشت و چنين بلوغ و كارائی را كسب نکرده بود؟ طبقه كارگر مجبور 

به شركت در این آزمون گردید و همه چيز نشان داد كه هنوز آمادگی این كار را نداشت. 

تار و پود  ،راهبردهای رفرميستی راست و چپ برنده شدند. پرولتاریا باخت و این باخت

مامی تاریخ آن زمان تا امروزش شد. معنای زمينی این باخت روشن است. در هستی ت

این دوره طوالنی توده های كارگر در سراسر دنيا عليه فشار استثمار سرمایه داری مبارزه 

كرده اند، بر ضد مظالم و ستمگری های سرمایه به اشکال مختلف جنگ و ستيز روی 

دی را ساقط كرده اند. در پاره ای جوامع به عظيم نهاده اند. دولت های سرمایه داری زیا
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ترین خيزش ها دست زده اند و در بسياری كشورها انقالب نموده اند. طبقه كارگر 

جهانی در طول این چند دهه تمامی این كارها را انجام داده است اما همه این مبارزات، 

بقاتی ضد سرمایه داری خيزش ها، جا به جائی دولت ها و انقالبات را نه با سر آگاه ط

كه با سر سرمایه، در معيت این یا آن بخش بورژوازی و زیر بيرق رفرميسم راست یا 

چپ ميليتانت به فرجام برده است. توده های كارگر در همه این سالها، در كل خيزشها، 

عصيان ها، شورش ها و انقالباتش شکست خورده است. همه پيروزی هایش باژگونه و 

وده است. با هر انقالب خویش فقط پایه تسلط سرمایه بر خود را مستحکم عين شکست ب

تر ساخته است. حاصل شورش ها و قيام هایش فقط تضعيف بيشتر آرایش قوای پيکارش 

بوده است. حدیث جنگ و ستيز جاری طبقه كارگر در قرن بيستم این بوده است، چرا؟ 

زه ضد كارمزدی و سوسياليستی نمی به این دليل بسيار ساده كه در سنگر واقعی مبار

جنگيده است. این جنبش با این وضعيت در هيچ كجای دنيا به طور واقعی متشکل 

نبوده است و آنچه زیر نام تشکل بر وی تحميل شده است، چه در شکل اتحادیه و چه 

با نام حزب، نه ظرف جنگ ضد سرمایه داری كه صرفاً كویر بلع قدرت طبقاتی آن بوده 

آخرین و اساسی ترین پرسش این نوشته آن خواهد بود كه فرجام این روند چه است. 

خواهد شد؟ مراد از این سؤال روی نهادن به پيشگوئی نيست. ارزیابی الزامی و مقدور 

كمونيستی از اوضاع منظور است. در همين دوره طوالنی دیجور حوادثی رخ داده است 

 رد.توان آنها را به شرح زیر تلخيص كمی كه

. كمونيسم بورژوائی و رفرميسم چپ، قدرت تأثيرگذاری خود در جنبش كارگری را از 1

دست هشته است. از این طيف آنچه باقی است كاریکاتورهای وهن آلودی از احزاب 

نيرومند پيشين است كه پيچ و خم استحاله ای طویل را پشت سر گذاشته اند. مستقل 

شند ماهيت خود را حفظ كرده اند. به سياق دوره از اینکه راست تر یا چپ تر شده با

كوشند. می های پيش برای حلق آویزی جنبش كارگری به دار سکت های محقر خویش

بارزترین شاخص مشترك همه آنها این است كه هيچ ربطی به مبارزات كارگران ندارند 
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يستند. و منشأ هيچ فعل و انفعالی در هيچ كجای جنبش كارگری در هيچ نقطه دنيا ن

مانند كه از هم پاشيده است و هر چند گاهی اینجا و می نيروی شکست خورده ای را

شوند تا در گامی آن طرف تر متالشی تر می آنجا چند نفری از آنها در جائی جمع

گردند. از هم پاشيدن این طيف مقوله ای تاریخی است. كمونيسم بورژوائی یا رفرميسم 

شکست انقالب اكتبر تمامی توان خود را در عرصه جهانی  چپ نمای ميليتانت به دنبال

به نمایش نهاد تا بدیلی برای برنامه ریزی نوع بازار آزاد سرمایه داری در یك سوی و 

كمونيسم ماركسی و ضد كار مزدی طبقه كارگر در سوی دیگر باشد. این رویکرد در 

ی زد و در پرتو این پيرواین كارزار به یمن همه شرائط تاریخی روز بر دومی پيروز ش

دهه های متمادی در دو نقش كامالً متفاوت در سراسر دنيا ميدانداری كرد. در نقش 

نخست بر مسند حاكميت و مالکيت كل سرمایه ها نشست. یکی از دو قطب عظيم 

قدرت سرمایه جهانی شد. سرمایه داری انحصاری دولتی را در بخش عظيمی از جهان 

تقر ساخت و بر توده های كارگر تحميل نمود. زیر نام كمونيسم برنامه ریزی كرد، مس

هارترین شکل استثمار سرمایه داری و بربرمنشانه ترین دیکتاتوری ها و بی حقوقی های 

ون، زیر پرچم انتقاد ياین نظام را بر گرده كارگران بار كرد. نقش دوم را در مکان اپوزیس

ائی و با دعوی پایبندی به كمونيسم ماركسی از اردوگاه و شعبات عدیده كمونيسم بورژو

و ضد سرمایه داری ایفاء نمود!! اما هر چه كرد در چهارچوب روایت سرمایه ساالر 

كمونيسم و بستن سد بر سر راه رشد و بالندگی جنبش ضد سرمایه داری توده های 

كارگر بود. در همه جا همچنان بر طبل حزب سازی كوبيد. عصای دست رفرميسم 

ت سندیکاليستی شد و در تقویت آن هر چه توانست كوشش نمود. رژیم ستيزی راس

خلقی و فراطبقاتی را به جای سرنگونی طلبی ضد كار مزدی به كاركران دیکته كرد. هر 

چه در توان داشت برای جلوگيری از سازمانيابی شورائی سوسياليستی توده های كارگر 

قدهای بورژوائی اردوگاه حرف زد اما كل راهبردها، به كار گرفت. در ظاهر عليه اردوگاه و ن

تحليل ها و راهکارهایش فقط تالش برای به صف كردن كارگران با هدف برپائی برهوت 
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دیگری از برنامه ریزی نظم سرمایه داری بود. كمونيسم بورژوائی دیری است كه در هر 

قه كارگر جهانی دو نقش خود شکست خورده است و برد اعتبار و نفوذش در ميان طب

 به پائين ترین مدار ممکن سقوط كرده است.   

 80. رفرميسم راست سندیکاليستی و احزاب سوسيال دموكرات نيز به ویژه از دهه 2

قرن پيش به این سوی به گونه ای كامالً شتاب آلود روند فرسودگی و تضعيف طی 

عضویت مواجه هستند و سوسيال نموده اند. اتحادیه ها مستمراً با فرار كارگران از ادامه 

دموكراسی حتی در جوامعی مانند سوئد، نروژ، اسپانيا، هلند و آلمان كه از نيرومندترین 

پایه های نفوذ برخوردار بوده است به شدت فرتوت گردیده است. ریشه واقعی تضعيف 

موقعيت احزاب سوسيال دموكرات و رفرميسم راست اتحادیه ای در عمق شرائط موجود 

توانست در برابر برخی می يوه توليد سرمایه داری قرار دارد. دوره ای كه سرمایه جهانیش

مطالبات معيشتی و رفاهی توده های كارگر چند كشور عقب نشينی كند تاریخاً و برای 

هميشه به سر رسيده است. نظام سرمایه داری از طریق سازماندهی بربرمنشانه ترین 

و امکانات اوليه اجتماعی كارگران در همه مناطق كره  تهاجمات به سطح نازل زندگی

ارض زنده است. در چنين شرائطی سوسيال دموكراسی و جنبش اتحادیه ای قهراً باید 

نقشی متفاوت با گذشته خود بازی كنند. اگر در نيمه اول قرن بيستم جنبش ضد كار 

ق قرضه این یا آن بهبود فروختند و در قبال آن اورامی مزدی پرولتاریا را به بورژوازی

دادند، اكنون در ازاء فروش این جنبش نه فقط هيچ می اندك معيشتی را به كارگران

چيز برای توده های كارگر ندارند، كه باید مستمراً بازوی قهر تهاجم سرمایه عليه هست 

و نيست زندگی آنان نيز باشند. سوسيال دموكراسی و رفرميسم اتحادیه ای در همين 

مانند كه نه مقبول بارگاه سرمایه اند و نه قادر به می ا چوب دو سر آلوده ای راراست

 فریب و گمراه سازی جنبش كارگری به شيوه سابق هستند. 

. نظام سرمایه داری در همين دوره بيشترین ذخيره های ظرفيت خود را برای چالش 3

ه كار گرفته است. برای موانع سر راه بقا و خودگستری خود از عمق به سطح كشيده و ب
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توسعه و تعميق استثمار ميلياردها كارگر در مقياس بين المللی به تمامی شيوه های 

ممکن توسل جسته است. مکانيسم های مؤثر بی سابقه ای را در عرصه چالش تنزل 

نرخ سودها و وقوع بحران ها یا پاالیش خود و خروج از بحران ها ابداع و مورد استفاده 

ه است. از اهرم بازار بورس و نقش دولت و مانند این ها كارسازترین استفاده ها قرار داد

را كرده است. سرمایه جهانی در امتداد پویه پردستاورد این تحوالت و به كارگيری همه 

این ذخيره ها و ظرفيت ها و امکانات اینك بر نقطه ای ایستاده است كه از تمامی دوره 

 95اریخی خود آسيب پذیرتر، شکننده تر و مردنی تر است. ها و دقایق و آنات حيات ت

سال پيش وقتی لنين شروع دوره امپریالسم را آستان اختضار سرمایه داری ناميد، 

پنداشت. آن روز نظام بردگی مزدی می واقعيت از پاره ای لحاظ عکس چيزی بود كه او

تناقضات و از همه  از نظر ميزان سركشی تناقضات ذاتی، كارائی مکانيسمهای چالش

مهم تر شرائط و راهکارهای فرار از تحمل خطر طغيان های ضد سرمایه داری طبقه 

كارگر بين المللی در وضعی بهتر از گذشته و بهتر از چند دهه اخير قرار داشت. این 

فاكتورها در شرائط روز رویه ای عميقاً معکوس دارند. سرمایه برای تشدید استثمار و 

اضافه ارزش ها، برای كاهش هزینه انباشت و باال بردن نرخ سودها، برای افزایش نرخ 

اجتناب از تحمل مخارج برپائی كارگاه، كارخانه، شبکه برق و آب و تنزل حداكثر بهای 

بخش ثابت سرمایه، برای فرار از غرامت بيکاری، بيمه درمان، هزینه آموزش و كاهش 

یل ساخته اتاریك زن بنگالی را مركز توليد موببربرمنشانه بهای نيروی كار، حتی آلونك 

است. با همه این ها متوسط تركيب ارگانيك سرمایه جهانی تا عرش باال رفته است. نرخ 

بازتوليد سرمایه را نمی دهد.  اضافه ارزش های حيرت بار كفاف نرخ سودهای مورد نياز

ه كشورهای دنيا سرمایه جهانی در كل بخشهایش، به بيان دیگرسرمایه اجتماعی هم

بسيار سخت اسير ورطه بحران است. سرمایه داری حتی به صورت دوره ای قادر به 

خروج از این ورطه نيست. حمله بدون انقطاع و مستمراً كوبنده تر و سهمگين تر به 

حداقل بهای نيروی كار توده های كارگر، پرتاب فاجعه بار حدود یك ميليارد انسان 



 245                                                                                   اولمنتخب مقاالت: جلد 

 3برهوت بيکاری و تحميل فقر و گرسنگی مرگبار بر بيش از  فروشنده نيروی كار به

ميليارد سکنه كره زمين، هزینه كردن زندگی نسل های آتی بشریت از طریق وام های 

كهکشانی دولت ها و نوع این ها تنها كارهائی است كه سرمایه به یمن انجام آنها برای 

ری تمامی ظرفيت خود برای كند. واقعيت این است كه سرمایه دامی بقای خود تالش

تداوم خودگستری و ماندگاری را به كار گرفته است و اینك بلعيدن هست و نيست 

 بشریت یگانه راهی است كه به عنوان راهکار حفظ موجودیت برایش باقی مانده است. 

سرمایه داری در موقعيتی است كه گفته شد و راهبردهای سوسيال دموكراتيك، 

رفرميسم چپ ميليتانت یا رفرميسم راست سندیکاليستی در  كمونيسم بورژوائی و

وضعی هستند كه اشاره گردید، اما توضيح واضحات است كه نفس انحطاط، استيصال و 

آسيب پذیری حاد این نظام هيچ دليلی برای گور و گم شدن یا حتی كمترین كاهش 

، آگاه و در ظرفيت بربرمنشی و توحش آن نمی باشد. بدون عروج جنبش نيرومند

مستقل ضد كار مزدی طبقه كارگر هيچ دریچه ای به سوی هيچ تغييری یا حتی هيچ 

بهبودی در پيش روی بشریت باز نخواهد شد. با همه اینها سرمایه داری مطلقاً قادر 

نيست به گونه سابق و به راحتی تا امروز جنبش كارگری جهانی را مهار كند و بر 

ردگی مزدی این توان را برای هميشه از دست داده است. مشکالت خود فائق آید. نظام ب

چه خواهد شد؟ بدون شك حوادث بسيار زیادی، قابل پيش بينی یا غيرقابل پيش بينی، 

در شرف وقوع است. در این ميان چند چيز روشن است. آنچه  در طول این چند سال 

راسری و در چهارگوشه دنيا رخ داده است، صرفاً تبخاله های سطحی عفونت س

انفجارآميز اندرونی سرمایه جهانی است. شورش های بسيار عظيم تر در راهند. كارگران 

در همه جای دنيا مشتعل و عاصی وارد ميدان كارزار خواهند شد. سرمایه داری به همه 

توحش ها دست خواهد یازید اما سركوب، زندان، شکنجه و حمام خون جنبش ها را از 

نخواهد داشت. نکته دوم اینکه بدیل های هولناك ارتجاعی یا  توفش بيش و بيشتر باز

فوق ارتجاعی بسياری از پان اسالميستی و نئوليبرالی گرفته تا جرثومه های دیگر برای 
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بقای سرمایه داری و رفع خطر جنبش ضد سرمایه داری توده های كارگر وارد ميدان 

تيم. عمر نقش بازی خواهد شد. چيزی كه هم اكنون در سطحی وسيع شاهدش هس

 .«غار و غور غازها كاپيتول را نجات نخواهد داد» این بدیل ها بيش از حد كوتاه است. 

كند و كارگران می عروج بدیل ها صرفاً گندیدگی اندرونی سرمایه داری را انفجاری تر

را در سطحی وسيع تر و عاصی تر مجبور به طغيان خواهد ساخت. تاریخ دو راه بيشتر 

ش پای ندارد. راه اول این است كه توده های كارگر در ميان موج طوفان های در در پي

راه، اندك اندك، تند یا كند، خود را شورائی و ضد كار مزدی سازمان دهند، سر بورژوازی 

را از روی تنه خود بردارند، بساط سندیکاسازی و حزب بافی را از پهنه جهان برچينند، 

اركسی و طبقاتی دست به كار نابودی سرمایه داری و برنامه آگاه و بيدار با شناختی م

ریزی شورائی سوسياليستی كار و توليد و نظم اجتماعی گردند. راه دوم اینکه سرمایه 

داری شمشير نابودی بشر و كل دستاوردهای تا كنونی تاریخ از نيام كشد. با راه اندازی 

در همين گذر راهی برای از وحشيانه ترین جنگ ها همه چيز را خاكستر سازد و 

سرگيری دوباره رونق انباشت سرمایه و بقای خود باز كند. هر دو چشم انداز محتمل 

كاوند با می است اما كارگران كمونيستی كه دنيا و تاریخ و جامعه را با نگاه ماركس

كوشند تا چشم انداز اول را پراتيك روز می تمامی توان اجتماعی و طبقاتی خویش

ه طبقاتی همزنجيران خویش سازند. توده های كارگری كه به این كار اهتمام كنند مبارز

در همان حال كه جنبش طبقه خود را بر ریل ضد كار مزدی راه خواهند برد این جنبش 

  را شورائی و ضد سرمایه داری هم متشکل خواهند كرد. 
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 2013آوریل                          ماركس ستيزی ماركسيستی

 

پيش از گفتن هر نکته ای باید منظور خود از لفظ یا نام ماركس را در اینجا روشن سازم. 

 1818مای  5ماركس مورد نظر من شخص حقيقی خاصی به اسم ماركس با روز تولد 

ماركس فيلسوف، جامعه شناس،  ،در لندن 1883مارس  18در تریر پروس و تاریخ مرگ 

 احزاب، كنگره و سياسی دفاتر دیوارهای گذار آذین كسمار اقتصاددان و این حرف ها، 

سازد، می ماركس را قبر صاحب قبرش به رامگاه،آ چسباندن كه ماركسی قدیس، ماركس

 ماركس مرسل یا مرجع حالل و حرام، ماركسی كه آدم ها را از فکر كردن بی نياز

تحجرین و سازد، ماركس ميزان صحت و سقم هر نظر، ماركس چماق تکفير دست ممی

 .نيست كاسبکاران و فراوان این نوع ماركس ها اصالً

ماركس منظور من در اینجا هيچ كدام این ماركس ها یا شخصيت ها نيست، اصاًل 

استوار، آگاه،  ،زنم كه كارگری فعالمی شخص معينی نيست. از ماركسی حرف

عمق جنبش  اندیشمند، چاره پرداز، دارای افق شفاف محو سرمایه داری در درون و

كارگری بين المللی است. ماركسی كه در طوفان مبارزات روز كارگران، پهلو به پهلوی 

در دست همرزمان فعال طبقه خویش اقتصاد سياسی سرمایه  دست توده های كارگر و

كند، تاریخ را، جامعه را، جهان را، طبقات و مبارزه می داری را با سر لغو كار مزدی نقد

كاود، همه این كارها را در كف همين جنبش می ظر رهائی واقعی انسانطبقاتی را از من

سازد. ماركسی كه از حزب می دهد و چراغ راه پيکار روز توده بردگان مزدیمی انجام

بازان نفرت دارد، از دالالن فروش جنبش كارگری به بورژوازی متنفر است. از دكه 

ا مغز استخوان بيزار است. ماركسی آفرینی سکتی، شخصيت آفرینی و قهرمان تراشی ت

 را وارونه پردازی دینی شعور و شناخت ضد كار مزدی طبقه كارگر« ماركسيسم» كه 

بندد. می گردد و بدون هيچ تأخير با آن مرزمی بيند، از شنيدنش دچار حيرتمی

داند و می ماركسی كه منشأ آگاهی كمونيستی را زندگی و كار و پيکار توده های كارگر
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با همه درایت، شعور و آگاهی حيرت بارش حتی تصور آویختن این آگاهی به مغز 

 .نخبگان دانشور طبقات دارا را به سراچه باورهایش راه نمی دهد

 نه مافوق، انسان نه است، انسان فوق نه  ماركسی كه محور گفتگوی كوتاه حاضر است

 شارع نه و نبوت خاتم نه ا،خط از منزه نه اشراق، اهل نه تقليد، مرجع نه است، مراد

 است، نظرمندی و كنکاش راه بازگشای فقط كه الخطاب فصل نه نظریاتش. طریقت

راند نه كالم آخر كه كالمی در كنار همه كالمها و سالحی برای ژرفش می زبان بر آنچه

ضد كار مزدی كالم سایر فعالين جنبش كارگری جهانی است. تحليل هایش نه آخرین 

مالك فرمانروای تعيين صحت و سقم بينش ها كه زاد راه رشد شعور ضد تحليل، نه 

سرمایه و كوله بار كسب توان افزون تر برای حل مؤثرتر معضالت پيکار عليه نظام بردگی 

مزدی است. این ماركس راهبر و پيشوا و فرمانده و ماوراء دیگران و اطاق فکر جنبش 

، آگاه، توانا، خواستار دخالتگری خالق كارگری نيست، بالعکس رفيق همرزم، همسنگر

همگان، منادی تأثيرگذاری آگاه كل توده های كارگر، آماده تصميم گيری شورائی با 

همه توده بردگان مزدی است. نظرات، نوشته ها، گفته ها و راهبردهایش قابل 

 به نيست قرار. نيست چيز یك هست چه هر و است  تکميل و نقد رد، یا قبول  گفتگو،

 مذهب نوعی دار به كارگر طبقه آویزی حلق كارگران، چشم كردن كور برای دستاویزی

ازش با بورژوازی در ذهن توده های كارگر گردد. س های گمراهه همه القاء كار و ساز و

رفرميسم چپ حزب ساالر، سندیکاساز رادیکال دستار، تاریخًا و در تمامی طول قرن 

س و هر كه راه این ماركس را پوید سر ستيز داشته بيستم و قبل و بعدش با این مارك

است. ماركس برای اینان نه ماركسی كه باال تصویر شد بلکه دقيقاً امامزاده ای برای 

بستن دخيل، توجيه حزب بازی، قدرت جوئی، پریدن به عرش حاكميت سرمایه، تحميل 

 كاسبکاری ترین زشت اندازی راه و سود شکار نظم بردگی مزدی بر توده های كارگر، 

 و هموزن پهلو، هم همسنگر، همراه، ماركس واقعی، ماركس با اینان دشمنی. هاست

ی كه بانی بی نيازسازی انسانها از اندیشيدن، خالقيت و چاره ماركس كارگران، همطراز
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پردازی ها نيست، دشمنی آنان با این ماركس به طور زایدالوصفی از دشمنی نمایندگان 

 یه جهانی با ماركس بدتر و زیانبارتر است. دسته اخير صریح حرففکری رسمی سرما

كوبند، ارتش و پليس و دولت آن ها هر نکته می زنند، رك و عریان بر طبل جنگمی

بندد. اینها قرار نيست جز می ماركسی ضد كار مزدی را در دهان هر كارگری به گلوله

ونيسم پوشاك با ماركس زهر و این باشند، اما رفتار رفرميست های چپ حزب باز كم

تأثير و مسموميت كشنده تری دارد. این ها تمامی ترهات تبخير رابطه سرمایه و همه 

نویسند. ماركس كارگر آگاه درون می افکار و عقاید و آراء بورژوازی را به حساب ماركس

سنگر پيکار ضد كار مزدی، هموزن و همقطار توده های كارگر با سالح نقد اقتصاد 

 سياسی بورژازی و ماتریاليسم پراتيك انقالبی را ماركسی سندیکاچی و حزب باز تصویر

كنند و همه راههای یادگيری كارگران دنيا از این ماركس و آگاهی ها و چاره پردازی می

 .سازندمی هایش برای پيشبرد جنگ ضد سرمایه داری را سد

وجوه آموزش ها و راهبردهای  رفرميسم چپ حزب باز سندیکاچی این كار را با تمامی

 عرصه هيچ دهد،می انجام  ماركسی در تمامی قلمروهای جدال ميان پرولتاریا و سرمایه

را از كالبدشکافی سرمایه داری گرفته تا روایت كمونيسم و سوسياليسم، از تبيين  ای

زه هستی اجتماعی طبقه كارگر تا شعور و شناخت و هستی آگاه این طبقه، از معنی مبار

روزمره برای مطالبات عاجل تا بحث تسخير قدرت سياسی، از تفسير مبارزه جاری ضد 

سرمایه داری تا تعبير حاكميت طبقه كارگر یا هيچ حوزه دیگری را از این تحریف 

 پردازی ها و باژگونه آفرینی ها در امان نمی گذارد. رفرميسم چپ در این راستا ماركسی

ر همه وجوه هستی خود ماركس بورژوازی است و به تنها سازد كه از همه لحاظ و دمی

چيزی كه هيچ شباهتی ندارد ماركس جنبش ضد سرمایه داری توده های كارگر 

دنياست. جنبش لغو كار مزدی در همه این زمينه ها اگر نه كافی اما نه چندان كم بحث 

کن است و كرده است. بحث هائی كه تکرارشان در این نوشته كوتاه چند خطی نه مم

نه الزم. آنچه اینجا عجالتًا مورد توجه است یك چيز است. اشاره ای به سماجت بسيار 
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عنودانه و فریبکارانه محافل طيف رفرميسم چپ بر رجوع به ماركس برای توجيه 

سندیکاسازی و حزب آفرینی های سرمایه ساالر ضد كمونيستی است. این ها تمامی 

كنند تا هر ميزان برائت ماركس از این پيرایه های می هست و نيست خود را در تير

نامتجانس بورژوائی را درهم كوبند و از این طریق راه را برای كشاندن ماركسی تمام 

 كوتاه گفتگوی فحوای عيار سرمایه مدار در ميان طبقه كارگر بين المللی هموار كنند.

 حرفشان همه اینان. است جماعت این تالش تقبيح و افشاء به معطوف صرفاً حاضر سطور

 به وافری عشق هم و است بوده سندیکاسازی مدافع هم ماركس، گویا كه است این

است!! محور بحث ما در اینجا نيز آن است كه تمامی این حرف ها  داشته آفرینی حزب

مصداق جامع رذیالنه ترین تهمت ها به انسانی مانند ماركس و همدالن، همراهان، 

ان واقعی او در دنيای موجود است. پيش از هر چيز این را توضيح همرزمان و همسنگر

دهم كه ماركس در هيچ لحظه عمرش و در هيچ نقطه ای كه گذارش افتاده است 

مشغول سندیکاسازی و تشکيل حزب نبوده است. این واقعيتی است كه هيچ انسان 

رپائی انترناسيونال شرافتمندی خود را مجاز به انکار آن نمی داند. ماركس تا پيش از ب

اول با محافل كارگری زیادی ارتباط داشت، در درون این محفل ها و از طریق پيوند 

فعال با فعالين كارگری اروپا برای تأثيرگذاری رادیکال و ضد سرمایه داری بر مبارزات 

اتحادیه كمونيست » كرد. او در تأسيس تشکل موسوم به می كارگران كشورها كوشش

 طرح و داشت و پيوستنش به این جمعيت به دنبال مدتها گفتگو، رایزنینقشی ن« ها

ین شروط، به طور صریح و ا از مهمی بخش. گرفت انجام شفاف های شروط و شرط

كرد، اما می سرراست ضرروت جهتگيری مؤثر ضد كار مزدی تشکل مورد بحث را دنبال

ر از فرقه بازی و جست و در ميان همين شروط و عهد و پيمان ها، كفه تأكيد بر فرا

خيزهای حزبی خارج از مدار پيکار جاری توده های كارگر سنگينی بسيار چشمگيری 

داشت. یك نکته مهم در اینجا این است كه ماركس پس از همه گفت و گوها و تضمين 

گيری ها، به جریان باال پيوست اما به محض مشاهده عروج گسترده پيکار كارگران اروپا 
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یه داری آنچه همه وجودش را در خود غرق كرد نه حزب بازی كه ضدیت با عليه سرما

» هر نوع حزبيت جدا از پراتيك كارزار سراسری كارگران كشورها بود. پدیده ای به نام 

در آن روزها عماًل عدم كارائی خود را به آزمون ایستاد و مادام « اتحادیه كمونيست ها

ت قادر به ایفای نقشی بيشتر از یك اثرگذاری كه جنبش وسيع كارگری روند تازش داش

منفعل حاشيه ای نشد. متعاقب این اوضاع ماركس به فعاليت خود در درون تشکل مزبور 

ادامه داد و تا روزهای وقوع انشعاب و تجزیه باز هم درگير ستيز با آدم هائی گردید كه 

ش كارگری به دار عشق مفرطی به سکت بازی باالی سر طبقه كارگر و حلق آویزی جنب

تصميمات و اراده پردازی نخبگان داشتند. پروسه تالش ماركس تا اینجا چنين بود اما 

حرف اصلی من اینها نيست. كمی پائين تر استخوانبندی واقعی حرف های خود در این 

 رفرميست های پردازی تهمت افشای تکميل در اما  كشممی زمينه مشخص را پيش

 در ها فعاليت این همه دنبال به ماركس. كنم اضافه را گریدی اساسی نکته چپ های

ه تشکيل انترناسيونال آستان در سرانجام تشکلها و جریانات محفلها، این خم و پيچ

 دست با اول، الملل بين بنای سنگ گذاشتن برای كه ای بيانيه در او. گرفت قرار  اول

 كارگر همسنگر و همرزم نفعالي همه با جمعی مشورت و شور حاصل عنوان به و خود

 چند ميان در. دهدمی اختصاص اقدام این علل و ادله شرح به را سطور اولين نویسد،می

تصر این استدالل یا توضيحات، این بند با درخشش تمام چشم هر كارگری را مخ بند

نظر به اینکه كليه تالش های تا » كند. مضمون بند این است می به سوی خود خيره

 من از پرانتز –عطوف به این هدف ) هدف محو سرمایه داری و رهائی كارگران كنونی م

تضمين همبستگی كارگران در قلمروهای  به قادر و است شده رو به رو شکست با( است

 المللی بين مجمع.. …گوناگون در یك كشور و اتحاد سراسری كارگران دنيا نشده است 

 های تالش همه كه است این ماركس مكال جانمایه « … گرددمی تأسيس كارگران

 طبقه این آنکه برای حتی داری، سرمایه عليه كارگر طبقه سازمانيابی برای دیگر سنخ

بتواند مسير پيکار ضد سرمایه داری را بپيماید، حتی برای اینکه بتواند اعمال قدرت 
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ند، به طبقاتی عليه سرمایه را ساز و كار حصول موفق و ماندگار مطالبات روز خود ك

كند كه همه راههای دیگر، گمراهه بودن می شکست منتهی شده است. ماركس تصریح

و ابزار اتالف قدرت پيکار طبقاتی كارگران بودن را عمالً به اثبات رسانده اند و درست 

بر بام تجربيات حاصل همه این شکست ها و پيچ و خم رفتن هاست كه در آستانه 

گرفته ایم. به این ترتيب برای كسانی كه ریگ دفاع از  تشکيل انترناسيونال اول قرار

مناسبات بردگی مزدی به كفش ندارند جای شکی باقی نمی ماند كه ظرف همگن با 

محتوای جنبش ضد سرمایه داری طبقه كارگر تشکلی از سنخ انترناسيونال است. تشکلی 

نگند در همان حال جمی كه در آن كارگران برای تحميل مطالبات روز خود بر بورژوازی

كه افق الغاء كامل كار مزدی را در پيش روی دارند. در هر قلمرو فروش نيروی كار 

مشغول مبارزه با سرمایه داران هستند، در حالی كه نيروی متحد و سراسری یکدستی 

دهند، هر نوع ستم سرمایه عليه كارگران را آماج می برای محو بردگی مزدی را تشکيل

د. در همان حال كه تمامی اشکال اعتراضات را به محور جنگ با سرمایه گيرمی اعتراض

سازد. بر هر نوع تفکيك مبارزه اقتصادی از مبارزه سياسی می داری همگن و همپيوند

كشد، هر شکل حزب سازی باالی سر طبقه كارگر را فرقه بازی می كارگران خط

ه آفرینی دست به كار مماشات با كند و هر نوع سندیکاسازی و دكمی فریبکارانه اعالم

سرمایه داران و نظام بردگی مزدی را گمراهه ای برای كفن و دفن قدرت پيکار طبقه 

نماید. پيشنهاد ماركس برای متشکل می كارگر در گورستان سازش با سرمایه قلمداد

شدن كارگران این نوع سازمانيابی است و این واقعيتی است چنان شفاف كه سوای شب 

ان دخمه های تاریك حزب بازی و سندیکاسازی هيچ كارگر دارای حداقل شعور و پرگ

 .شناخت ضد كار مزدی كمترین ابهامی در درستی آن نمی بيند

پردازم. تاریخ قرن بيستم و سال های پيش و پس آن، تاریخ ميدان می به بحث اصلی

دنيا، در درون  داری احزاب و اتحادیه های كارگری عظيم و عریض و طویل در سراسر

و باالی سر جنبش كارگری بين المللی است. وضعيت روز این جنبش در دنيا نيز همين 
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چيزی است كه در برابر انظار كل ساكنان كره زمين قرار دارد. یك سؤال اساسی در 

گيرد. اجزاء سؤال اینها است. در طول این صد سال و چند دهه، می برابر همه ما قرار

دنيا در حال مبارزه، جنگ، قيام، انقالب و جا به جائی قدرت سياسی كارگران سراسر 

كشورها بوده اند. در همه این مدت، جهان سرمایه داری از اتحادیه ها، سندیکاهای زرد 

سوده می نيز سر به آسمان« كمونيست» و سرخ و آبی و سياه پر بوده است. شمار احزاب 

كوبيده است. هيچ می شت بر سقف سپهراست. در هر كشوری نه یکی كه دهها حزب م

تاخته است. سندیکا و اتحادیه می چيز كم نبوده است. مبارزات كارگران پر خروش پيش

و حزب هم از همه نوعش وجود داشته است. محصول مستقيم و عيان و عریان همه این 

بينيم. جنبش كارگری جنبشی از همه لحاظ می ها نيز وضعی است كه فی الحال

 سيه صل، زمينگير، شکست خورده، بی افق، سردرگم و اسير تمامی فالكت ها، مستأ

 . چرا؟است ها وادادگی و ها فروماندگی ها، روزی

حزب ساالران مطابق معمول پاسخ های بسيار آشفته، ماالمال از تناقض، پر از فریب و 

گویند می ای ترفند، تا حدودی متفاوت و در عين حال همگن و آميخته با هم دارند. عده

كه حزبشان مظهر عالی تحزب و تشکل كمونيستی پرولتاریاست، حزب سازی آنها هيچ 

ایرادی ندارد. كارگران هم از دل و جان آماده پيوستن به همين حزب دست ساخت آن 

ها هستند. همه چيز درست و بی عيب است. اگر روزی قدرت گيرند جهان را ابادان 

 از دست كه است دیکتاتور فقط بورژوازی بی شعور خواهند كرد و در این ميان 

به حزب بسته است.  ها توده پيوستن بر را راه خود سماجت  با و دارد نمی بر دیکتاتوری

كارگران را از نعمت وصال حزب محروم و داغدار كرده است و حزب را در غم هجران 

اری باز داشته است!! توده های كارگر از تغيير جهان و محو طبقات و نابودی سرمایه د

گویند. ممکن است گفته شود كه عين این فرمولبندی ها را به می حزب سازان اینها را

كار نمی برند. آن ها ممکن است از هر عبارت و لفظی برای استتار اپورتونيسم و 

كاسبکاری های بورژوائی سود جویند اما مهم این است كه صدر و ذیل توجيهاتشان 
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 توجيه یا استدالل نچه گفته شد نمی تواند باشد. ما نيز بر روی همين هيچ چيز سوای آ

آورد. نخست و مهم تر از می ی را پيشا تازه سؤاالت اینان ادعای. گردیممی متمركز

گردد، اگر انزوا می همه اینکه اگر كل ایرادها و اشکال ها به دیکتاتوری هار بورژوازی بر

ده های كارگر از آنان محصول بالفصل دیکتاتوری و مهجور بودن و فاصله هولناك تو

است و اگر تا زمان وجود این دیکتاتوری قرار نيست آن ها منشأ هيچ خيری برای 

كارگران باشند، اگر آن ها اهل اثرگذاری و چاره پردازی در زیر سيطره دیکتاتوری 

 متحزب و حزب خاصيت هار، دیکتاتوری این استقرار شرائط در پس سرمایه نيستند، 

 و آرام و خوش روزهای ستبر سينه پهلوانان ها این بناست اگر!! چيست؟ آنان شدن

ورژوازی باشند، پس در این شب دیجور حمام خون و ب دیکتاتوری از خالی پرصفای

توحش سرمایه چه كمکی به مبارزات جاری كارگران عليه سرمایه داری و سرمایه داران 

ن همه جار و جنجال حزب بازی آن ها چه گلی بر سر كنند و ایمی و دولت این طبقه

زند. جواب جماعت احتماالً این خواهد بود كه ما در همين وضعيت نيز می طبقه كارگر

كنيم، می شکافيم، فعاليت های وسيع و عميق و تأثيرگذار ترویجیمی سينه تاریکی ها را

رزات كارگران به طور سازیم، در مبامی فعالين كارگری را وارد صفوف آهنين حزب

 كارگر توده پيوستن راه ها، جانبازی و كارها این همه طریق از و جوئيممی شركت  فعال

كنيم. راستش پاسخ اخير فقط می در دوران اعتالی وسيع توده ای را هموار حزب به

آن یکی پرسيد اشتر »گوید: می نماید كهمی شعر معروف سعدی را در ذهن آدم تداعی

گفت خود  -گفت از حمام گرم كوی تو - آئی ای اقبال پیمی از كجا - یرا كه ه

هيچ شعور و شناخت زیادی برای یك كارگر الزم نيست تا ابتذال « پيداست از زانوی تو

توانيد نام برید كه تاریخ می كامل چنين جوابی را درك كند. كداميك از این احزاب را

 است، بوده دیگری چيز انشعاب و باز هم  چند صباح هستی آن سوای انشعاب، انشعاب

یا آن  این احتمالی دزدیدن سوای كارگران با رابطه در كه دارید سراغ را حزب كدام

كارگر، جراحی او از بدنه پيکار طبقه اش، قرار دادن وی در ویترین كاسبکاری حزب و 
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باشد. كدام تبدیل او به كاالئی برای فریب چند كارگر دیگر نقش دیگری ایفاء كرده 

شناسيد كه در جریان تکه تکه شدن بدون وقفه اش همين كارگران جراحی می حزب را

شده و در ویترین نشسته را دشمن همدیگر نساخته باشد و آن ها را در مقابل یکدیگر 

و همه آنان را در مقابل هر جنب و جوش ضد سرمایه داری طبقه كارگر قرار نداده است. 

نيد نشان دهيد كه در رابطه با جنبش كارگری كار دیگری انجام توامی كدام حزب را

پوشيم زیرا كه باز هم می داده باشد. اما از این مسأله نيز با همه مهم بودنش چشم

گذاریم كه سراسر جهان به كام شد، می موضوع مورد توجه ما نيست. فرض را بر این

ریدند، شالوده دیکتاتوری از هم ماشين قهر سرمایه از كار افتاد، توده های كارگر شو

پاشيد، فضای باز سياسی حاكم شد. كارگران تمامی زمين و آسمان را برای معجزه گری 

حزب مدعی نجاتشان هموار كردند!! حال این امامزاده مهجور خوش نشين سرزمين 

های امن بناست چه كند و در دل چنين شرائطی چه نسخه ای برای رهائی توده های 

 !رد؟كارگر دا

كشند. خواهند می برای این سؤال نيز حتماً حزب ساالران جواب آماده ای از جيب بيرون

كنند. این پاسخ می گيرند و همه چيز را درستمی گفت كه به كمك كارگران قدرت را

 دنيا در احزاب توسط حال تا آنچه. آوردمی دنبال به را جدید سؤاالت دنيای اما باز هم 

 داری سرمایه اند گرفته قدرت اگر. است بوده سنخ دو از فقط است پوشيده عمل جامه

نبارترین دیکتاتوری های بردگی خو و ترین بربرمنشانه ترین، درنده با همراه دولتی

مزدی را بر كارگران تحميل كرده اند. در غير این صورت هيچ كاری انجام نداده و منشأ 

توان در شوروی بعد از انقالب اكتبر می اهيچ تغيير و تبدیلی نشده اند. الگوی نخست ر

و اروپای شرقی سابق، ویتنام و چين و كوبای الحق و نوع این ها دید، نمونه دوم را نيز 

، افریقای جنوبی روزهای سقوط آپارتاید، مصر و تونس سال های اخير 57در ایران سال 

حزب ساالران در بخش یا فراوان جاهای دیگر مشاهده كرد. از این گذشته بنا به روایت 

وسيعی از دنيا مانند اروپا و امریکای شمالی دیکتاتوری درنده سرمایه سد سر راه فعاليت 



 257                                                                                   اولمنتخب مقاالت: جلد 

احزاب نبوده است اما در این كشورها نيز آنچه زیر نام حزب ابراز حيات كرده است به 

داشته به جنبش كارگری هيچ ربطی نداشته است.  هر طبقه یا دار و دسته ای كه ربط

كارنامه حزب آنچه پيش روی ماست این ها است و هيچ ترجمه زمينی دیگری از از 

 .چيزی به نام حزب در هيچ نقطه دنيا وجود ندارد

بحث را ادامه دهيم. با گفتن این حرف ها صدای حزب سازان بسيار بلندتر، خشن تر، 

كه این عاصی تر و طاغی تر بلند خواهد شد. همه با هم آهنگ خشونت سر خواهند داد 

خزعبالت چيست؟ كل این احزاب از اردوگاهيان سابق تا آنچه اكنون در مصر و تونس 

 و نبوده سرمایه ضد و كمونيست كارگری، حزب اصال و هر كجای دیگر وجود دارد، 

 باشندمی یا اند بوده كمونيست دروغين نام زیر بورژوازی احزاب ها این تمامی. نيستند

 زبان از سخن جانا ». خوب بسيار. اند نکرده دیگری كار رگركا طبقه به خيانت سوای و

 ضد كمونيستی، ضد پلشت  سياه، بنمایه به شما از بيشتر بار ميليونها ما ،«گوئیمی ما

 چه باالخره كه است این سؤال اما داریم یقين احزاب این كل كاپيتاليستی و كارگری

 نقش است قرار پراكسيس، نقد یا جهتگيری و رویکرد كدامين پراتيك، كدام كارهائی،

 كجای در مسلح، چشم كدام با جهان كارگران. سازد جدا گفتگو مورد احزاب از را شما

ین دنيا، از ورای كدام زیج این تمایزات ادعائی را رصد كنند و به آن دل بندند؟!! مگر ا

این جز این است كه صدر و ذیل تمامی هستی سياسی، حزبی و سکتی شما نيز منادی 

است كه باید روزی، روزگاری در سپيده دمان قيام توده ها بخت یار شود، توده های 

كارگر ناآگاه، اسير استيصال و غرق در دریای توهم برای آزمایش هم كه شده است، به 

ون رسمی زشت نام و سيه پيشينه بورژوازی يجای آنکه اسب راهوار یکی از اپوزیس

دخيل بندند، مركب اقتدار حزب آزمون نداده شما شوند و  گردند، این بار به بارگاه شما

نهایتاً شما را تا قله قدرت سياسی و پشت فرمان ماشين دولتی بدرقه كنند. فرض كنيم 

كه چنين رویداد فاقد هر گونه چشم انداز در جهان حاضر، به هر دليل ممکن شد. 

دازهای كامالً ممکن با دنيای چشم ان 1917درست به همان گونه كه در روسيه سال 
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آن دوران و متفاوت با زمان ما، ممکن گردید. نتيجه كار چه خواهد بود؟ این را هم در 

نظر بياوریم كه حزب بلشویك قطعاً صدها بار از هر حزب دوره حاضر حتی در بهترین 

توسعه نفوذش در ميان كارگران باز هم كارگری تر بود. یك نکته دیگر  ،حالت محتمل

افه كنيم. كليه صدر نشينان احزاب روز در رادیکال ترین حالت و در اوج را هم اض

ادعاهای كمونيست بودنشان خود را حتی انگشت كوچك آدمی مانند لنين نمی بينند 

و به حق نيز نمی باشند. از منظر من یا هر فعال جنبش لغو كار مزدی لنين نه عنصر 

سيار پردرخشش و رادیکال و انقالبی آگاه جنبش ضد كار مزدی طبقه كارگر كه چهره ب

زنند. آنها خود را می كمونيسم خلقی بود اما رهبران احزاب، سایه این باور را به تير

دانند و حال سؤال این است چرا می سالکان بدون هيج قيد و شرط لنين و بلشویك ها

روی و به چه دليل باید كارگری در این جهان قبول كند كه آنچه حزب كمونيست شو

نکردند و نتوانستند انجام دهند، اینان « كشور شوراها»و لنين و بلشویك ها و كارگران 

حتماً انجام خواهند داد؟!! چرا بلشویسم عاجز ماند و ره استقرار سرمایه داری دولتی 

پيش گرفت و به چه دليل احزاب امروزی داعيه دار رهائی پرولتاریا چنين نخواهند كرد 

زدی را از دست و پای كارگران كشورها باز خواهند گشود؟!! ادعای و زنجير بردگی م

توانند باور كنند كه حال و روزگارشان از نوع همان می این احزاب را فقط كارگرانی

 .موجودی باشد كه برای تشفی خارش پوستش، سراغ زنجير عدالت انوشيروان رفت

را و جنبش كارگری را و  لنين و بلشویسم بدون شكً سرمایه داری را و سوسياليسم

سازمانيابی این جنبش را و انقالب ضد سرمایه داری را و قدرت سياسی طبقه كارگر را 

و سایر مسائل مبارزه طبقاتی توده های كارگر را با سر ماركسی و ضد كار مزدی نمی 

دیدند اما عجز آن ها در همه این قلمروها صرفًا یك مقوله كتابی و آكادميك نبود. 

ئی و حتی تسلط لنين بر آثار منتشر شده ماركس در آن زمان از جمله كاپيتال، آشنا

ميليون ها بار از تمامی صدرنشينان احزاب امروزی بيشتر بود. بحث بر سر باورها، 

فرمولبندی ها، ادعاها و اعتقادات نيست. سخن از پراكسيس و همه آن مسائلی است كه 
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یت لنين و بلشویسم از سوسياليسم، سرمایه داری، گردند. روامی پراتيك مبارزه طبقاتی

انقالب كارگری و رهائی طبقه كارگر را باید در شناخت واقعی، پراتيك و متعين آنان از 

هستی اجتماعی پرولتاریا، از منشأ آگاهی كمونيستی، روایت هستی آگاه جنبش 

 نام به ای هپدید كارگر، های توده سازمانيابی برای پراكسيس پيچی نسخه كارگری،

 سياسی قدرت كارگران، داری سرمایه ضد جنبش انقالبيون، كمونيستی تحزب و حزب

عين پراتيك اجتماعی همه این مفاهيم جستجو نمود. رمز مت  ازاء مابه در كارگری،

شکست طبقه كارگر روسيه در انقالب اكتبر این نبود كه لنين و سران حزب بلشویك 

، ماركسيسم «ماركسيسم» ونيسم یا ماركس، ماركس و به اندازه كافی كمونيسم، كم

نمی كردند. كليد معما در اینجا قرار داشت كه آن ها اساس سازمانيابی شورائی سراسری 

كردند و پدیده تحزب نخبگان، صف می ضد سرمایه داری جنبش كارگری روسيه را نفی

ه گری رهبران كشيدن توده های كارگر در پشت سر حزب، چشم دوختن طبقه به معجز

حزبی، سرنگونی طلبی خارج از مدار پيکار ضد سرمایه داری و ایده تسخير قدرت توسط 

ماشين حزبی یا انقالب دموكراتيك و نوع این ها را جایگزین جنبش سازمان یافته 

كردند. می سراسری شورائی سوسياليستی ضد كار مزدی توده های وسيع طبقه كارگر

لنين یا سایر سران بلشویسم از سرمایه داری و كمونيسم و  روایت غيرماركسی و خلقی

زد اما به طور واقعی و پراكسيس می انقالب كارگری در نوشته ها و گفته هایشان موج

ساخت. رمز شکست می و سرنوشت ساز در اینجا بود كه زمخت و مهلك خود را ظاهر

داری و سركشی جنبشی فرا  انقالب اكتبر در اینجا قرار داشت. انقالب از دامنه ميدان

روئيد كه این جنبش به هيچ وجه تجلی یك استخوانبندی شورائی نيرومند، افق دار، 

آگاه و متشکل از توده وسيع كارگران نبود. بالعکس جنبشی بود كه توده هایش بر 

كردند و برای می اساس نسخه پيچی لنين باید برای معاش روز خود مبارزه اقتصادی

يستی خود پشت سر رهبران حزبی دست به كار سرنگونی تزار و شليك آخرت سوسيال

گردیدند. طبقه كارگری كه در سپهر چنين می ماشين حزبی به عرشه قدرت سياسی
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نسخه پيچی هائی به جلو تازد هيچ گاه و در هيچ شرائطی توان الزم برای الغاء كار 

دا نخواهد كرد. دليل واقعی مزدی و استقرار جامعه گردانی شورائی سوسياليستی را پي

شکست انقالب اكتبر این بود و سؤال جدی از صفه نشينان احزاب و مریدان آنها این 

است كه به راستی در شرائطی كه عالی ترین الگوی راهنمای آنها حزب بلشویك است، 

نماد اهورائی ایفای نقش رهبری آنان، لنين و سران این حزب است، حرف هایشان كپی 

بالهت آميز حرفهای لنين است و باالخره ميزان نفوذشان در طبقه كارگر هزاران  پردازی

بار كمتر از حزب بلشویك و طول و عرض حزبشان در قياس با آن حزب به دانه خردلی 

ماند چگونه و مطابق كدام شواهد قرار است سرنوشتی متفاوت با می در مقابل كوه

و چين و كره شمالی برای طبقه كارگر ایران و  كارگران روسيه و اروپای شرقی و ویتنام

 !!ا رقم زنند؟نيسایر جاهای د

ت باال را آوردم تا بگویم كه طيف محافل نکا همه. گردم باز بحث به محور اساسی

رفرميسم ميليتانت و كل فعالين كارگری آویزان به این احزاب و محفل ها و سکت ها 

بسيار زمخت تاریخی را پشت سر و جلوی روی تمامی این حقایق زنده و گویا و شفاف و 

خود دارند. واقعيت های صریح، درس آموز و ماالمال از اخطار و آژیر و هشداری كه 

زنند جنبش كارگری جهانی از حزب ساالری و سندیکاسازی كوبنده ترین می فریاد

جواب ضربات را تحمل كرده است. ما به طور خاص در پيچ و خم تاریك تمامی سؤالها و 

ها چرخيدیم تا نشان دهيم كه ميان حزب گرائی و سندیکا آفرینی با جنبش 

سوسياليستی و ضد سرمایه داری طبقه كارگر هيچ سنخيت و تجانسی وجود ندارد. 

خواستيم در حوصله یك نوشته بسيار كوتاه بر این حقيقت عریان انگشت گذاریم كه 

راه بالندگی و زایندگی و گسترش  حزب تراشی و سندیکابافی بستن سد آهنين بر سر

 .و ميدان داری جنبش وسيع ضد سرمایه داری توده های طبقه كارگر است

تم و سالهای ماقبل و مابعدش در بند بند خود آژیر این حقيقت است. ستاریخ قرن بي

اما آنچه پيش روی ماست این است كه حزب ساالران و دلباختگان سندیکاليسم و 
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با بستن گوش خود بر این آژیر و بستن چشم خویش بر روی تمامی تئوری حزب لنينی، 

كاوند تا شاید عبارتی از ماركس در برائت می این حقایق گویا، باز هم نقطه نقطه تاریخ را

سندیکاسازی و كالمی از او در توجيه تحزب لنينی جستجو كنند!! این نه فقط ماركس 

شی نوع ماركسيستی است. فرض كُستيزی كه سماجت شقاوت آميزی در كار ماركس 

كنيم كه ماركس هم مثل هر انسان دیگر، مثل هر كارگر آگاه و كمونيست دیگر اینجا 

و آنجا یا حتی خيلی جاها، مطلب نادرستی مطرح كرده باشد. چرا باید شما چشمان 

دانيد می خود را بر روی دنيای واقعيت های تلخ درس آموز دور و بر خویش ببندید؟!

جواب ساده است. برای اینکه شما هر كه هستيد، به هر جماعت و طبقه ای كه  چرا؟

تعلق دارید به هر حال، اهل جنبش ضد سرمایه داری طبقه كارگر نمی باشيد. مشغله 

و مشکل شما هر چه هست مشکل و مشغله جنبش سوسياليستی ضد كار مزدی 

ل منقرض در حال زوال نوعی پرولتاریا نبوده و نيست. شما اهل این جنبش نيستيد، نس

كمونيسم بورژوائی هستيد و آگاهانه یا ناآگاهانه در تقسيم كار درونی طبقه بورژوازی 

رسالتی را برای خود پيدا و تعریف كرده اید. فحوای رسالتتان این است كه اخالل و 

ام ایجاد سد در كار سازمانيابی شورائی ضد سرمایه داری توده های طبقه كارگر را با ن

 روی بر پاكی آب بگذارید ماركس گره بزنيد!! این كار بسيار زشت و غيرانسانی است.

ت بریزیم. ماركس به هيچ وجه و تحت هيچ ماركسيس ستيزان ماركس این دست

شرائطی نمی توانست دنبال تحزب نوع لنينی و سندیکاسازی نسخه لنين و احزاب 

ف كه او فعال آگاه و اندیشمند جنبش لنينيست باشد. به این دليل بسيار ساده و شفا

ضد سرمایه داری طبقه كارگر بود. تاریخ زندگی بشر و مبارزه طبقاتی همه جا حاكی 

است كه مناسبات كهنه و ميرای تاریخ زیر فشار رشد نيروهای مولده اجتماعی نوین 

ایان سازند. آنچه زمينه های واقعی پمی است كه سایه سنگين خود را از سر بشر كوتاه

برده داری را ساز كرد رشد گسترده اقتصاد كاالئی و به ميدان آمدن طبقه نوینی بود 

كرد. سرنگونی فئواليسم نيز در شرائطی روی می كه این فاز توسعه توليد را نمایندگی
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نهاد و نه می داد كه نه انکشاف شيوه توليد سرمایه داری جائی برای بقای آن نظام باقی

توانست استمرار حاكميت اشراف فئودال را تحمل كند. مسأله می وازیطبقه نوپای بورژ

اما در باره پرولتاریا و انقالب ضد سرمایه داری وی داستان دیگری است. اینجا 

سوسياليسم به مثابه یك شيوه توليد نوین در ژرفنای مناسبات كاپيتاليستی نمی بالد 

ساید در عين حال كه مالط، مصالح می یابد و سر به آسمانمی بالد و توسعهمی و آنچه

و خميرمایه های الزم برای برپائی اقتصاد سوسياليستی است اما تا سرمایه داری هست 

در همه وجوه خود سرمایه و سرمایه داری است. نيروی تاریخی بالنده ای كه در اینجا 

 را منطوی با رشد، بلوغ و بالندگی خود تاریخ حيات كاپيتاليسم و موجودیت بورژوازی

یك چيز است. این نيرو صرفاً و صرفًا جنبش سازمان یافته شورائی  سازد فقطمی

سراسری ضد سرمایه داری توده های وسيع طبقه كارگر هر كشور و كل دنياست. 

جنبشی كه در پروسه شورائی گسترده ضد كار مزدی خود آحاد طبقه كارگر را به 

دهد. جنبشی كه تجلی می نا و افق دار ارتقاءدخالتگری خالق و اثرگذار و آگاه و توا

اعمال قدرت سراسری كارگران در كليه عرصه های حيات اجتماعی عليه استثمار و همه 

اشکال هستی سرمایه است. سندیکاسازی و حزب ساالری سد راه شکوفائی و بالندگی 

و این جنبش است و ماركس انسان آگاهی كه بيش از هر كس دیگر شروط و راهها 

 دید ومی موازین و پيچ و خم های پيکار طبقه كارگر برای محو سرمایه داری را

نمی توانست سندیکا دوست و اهل تحزب لنينی باشد. چرخيدن در ال به  ،دانستمی

الی این و آن نوشته ماركس برای یافتن دستاویزی در تقدس سندیکا یا ستایش حزب 

ت آميز برای بورژوا كردن ماركس نه فقط سفاهت محض كه خصومتی بسيار لجاج

كارگران است. ماركس برای توده های كارگر پيغمبر و پيشوا و قائد اعظم نيست. آثارش 

نيز با معيارهای مذهبی متحجر چندش بار رفرميسم چپ مورد داوری قرار نمی گيرد. 

آگاه او در طول دوره حيات سراسر كارزار ضد سرمایه داری خود به طور مدام آگاه تر و 

كرد، مدام نظریات و می گردید، نظراتش عمق بسيار افزون تر و افزون تری پيدامی تر
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ساخت. او می داد و رادیکال تر و ضد كار مزدی ترمی راهبردهایش را تعميق و توسعه

هر بار كه هر نوشته خود را بازخوانی كرد اشکاالت و اشتباهاتی را در آن یافت و برطرف 

کرد و دورنما و پراتيك وی راه تاخت و تاز جنبش لغو كار مزدی طبقه نمود. راه و روی

اش بود. اگر روزی در جائی به هر دليل كنار بحث های سندیکاسازی یا حزب بازی، 

بدون اعتراض و خشم و قهر عبور نموده است در تداوم تالش خویش برای الیروبی 

بسيار صریح و  ،ارگرانتمامی رسوبات مضر سر راه رشد جنبش ضد سرمایه داری ك

قاطع قصور دیروزش را جبران كرده است. آخرین سخن اینکه حزب ساالران در تقالی 

خود برای گرفتن فتوا از ماركس در توجيه تحزب بورژوائی و سندیکاسازی، قادر به 

گرفتن ماركس از كارگران و تسليم وی به بورژوازی نخواهد شد. ماركس هميشه و همه 

رزم، همقطار پهلو به پهلو، همدل، همراه و همزبان كارگرانی است كه جا همسنگر، هم

برای سازمانيابی وسيع شورائی ضد سرمایه داری توده های طبقه خویش تالش، مبارزه 

 .كنندمی و جنگ
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 2013مه                  ريشه تهاجمات هار سرمايه در كجاست

 

گيری ها یا به تعبير خودشان  ترین موضع« رادیکال» طيف احزاب و محافل چپ در 

آگاهگری ها از تعرضات مستمر سرمایه داران و نظام سرمایه داری به بهای واقعی نيروی 

رانند. واقعيتی كه حدیث روز زندگی كارگران می كار و سطح معيشت كارگران سخن

 همه جای دنياست و هيچ زبان و قلمی قادر به بازتاب عينی ابعاد تأثيراتش نيست. این

تهاجمات باید به طور قطع هر چه وسيع تر افشاء گردد. اما مسأله اساسی نه مجرد 

گزارش وقایع كه برداشتن پرده از روی ریشه های واقعی این تعرضات و بربرمنشی های 

 مضاعف سرمایه داری است. در این راستا چند موضوع را باید از هم تفکيك كرد.

 برابر در خود موجود وضعيت از كارگر های دهتو دفاع كمپين صرفاً . جنبش كارگری1

 در كه زشتی تصور!! نيست داران سرمایه روز آن یا این های تجاوزگری و ها شبيخون

ول دهه های اخير، نظام سرمایه داری با تعرضات خود، زمينه های باورش را در پهنه ط

با ای همراه  داده است و رفرميسم راست اتحادیهحيات كارگران دنيا بسط 

 آن داشت و كاشت برای خود، راهبردهای با ساالر حزب نمای چپ بورژوائی كمونيسم 

جام داده است. به توده كارگر چنين القاء ان را الزم كارهای همه كارگر، طبقه ذهن در

شده است كه گویا جنبش آنان صرفاً ساز و كار سنگربندی برای دفاع از سطح مزدها و 

ویا كل هدف جنگ جاری آن ها در داشتن یك زندگی باشد!! گمی معيشت روزشان

گردد و گویا تأمين سطحی از امکانات می بدون خطر مرگ ناشی از گرسنگی خالصه

زیستی و رفاهی برای طبقه آنان در زیر چتر حاكميت این نظام امکان پذیر است!! 

این بورژوازی با یکه تازی های مستمرش و رفرميسم راست و چپ با رجوع به حاصل 

تاخت و تازها و القاء همزمان گمراهه ها، جنبش كارگری را به صورت تاریخًا بی سابقه 

ای نه فقط از محور واقعی پيکار ضد سرمایه داری كه از حوزه بازشناسی هستی طبقاتی 

خود دور ساخته اند. توده های كارگر زیر فشار برآیند مشترك این كاركردها فراموش 
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 تأمين فرض باطل رابطه خرید و فروش نيروی كار، حتی با كرده اند كه نفس وجود

فرض عميقًا  این تعميم با حتی آنها، از نازكی الیه برای نسبی رفاه و معيشت از سطحی

 سراسر موقعيت متضمن هم باز!! آنها شمار بيشترین به تری، وسيع بخش به محال

 حقوق یا آزادی نوع هر از مسلوب و هستی از ساقط زا، دهشت شده، نفرین بار، هالكت

 خون و گرسنگی سوای سرمایه مسامات از. است آنان طبقه نفوس همه انسانی اوليه

یگری بيرون نمی آید. ما همه تصورات محال را ردیف كردیم د چيز مزدی بردگان توده

تا تصریح كنيم كه حتی در چنان حالت یا حالت های تماماً محال نيز، نظام سرمایه 

 تعل سوخت و خاكسترسازی كل هستی انسانی طبقه كارگر خواهد بود.داری جهنم مش

. كالبدشکافی پویه بازتوليد سرمایه اجتماعی، تشریح ابعاد واقعی استثمار توده های 2

كارگر در بطن این فرایند، آناتومی مفصلبندی عينی رابطه توليد اضافه ارزش با كل بی 

ات جنایتکارانه جنسی، گرسنگی، فقر، حقوقی ها، خفقان ها، سلب آزادی ها، تبعيض

ستمکشی و هر آنچه كه محتوای مدنيت، قانون، نظم، امنيت و حقوق بورژوازی و مؤلفه 

های سقوط واقعی طبقه كارگر از هستی انسانی خویش است، جزء الیتجزای آگاهی 

طبقاتی توده های كارگر و شرط حياتی بالندگی جنبش آگاه ضد سرمایه داری آنهاست. 

نجام این كالبدشکافی ها و بسط حاصل آن ها به ذهنيت بيدار و آگاه طبقاتی كارگران ا

در هر شرائط و موقعيتی، مستقل از اینکه بورژوازی دست به كار تعرضی بحران آلود 

برای سالخی بهای نيروی كار و امکانات معيشتی یا رفاهی طبقه كارگر باشد، یا نباشد، 

ش كارگری است. مبارزه طبقه كارگر در هر سطح، هر یك وظيفه روتين آگاهان جنب

حوزه و هر وضعيت بدون درهمرفتگی ارگانيك با حاصل این آناتومی ها، مبارزه ای 

سخت آسيب پذیر، شکست آميز و در معرض سقوط به ورطه هر نوع سازشکاری است. 

دشکافی سرمایه ستيزی خودانگيخته و درون پوی جنبش كارگری تنها در پرتو این كالب

های نقادانه ماركسی و در فرایند توسعه این نقادی ها به سير رخدادهای جاری جامعه 
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سرمایه داری در همه عرصه های حيات اجتماعی است كه به سرمایه ستيزی پراتيك 

 یابد.می طبقاتی كارگران و به جنبش رادیکال سوسياليستی و ضد كار مزدی آن ها ارتقاء

است كه درست همين قرارگاه حياتی باال، نقطه فرار واقعی طيف . طنز تلخ تاریخ این 3

كمونيسم بورژوائی حزب ساالر از جنبش ضد سرمایه داری و برای لغو كار مزدی طبقه 

كارگر است. نيروهای این طيف از هر دار و دسته و زیر هر بيرق، تشکيل حزب نخبگان 

ام جنبش آگاه سرمایه ستيز توده های را آلترناتيو هستی آگاه پرولتاریا و الجرم قائم مق

سازند. شالوده هستی حزب بر سلب مطلق شایستگی توده های كارگر در می این طبقه

شود. درست همان قدرت می سازمان دادن قدرت پيکار ضد سرمایه داری خود گذاشته

سازمان یافته ای كه یگانه نيروی قادر به برچيدن بساط بردگی مزدی و استقرار 

ليسم است. حزب ساالران نوعی تقسيم كار كاپيتاليستی و ضد كمونيستی را بر سوسيا

كنند. جماعتی در موقعيت رهبر، فرمانده، می ساختار هستی جنبش كارگری تحميل

والیت مطلقه، مميز خير و شر و منجی، در باالی سر طبقه، رسالت انجام همه امور 

گيرند و می ر پيشبرد مبارزه را به كففکری، چاره جوئی، تعيين استراتژی و ساز و كا

های محتاج قيمومت!! از فکر كردن، « تردیونيونيست» اكثریت عظيم كارگران یا همان 

آموختن، توان دخالتگری، سياستگذاری، برنامه ریزی یا هر كار فکری دیگر خلع وظيفه 

 روماندگیف گرسنگی، استثمار، فشار زیر وسيع توده این. گردندمی و سلب صالحيت و 

 به وضعيت، این از فرار راه جستجوی در و داری سرمایه بشرستيزانه مناسبات تحقير و

 گویند ایمانمی دهند، به آنچه رهبرانمی ان گوشباالنشين های وعده و ها فراخوان

رسانند. آنان همه این كارها را می پوشند و حزب را به قدرتمی آورند، سالح جنگمی

دهند كه خود منشأ ایفای هيچ نقش خالق، هشيار و بيدار ضد كار می در شرائطی انجام

مزدی نيستند. به هستی آگاه طبقاتی خود دست نيافته اند، نقد رادیکال سوسياليستی 

جامعه موجود را جریان فکر و ذهن و شعور و شناخت خود نکرده اند. تمامی بار یك 

تدبير و چاره گری پيکار بی تأثيرند،  كشند اما در حوزه اندیشه ومی انقالب را به دوش
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كنند اما از آنچه قرار است جایگزین وضع حاضر شود سوای تصویری غامض می انقالب

 زبان بر را سوسياليسم لفظ یا رؤیائی مبهم و مغشوش چيز دیگری به ذهن ندارند. 

 ما و تچيس سوسياليسم اینکه اما كوبند،می آسمان بر را آن برقراری شعار و رانندمی

 موضوعی بود خواهد چه آن اجتماعی و فرهنگی مدنی، سياسی، اقتصادی، واقعی ازاء به

 .گيرندمی تصميم دیگران كه است

. بستن پل بر روی پروسه ارتقاء سرمایه ستيزی خودجوش توده های كارگر به پراتيك 4

ب ساالر آگاه سوسياليستی این طبقه كه نقطه فرار واقعی طيف كمونيسم بورژوائی حز

از جنبش ضد سرمایه داری و برای لغو كار مزدی طبقه كارگر است، همه مصيبت های 

بار آورده است. احزاب و محافل این طيف در تمامی طول  آورد و تاریخاًمی باال را به بار

قرن بيستم نه فقط سد راه دستيابی توده وسيع كارگر به سر هشيار و آگاه طبقاتی خود 

اسًا روایت آگاهی را دستخوش بدترین تحریف ها ساخته اند. در سپهر بوده اند كه اس

این نيروها افشاء رژیم سياسی حاكم همه چيز و كالبدشکافی نقادانه ماركسی سرمایه 

داری هيچ چيز است. دليل مسأله بسيار روشن است. مشکل اینان نه محو بردگی مزدی 

اینکه توده های كارگر وارد ميدان  كه فقط تصرف ماشين دولتی سرمایه است. اما برای

جنگ با سرمایه داری گردند، باید خود را در كل عرصه های حيات اجتماعی عليه همه 

وجوه هستی این نظام سازمان دهند. باید مفصلبندی كل تار و پود اقتصادی، سياسی، 

 فرهنگی، حقوقی، مدنی، اخالقی، ایدئولوژیك و اجتماعی این نظام، مفصلبندی فضای

مسلط زندگی خویش با رابطه توليد اضافه ارزش را با سر بيدار ضد كار مزدی تعمق 

كنند. تحقق این هدف در گرو آن است كه آگاهان جنبش كارگری به صورت روتين 

 چرخه بازتوليد سرمایه اجتماعی و تمامی آنچه را كه در این گذر بر سر طبقه كارگر

بازگشائی به هيچ وجه مقوله ای عام نيست.  آید پيش روی كارگران باز كنند. اینمی

بيان مسائل كلی مربوط به شيوه توليد سرمایه داری نيست. گزارش روزمره ابعاد استثمار 

كارگر توسط سرمایه در شرائط كنکرت روز است. توضيح این واقعيت است كه چگونه 
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ر منفصل از شود، این حجم عظيم كامی دنيای كار توده های كارگر از كف آنها خارج

 دهند،می انجام را كارها كدام كنند،می توليد چه. گرددمی دچار سرنوشتی چه به آن ها 

كنند، چه نيروئی، كدام رابطه و كدام می و این كاالها را توليد انجام را كارها این چرا

 كند. آنچهمی طبقه با كدام اهداف است كه تار و پود فرایند این جدائی را برنامه ریزی

گيرد در یك محاسبه مشخص ریاضی كدام جزء ناپيدا از كوه كار و می او زیر نام مزد

گردد. رابطه ميان گرسنگی و فقر و می دهد. سرنوشت مابقی چهمی توليد او را تشکيل

فالكت و بی داروئی و بی آموزشی و بی مسکنی دامنگير توده های عظيم طبقه اش با 

ویر عينی مجسم و مجسدی دارد. پيوندگاههای واقعی رابطه توليد اضافه ارزش چه تص

این رابطه با آنچه زیر نام قانون و سياست و حقوق و دولت و كل جامعه بر او تحميل 

شده است چيست و سرانجام اینکه با داشتن چنين تصویری از چنين جهنم وحشت و 

ای مبارزه طبقاتی دهشتی كه او را و طبقه اش را در خود بلعيده است چه باید بکند، معن

گردد و اگر قرار است برای تغيير وضع می او با رجوع به این داده ها و دانسته ها چه

خود بجنگد كدام سنگرها را باید بر پای دارد، سالح پيکارش چيست، قدرت نهفته در 

كند و هزاران می وجود اجتماعی او كدام است. راه به كارگيری این قدرت از كجاها عبور

دیگر كه همه و همه نياز قهری بالندگی هستی آگاه ضد سرمایه داری توده های  مسأله

كارگر است. رفرميسم چپ هيچ كدام این كارها را انجام نمی دهد. در بهترین حالت و 

بافد. می زند و تا چشم كار كند كلیمی رادیکال نمایانه ترین هيأت، دست به عام گوئی

محور افشاء رژیم سياسی تمامی دار و ندارش را  در غير این صورت چرخ خوردن حول

سازد. از طيف محافل رفرميسم چپ چيزی سوای این برون نمی تراود، زیرا نياز می پر

به بالندگی آگاهی توده های وسيع طبقه كارگر نمی بيند، زیرا كه حزب را قائم مقام 

ر كنترل حزب و قدرت داند و زیرا كه دورنمائی سوای استقرار سرمایه داری زیمی طبقه

 سازمان یافته حزبی برای كارگران قائل نيست.
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. طيف احزاب و محافل رفرميسم چپ در رابطه با موج تهاجمات و شبيخون های روز 5

به روز سرمایه جهانی عليه طبقه كارگر در طول چند دهه اخير نيز، به همان سياقی 

ر تمامی موارد دیگر و در كل كنند كه دمی گویند و به همان شيوه ای عملمی سخن

دهند. همه بحثها از نفس تعرض می گویند و انجاممی قلمروهای حيات سياسی خود

گردد. آنچه در این ميان می سرمایه داران شروع و به ضرورت مقابله با این تعرض ختم

ماند، دنيای فعل و انفعاالت اندرونی غيرقابل بازگشتی است می به طور كامل پوشيده

در تاریخ سرمایه داری و در بنمایه وجود این نظام رخ داده است. كارگران دنيا باید  كه

بدانند و باید این دانسته را جریان خون زندگی و چراغ پيکار خود سازند كه سرمایه 

داری به حکم شرائط تاریخی خاصی كه در امتداد گسترش جبری بنمایه هستی خود 

ادر به انصراف از تهاجم ها و شبيخون های دهشتبار احراز كرده است حتی یك روز هم ق

عليه بهای واقعی نيروی كار و سطح موجود معيشت توده های كارگر دنيا نخواهد بود. 

واقعيت این است كه طغيان حرص و آز سرمایه داران به سودهای انبوه تر نيست كه 

سرمایه داران هميشه  برنامه ریزی بدون هيچ توقف این تهاجمات را به دنبال آورده است.

و در هر وضعی چنين بوده اند و خواهند بود. اما تا جائی كه به قتل عام های موحش 

خورد. ریشه می گردد، مسأله از جای دیگری آبمی معيشت كارگران در این سال ها بر

تهاجمات در قعر فاز ویژه ای از تاریخ حيات و فرایند انحطاط سرمایه داری قرار دارد. 

كه سوای نابودی فرجامين این نظام هيچ ساز و كار دیگری برای تغيير یا مهار آن  فازی

كنند كه گویا دليل اصلی همه می متصور نيست. نمایندگان فکری سرمایه چنين القاء

تطاول دها و دست اندازی های كنونی سرمایه داران یا دولت ها به بهای نيروی كار و 

دی سال های اخير است!! آن ها با عوامفریبی معمول زندگی كارگران فقط بحران اقتصا

كنند كه این دوران را پایانی است. به این معنی كه بحران مهار خواهد می خویش ادعا

گردید!! موج رونق راه خواهد افتاد، شبيخون ها تمام خواهد شد!! اشتغال جای بيکاری 
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ا خواهد رسيد!! توسعه نوین را پر خواهد كرد!! برچيدن مدارس و بيمارستان ها به انته

 اقتصادی رفاه بار خواهد آورد!! و زندگی ساكنان زمين سر و سامان بهتری خواهد یافت!!

حرف های باال در زمره فاحش ترین و شيادانه ترین دروغهاست. اگر كارگری در هر 

 كجای این دنيا چنين اندیشد كه در سيطره نظام موجود، بيکاری او به اشتغال، گرسنگی

روزش به سيری، بی داروئی وی به برخورداری از دارو و درمان، شرائط مرگبار كارش 

كمی بهتر، شدت فقر وی به سمت تخفيف و در یك جمله، آینده او و فرزندانش سر 

سوزنی به روشنی گراید، به طور قطع غرق در بالهت و گمراهی است. او فریب خورده 

ست. تصور اینکه سرمایه داری در سال های است و در بازی خودفریبی گرفتار شده ا

آتی، در این یا آن نقطه جهان، حتی در ثروتمندترین ممالك موجود، حتی در كشورهائی 

كه نيرومندترین اتحادیه ها و جنبش های سندیکاليستی ميدان دارند، از شدت تعرضات 

تصور یك  خود عليه سطح زندگی روز كارگران بکاهد، به همان اندازه بی معناست كه

سرمایه داری انسانی!! چندش بار و بی پایه است. تاریخ به عقب باز نمی گردد. دورانی 

كه سرمایه داران و دولتهایشان در جاهائی از دنيا به رفرميسم راست اتحادیه ای در 

كردند، زمانی كه سرمایه داری می قبال فروش مبارزه طبقاتی كارگران بهائی پرداخت

ضافی غول پيکر توده های كارگر را به تأسيس مدرسه یا برپائی بيمارستان اقالمی از كار ا

زائيد یا روزگاری كه توسعه این می داد، عصری كه انباشت سرمایه اشتغالمی اختصاص

آورد می شيوه توليد، بهبودی ولو اندك در شرائط زندگی فروشندگان نيروی كار پدید

ست. این واقعيت عریان و غيرقابل تشکيکی دیری است كه برای هميشه سپری گردیده ا

است كه هر كارگری باید آن را خوب تعمق كند. در این زمينه مقدار زیادی توضيح الزم 

توان به سه دوره می است. در یك نگاه كامالً اجمالی، عمر تاكنونی نظام سرمایه داری را

د آغاز و تا دهه هشتم متمایز تقسيم كرد. نخستين دوره از روزهای ظهور این شيوه تولي

تا دهه  1870سده نوزدهم ادامه داشت. دوره دوم را باید در فاصله ميان سال های 

 شصت قرن بيستم دید و سومين دوره از آن تاریخ شروع و تا زمان حال تداوم دارد.
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 دوره اول

فاز نخست توسعه سرمایه داری در قياس با دوره های بعد شاهد رشدی كند و آرام بود. 

رفت، در غالب می بزار توليد در سطحی نازل قرار داشت، رشد تکنيك الك پشتی پيشا

نقاط جهان هنوز پروسه خلع ید از مولدان خرد آغاز نشده و رخساره های رویش رابطه 

خرید و فروش نيروی كار كرانه های افق را خون نمی پاشيد. حوزه های انباشت حتی 

 چرخه در وارد  داری محدود بود. سرمایه هایدر چند كشور پيشگام توسعه سرمایه 

ن تری صنعتی  شده كاال كار نيروی. داد نمی تشکيل را باالئی حجم ارزش اضافه توليد

كشورها در قياس با سایر ساكنان جامعه رقمی چشمگير نداشت. درجه بارآوری كار 

تی در رسيد. تركيب ارگانيك سرمایه اجتماعی حمی اجتماعی بسيار پائين به نظر

صنعتی ترین قاره سطحی نازل داشت. نرخ استثمار نيروی كار به رغم توحش توصيف 

ناپذیر صاحبان كارگاهها نازل بود و نرخ سودها به دليل تركيب آلی پائين سرمایه ها به 

بخشيد. فرایند هم آميزی و ادغام سرمایه های انفرادی در هم كند می صاحبانشان قوت

ا و كارتل ها و انحصارات بزرگ صنعتی چيز چندانی به چشم بود. از وجود تراست ه

نمی خورد. بانك ها بيشتر نقش ميانجی داشتند و از طریق دادن وام و اعتبارات به 

كردند. سرمایه می انباشت صنعتی و گسترش رابطه خرید و فروش نيروی كار كمك

مسلط در چرخه گذراند و تا ایفای نقش می مالی مراحل جنينی شکل گيری خود را

پيش ریز و بازتوليد سرمایه اجتماعی كشورها فاصله زیادی در پيش داشت. اینها حقایق 

و مؤلفه های واقعی این دوره حيات سرمایه داری هستند. واقعيت هائی كه برای مشاهده 

توان به اسناد و گزارشات آن زمان رجوع نمود. در تمامی سال های سده می آن ها

رصد نيروی كار كارگران مزدی در انگليس به عنوان پيشرفته ترین هجدهم ميالدی د

درصد جمعيت شاغل جامعه تجاوز نمی نماید. این رقم در  15كشور صنعتی این ایام از 

 30از مرز  1820شود، اما باز هم تا حوالی سال های می قرن نوزدهم دچار افزایش

 ارگانيك تركيب و كار نيروی یاجتماع درصد عبور نمی كند. در مورد درجه بارآوری 
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 های داده ای پاره اما. نيست دست در دقيقی آماری اطالعات زمان، این در ها سرمایه

وط به همان صنعتی ترین جامعه عصر ) انگليس( كم و بيش به روش شدن مرب اقتصادی

در كشور مذكور حجم  1820نماید. بر پایه این داده ها، در سال می موضوع كمك

ساعتی و گاه بيشتر  16یا  12ثابتی كه توسط هر كارگر در طول روزانه های كار سرمایه 

( دالر امریکا بوده است.  3،9آمده است، چيزی معادل سه و نه دهم ) می به حركت در

 دالر سرمایه ثابت توسط هر كارگر افزایش 6به حدود  1870این شاخص در سال 

توليد » ترین ممالك یا آنچه بورژوازی یابد. محصول اجتماعی ساالنه پيشرفته می

نامد در طول این دوره حتی در پایان ربع قرن نخست سده می كشورها« ناخالص داخلی

 امریکا 1970 سال دالر قيمت به محصول این حجم. است نازل بسيار هم بازنوزدهم 

 .است  گردیده گزارش زیر شرح به 1820 سال در صنعتی پيشرفته كشور چند برای

 دالر امریکا 1000000

 «توليد ناخالص داخلی»  نام كشور «توليد ناخالص داخلی»  نام كشور

 2931 اتریش نامعلوم استراليا

 نامعلوم كانادا 2541 بلژیك

 نامعلوم فنالند 417 دانمارك

 نامعلوم ایتاليا 7704 آلمان

 938 هلند 2827 ژاپن

 780 سوئد 286 نروژ

 052 9 انگليس 609 يسئسو

 85211 فرانسه 5833 امریکا
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Angus  Madisson.   Phases of Capitalist Development 
جدول باال مربوط به سال هائی است كه توليد سرمایه داری، انقالب صنعتی سال های 

و بعدتر را پشت سر نهاده است. اكتشافات و اختراعات علمی زیادی روی داده  1700

به وقوع پيوسته است. حاصل دستاوردهای دانش است. پيشرفت های علمی چشمگيری 

بشری در شکل پاره ای ماشين آالت مدرن و ابزار توليد كارآمد، به تدریج وارد پروسه 

توليد گردیده است. رشد صنعت آستانه انقالبات بزرگ تر از جمله استفاده از راه آهن 

شتر شرائط توليد و كرده است. بورژوازی برای متحول ساختن هر چه بيمی را دق الباب

ارتقاء بارآوری كار اجتماعی به تالش های گسترده ای دست یازیده است. پروسه ادغام 

 طی را زیادی راه جوامع برخی اجتماعی سرمایه های پراكنده و سير تمركز سرمایه 

 افزون چه هر گيری بهره امکان فرایند این طی یمن به دار سرمایه طبقه و ستا كرده

 توليد شيوه . است داده گسترش پيش سده با قياس در را كمتر چه هر كار نيروی از تر

نسبتاً بلندی به جلو برداشته است و  های گام ها زمينه این تمامی در داری سرمایه

موفقيت های مهمی را در كارنامه خود ثبت كرده است. با همه این ها باز هم بارآوری 

دارد و نرخ رشد آن در سراسر دوره مورد  كار اجتماعی در سطحی كامالً پائين قرار

گفتگوی ما حتی تا دهه هفتم قرن نوزدهم چندان چشمگير نيست. حالت الك پشتی 

است، به روشنی مشاهده  1870توان در داده های زیر كه مربوط به سال می این رشد را

 نمود.

 

 

 

 

 توليد ناخالص ملی توسط هر كارگر در ساعت ) دالر امريکا(
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ارزش  رنام كشو

 توليدات

ارزش  نام كشور

 توليدات

ارزش  نام كشور

 توليدات

 0،74 بلژیك 0،43 اتریش 1،30 استراليا

 0،29 فنالند 0،44 دانمارك 0،61 كانادا

 0،44 ایتاليا 0،43 آلمان 0،42 فرانسه

 0،40 نروژ 0،74 هلند 0،17 ژاپن

 0،80 انگليس 0،55 يسئسو 0،31 سوئد

         0،70 امریکا

 (منبع همان)  

از مؤلفه های مهم دیگری كه سطح پائين توليد و شتاب اندك رشد انباشت سرمایه در 

سازد، حجم داد و ستدهای خارجی می پيشروترین جوامع صنعتی آن روز را خاطرنشان

را پایه  1913ساالنه كاال در این كشورهاست. بر اساس آمارهای موجود، اگر سال 

 1850اخص صادرات كاال در هيچ كدام از ممالك مذكور تا سال محاسبه قرار دهيم، ش

، دانمارك %6،02درصد این سال نمی رسيده است. این رقم در مورد بلژیك  14به 

گزارش  %4،07و امریکا فقط  %13،07، انگليس  %4،3، آلمان%10،56، فرانسه 13،59%

 گردیده است.

گ توسعه، حجم توليدات، شتاب و به لحاظ آهن 1870نظام سرمایه داری تا سال های 

وری كار اجتماعی، متوسط تركيب ارگانيك سرمایه، ميزان آوسعت انباشت سرمایه، بار

صادرات كاال و مبادالت بين المللی، گستره كاال شدن نيروی كار و در یك كالم شاخص 

های مهم اقتصادی در چنين وضعی قرار داشته است. سوای چند كشور اروپای غربی و 

الی یا كانادا و ایاالت متحده امریکا بقيه دنيای روز، از جمله كل آسيا، افریقا، استراليا، شم

حتی بخش های وسيعی از همان دو قاره اروپا و امریکا، همچنان در زیر سيطره مناسبات 
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سرواژ و فئودالی بوده اند. پيداست كه رشد اقتصاد كاالئی ماقبل سرمایه داری بازاری 

ر دنيا پدید آورده بود اما هنوز از بالندگی و گسترش رابطه خرید و به وسعت سراس

فروش نيروی كار در خيلی جاها نشانه ای به چشم نمی خورده است. صدور كاال و جنگ 

ودالی روز ئمع فافروزی های استعماری برای تسلط بر منابع مواد خام و بازار داخلی جوا

 ی از ممالك پيشرفته تر صنعتی را تعيينشالوده كار دولت ها و سرمایه داران شمار

 كرده است.می

 شاخص های باال موقعيت طبقه سرمایه دار در این دوره تاریخی را نيز كم و بيش تصویر

كند. طبقه ای كه اگر چه در انگليس اواخر قرن هجدهم و فرانسه بعد از انقالب سال می

اما در عظيم ترین بخش به طبقه مسلط اقتصادی و سياسی تبدیل شده است،  1848

گذراند و یا اگر هم از این مرحله گذشته است، می جهان روز یا فاز نطفه بندی خود را

دارای مالکيت، قدرت و موقعيت مطلوبی نيست. رابطه ميان پرولتاریا و بورژوازی یا 

موقعيت جنبش كارگری ممالك اروپائی و امریکای شمالی و كالً مناطقی كه سرمایه 

آنجا مراحلی از توسعه را پشت سر نهاده است، به نوبه خود، عميقاً و در همه  داری در

 وجوه، از شرائط و مؤلفه های یاد شده متأثر است.

سرمایه داران با توجه به سطح نازل بارآوری نيروی كار، در هوای دستيابی به سود 

كردند. روزانه كار یم دلخواه سبعانه ترین فشارها را بر توده فروشندگان نيروی كار وارد

ساعتی و گاهی بيشتر، در مرگبارترین شرائط كاری، استثمار كودكان خردسال  16یا  12

و ذوب هستی آنها در كوره سودآفرینی سرمایه، بستن زنان باردار به ارابه های حمل 

بار، اجبار خانواده های پرنفوس كارگری به زندگی در بيغوله های بيماری زای بدون 

انات، فقدان هر گونه وسائل ایمنی در كارگاهها و مراكز توليد، مرگ و مير انبوه هيچ امک

ناشی از وخامت محيط كار، تغذیه بسيار رقت بار كارگران و خانواده های آنها زیر فشار 

بهای نازل نيروی كار، غوطه وری بدون مرز و محدوده توده های كارگر در باتالق فقر و 
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حدیث روز زندگی طبقه كارگر در پيشرفته ترین جوامع صنعتی گرسنگی و مانند این ها 

 این دوره است.

 كارگران در قعر این شرائط به گونه ای بسيار گسترده و انفجارآميز وارد ميدان مبارزه

شدند. پيکان مبارزات همه جا شدت استثمار و سيه روزی های ناشی از سبعيت می

ات و شورش های گسترده توسط رژیم ها گرفت. اعتصابمی سرمایه داران را نشانه

گردید. رژیم هائی كه در خيلی جاها هنوز ظرف همپيوندی اشرافيت مالی، می سركوب

 متعارف دولت ردیگ بيان بهنيروهای پاسدار نظام كهنه و حتی اربابان كليسا بودند، 

 حساب به «نادولت » نوعی ماركس قول به و نبودند بورژوازی طبقه یافته تکامل

 كشمکش سر حاكم سياسی نظم ساختار و ها دولت این با بورژوازی از اقشاری. آمدندمی

مسوئی متناقض، همراه با مجموعه ای از تأثيرگذاری ه از شکلی مسأله همين و داشتند

ها و تأثيرپذیری های ضد و نقيض را در فضای جنگ ميان طبقات كارگر و سرمایه دار 

 ساخت.می حاكم

اس با دوره های بعد از موقعيت بسيار ضعيف تری برخوردار بود. حتی بورژوازی در قي

اگر قدرت سياسی را در چنگ داشت باز هم ساختار حاكميتش به لحاظ قوام نظم 

سياسی، انکشاف داربست مدنی، سازمان یافتگی اجتماعی متناظر با نيازهای چرخه 

سوی دیگر، در مراحل  بازتوليد سرمایه در یك سوی و ظرفيت مهار جنبش كارگری در

كرد. از این گذشته در بيشتر جاها همچنان درگير كشمکش با بقایای می جنينی سير

نظام پيشين بود. همان قلمرو ستيزی كه پرولتاریا نيز با رادیکاليسم خودجوش طبقاتی 

تاخت. واقعيت این است كه آنچه این دوره زیر نام می خویش در خط مقدم آن پيش

قوق اوليه اجتماعی انسان ها در برخی جاها شکل گرفته است با اینکه آزادی ها و ح

بيان باژگونه حقوق یا آزادی های واقعی انسانی هستند اما حتی در همين سطح حاصل 

پيکار توده های كارگر عليه پاسداران نظام كهنه و محصول فشار سهمگين همزمان 

در هراس از تاخت و تاز رادیکال  كارگران بر بورژوازی بوده است. طبقه اخير همه جا
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كرد و در این ميان طبقه كارگر بود می پرولتاریا با بانيان و حاميان نظم پيشين سازش

 كه با فشردن لوله تفنگش بر سينه نمایندگان سرمایه آن ها را به جلو رفتن مجبور

 ساخت.می

نده ای دست خواهيم اگر این معادالت را در كنار هم قرار دهيم به استنتاجات تعيين كن

كنيم كه كارگران به لحاظ جمعيت، پيشينه پيکار، ميران می یافت. دوره ای را مشاهده

دانش اجتماعی، درجه آگاهی سياسی، سازمان یافتگی، نقش و مکان و برد اثرگذاری 

بين المللی و مؤلفه های دیگر در مراحل نسبتاً مقدماتی كار خود هستند، اما جنبش 

رصه خيزش های تعرضی رادیکال و آرایش قوا برای این خيزش ها و ميدان كارگری در ع

سازد. پرولتاریا می داری ها، درخشندگی بسيار خيره كننده ای را در پهنه تاریخ ظاهر

در هر كجا كه سرمایه داری فازی از انکشاف را پشت سر نهاده است به طور همزمان 

رزمد و در این جنگ می سبانان نظم كهنهعليه صاحبان سرمایه، دولت ها، كليسا و پا

ها به گونه ای نيرومند مهر موجودیت، قدرت و آرمان های پرشکوه طبقاتی خویش را 

پرولتاریای در خود و برای » سازد. ماركس به درستی از می بر تاریخ زندگی بشر حك

شالوده  گوید و اگر مالك های واقعی تقسيم بندی وی رامی با روایتی معين سخن« خود

و  40قضاوت خود كنيم باید اعتراف كرد كه جنبش كارگری آن روزها یعنی دهه های 

برای » سده نوزدهم به مراتب بيشتر از دوره های بعد به مدار واقعی پيکار  60و  50

زاید، شبح می نزدیك است. این جنبش در دل آن شرائط ماركس و ماركس ها« خویش

سازد، دست به كار صدور می ر بورژوازی سنگينكمونيسم ضد كار مزدی را بر س

دارد، سرمایه داران و دولت ها می شود، انترناسيونال اول بر پایمی مانيفست كمونيسم

 اندازد، كارهای بسيار سترگ انجاممی و حاميان نظم كهن را همه جا سخت به وحشت

 وز خویشدهد و حماسه رهائی راستين انسان را جریان عينی جنگ طبقاتی رمی

 گرداند.می
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كند و رمز واقعی می پرولتاریا بسيار شجاعانه و گستاخ صحنه های پرشکوه فوق را بازی

ميدان داری ها و فتوحاتش در پایه ای ترین تحليل شاید دو چيز باشد. نخست اینکه 

ساختار اندیشه، سياست، مدنيت، قراردادهای اجتماعی، قانون، فرهنگ، حقوق، 

اخالق و سایر فرارسته های فکری و ایدئولوژیك سرمایه داری یا  دموكراسی، سنن،

سرمایه به مثابه یك رابطه اجتماعی، توده های كارگر را به صورت فاجعه آميز دوره های 

بعد در خود غرق ننموده و جنبش كارگری را در مرداب توهمات خود منحل نساخته 

شه ها، ارزش ها و افق های اجتماعی بود. سرمایه تا رسيدن به فاز مهندسی گسترده اندی

راه درازی در پيش داشت. در سركوب فکری طبقه كارگر از كليسا و ارثيه های نظام 

جست، همچنان كه برای اعمال قهر فيزیکی خویش عليه جنبش كارگری می سرواژ سود

نمود. تفاوت بسيار فاحشی می دست توسل به سوی نهادهای قدرت نظام سابق دراز

ودالی در سوی دیگر ئوب بورژوازی در یك سوی و سركوب فوارض اجتماعی سركميان ع

وجود دارد. اولی به ویژه در قلمرو مسخ و منجمد سازی افکار و ارزش ها و دورنماها و 

كند و از پروسه اعمال قدرت ضد كار مزدی می راهبردها طبقه كارگر را سخت زمينگير

 ایفای چنين نقشی در این سطح نيست. سازد، اما دومی قادر بهمی سخت منفصل

عامل دوم دخيل در موقعيت تعرضی جنبش كارگری این عصر، فشار نسبتاً پائين تر 

رفرميسم راست اتحادیه ای در قياس با دوره های بعد و رفرميسم چپ نمای ميليتانت 

نوع قرن بيستمی است. رفرميسم در هر دو شکل چپ و راست مسلماً وجود داشت اما 

اد تأثير آن ها بر جنبش كارگری قابل قياس با اثرگذاری های طوفان آسای ویرانساز ابع

سده بيست نبوده است. توده های كارگر كمونيسم را با جهنم وحشت و دهشت اردوگاه 

یا جوامعی مانند چين و آلبانی و كره شمالی تداعی نمی كردند. الگوی متشکل شدن 

ا اتحادیه های گورستان كفن و دفن پيکار طبقاتی خود را حزب نخبگان باالی سر خود ی

خود نمی دیدند، معنای آزادی و حقوق انسانی را از واژه نامه كمونيسم خلقی استخراج 

 یمن به دارد و می نمی كردند. طبقه كارگر اروپا در غبارآلودی بسيار كمتری قدم بر
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 حدیث اش، لحظه ،لحظه كه راندمی پيش و كندمی آغاز را كارزاری وضعيت، این

 كه كنم تمام جمله این با را قسمت این. است انسان زندگانی تاریخ فصل ترین پرشکوه

رگر در این فاز معين اگر چه از لحاظ سازمانيابی جنبش آگاه افق دار لغو كا های توده

كند، اما می كار مزدی، بار ضعف های بسيار سنگين و سهمگين را بر سينه خود حمل

جار سرمایه ستيزی خودجوش و خودانگيخته طبقاتی خود به قول ماركس، از نظر انف

 است.« یورش به عرش اعلی» دست به كار 

 دوره دوم

 شروع 1870قبالً گفته شد كه دوره دوم تکامل تاریخی سرمایه داری از حدود سالهای 

 گردد. رشد انباشت و سير تمركزمی شود و به آغاز نيمه دوم قرن بيستم منتهیمی

سرمایه در این دوره بسيار اعجاب انگيز است. بارآوری نيروی كار با شتابی خيره كننده 

پيماید. متوسط تركيب ارگانيك سرمایه اجتماعی كشورهای پيشرفته می سير صعودی

گردد می رود. صدور كاال از این كشورها به چهار گوشه دنيا چند برابرمی تر به سوی اوج

 د آن ها به مناطق نوین انباشت لحظه به لحظه سرعت و وسعتو هجوم سرمایه های آزا

گيرد. رابطه خرید و فروش نيروی كار حصار مقاومت مناسبات قرون وسطائی را در می

 پاشد و سراسر جهان را حوزه پيش ریز و دورچرخی سرمایهمی اقصی نقاط گيتی از هم

یابد و می يری افزایشكند. جمعيت نيروی كار در همه جا به صورت بسيار چشمگمی

طبقه كارگر در غالب ممالك اروپای غربی و شمالی مکان یکی از دو طبقه اساسی جامعه 

نماید. فرایند انکشاف و تسلط سرمایه داری در همه ممالك جهان با سرعت می را احراز

تازد و پروسه بين المللی شدن این شيوه توليد حداكثر می به سوی نقط فرجام پيش

كند. پروسه ادغام و تمركز سرمایه ها، تشکيل شركت های می مکن را كسبشتاب م

سهامی و تأسيس تراست ها و كارتل های غول پيکر صنعتی و مالی در اروپای غربی و 

آفریند و پویه تسلط سرمایه می امریکای شمالی چهره هيوالئی تازه ای از سرمایه داری

ه جهانی به روند فوق و به همه تحوالت مالی بر چرخه توليد و سامان پذیری سرمای
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بخشد. در آلمان كثرت جمعيت نيروی كار می دیگر درون نظام، سرعت خيره كننده ای

ميليون نفر را پشت سر نهاد.  15شاغل در مراكز كار و توليد تا پایان قرن نوزدهم مرز 

 1882 كارگر و بيشتر فقط در فاصله سال های 50شمار مؤسسات بزرگ صنعتی دارای 

واحد افزایش پيدا كرد. تعداد كارتل ها از  9واحد در هر هزار كارگاه به  3از  1907تا 

هزار رسيد.  12000گذشت و مجموع مؤسسات تشکيل دهنده این كارتل ها به  380

شركت از شمار كثير شركت ها هر كدام رقم كارگران مورد استثمار خود را از  586

د تأسيس و توسعه این نوع مؤسسات هر روز سرعت بيشتری نفر باالتر بردند و رون 1000

به خود گرفت. در ایاالت متحده امریکا شمار كارگران مشغول به كار در مؤسسات بزرگ 

، از پنج و نيم مليون نفر باالتر رفت. آمار مراكز توليد به 1904سرمایه داری در سال 

واحد بزرگ توليدی،  1900م از واحد رسيد. از این ميان ميزان سرمایه هر كدا 216180

 14800مرز یك ميليون دالر را پشت سر گذاشت. ارزش كل توليد صنعتی امریکا تا 

ميليون دالر از كل  5600ميليون دالر افزایش پيدا كرد و غول های صنعتی نوپا حدود 

 این توليدات را به خود اختصاص دادند.

سر در  268491كارگاهها به رقم پنج سال پس از این تاریخ در همين كشور مجموع 

ميليون و  6گزارش گردید. شمار كارگران به  3060آورد. آمار مؤسسات عظيم صنعتی 

 2ششصد هزار نفر رسيد و عده شاغلين در تراست ها و غول های بزرگ توليدی سقف 

ميليون را شکافت. كل توليدات صنعتی كشور بيست ميليارد و هفتصد ميليون دالر 

داد. می ميليارد دالر از این رقم را تشکيل 9كه ارزش توليدات صنایع بزرگ گزارش شد 

بانك ها در سراسر اروپا و امریکا به صورت سرطانی شروع به گسترش كردند. در فاصله 

وجوه سپرده بانکی در آلمان فقط در بانکهای بزرگ دارای  1908و  1907سال های 

يارد مارك رسيد و این رقم چند سال بعدتر ميل 7بيش از یك ميليون مارك سرمایه به 

ميليارد مارك نزدیك شد. سير تمركز سرمایه بانکی شتابی بی  10به رقم  1912در 

بانك بزرگ برلن بيشتر از نصف  9فقط  1913سابقه به خود گرفت. آنسان كه در سال 
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دار توسط بهاكل سپرده های روز را به خود اختصاص دادند. سود حاصله از انتشار اوراق 

 سال از مرز یك ميليارد مارك عبور نمود. 10مان در فاصله لمؤسسات بزرگ صنعتی آ

از هشت و  1908تا  1880در انگليس بانك ها سرمایه های خود را در فاصله ميان 

و دو دهم ميليارد افزایش دادند و در طول همين مدت  23چهار دهم ميليارد مارك به 

این كشور از یك و شش دهم ميليارد به چهار و دو دهم ذخيره صندوق های پس انداز 

ميليارد مارك رسيد. در فرانسه ميزان افزایش سرمایه بانکی در این سال ها فاصله ميان 

و هفت دهم ميليارد مارك را طی كرد و صندوق های پس انداز ارزش  3رقمی اندك تا 

ارد مارك رساندند. در سال و دو دهم ميلي 4ميليون به رقم  900ذخيره های خود را از 

ارزش مجموع اوراق بهادار بانك های امریکا، ژاپن و چند كشور اروپائی مركب از  1910

س، دانمارك، سوئد، نروژ، ئانگليس، فرانسه، آلمان، روسيه، اتریش، ایتاليا، اسپانيا، سوی

 .رفت باال فرانك ميليارد 600 تا …رومانی و

سرمایه داری در سال های آخر قرن نوزدهم و اوایل  نکات باال فقط حالت فورانی رشد

دهد. این رشد در تمامی این دوره، سوای فاصله می سده بيستم را پيش روی ما قرار

های زمانی هجوم بحران های اقتصادی یا سال های وقوع دو جنگ عالمگير 

سرمایه یابد. حجم انباشت می امپریاليستی، همچنان چشمگير و گاه حيرت انگيز ادامه

 رود كه اینجا و آنجا حالت انفجاری به خودمی در سراسر جهان نه فقط پرشتاب پيش

گيرد. پروسه تمركز سرمایه و تشکيل انحصارات عظيم لحظه به لحظه بر سرعت و می

افزاید. رشد علوم و اختراعات و كشفيات تکنيکی چهره دنيای روز را می وسعت خود

ی تمامی دستاوردهای تاریخی این پيشرفت های سترگ سازد و سرمایه دارمی دگرگون

كند. برای مشاهده سرعت می علمی بشر را ساز و كار توليد اضافه ارزش های انبوه تر

توان داده های جدول زیر را با ارقام جدول دیگری كه پيش تر در رابطه با می این رشد

آید می . آنچه در اینجاارزش توليد ناخالص داخلی همين كشورها آوردیم مقایسه نمود
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امریکا  1970است و ارزش توليدات بر اساس بهای دالر سال  1950مربوط به سال 

 محاسبه گردیده است.

 دالر امریکا 1000000

 «توليد ناخالص داخلی»  نام كشور «توليد ناخالص داخلی»  نام كشور

 909 7 اتریش 362 19 استراليا

 986 32 كانادا 187 16 بلژیك

 889 5 فنالند 210 8 ماركدان

 724 50 ایتاليا 688 68 آلمان

 136 18 هلند 044 48 ژاپن

 605 15 سوئد 100 6 نروژ

 471 105 انگليس 617 10 يسئسو

 816 70 فرانسه 913 488 امریکا

 (داری سرمایه توسعه های دوره  ) آنگوس مادیسون،

وامع صنعتی قاره، انگليس، جنگ جهانی دوم سراسر اروپا به ویژه پيشرفته ترین ج

آلمان، فرانسه و ایتاليا را دستخوش سهمگين ترین طوفان خسارت ها و ویرانی ها كرد. 

عظيم ترین مؤسسات صنعتی این ممالك در آتش بمباران ها با خاك یکسان شد. چرخ 

توليد همه جا از كار افتاد. كارخانه ها تعطيل شدند، ميليون ها كارگر به جای كار در 

راكز صنعتی به جبهه های جنگ احضار گردیدند و توليد جنگ افزار جای همه فعاليت م

های اقتصادی و توليدی را پر كرد. ارقام مندرج در جدول گویای ميزان توليد ناخالص 

بينيم كه می داخلی كشورها در نخستين سال های بعد از جنگ است. با وجود این،
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 13برابر، در بلژیك  15رگر در آلمان حدود ارزش محصول اجتماعی ساالنه طبقه كا

باشد. چگونگی این رشد، در می 1820برابر سال  136برابر و امریکا  11برابر، انگليس 

حوزه بارآوری كار اجتماعی نيز به همين صورت و با همين شتاب و تاخت مشهود است. 

در توليد  در طول این فاصله تاریخی سهم محصول كار ناشی از استثمار هر كارگر

 و كانادا و اتریش برابر، 17 تا 12  ناخالص داخلی ساليانه كشورهای اسکاندیناوی ميان

برابر باال رفته است. جدول زیر  11برابر، آلمان و امریکا  16برابر، ژاپن  9ليا ایتا و فرانسه

 باید نيز اینجا در. دهدمی نشان را افزایش این ميزان 1870 در مقایسه با داده های سال

 مورد سال در كشورها اقتصادی كامل فروپاشی روی بر را جنگ ویرانگر عوارض تأثير

 د.دا قرار نظر مطمح محاسبه

 (امريکا دالر)  1970 سال در  توليد ناخالص ملی توسط هر كارگر در ساعت

 نام كشور
ارزش 

 توليدات
 نام كشور

ارزش 

 توليدات
 نام كشور

ارزش 

 توليدات

 71, 4 بلژیك 99, 3 ریشات 02, 5 استراليا

 4،16 فنالند 00, 4 دانمارك 96, 5 كانادا

 10, 4 ایتاليا 62, 4 آلمان 4،92 فرانسه

 78, 4 نروژ 19, 5 هلند 79, 2 ژاپن

 27, 4 انگليس 31, 4 يسئسو 33, 5 سوئد

     96, 6 امریکا

 ) مادیسون. دوره های توسعه سرمایه داری(

داری با مؤلفه های اقتصادی باال، شاهد رشد غول آسای  دوره دوم تاریخ حيات سرمایه

بنگاههای مالی، سيادت و نقش مسلط سرمایه مالی بر پویه ارزش افزائی سرمایه جهانی، 
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پيدایش و توسعه بی مهار شركت های سهامی و بازار بورس، طغيان صدور سرمایه به 

یك كالم ظهور و گسترش همه نقاط دنيا، سرمایه داری شدن تمامی جوامع موجود و در 

 مؤلفه و رخدادها این مجموعهروزافزون شرائط امپریاليستی توليد سرمایه داری است. 

های اقتصادی، پایه های مادی تکوین و تحکم برخی معادالت سياسی و اجتماعی تازه، 

سازد. می متفاوت با دوره پيش را در فضای مبارزه طبقاتی جاری دنيای روز مستقر

كه به ميزان قوام و تسلط خود بدفرجام ترین و تاریك ترین تأثيرات را در معادالتی 

نهند و در انفصال طبقه كارگر كشورها از می رابطه با جنبش كارگری جهانی بر جای

 كنند.می ریل واقعی مبارزه ضد سرمایه داری و برای لغو كار مزدی نقش بسيار مؤثر ایفاء

نماید، تقسيم كار سراسری تکامل می د سازمانسرمایه در سطح جهانی خود را تجدی

گرداند. تراست های عظيم می یافته تر و كاراتری را در چرخه ارزش افزائی خود حاكم

مالی و صنعتی بين المللی مسلح به دستاوردهای دانش و تکنيك بشر و باالترین سطح 

د و از این طریق كننمی بارآوری كار اجتماعی، سراسر جهان روز را حوزه پيش ریز خود

 ظرفيت خود برای دست اندازی به عظيم ترین حجم اضافه ارزش ها را باال و باالتر

برند. استثمار گسترده نيروی كار شبه رایگان سه قاره آسيا، افریقا، امریکای التين و می

برد. تسلط بر معادن و ذخيره می بخش هائی از اروپا كوه سودهای پيشين اینها را به اوج

 ی مواد خام جهان هزینه تشکيل بخش ثابت سرمایه هایشان را به حداقل تنزلها

دهد، موقعيت مسلط سرمایه اجتماعی جوامع پيشرفته تر بر فرایند تشکيل نرخ می

سودها در بازار جهانی، قطاع سهم این بخش سرمایه در اضافه ارزش های توليد شده 

 سازد.می توسط طبقه كارگربين المللی را هر چه عظيم تر

عوامل باال در تركيب با هم، به سرمایه داری قدرت بخشيد و دست این نظام را از پاره 

ای جهات برای عقب راندن و زمينگير كردن جنبش ضد سرمایه داری و سوسياليستی 

طبقه كارگر تا سال های نسبتاً مدید بازتر ساخت. بورژوازی اروپا و در سطحی بسيار 

الی به یمن شرائط جدید و خروش سيل های سود با رویکردهای پائين تر امریکای شم
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ذینفوذی در درون جنبش كارگری قاره و از این طریق با كل طبقه كارگر وارد داد و 

ستد شدند. سوسيال دموكراسی و رفرميسم اتحادیه ای نقش دالل این معامله را بازی 

كرد. پاسخ را باید در موقعيت كردند. چرا طبقه سرمایه دار از این داد و ستد استقبال 

سال های پيش این طبقه جستجو نمود. پيش تر تصریح شد كه بورژوازی در دوره 

نخست حيات سرمایه داری و به طور اخص در شروع نيمه دوم قرن نوزدهم و ادامه آن، 

به گونه ای جدی خود را در آزمون مرگ و زندگی احساس كرد. شبح كمونيسم را به 

به صورت یك خطر كاماًل بالفعل بر سر خود سنگين دید. برپائی طور واقعی و 

انترناسيونال اول، قيام پرشکوه كموناردها، جامعه گردانی مستعجل دو ماهه آنان یا آنچه 

 فرانسه روی داده بود همه و همه در حافظه اش باال و پائين 1848در انقالب ژوئن 

آورد و همزمان كاخ رفيع قدرت و مالکيت می رفت. بورژوازی آن رویدادها را به خاطرمی

انداخت و در اینجا بود كه آهنگ حزامت سوسيال می و كوه سودهای روزش را نظر

نشست. اینکه باید از فشار استثمار بخش كوچکی از كل طبقه می دموكراسی بر دلش

روی كارگر بين المللی اندكی بکاهد، این ميزان اندك كاهش را با فشار سهمگين تر بر 

همزنجيران آن ها در سراسر دنيا جبران كند و بربلندای كاهش بی زیان و قابل تحمل 

فشار مذكور، برج قدرت بردگی مزدی را بهشت دموكراسی، بربریت سرمایه داری را 

جامعه مدنی، بی حقوقی بنيادین انسان را حقوق بشر، قتل عام اراده مختار آدم ها را 

سرمایه را پارلمان جامعه، كشتار آزادی های واقعی حکومت قانون، باروی حاكميت 

انسان را آزادی اجتماعات و احزاب و مطبوعات و انتخابات و از همه مهم تر خاكسپاری 

كامل جنبش سوسياليستی و ضد كار مزدی طبقه كارگر را آزادی فعاليت اتحادیه های 

ه شد و بر ستيغ آسمان كارگری نام گذارد. بورژوازی این دوره به یمن تحوالتی كه گفت

سای كوه اضافه ارزش ها همه این سناریوها را بازی كرد. به صورت ظاهر عقب نشست 

تا با این عقب نشينی جنبش كارگری را نه فقط صدها برابر عقب راند بلکه برای یك 

دوره تاریخی طوالنی حتی خاطره پيکار پرخروش ضد سرمایه داری دوره قبل را از 
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ند. وقتی كه توده های كارگر گوش به فرمان سوسيال دموكراسی و حافظه اش پاك ك

رفرميسم راست اتحادیه ای دورنمای زندگی و صدر و ذیل انتظارات و آرزوهایشان را به 

آویختند معنایش این بود كه عجالتاً و تا اطالع ثانوی می جامعه مدنی و پارلمانتاریسم

 دی تودیع كرده اند.با مبارزه طبقاتی و جنبش واقعی ضد كار مز

بورژوازی در غرب به این پيروزی دست یافت اما این نه همه پيروزی های نظام سرمایه 

داری كه فقط گوشه ای از آن بود. صدور گسترده سرمایه به دورترین نقاط دنيا ساختار 

مناسبات قرون وسطائی كشورها را بر هم ریخت. روند انکشاف و استقرار و تسلط كامل 

داری در همه جوامع شتاب گرفت. بخشی از بورژوازی سه قاره آسيا، افریقا و  سرمایه

امریکای التين، در شراكت تنگاتنگ با تراست های غول پيکر مالی و صنعتی در كيك 

وردند. اقشار ميانی بورژوازی این آمالکيت و قدرت سرمایه جهانی سهم دلخواه به دست 

ه جای مناسبی نيافتند اما طول و عرض مالکيت كشورها اگر هم در ماشين دولتی سرمای

سرمایه هایشان و ارتفاع كوه سودهایشان را در چهارچوب مقدرات عام سرمایه داری 

روز به روز افزایش دادند. در این ميان پائين ترین الیه این طبقه، دهقانان خرده پا و 

ره بودند كه شرائط قا 3بورژوازی كوچك شهرها یا روستاهای دنيا، مخصوصاً در ممالك 

حاكم و به بيان دقيق تر كل فرایند روز سرمایه داری را موافق رأی و انتظار خود نيافتند. 

شرائط امپریاليستی توليد سرمایه داری را با رؤیاها و خواب های طالئی روز خویش در 

تعارض دیدند و بر همين اساس دست به كار افراشتن بيرق امپریاليسم ستيزی خلقی 

 یدند.گرد

حادثه باال به نوبه خود یکی از تأثيرگذارترین و تعيين كننده ترین رویدادهائی بود كه 

به تحکيم پایه های قدرت و طوالنی ساختن عمر سرمایه داری كمك نمود. امپریاليسم 

 ستيزی خلقی و ناسيوناليستی از دل اعتراضات و تمایالت الیه های اجتماعی فوق

 شرائط یا روز تحوالت مقابل در بورژوازی قشر ترین پائين ینارضائ موج  جوشيد ومی

ساخت. این موج كل جنبش ضد سرمایه می منعکس را داری سرمایه توليد امپریاليستی
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داری طبقه كارگر را نه فقط در سه قاره كه به صورت سراسری و عالمگير در خود غرق 

این شرائط باليد، هر روز  كرد و تا سرحد تباهی پيش راند. كمونيسم خلقی در زهدان

از روز پيش نيرومندتر شد و برای ساليان دراز طبقه كارگر را پياده نظام ارتش پيکار 

 رؤیاهای تاریخاً نکول شده و ارتجاعی یك بخش بورژوازی ساخت.

نظام سرمایه داری در پرتو این دو رویداد، یکی در غرب و دیگری در شرق و مجموعاً 

رت بسيار فاجعه باری از تيررس پيکار توده های كارگر دنيا خارج در سراسر جهان به صو

شد. دیگر طبقه سرمایه دار فقط به زبان رسمی سرمایه سخن نمی گفت و حکم نمی 

راند. بيرق سوسياليسم و كمونيسم و سرمایه ستيزی هم، همه جا در دست بورژوازی 

بردگان مزدی سرمایه  بود!! نوعی كمونيسم همه جا ميداندار شد كه جنبش اعتراض

عليه بردگی مزدی را نمایندگی نمی كرد. بالعکس جوش و خروش عصيان آلود بورژوازی 

معترض به چند و چون پروسه انکشاف سرمایه داری كشورها و تسلط سيستم 

امپریاليستی یا دغدغه جایگزینی برنامه ریزی نوع غربی بردگی مزدی با سرمایه داری 

 كار ضد پيکار فراخوان و اول انترناسيونال جای. دادمی مایشن را دولتی اردوگاهی 

كرد. مانيفست كمونيسم می امپریاليسم پر عليه خلقها جهاد فتوای و كمينترن را مزدی

 جای خود را به فراخوان دفاع از اردوگاه سرمایه داری دولتی سپرد.

ر مزدی طبقه كارگر دوره دوم تاریخ سرمایه داری دوران افول كمونيسم ماركسی لغو كا

و عروج سوسيال دموكراسی، رفرميسم اتحادیه ای و كمونيسم خلقی لنينی است. 

سرمایه جهانی در این دوران به فتوحات بسيار زیادی نائل گردید. جنبش كارگری را 

همه جا از ریل جنگ ضد سرمایه داری خارج ساخت. انقالبات بزرگی و در رأس آن ها 

 نظم و حقوق و مدنيت و قانون كتبر را به ورطه شکست راند. انقالب عظيم كارگری ا

عات توده های كارگر كرد. دولت را از توق آخر برد و انتظارات داربست را خود سياسی

مرتبه نازل و ناقص ماشين قهر پليسی و نظامی به نهاد سراسری برنامه ریزی نظم 

رش داد، در پهنه اقتصاد توليدی و مدنی و سياسی و فرهنگی و همه چيز سرمایه گست
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اهرم ها و راهکارهای خود برای چالش بحران را بيشتر و كاراتر نمود و خيلی پيروزی 

های دیگر كه عليه جنبش كارگری جهانی در كارنامه خود ثبت نمود. در همين جا و 

پيش از اتمام بحث این دوره باید نکته بسيار مهمی را یادآوری نمود. تاریخ از هيچ حکم 

ری تبعيت نمی كند. آنچه روی داد مطلقًا تقدیر توده های كارگر دنيا و جنبش دّمق

توانست سمت و سوی دیگری به خود گيرد. نکته مهم این می جاری آنان نبود. اوضاع

است كه سرمایه داری از كل تحوالت اقتصادی این عصر برای تثبيت پایه های قدرت و 

توانست به باتالق می ش كارگری جهانیحاكميت و بقای عمر خود سود جست. جنب

راهبردهای سوسيال دموكراسی و كمونيسم خلقی و رفرميسم اتحادیه ای سقوط نکند 

اما سقوط كرد. بورژوازی برای پيشبرد اهدافش سالح مادی كافی در اختيار داشت اما 

رد و پرولتاریا نيز بی سالح نبود. اولی تمامی تيرهای تركش خود را به كار گرفت و ب

دومی همه تيرهای خود را به خشاب سپرد و باخت. در باره این تيرهای تركش باالتر 

توضيح دادیم. گشایش روز به روز حوزه های نوین انباشت با نيروی كار شبه رایگان، 

خنثی شدن خطر اشباع جهان از سرمایه به دليل بازگشائی همين قلمروها، دستيابی 

ز طریق آن به حداقل مطالبات بخش اندكی از طبقه سرمایه جهانی به شرائطی كه ا

كارگر جهانی پاسخ گوید، عروج سوسيال دموكراسی، ناسيونال چپ و امپریاليسم 

ستيزی خلقی و غرق كردن جنبش كارگری در خود، همگی برگ های برنده بورژوازی 

 بودند.

 

 دوره سوم

رمایه داری را دوران احتضار لنين دوره دوم یا عصر استيالی شرائط امپریاليستی توليد س

ناميد. استنباط وی نشانه چندانی از كالبدشکافی می و انحطاط و گندیدگی این نظام

ماركسی سرمایه نداشت، گندیدگی فقط شاخصی برای فاز توسعه امپریاليستی سرمایه 

داری نيست. رابطه خرید و فروش نيروی كار از لحظه تولد به اندازه كافی بشرستيز و 
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یده و ماالمال از تعفن بوده است. اما بحث احتضار به نوبه خود نادرست و غيرعلمی گند

بود. آنچه در عمل روی داد نيز خالف آن را اثبات كرد. سرمایه داری در طول قرن 

بيستم نه فقط دچار احتضار نبود كه بالعکس با استفاده از امکانات و شرائط و عواملی 

گری جهانی را به ورطه تباهی راند. در تحليل لنين یك كه باالتر گفته شد، جنبش كار

برد كه می ید. او از یادآمی عنصر از همه عناصر دیگر وارونه تر و غيرواقعی تر به نظر

احتضار و پایان عمر مناسبات مسلط هر عصر را صرف عوامل اقتصادی رقم نمی زنند، 

زند. می وره است كه حرف آخر رابلکه جنبش آگاه و نيرومند طبقه بالنده تاریخ در آن د

طنز ماجرا این است كه لنين در حالی احتضار سرمایه داری را به توده های كارگر دنيا 

داد كه كمونيسم خلقی او، جنبش طبقه كارگر بين المللی را به صورت رقت می نوید

ن ساخت. سخن لنين در آمی باری از ریل واقعی پيکار ضد سرمایه داری دور و دورتر

زمان درست نبود. اما دوره سوم تاریخ سرمایه داری، مستقل از اینکه نمایندگانش چه 

فکر كنند دوره واقعی سركشی بن بست های فرساینده و خرد كننده این نظام است. 

باید باز هم تأكيد كرد كه بحث احتضار چيز دیگری است. حکم احتضار را تنها جنبش 

توان با می ت كه صادر خواهد كرد اما یك چيز راآگاه سرمایه ستيز طبقه كارگر اس

قاطعيت هر چه بيشتر و تحليل هر چه مستدل تر اعالم داشت. اینکه سرمایه داری این 

عصر نمی چرخد و كل تاخت و تازهای هار و بشرستيزانه بورژوازی برای ادامه چرخش 

در خطوط زیر  توانمی آن در بن بست است. مشخصات این دوره را در عام ترین بيان

 خالصه كرد.

. جهان از سرمایه اشباع است. ساليان درازی است كه شيوه توليد سرمایه داری در 1

ه ترین مناطق به شيوه توليد مسلط تبدیل شده است. دسراسر دنيا حتی در دورافتا

تریليون  70به رقمی بالغ بر  2011محصول اجتماعی ساالنه طبقه كارگر در دنيا در سال 

امریکا بالغ شده است. عظيم ترین بخش این محصول یکراست به سرمایه الحاقی دالر 

گردد و بر كوه سرمایه های انباشت شده سال ها و دهه ها و سده های پيش می بدل
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شود. توليد ناخالص داخلی كشورها در قياس با چند دهه پيش به گونه ای می اضافه

، 53، كانادا 52برابر، آلمان  122ارگر ژاپن حيرت بار و برق آسا باال رفته است. طبقه ك

اضافه ارزش و سود و  1959برابر سال  31و امریکا  43، ایتاليا 49، فرانسه 23انگليس 

كنند. بهای محصول ساالنه امروز می سرمایه برای بورژوازی كشورهای خویش توليد

كل توليدات سال  طبقه كارگر در جهنم سرمایه داری بحران زده و اسير تحریم ایران با

نماید و توليد ناخالص داخلی سال می طبقه كارگر ایاالت متحده امریکا برابری 1950

 300ميليارد دالر، تركيه روز  100جامعه ای مانند عربستان سعوی حدود  2011

امریکا  1950ميليارد دالر از كل توليد ناخالص سال  2034ميليارد دالر و برزیل كنونی 

 افزون تر است.

چين كه تا چند دهه پيش به رغم استيالی تام و تمام سرمایه داری، هنوز با هيچ كشور 

 اروپای غربی یا شمالی قابل قياس نبود امروز دومين قطب قدرت اقتصادی دنيا را تشکيل

 تریليون دالر را 8دهد و محصول اجتماعی ساالنه توده های كارگرش آستانه می

 نياها داده ها، ارقام و اطالعات دیگر یك چيز را بانگكوبد. همه این حرف ها و دمی

زنند. اینکه جهان حاضر در بند بند خود از سرمایه اشباع است. یك محاسبه ساده می

گوید كه سهم هر سکنه امروز كره خاكی در كل محصول اجتماعی ساالنه می سرانگشتی

به ذهن بسپاریم و همزمان  هزار دالر در سال افزون است. این رقم را 10طبقه كارگر از 

ميليارد ساكنان دوزخ سرمایه داری متوسط كل درآمد  3به خاطر آریم كه بيش از 

تا  500دالر نمی رسد. مابه التفاوت ميان این دو رقم یعنی  500ساليانه آن ها به 

شود و چگالی اشباع جهان از سرمایه می دالر بدون كم و كاست سرمایه الحاقی 10000

برد. مقایسه ساده ای ميان متوسط آنچه به طور واقعی صرف می رز انفجار باالرا تا م

گردد با كل حاصل كار و توليد این طبقه حتی می هزینه بازتوليد نيروی كار طبقه كارگر

در جوامع دارای باالترین سطح دستمزدها باز هم حدیث گویای این حقيقت است كه 

ار هر كارگر در هر سال توسط سرمایه داران اعم از چندین برابر بهای بازتوليد نيروی ك
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گردد. شاید عده ای چنين گویند كه می دولتی یا خصوصی صرف انباشت مجدد سرمایه

هنوز در خيلی كشورها عرصه های وسيعی برای پيش ریز بيشتر سرمایه موجود است. 

باشت ساالنه شاید اینان اضافه كنند كه هنوز هم ممالکی وجود دارد كه از كمبود ان

برند!! باور اینان به قدرت اعجاز سرمایه از سنخ متحجرترین باورهای می سرمایه رنج

دینی است. تصورشان از سرمایه و ظرفيت توسعه سرمایه داری این است كه گویا در 

تواند مجتمع صنعتی توليد می سيطره این نظام هر روستای پشت كوه هر نقطه دنيا

گوید. رابطه توليد اضافه ارزش می اشد. سرمایه خود ضد این راتکنيك های مدرن روز ب

سد راه توسعه خود است و دامنه گسترش آن با مرزهای درون زای گریزناپذیر خود 

گردد. اگر امروز در شرائط اشباع جهان از سرمایه باز هم حوزه ها یا جوامعی می مهار

طبع عاشقان سينه چاك این وجود دارند كه به لحاظ توسعه صنعتی در وضعيت باب 

نظام نيستند، دليل آن را نه در كمبود سرمایه كه در سركشی تناقضات ذاتی سرمایه به 

 مفهوم عام و جهانی آن باید دید.

. بارآوری نيروی كار اجتماعی در چرخه بازتوليد عظيم ترین بخش سرمایه جهانی تا 2

مان سير صعودی بی مهار متوسط رفيع ترین ستيغ ها باال رفته است. افزایشی كه همز

تركيب ارگانيك سرمایه اجتماعی هر كشور و كل سرمایه جهانی را به دنبال داشته 

 تركيب در كارگر هر كار ساعت بازدهی 1970 سال تا كه دیدیم تر پيشاست. 

 تجاوز دالر 7 زیر تا 4 زیر از جهان صنعتی ممالك ترین پيشرفته داخلی ناخالص  توليد

 برابر ده چند سطح تا جوامع آن كدام هر در اخير دهه چند طول در رقم این .نمود نمی

داده های آماری منتشر شده توسط مركز آمار سوئد  برخی به نگاهی. است كرده فوران

در رابطه با صنایع این كشور، تصویر این حالت فورانی رشد باراوری كار اجتماعی و 

 خاطرنشان دنيا از منطقه این دربا آن را افزایش غول آسای تركيب ارگانيك مالزم 

گر حوزه چوب و جنگل كار هر كار ساعت هر توليدات ارزش آمارها این اساس بر. كندمی

ميليون ساعات كار  27دالر را پشت سر نهاده است و  645مرز  2009سوئد در سال 
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قم باال ميليارد كرون بر صادرات سال این كشور افزوده است. ر 122ساالنه كارگران 

سال پيش در این كشور است. در بخش صنعت  45برابر مشابه خود در  130نزدیك به 

رسد و بسيار قابل تعمق می دالر 400و معدن بارآوری ساعتی هر كارگر سوئدی، به 

است كه این رقم در مورد كل نيروی كار شاغل جامعه حتی با احتساب تمامی جمعيت 

 دالر در ساعت افزون است. 200كارگران غيرمولد، باز هم از 

ساعت  20متربع( در امریکا حدود  4045برای درو هر آكر زمين زراعی )  1880تا سال 

 1936ساعت، در  13به كمتر از  1916كار یك انسان مورد نياز بود. این رقم در سال 

ساعت و امروز به چند دقيقه رسيده است. جمعيت نيروی كار شاغل در حوزه  6به 

كل نيروی كار را  %60، در ایاالت متحده تا دهه شصت قرن بيستم بيش از كشاورزی

نمود. امروز در شرائطی كه سطح توليدات به صورت خيره كننده ای باال رفته می تعيين

كل شاغلين كمتر شده است. در سال  %3است نسبت نيروی كار شاغل در این بخش از 

 نفری را تأمين 4شت یك خانواده كار هر كارگر حوزه های زراعی فقط معي 1850

 نفر كفاف 80كرد. در حال حاضر محصول كار هر كارگر كشاورزی برای امرار معاش می

این شركت، امروز  1927سوئد كل محصول سال « ولوو» دهد. در تراست صنعتی می

گيرد. شركت جنرال موتورز امریکا می ساعت كار توسط شمار كمتری كارگر انجام 3در 

، در حالی كه مستمراً ميزان توليداتش را 90تا شروع دهه  1978صله زمانی بين در فا

هزار شغل را از چرخه كار خود حذف نمود و متعاقب این امر  250برد، بيش از می باال

هزار شغل دیگر را در دستور كار خود قرار داد. مرسدس بنز آلمان فقط  90طرح كاهش 

بارآوری كار اجتماعی حوزه های ارزش افزائی  درصدی 15با افزایش  1994در سال 

هزار نفر تقليل داد. در امریکا شركت فوالد این كشور فقط  14خود شمار كارگران را تا 

 هزار رساند. 20هزار نفر به  120در طول یك دهه جمعيت كارگرانش را از 

كيب ارقام فوق، رشد حيرت انگيز بارآوری نيروی كار و افزایش همزمان متوسط تر

ارگانيك سرمایه اجتماعی كشورها در دهه های اخير خاص جوامعی مانند سوئد و امریکا 
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یا ممالك عضو اتحادیه اروپا نيست. این افزایش به درجات مختلف در سراسر جهان رخ 

داده است. از این كه بگذریم داده های فوق همگی به حوزه هائی از كار و توليد تعلق 

تمامی تحوالت مؤثر در پروسه ارتقاء باراوری كار نمی باشند.  دارند كه انعکاس دهنده

در پاره ای رشته ها شتاب این افزایش نه چند ده برابر كه گاه بيش از چند صد برابر 

 بوده است.

. كاهش نرخ سودها عارضه قهری بسيار مهم دیگر دوره سوم حيات سرمایه داری 3

وره فقط فاصله های زمانی وقوع بحران ها است. منظور از سير نزولی نرخ سود در این د

گردد كه روند انباشت به صورت می نيست. تنزل نرخ سود هنگامی به بحران منتهی

تعيين كننده ای از نرخ توليد اضافه ارزش پيشی گيرد. دقيق تر بگوئيم، سير صعودی 

مایه تركيب ارگانيك سرمایه در یك قلمرو معين توليدی یا كل چرخه ارزش افزائی سر

تواند به می اجتماعی قهراً سير رو به افت نرخ سود را به دنبال دارد اما این فرایند تنزلی

كمك مکانيسم ها و ساز و كارهای خاص این شيوه توليد تا حدود قابل توجهی خنثی 

گردد. سرمایه از طریق این عوامل و به طور مثال طوالنی كردن روزانه كار، باال بردن 

بهای اجزاء تشکيل دهنده سرمایه ثابت، پائين آوردن دستمزدهای  شدت كار، كاهش

واقعی كارگران به شيوه های گوناگون، پاالیش درونی سرمایه از راههای مختلف و 

باالخره ارتقاء بارآوری كار اجتماعی و مانند اینها فرایند بالفعل شدن و قطعی گردیدن 

نماید. می هی شدن آن به بحران جلوگيریكند و از منتمی گرایش نزولی نرخ سود را مهار

افتند كه این مکانيسم ها و اهرم ها تمام تأثيرات ممکن می بحران ها در شرائطی اتفاق

خود را بر جای گذاشته اند اما باز هم قادر به كنترل گرایش مذكور نشده اند. در هر 

يم لزوماً فاز كنمی حال آنچه مهم است این است كه وقتی از كاهش نرخ سودها صحبت

ویژه وقوع بحران مطمح نظر نيست، هر چند سخن از چشم انداز ظهور و اجتناب 

ناپذیری وقوع آن دارد. به اصل مسأله باز گردیم. افزایش انفجارآسای افزایش باراوری 

كار اجتماعی و تركيب ارگانيك همراه و همزمان آن، طبيعتاً روند تنزل چشمگير نرخ 
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داشته است. نرخ این افت در صنایع توليدی كل كشورهای موسوم سودها را به دنبال 

یا در واقع عظيم ترین كشورهای سرمایه داری روز، در فاصله ميان « جی هفت» به 

 1990برآورد شده است. در سال  %40سده بيستم به طور متوسط  90تا  60دهه های 

 1965كمتر از سال  %45و  1973كمتر از سال  %27متوسط نرخ سود صنایع این حوزه 

و نيم  24بوده است. بر اساس آمارها نرخ سود صنایع امریکا در فاصله زمانی باال از 

 40ژاپن از  %11و یك دهم درصد به كمتر از  23و نيم درصد، آلمان از  14درصد به 

و هفت  15و دو دهم درصد به  26درصد و كل كشورهای جی هفت از  20درصد به 

ته است. این نکته نيز بسيار مهم است كه در طول همين مدت دهم درصد تنزل یاف

شاخص مزدهای واقعی در همه ممالك مذكور و در كل حوزه جی هفت به صورت 

 تاریخ سوم دوره كننده متمایز های شاخص باره در  موحشی رو به كاهش رفته است.

. كرد اشاره توانمی نيز دیگری مهم های مؤلفه به پيش، دوره دو از داری، سرمایه حيات

 .كنندمی ایفاء را جنبان سلسله و محوری نقش باال عوامل كه است این واقعيت اما

حتماً گفته خواهد شد كه این فاكتورها ذاتی سرمایه اند و از روز پيدایش رابطه خرید 

توان و باید گفت كه مؤلفه می و فروش نيروی كار با این شيوه توليد همراه بوده اند.

 در دوره دوم تکامل تاریخی سرمایه داری نيز بسيار سركش در حالت جوش و های باال

خروش و تأثيرگذاری بوده اند و اگر چنين است كه حتماً هست پس چرا باید دوره 

كنونی را به لحاظ انفجار تناقضات ذاتی این نظام از دوره های پيش متمایز ساخت. از 

وجود و اثرگذاری عظيم این فاكتورها در دوره  توان و باید پرسيد كه چرامی این مهمتر،

دوم به سرمایه داری توان چالش بن بست ها و ظرفيت دوام عمر دادند، اما در دوره 

افزایند. این ایرادها و پرسش می حاضر بالعکس بر قدرت و صالبت و مقاومت تناقضات

ین عوامل ها به طور قطع درست هستند و موضوعيت دارند. همه بحث اینجاست كه ا

درونی و ذاتی سرمایه در دوره های پيش در همان حال كه بحران زا بودند و تناقضات 

كردند اما در مجموع و با توجه به كل شرائط تاریخی می سرشتی سرمایه را تشدید
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دادند، به شيوه توليد سرمایه داری می حاكم فرایند خودگستری سرمایه جهانی را یاری

بخشيدند. دليل این امر را پيش تر توضيح می ت بقای بيشترقدرت، استحکام و ظرفي

دادیم. در فاز نخست هر گام افزایش بارآوری اجتماعی كار و هر ميزان توليد و تراكم و 

تمركز بيشتر سرمایه نياز توسعه هر چه افزون تر و سراسری تر سرمایه داری بود. در 

رار پایه های عمومی توسعه رابطه دوره دوم نيز گشایش حوزه های نوین انباشت، استق

خرید و فروش نيروی كار در پنج قاره جهان، دستيابی سرمایه به نيروی كار شبه رایگان 

ميلياردها برده مزدی جدید و عوارض اجتماعی و سياسی و بين المللی این فاكتورها 

 شد. مسأله برای دوره حاضرمی عصای دست سرمایه برای غلبه بر بن بست های خود

در همه وجوه معکوس است. در اینجا همه مؤلفه ها راه اشباع لحظه، لحظه جهان از 

پيمایند. تنزل مدام نرخ سودها را در پی دارند. پيشی گرفتن نرخ انباشت می سرمایه را

گردند. مرزهای درون زای سد راه خودگستری می از نرخ توليد اضافه ارزش را سبب

ر یك كالم سركشی هر چه بی مهارتر تناقضات درونی برند و دمی سرمایه را به اوج

 زنند.می سرمایه را دامن

سرمایه جهانی در طول این چند دهه زیر فشار سهمگين تناقضات ناشی از ميدان داری 

بی مهار مؤلفه های باال دست به كار دنيائی چاره پردازی ها گردیده است. بهره گيری 

بحرانها، استفاده همه جانبه از مکانيسم دخالتگری حداكثر از نقش بازار بورس در چالش 

های ارگانيك و سراسری دولتها در همين راستا، استفاده هر چه مؤثرتر از همه ساز و 

كارهای درونی خنثی سازی سير رو به افت نرخ سودها، همه و همه در ماوراء مرزهای 

دها و چاره پردازی های متعارف و حتی ممکن به كار گرفته شده اند. مکانيسم ها، راهبر

كه به رغم كثرت و تنوع خود در یك نقطه به هم پيوند خورده اند و در یك بستر با هم 

به وحدت رسيده و یکپارچه شده اند. همگی در امتزاج و اتحاد با هم راه خانه و كاشانه 

توده های كارگر را پيش گرفته اند و كوه فقر و گرسنگی و فالكت و بی داروئی و بی 

درمانی و آوارگی را بر سر و روی این طبقه آوار كرده اند. در همين چند دهه، چند صد 
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ميليون كارگر از حوزه اشتغال خارج و روانه برهوت بيکاری شده اند. در صنعتی ترین 

پيشرفته ترین و نيرومندترین جوامع سرمایه داری، دهها هزار مدرسه زیر فشار موج 

ه و تاریخ محو گردیده اند. دانشگاهها و مراكز پژوهشی صرفه جوئی ها از صحنه جامع

به جای توسعه دستخوش تعطيل و سالخی سودجویانه سرمایه شده اند. از شمار تخت 

های بيمارستانی، هزار، هزار كاسته شده است. مراكز نگهداری معلولين از بين رفته 

تطاول ها و تجاوزگریها است، مهد كودك ها كمتر و كمتر شده اند. سرمایه داری به این 

بسنده نکرده است. برای بقای پویه ارزش افزائی و دوام عمر خود همه جا به ویژه در 

انداخته است. به جای تأسيس كارخانه، كومه  «طرحی نو» بخش گسترده ای از دنيا 

های نمور زنان دنيا را مركز استثمار بی بهای نيروی كار صدها ميليون برده مزدی نفرین 

 زن ساخته است. شده

سرمایه داری دوره سوم سرمایه داری انجام این كارهاست و فقط و فقط با توسعه لحظه 

تواند امروز خود را به فردا می به لحظه این سفاكی ها و جنایات و بربریت هاست كه

برساند. سرمایه داری این دوران سرمایه داری بيکارسازی ها، برچيدن مدارس، تعطيل 

ا، سالخی امکانات دارو و درمان، كاستن مدام از بهای نيروی كار و تنزل بيمارستان ه

بی امان سطح معيشت توده های كارگر است. سرمایه داری عصر سوم سرمایه داری 

بدهکارسازی جنون آسای نسل های آتی طبقه كارگر به خاطر تمدید حيات روزمره فی 

 اروپا اتحادیه عضو كشور هشت و ژاپن و  الحال خویش است. فقط طبقه كارگر امریکا

بدهکارند!!  سرمایه حساب به امریکا دالر تریليون 35 معادل رقمی حاضر لحظه همين تا

این بدان معنی است كه اگر نظام سرمایه داری با این فرض كامالً محال كه حتی 

جاسازی آن در ذهن آدميزاد نيز از همه لحاظ محال است بر پروسه تهاجمات دقيقه به 

قيقه خود عليه زندگی توده های كارگر نقطه پایان بگذارد!! باز هم تمامی نسل های د

آتی عظيم ترین قطب های قدرت سرمایه جهانی برای حفظ حيات تا امروز این نظام 

محکوم به پرداخت حجم بدهکاری باال هستند!!! به این نکته واقعيت كریه دیگری را هم 



 297                                                                                   اولمنتخب مقاالت: جلد 

 4در راستای تقال برای ماندگاری خود از پيش حدود اضافه كنيم. اینکه سرمایه داری 

ميليارد سکنه كره زمين را از ابتدائی ترین امکانات معيشتی و هر ميزان حقوق انسانی 

 به طور كامل ساقط كرده است.

عنوان این نوشته جستجوی ریشه های واقعی تهاجمات روز سرمایه داری بود. ریشه 

قتل عام ها در موقعيت روز سرمایه جهانی قرار همه شبيخون ها، دست اندازی ها و 

دارد. موقعيتی كه تا سرمایه داری هست به هيچ شکل و با دستيازی به هيچ راهبردی 

قابل تغيير نيست. ریشه تهاجمات و طوفان غيرقابل مهار نابودسازی زندگی انسان ها 

نی خود سوق داده در اینجاست. در بنمایه سرمایه كه نظام سرمایه داری را به فاز كنو

است. سرمایه داری دوره سوم هيوالی وحشت و دهشتی است كه برای هر نفس 

كشيدنش به گسترش كهکشانی تمامی سبعيت ها محتاج است. سبعيت هائی كه به 

رغم كهکشانی بودنشان باز هم عالج كار سرمایه نيستند. به اتحادیه اروپا و حوزه یورو 

ازی با تمامی توان دست به كار سالخی دار و ندار توده نگاه كنيد. سال هاست كه بورژو

دارند كه موج می های كارگر است و تازه پس از همه این تطاول ها و تهاجمات اعالم

تازه بحران در راهست. خيلی ها بر این باورند كه اگر سرمایه داری راه شروع یك جنگ 

يرد شاید تضادهای سركش جهانی از نوع جنگ های امپریاليستی اول و دوم را پيش گ

روزش را مهار كند. در احتمال رویکرد این نظام به چنين بربریتی یا تدارك نابودی بشر 

هيچ حرفی نيست اما یك چيز روشن است. حتی چنين توحشی هم مشکل این نظام 

را تخفيف نخواهد داد. آیا معنای همه حرف های ما این است كه سرمایه داری آستانه 

كوبد. پاسخ را پيش تر گفتيم. حکم اختضار نظام بردگی مزدی را نه فشار یم احتضار را

حاد تناقضات ذاتی سرمایه كه فقط جنبش نيرومند، سازمان یافته، آگاه شورائی و ضد 

پوشاند. در این ميان یك نکته را می كند و جامه عملمی كار مزدی طبقه كارگر صادر

ه داری زمينه های الزم شکوفائی و ميدان باید جدی گرفت. دوران سوم حيات سرمای

   .است داری این جنبش را بيش از پيش فراهم آورده 
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 2013ژوئيه            پرولتاريا و فرايند انقالب ضد سرمايه داری

 

هيچ نظام اجتماعی قبل از آنکه كليه نيروهای مولده مورد نيازش رشد یافته باشد »

مضمحل نمی شود و مناسبات توليدی برتر جدید، هيچ گاه قبل از آنکه شرائط مادی 

وجود آن در چهارچوب جامعه قدیم به حد بلوغ رسيده باشد، جانشين مناسبات توليدی 

كند كه می طور قطع تکاليفی برای خود مقرر قدیم نمی گردد. به این ترتيب بشر به

دهد كه خود مسأله می قادر به حل آن ها باشد، زیرا كه بررسی دقيق تر همواره نشان

گردد كه شرائط مادی حل آن از قبل فراهم شده یا الاقل در شرف می تنها وقتی مطرح

 (ماركس) « …شکل گرفتن باشد

با حرفهای ماركس، اعم از موافق یا مخالف، فرد  بسيار بعيد است بتوان در ميان آشنایان

یا افرادی را یافت كه عبارت باال را به كرات نخوانده، نشنيده، مورد دفاع یا انتقاد قرار 

نداده و احياناً در نوشته های خویش بدان استناد نجسته باشند. یافتن چنين افرادی 

واقعی این كالم را آنسان كه سخت است اما پيدا كردن انسان هائی است كه درونمایه 

مطمح نظر ماركس و شایسته درك مادی وی از تاریخ و مبارزه طبقاتی است، به اندازه 

كافی كنکاش نموده باشند، نيز آسان نيست. بررسی موضوع را با طرح چند پرسش آغاز 

 .كنيم

نيروهای مولده مورد اشاره ماركس در دوران معاصر كه رشد آن ها شرط الزم  .1

 ضمحالل سرمایه داری و استقرار سوسياليسم است، كدام عوامل و نيروها هستند؟ا

 دانيم؟می مالك واقعی تشخيص كفایت این رشد را چه مؤلفه یا مؤلفه هائی .2

رشد این نيروها و درجه بلوغ الزم آن ها در سيطره تسلط مناسبات سرمایه داری  .3

 ؟گرددمی دهد و چه شکلی محققمی چگونه روی

این نيروها چگونه و با كدام ساز و كارها در شرائط استيالی نظام بردگی مزدی  .4

 ؟كنندمی موقعيت الزم برای جایگزینی این مناسبات را احراز
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در شرائط حاضر جهان، كجای رشد نيروهای مولده و ميزان كفایت این رشد برای  .5

 ؟لنگدمی اضمحالل مناسبات سرمایه داری و استقرار سوسياليسم

اگر از گذشته های دورتر چشم پوشيم و فقط به دورخيزهای نيرومند طبقه كارگر  .6

اروپا در اواسط قرن نوزدهم تا امروز خيره شویم باز هم بيش از یك و نيم قرن است كه 

باشيم. طبقه كارگر جهانی این می شاهد پيکار توده های كارگر دنيا عليه سرمایه داری

نی مبارزه را پشت سر خود دارد، سرمایه داری نيز امروز از باالترین كارنامه عظيم و طوال

مرزهای توسعه عبور كرده است. بحران های اقتصادی این نظام هم سهمگين تر از 

توفد و پویه توفندگی آنها نيز بدون انقطاع شده است. با همه این ها نه فقط می هميشه

رخسارهای سوسياليسم مشهود نيست كه هيچ نشانی از فروپاشی سرمایه داری و طلوع 

طبقه كارگر بين المللی به لحاظ صف آرائی رادیکال طبقاتی در مقابل نظام بردگی 

مزدی از هميشه فرومانده تر، مستأصل تر و سردرگم تر است. رابطه این وضعيت با 

 بينيم ومی تمامی مؤلفه های مورد اشاره را با فحوای قولی كه از ماركس نقل شد چه

 ؟دهيممی چگونه توضيح

توان حوادث تاریخی فراوانی را می توان باز هم كامل تر كرد.می ليست سؤاالت باال را

توان و الزم می كه در طول قرن بيستم و قبل و بعد آن روی داده است نام برد، مثالً

 است كه پرونده انقالب اكتبر و بسياری رویدادهای دیگر صد سال اخير را با رجوع به

همان سخن مهم ماركس بازخوانی كرد و در رابطه با هر كدام پرسش های زیادی مطرح 

ساخت. كل این سؤاالت نه فقط حائز بيشترین اهميت هستند كه به زعم من كليد 

واقعی گشایش بن بست آهنين پيش روی طبقه كارگر جهانی نيز در همين جا و در 

 .قعر پاسخ همين پرسش ها قرار دارد

مولده اجتماعی تعریف روشنی دارند. تركيبی از عامل انسانی سلسله جنبان نيروهای 

شوند. می پروسه كار و توليد، همراه با ابزار و وسائلی كه در این پروسه به كار گرفته

روابط فيمابين این دو بخش در شيوه های توليد مختلف و حتی در شکل ها و حاالت 
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ده شروط ئوت دارند. برده و سرو حکم زامتمایز یك شيوه توليد معين با هم تفا

غيرارگانيك فرایند كار را دارند و در هيچ نوع مناسبات مالکانه ای با شرائط عينی كار 

خود نيستند. آنها برای صاحبان برده دار یا زمين دار خود از همان جایگاهی برخوردارند 

ن حکم اما در مورد باشند. ایمی كه گله های احشام یا زوائد زمين زراعی برخوردار

دهقانان و پيشه وران صدق نمی كند. آنها با زمين و وسائل كار خویش یا شرائط 

كنند. مناسبتی كه تعيين كننده شکل می غيرارگانيك توليد، نوعی مناسبت برقرار

آید باز هم می حقوقی مالکيت آنهاست. این رابطه زمانی كه پای كارگران پيش

كند. كارگر در ملکيت سرمایه دار قرار ندارد. می فاوت احرازموضوعيتی از بيخ و بن مت

او حتی یك شرط توليد نيست بلکه فقط دارنده نيروی كار است و صاحب سرمایه ممکن 

تواند او را با ماشين جایگزین سازد. كارگر با شرائط می است بتواند و در سطحی هم

ندارد. اساسًا ظهور وی در گرو  توليد و كارش هيچ مناسبت مالکانه یا دخالتگرانه ای

انحالل تمامی مناسباتی است كه متضمن نوعی رابطه مالکانه یا تصاحب ميان انسان 

زنده كاركن و فعال در فرایند توليد با شرائط غيرارگانيك كار بوده اند. در این مورد نياز 

های به بحث بيشتر نيست. هدف فقط تصریح این نکته است كه در سخن از رشد نيرو

مولده، درجه كفایت این رشد برای وقوع انقالب اجتماعی و شروط پيروزی این انقالب، 

اوالً با تركيب پيچيده ای از كل این نيروها مواجه هستيم. ثانياً نقش نيروی انسانی 

بازتوليد كننده كل شرائط كار اهميت حياتی ویژه خود را داراست. ثالثاً پروسه انکشاف 

ه این ها و به طور اخص عامل انسانی اخير در دوره های مختلف و تطور و بلوغ هم

تاریخی و در رابطه با شيوه های متفاوت توليد اجتماعی از پيچيدگی ها و دقایقی 

 .برخوردار است كه هر نوع بی توجهی به آن ها موجد بيشترین گمراهه رفتن ها است

ف، از لنينيست ها كمونيست های قرن بيستمی در دسته بندی های عقيدتی مختل

گرفته تا مائوئيست ها، ماركسيست های اروپائی، اصحاب تروتسکی یا محافل دیگر این 

طيف، بنمایه روایت ماركسی تکامل مادی تاریخ را به ویژه در جائی كه به فرایند انکشاف 
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نيروهای مولده اجتماعی جامعه سرمایه داری و شرائط عبور پرولتاریا از این مناسبات 

ط است، به بدترین شکلی تحریف كرده اند. نوعی تحریف كه اوالً الیروبی درست مربو

آن نياز حياتی جنبش ضد سرمایه داری و انقالب لغو كار مزدی طبقه كارگر است و 

ثانياً برای اینکه به درستی الیروبی گردد باید با تمامی دقت الزم مورد كالبدشکافی قرار 

 .گيرد

باال این است كه در بررسی رشد نيروهای مولده درون جامعه  رسم نيروها و محافل طيف

حاضر، یکراست سراع درجه توسعه صنعتی، گسترش كاربرد تکنولوژی های اطالعاتی، 

، ميزان بالندگی بارآوری كار نفورماتيكچگونگی استفاده از دستاوردهای انقالبات ا

از محصول اجتماعی ساالنه،  اجتماعی، ارقام توليد ناخالص داخلی، سهم سرانه انسان ها

شمار دانشگاهها و مدارس عالی، كثرت دانش آموختگان، تعداد بيمارستانها و نسبت 

كاركنان یا امکانات مراكز درمانی به كل جمعيت، وسعت سازمان یافتگی فعاليت های 

پژوهشی و ابعاد پرتوگيری آن در قلمروهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، سطح 

ه یافتگی فراساختارهای سياسی، مدنی، فرهنگی، حقوقی و مانند اینها پيشرفت و توسع

در یك سو و وجود، رشد، درجه سازمان یافتگی، دامنه نفوذ و قدرت بسيج تشکل های 

روند. مسائل، پدیده ها، می در سوی دیگر« احزاب كمونيست یا كارگری» موسوم به 

يين كننده اند و در توصيف نيروهای نهادها و تحوالتی كه بعضًا به طور قطع بسيار تع

مولده اجتماعی هر كشور یا هر بخش دنيا اهميت انکارناپذیر دارند. نکته اساسی در 

هيچ كدام این عوامل یا همه آن ها به رغم تمامی اهميت ویژه  اینجا این است كه اوال

مزدی و یا فوق العاده ای كه در فراهم آمدن شروط الزم برای اضمحالل مناسبات كار 

فرا رفتن طبقه انقالبی از این نظام دارا هستند، حتی با توسعه انفجاری خود نيز هيچ 

نشانی از هيچ ميزان احتمال حتی برای شروع پویه واقعی فروپاشی مناسبات حاكم و 

طلوع رخساره های تکوین نظام جایگزین در پيش روی ما قرار نمی دهند. ثانيًا برخی 

ل حزب سازی های متعارف نه تنها كمکی به طی پروسه فراهم از آنها و به طور مثا
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باشند. مؤلفه های می آمدن شرائط مورد بحث نيستند كه فقط عامل سوخت و سوز آن

مذكور هيچ كالمی در زمينه اینکه آیا جامعه حی و حاضر باردار وقوع انقالب اجتماعی 

این حوزه خاص برای ما هست یا نيست نمی گویند و رجوع به آن ها هيچ چيز را در 

 .مشخص نمی سازد

سرمایه داری دیری است تا آخرین قالع ممکن توسعه خود پيش تاخته است. با اینکه 

هدف بشر در این نظام فقط توليد و هدف توليد فقط سود است باز هم محصول كار و 

توليد ساالنه دنيا در همين زمان حاضر برای دستيابی كل سکنه كره زمين به یك 

ندگی مرفه و مدرن همراه با تمامی امکانات معيشتی و رفاهی و اجتماعی در كليه ز

ندیشيم كه از زمان پيدایش يادهد. برای لحظه ای بمی قلمروهای زندگی بشر كفاف

سال هم نمی گذرد، اما بر اساس آمارها، شمار  20اینترنت در شمایل امروزی آن، حتی 

ميليارد نفر را پشت سر نهاده است. كمتر  5مرز  كاربران اینترنتی دنيا مدت هاست كه

سال پيش وقتی مارتين كوپر امریکائی نخستين گوشی موبایل را با وزن تقریبی  40از 

 كيلوگرم اختراع نمود امکان تهيه آن برای اكثریت ساكنان دنيا یك رؤیا محسوب 2

ار كرون سوئد هز 30شد. این گوشی تا چند سال پس از آن تاریخ با قيمتی حدود می

گردید. اختراع دو كيلوگرمی آن روز كوپر در بهترین حالت فقط كار می خرید و فروش

داد. اینکه در طول این مدت تکنولوژی می یك گفت و شنود بسيار ساده تلفنی را انجام

این گوشی همراه، دستخوش كدام تحوالت مهيب حيرت انگيز شده است و از كجا به 

زمند توضيح نيست. نکته مهم این است كه شمار دستگاههای كجا رسيده است، نيا

هزار گذشته است و تعداد افراد استفاده  300ميليارد و  5موبایل موجود در جهان از رقم 

كل جمعيت كره زمين  %71ميليارد نفر یا  5كننده از این وسيله تکنيکی در دنيا از 

گردد می ودرو در جهان توليدميليون خ 80بيشتر گردیده است. در طول هر سال فقط 

و اگر این تعداد را در متوسط عمر این وسيله نقليه ضرب كنيم به رقمی بسيار چشمگير 

برای سرانه اتوموبيل حتی اتوموبيل های شخصی خواهيم رسيد. این رقم در امریکا بالغ 
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حدود  نفر و در موناكو 1000به ازاء  200دستگاه برای هر هزار نفر، در ایران  830بر 

 .برای همين شمار افراد است 840

ارقام باال در مورد فراورده های صنعتی و امکانات تکنولوژیك پيشرفته ای است كه بعضاً 

تا همين چند دهه پيش چه بسا تصور كشف آن ها به ذهن اكثریت قریب به اتفاق 

 100 انسان ها خطور نمی كرده است و عمر اختراع قدیمی ترین آن ها نيز حول محور

كنيم كه بنمایه هستی سرمایه و كل جهتگيری های می چرخد. باز هم تأكيدمی سال

این شيوه توليد قربانی ساختن بشر در بارگاه سود است، با این وجود حتی آنچه در 

شود نيز برای رفت و روب می طول هر سال به صورت مایحتاج اوليه زندگی بشر توليد

، بی داروئی ها، آوارگی ها، بی سرپناهی ها، كاستی همه گرسنگی ها، بی بهداشتی ها

آموزش ها و سایر محروميت های فراگير دامنگير بشریت روز كافی است. بر پایه گزارش 

ميليارد و پانصد ميليون تن را در  2فائو، توليد حجم گندم و سایر غالت در سال مرز 

ولت های ممالك عضو نوردیده است و این در شرائطی است كه دولت ها، به ویژه د

اتحادیه اروپا، امریکای شمالی و برخی جاهای دیگر هر سال صدها ميليارد دالر حاصل 

 استثمار توده های كارگر را به صورت رایگان بر سود سرمایه داران زمين دار این كشورها

 .افزایند تا اینان از توليد بيشتر مایحتاج غذائی و پوشاك خودداری ورزندمی

تماعی كار ساالنه طبقه كارگر بين المللی یا آنچه بورژوازی آن را توليد محصول اج

تا  1979سال، در فاصله ميان سال های  30نامد در طول فقط می ناخالص جهانی

تریليون  71تریليون دالر به  11بيش از شش و نيم برابر شده است و از حدود  2010

هزار  10ئط كنونی جهان به رقمی قریب دالر افزایش یافته است. سرانه این رقم در شرا

نفری محاسبه شود  4شود. چيزی كه اگر برای یك خانواده می دالر در سال بالغ 145و 

زند. كشور سوئد تا همين امروز به لحاظ سطح امکانات می هزار و پانصد دالر 40سر به 

قشار آسيب معيشتی، ميزان رفاه اجتماعی، رسيدگی به امور سالمندان و معلوالن و ا

پذیر اجتماعی بر بام جهان موجود نشسته است. متوسط هزینه ساالنه معيشت و امکانات 
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نفری در این جامعه صدرنشين دنيای سرمایه داری  4اجتماعی یك تركيب خانوادگی 

از رقمی كه باالتر اشاره شد هيچ بيشتر نيست. این بدان معنی است كه محصول 

المللی در همين وضعيت حی و حاضر قادر است زندگی اجتماعی كار طبقه كارگر بين 

ميليون  9ميليارد سکنه زمين را از این روی به آن روی كند و تا سطح زندگی روز  7كل 

 جمعيت جامعه سوئد باال ببرد. این ها فقط مشتی از خروارند و صرفاً به این خاطر مطرح

ارآوری كار اجتماعی و حجم ، رشد بصویری از درجه توسعه سرمایه داریگردند تا تمی

 .حاصل كار و توليد ساالنه توده های كارگر در این نظام باشد

نکته محوری گفتگو آن است كه این درجه سطح عظيم و هوش ربای توسعه توليد، این 

رشد حيرت انگيز و بهت آفرین بارآوری صنعت و تکنيك و نيروهای توليدی و بارآوری 

ینکه پای تعيين یا تشخيص شرائط مادی متناظر با محصول اجتماعی كار به محض ا

آید همگی حکم مؤلفه می افول سرمایه داری و فراروی سوسياليستی از این نظام پيش

كنند. فرض را بر این گذاریم كه می های الل و فاقد هر نوع نقش ميدان داری پيدا

به صورت  همين سطح بسيار حيرت آور توسعه اقتصادی نه در یك عدد دو رقمی كه

محال در ميليون و ميليارد ضرب گردد. نتيجه كار باز هم به طور قطع همين خواهد 

تواند از حاصل صنعت و تکنيك پر گردد اما حتی در آن حالت می بود. كران تا كران دنيا

نيز رخساره هيچ تحول حتمی ریشه ای بر هيچ كجای افق هستی سرمایه داری ظاهر 

جاست و در توضيح دليل واقعی این امر است كه باید به تفاوت نخواهد گردید. در همين 

اساسی و عميقاً تعيين كننده ميان مفهوم تکامل نيروهای مولده اجتماعی در جامعه 

سرمایه داری در یك سوی و جوامع پيشين یا مناسبات پيشاسرمایه داری در سوی 

با شرائط وقوع انقالب دیگر نظر اندازیم. موضوع مهمی كه در بحث حاضر و در رابطه 

 .سوسياليستی نقش رازگشا دارد

رشد نيروهای جدید توليد در صورت بندی های اقتصادی قرون وسطائی مستقل از آن 

كه این صورت بندی ها، نظام سرواژ در غرب یا فئوداليسم آسيائی و شرقی بوده باشند، 
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لب یك ساختار اقتصادی، به هر حال خود را در شکل یك شيوه توليد كامالً معين و در قا

ساخت. این شيوه می اجتماعی از همه لحاظ مشخص و متمایز با مناسبات پيشين آشکار

توليد و این جامعه جدید، رابطه خرید و فروش نيروی كار و جامعه سرمایه داری بود. 

در آنجا ما به طور عریان و واقعی شاهد نطفه بندی، شکوفائی و گسترش این شيوه 

گستر پویه انکشاف این شکل  ن، این نظم اجتماعی جدید و تعارض دامنتوليد نوی

اقتصادی، اجتماعی تازه با مناسبات كهنه بودیم. به موازات توسعه رابطه خرید و فروش 

نيروی كار، كارگاههای صنفی قرون وسطائی اندك، اندك یا با شتاب پروانه وجود 

ر مالکيت خویش بر ابزار كارشان را از بستند. مالکان این مراكز كامی تاریخی خود را

هشتند. توده های سرو، دهقانان خرده مالك یا بی زمين و رعایای شاغل در می دست

نهادند. می كردند و پشت سرمی امالك فئودالی نيز پروسه گسست خود از زمين را آغاز

كار به هر روز جمعيت كثيرتری از نيروهای وابسته به زمين یا صاحبان كوچك ابزار 

گردید. قطب سرمایه می پيوست و راهی بازار فروش نيروی كارمی صف خلع ید شدگان

شدند و هر كدام شمار می كرد. كارخانه ها و كارگاههای بزرگ تأسيسمی مستمراً رشد

دادند. مؤسسات می قابل توجهی از توده خلع ید شده را به مثابه كارگر مورد استثمار قرار

آمدند، نطفه های زایش كارتل ها و تراست ها و می نك ها پدیدبزرگ تجاری و با

نمود. بازارهای داخلی كشورها می نهادهای غول پيکر صنعتی شروع به انعقاد و رشد

گرفتند. زمين و ابزار می پيمودند و با شتاب راه تشکيل بازار جهانی پيشمی روند ادغام

سراسری تر و بين المللی تر تبدیل به كار و وسائل توليد در سطح هر چه فراگيرتر و 

 شدند. اختراعات و اكتشافات بشری به صورت بی سابقه و غول آسا رشدمی سرمایه

نمودند و همزمان در بند بند خود ساز و كار های الزم توليد سرمایه های انبوه تر و می

 .گردیدندمی سودهای نجومی تر

 ی و بالندگی یك ساختار اجتماعی نورابطه كار و سرمایه، سکوی نيرومند شکل گير

شد. سرمایه برای باال بردن بارآوری كار اجتماعی و سودهای كالن تر، راه انقالبات می
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گرفت. به توسعه مدارس و دانشگاهها و مراكز می صنعتی و تکنيکی پی در پی پيش

دال پژوهشی روی نهاد. سرمایه داری در وجوه مختلف هستی خود با نظام سرواژ و فئو

كرد می ایستاد. نظام جدید به موازات بالندگی خود نياز به شرائطی پيدامی به تعارض

 .كه تحقق آن ها با زوال مناسبات ماقبل مالزمت داشت

كرد در پاسخ به نيازهای این شکل توليد می طبقه ای كه شيوه توليد اخير را نمایندگی

نمود. می وجود و ميدان داریدر عرصه های مختلف حيات اجتماعی شروع به ابراز 

گردید، با مذهب مسلط روز و قدرت اربابان كليسا تصادم می خواستار تغيير قوانين حاكم

نماینده مصالح كل » افراشت. خود را می «منافع ملی» كرد. بيرق مليت و می پيدا

نمود و برای انجام این می دانست!!. همزمان جنبش كارگری را سركوبمی «جامعه

گرفت. در یك كالم ما شاهد می كوب از تمامی اهرم های قدرت نظام حاكم روز بهرهسر

روئيدن، باليدن و شاخ و برگ كشيدن یك شيوه توليد، یك صورت بندی اقتصادی 

معين با كل فراساختارهای سياسی، فرهنگی، مدنی، حقوقی، اجتماعی، اخالقی و 

ژوازی در اینجا زیر پایش خالی نبود. ایدئولوژیك آن در دل مناسبات سابق بودیم. بور

در همان روزهائی كه موقعيتی فرودست داشت سوار بر یك نيروی عظيم مادی بالنده 

كرد. افکارش را می تاخت. بر بال قدرت زایای سرمایه سواریمی و صاحب آینده به جلو

نمود. می لهپرسيد و فرمومی گرفت، سياستش را از رابطه توليد اضافه ارزشمی از سرمایه

كرد. می اخالق و منش و رفتار خویش را از پروسه توليد و بازار سرمایه داری استنتاج

كاوید. می نشست و تمامی زمين و زمان را با نگاه سرمایه داریمی در چشم سرمایه

 آموخت، ملزومات ارزش افزائی سرمایه را مالط قانونمی حقوق را در مکتب سرمایه

 نون را پرچم جنگ و ستيز خود با اسالف فئودال و آیندگان كارگرساخت و این قامی

گردید. هر می باليد قدرت اجتماعی او بيشترمی كرد. به هر اندازه كه سرمایه بيشترمی

گردید. بورژوازی می یافت افکار وی مستولی ترمی چه انباشت سرمایه داری گسترش

ر خود داشت و از ساختار حاكميت ب« طبقه متوسط» حتی در روزهائی كه هنوز نام 
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 سياسی غائب بود یك قدرت بسيار مهم و تعيين كننده در همه قلمروها به حساب

آمد، زیرا كه سرمایه در درون جامعه و در همه این قلمروها نقش قدرتی عظيم و می

كرد. طبقه سرمایه دار در هستی اجتماعی خویش، سرمایه می سرنوشت ساز را بازی

پيچد، به برنامه ریزی می اندیشد، نسخه سياستمی ه است. سرمایه ای كهتشخص یافت

كشد، مصالح می پردازد، الگوی مدنيت پيشمی اقتصادی، سياسی و شکل زندگی

سودآفرینی بيشتر خود را محتوای فکر و فرهنگ و شعور و نظم و اخالق و ارزش های 

توان به طول می دهد. این بحث رامی گرداند و همه كارهای دیگر را انجاممی اجتماعی

رسد می و عرض كل تاریخ توسعه سرمایه داری و رشد بورژوازی ادامه داد. اما به نظر

كه در همين سطح كافی باشد. شالوده كالم این است كه منشاء هستی، دخالتگری، 

ميدانداری و اعمال قدرت طبقه بورژوازی، از همان روز ظهورش سرمایه به عنوان یك 

وه توليد و یك رابطه اجتماعی بود. شيوه توليد، مناسبات و رابطه اجتماعی معينی شي

كه به صورت حی و حاضر نه فقط وجود داشت كه وجودش یك محور بسيار اساسی 

 .كردمی فعل و انفعاالت در حال وقوع جامعه عصر را تعيين

موقعيتی در دل نظام سوسياليسم مطلقاً چنين نيست. پرولتاریا از بيخ و بن فاقد چنين 

بردگی مزدی است و در قعر همين تفاوت فاحش تاریخی است كه فرایند تکامل مادی 

تاریخ و پویه انقالب اجتماعی این عصر نه فقط در مانيفست سترگ انسانی خود كه در 

كل ساز و كارهای تحقق این مانيفست نيز، پدیداری ماهيتاً جدید و اساسا متفاوت با 

پيش است. در نظام سرمایه داری به هيچ وجه، در هيچ سطح و تحت  همه دوره های

كند. انکشاف و رشد و بلوغ می هيچ شرائطی اقتصاد سوسياليستی نيست كه رشد

نيروهای مولده اجتماعی در سيطره نظام بردگی مزدی به هر حال و مستقل از هر 

ط رشد هر چه مسيری كه طی كند، نه بالندگی و استخوانبندی سوسياليسم كه فق

بيشتر و نيرومندتر و استخواندارتر سرمایه داری است. حتماً گفته خواهد شد كه 

اجتماعی شدن كار و توليد شرط الزم و غيرقابل تحذیر سوسياليسم است و این كاری 
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گردد. این حرف كامالً درست است اما از قضا می است كه در دل نظام موجود محقق

ت كه مایه و مبنای دنياها گمراهی شده است. اجتماعی همين نکته عميقاً درست اس

شدن توليد مادام كه سرمایه داری مستولی است با فرض اینکه تا فاز انفجار و آخرین 

ستيغ ممکن خود پيش رود، باز هم فقط گسترش طالئی و افسانه ای و بی مهار سرمایه 

روزی نابودی این نظام دهد كه اگر می داری است و در بهترین حالت فقط خبر از این

جامه عمل پوشد، اگر تمامی پيش شرط های تحقق سوسياليسم عينيت یابند و اگر 

جامعه شاهد استقرار سوسياليسم باشد، انسان ها از فالن درجه رفاه و بی نيازی و فراغت 

بی مهار جسمی و روحی بهره مند خواهند شد. در اینجا برعکس آنچه در سيطره تسلط 

داد هيچ مناسبات اقتصادی و اجتماعی نوینی در حال باليدن می وداليسم رویسرواژ و فئ

نيست و پرولتاریا به عنوان طبقه انقالبی و آنتی تز كاپيتاليسم سوار موج قدرت هيچ 

 شيوه توليد رو به انکشاف و موجد اقتداری نمی باشد. بالعکس از زمين و زمان سركوب

ه اعتراض، ستيز و جنگ خویش با مناسبات مسلط فرساید و حتی در پروسمی گردد،می

كند با گورستان ها، گمراهه ها و بيابانهای لوت تباهگر هر ميزان اعمال می تا چشم كار

 .گرددمی قدرت آگاه خویش مواجه

یافت و هر گام توسعه اش ميدان تازه ای برای عروج می در آنجا سرمایه داری گسترش

گردد نه سوسياليسم می ر اینجا آنچه گسترده و گسترده تركرد. دمی قدرت بورژوازی باز

یابد نيز همچنان می كه باز هم سرمایه داری است، آنکه از ورای این گسترش قدرت

بورژوازی است و نصيب پرولتاریا بالعکس فقط فرسایندگی موحش تر و تباهی افزون تر 

يد، با هر ميزان تنومندتر كشمی است. در آنجا سرمایه بود كه غول آسا و بی عنان قد

ریخت، بورژوازی در نقش سرمایه می شدن خود بساط استيالی فئوداليسم را فرو

بخشيد و در تمامی قلمروهای حيات می تشخص یافته مرزهای اقتدار خود را وسعت

اجتماعی از اقتصاد گرفته تا سياست و فرهنگ و ادبيات و حقوق و مدنيت جای اشراف 

كرد. در اینجا هيچ خبری از قد كشيدن اقتصاد می يش را اشغالفئودال و حکام پ
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سوسياليستی در ميان نيست، پرولتاریا بر ارابه قدرت هيچ مناسبات مادی مابعد سرمایه 

داری سوار نمی باشد. آنچه واقعی است رویه معکوس آن است. با گذشت هر دقيقه باز 

و با ساز و كارهای بسيار  گرددمی هم نظام بردگی مزدی است كه اختاپوسی تر

سازد. در آنجا می اختاپوسی تر راه هر ميزان ابراز وجود اجتماعی طبقه كارگر را سد

داد و همزمان شيرازه توليدات خرد، می شد، بازار كار مزدی را رونقمی سرمایه بزرگ

رقی اقتصاد پاتریاركال، رابطه مولدین با زمين یا ابزار كار، مالکيت های مشاع نوع ش

شود اما مجرد بزرگ تر شدن، می پاشاند. در اینجا پرولتاریا بزرگمی فئوداليسم را از هم

پرجمعيت تر شدن و حتی بسياری از اشکال متعارف متحد و متشکل شدنش به هيچ 

 .كجای اقتصاد كاپيتاليستی هيچ خراشی وارد نمی كند

ایه داری بود، در اینجا در آنجا هر مقدار رشد سرمایه رشد ساختار نظم سياسی سرم

بالعکس هر ميزان باليدن اقتصادی شالوده ای برای انفصال هر چه بيشتر پرولتاریا از 

كار و توليد و سرنوشت زندگی اجتماعی خویش است. در آنجا توسعه انباشت سرمایه 

سکوی كيفرخواست بورژوازی عليه ساختار سياسی و حقوقی و اجتماعی اعصار پيش و 

ی برای وضع و تقریر و تثبيت و تحکم قانونيت ها، سياست ها، مدنيت ها سالح دست و

شد. در اینجا هيچ خبری از انباشت سوسياليستی و رخ می و حقوق باب طبع خویش

نمودن ساختارهای سياسی و حقوقی و مدنی سوسياليسم بر پایه چنين تحول مادی و 

كشيد و فرهنگ سرمایه می رگاقتصادی در ميان نمی باشد. در آنجا سرمایه شاخ و ب

زائيد. افکار، باورها، ایدئولوژی طبقه سرمایه دار را تار و پود فضای فکر و ذهن می داری

داد، اخالق و سنن و رسوم می ساخت. هنر و ادبيات بورژوازی را رونقمی و باور همگان

افکار و افق بخشيد و همه این ها را تركيب واقعی می گسترد، استحکاممی این طبقه را

كرد. در اینجا همه چيز معکوس است. پویه فروپاشی می و اعتقادات مسلط بر جامعه

رابطه خرید و فروش نيروی كار عينيت نمی یابد، این فروپاشی در هيأت یك رخداد 

مادی و ملموس اجتماعی قد نمی نمایاند. این حادثه اتفاق نمی افتد و از این طریق 
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مان ها، افکار، سياست، اخالق، مدنيت و فرهنگ سوسياليستی نيست كه فرایند رشد آر

كرد و در می پيماید. در آنجا سرمایه رشدمی راه توسعه و بلوغ و اقتدار و تحکم خود را

كرد، كل می چرخه رشد خود همه چيز را وارونه به ذهن و فکر توده های كارگر القاء

ساخت، در اینجا چنين می اكميت خوداین باژگونه پردازی ها را ابزار قدرت و سالح ح

رابطه جدیدی تولد نمی یابد و وظيفه توسعه شعور و شناخت و تدبير و راه حل جوئی 

تر اینکه  ضد سرمایه داری را به دوش نمی كشد. از همه این ها مهم تر و سرنوشت ساز

 در آنجا هر اندازه یا هر شکل متحد گردیدن و متشکل شدن بورژوازی سنگر بسيار

نيرومندی برای جنگ او عليه مناسبات كهنه بود. در اینجا تمامی اشکال رایج سازمانيابی 

كارگران از حزب سازی ها گرفته تا اتحادیه های غول پيکر كارگری همگی ابزار دفن 

بلع این قدرت به نفع  یقدرت طبقه كارگر در گورستان نظم سرمایه داری یا باتالق ها

ا طبقه سرمایه دار بود كه در پاسخ به احتياجات عاجل و آتی بورژوازی هستند. در آنج

ساخت. در اینجا اقشار و رویکردهای مختلف بورژوازی می سرمایه قدرت خود را متشکل

هستند كه راه و رسم سازمانيابی كارگران با هدف شمع آجين كردن جنبش كارگری 

ند. سخن كوتاه، ميان نمایمی به شروط ماندگاری نظام بردگی مزدی را نسخه پيچی

مسير جنگ پرولتاریا برای در هم شکستن سرمایه داری و فرا رفتن به سوسياليسم با 

آنچه در مورد بورژوازی برای جدال با صورت بندی های مختلف فئوداليسم شرقی یا 

غربی وجود داشت هيچ سنخيتی در هيچ زمينه ای موجود نيست. این دو مسير در همه 

رها به همان اندازه متناقض و بيگانه ماهوی با هم هستند كه بنمایه وجوه و ساز و كا

 .توليد سرمایه داری و سوسياليسم با هم متضاد و بيگانه است

شاید خيلی ها با شنيدن این حرف ها زیر پای خود را خالی بينند و چنين پندارند كه 

ی استوار مادی در راستی، راستی سوسياليسم آرمانی بيش نيست!! آرمانی فاقد پایه ها

جامعه موجود كه شاید هم به همين دليل تا امروز به صورت مشتی خواب و خيال باقی 

مانده است!! و در هيچ كجا به واقعيت نپيوسته است. آنان كه احتماالً با شنيدن این 



 313                                                                                   اولمنتخب مقاالت: جلد 

حرف ها زیر پای خود را خالی بينند، بسيار خوب خواهد بود كه دچار چنين حالتی 

همان كسانی هستند كه توسعه غول آسای سرمایه داری، ساختن مشتی گردند. آن ها 

سندیکا یا اتحادیه، حزب نشينی ارتجاعی یك جمعيت تشنه تسخير قدرت سياسی، 

آویختگی استيصال آميز توده های كارگر به این نهادهای سرمایه ساالر سندیکائی و 

 ماعی تحقق سوسياليسمحزبی را كل ساز و برگ، ملزومات مادی، سياسی، فکری و اجت

دانند. همان روایت كمونيسم خلقی لنينی از انقالب سوسياليستی كه تمامی تاریخ می

قرن بيستم را بر سر جنبش كارگری بين المللی خراب كرده است و طبقه كارگر جهانی 

را به روزی انداخته است كه دیری است شاهد آن هستيم. به اصل موضوع پردازیم. توده 

ر دنيا دیر یا زود هيچ چاره ندارند جز اینکه با بصيرت و آگاهی سرشار های كارگ

كمونيستی باور كنند كه عبور از سرمایه داری و تاختن به سوی سوسياليسم ماركسی 

لغو كار مزدی بدون رفت و روب رادیکال، آگاهانه و كامل همه احزاب كمونيست نما و 

به سراغ فحوای واقعی سخن ماركس و  اتحادیه های كارگر دستار اصالً ممکن نيست.

جانمایه درك رادیکال ماتریاليستی تاریخ در مورد عصر انقالبات اجتماعی و شرائط وقوع 

انقالب ها رویم. از همين منظر پيش شرط های ضروری پيروزی انقالب كارگری و 

وش رمز استقرار كمونيسم لغو كار مزدی را كند و كاو نمائيم و باالخره از درون این كا

 .و راز واقعی شکست های تاكنونی طبقه كارگر بين المللی را جویا گردیم

مناسبات توليدی برتر جدید هيچ گاه قبل از آنکه شرائط » حرف ماركس این بود كه 

مادی وجود آن در چهارچوب جامعه قدیم به حد بلوغ رسيده باشد جانشين مناسبات 

است كه در درون سرمایه داری چه چيز  و سؤال اساسی این« توليدی قدیم نمی شود

باید ببالد و بالغ گردد تا گواه آمادگی همه شرائط برای زایش واقعی جامعه سوسياليستی 

یابد باز هم سرمایه می كند و گسترشمی باشد. باالتر دیدیم كه در اینجا هر چه رشد

ا هم پيش تازد داری است و بالندگی سرمایه داری ولو اینکه تا اشغال همه كهکشان ه

باالخره توسعه بردگی مزدی و تحکيم بيشتر قدرت سرمایه است. اگر در فئوداليسم و 
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پيمود، اگر اقتصاد و می كرد و راه بلوغمی نظام سرواژ، مناسبات كار مزدی بود كه رشد

صنعت و تکنيك و سياست و مدنيت و فرهنگ و قانون و نظم و دولت سرمایه داری بود 

 شد و صورت بندی های اقتصادی یا اجتماعی سابق را از هممی لغ تركه بالغ و با

پاشيد، در اینجا چه چيز یا كدام نيروی مادی، كدام اقتصاد و فکر و سياست و قدرت می

است كه باید تنومند و سركش شود تا طومار حيات سرمایه داری را در هم پيچد؟ این 

كه پاسخ آن روشن است. هر چند سؤال اساسی پيش روی كارگران دنياست. پرسشی 

كه این پاسخ شفاف، مقبول طبع هيچ محفل و حزب و دار و دسته رفرميسم راست یا 

 .چپ نباشد

شرائط مادی استقرار سوسياليسم فقط یك چيز است. جنبش شورائی آگاه سراسری 

لغو كار مزدی توده های كارگر یگانه شرط جامع و مانع پيروزی انقالب ضد سرمایه 

ی و استقرار جامعه فارغ از استثمار و طبقات و دولت و كار مزدی است. آنچه باید دار

در قعر مناسبات سرمایه داری رشد كند و به بلوغ رسد همين جنبش با همين 

مشخصات، مؤلفه ها و البته همه آنها است. نه نفس وجود طبقه كارگر، نه كثرت بی 

عت و تکنيك سرمایه داری، نه هيچ سطح مهار توده های این طبقه، نه رشد پرشتاب صن

از گسترش كهکشانی این نظام، نه سازمانيابی كل كارگران دنيا در اتحادیه ها، نه پر 

شدن جهان از احزاب موسوم به كمونيست و نه اجماع ارگانيك و بدون هيچ نوع كسر 

غ و كمالش و كمبود تمامی این ها، وجود واقعی آن نيرو یا نيروهائی نيست كه رشد و بلو

باشد. اما جنبش می گواه فراهم شدن شرائط اضمحالل سرمایه داری و طلوع سوسياليسم

شورائی آگاه سراسری لغو كار مزدی توده های كارگر دقيقًا همان نيروی واقعی و مادی 

است. چرا چنين است و پشتوانه این ادعا چيست موضوعی است كه نياز به توضيح دارد. 

مختلف به آن پرداخته ام، اما تا  هایته های دیگر به مناسبت توضيحی كه در نوش

سرمایه داری باقی است و به ویژه تا زمانی كه رفرميسم بر جنبش كارگری مستولی 

است نياز به انکشاف و بازگوئی و تکميل و تسری به بند بند مبارزه طبقاتی دارد. جنبش 
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لنده سوسياليسم است. هر ميزان لغو كار مزدی در هستی طبقاتی خود نطفه زنده و با

رشد آن تعرضی ریشه ای به موجودیت سرمایه داری است. توده كارگر متشکل در این 

جنبش سر كمونيسم بر تن دارند. یعنی اینکه سر آن ها چيزی به نام حزب نيست، 

 بالعکس همگی در تركيب وسيع اجتماعی و طبقاتی خویش ضد سرمایه داری

بينند، جنگ عليه سرمایه را پراتيك اجتماعی می زدی آموزشاندیشند. ضد كار ممی

شورند، هيچ مطالبه روز را می سازند. در همه عرصه های زندگی بر ضد سرمایهمی خود

از محور ستيز عليه سرمایه جدا نمی كنند. ریشه هر نوع بی حقوقی و ستمکشی را در 

ع آن ها راه تعرض به موجودیت كاوند و برای رفمی قعر رابطه خرید و فروش نيروی كار

گيرند. جنبشی كه مبارزه برای دستمزد افزون تر، شرائط می نظام سرمایه داری را پيش

كار بهتر، ساعات كار كمتر، بهداشت و درمان مؤثرتر، آموزش مدرن تر، محل زیست و 

سکونت راحت تر، آزادیهای سياسی عميق تر، رفع هر چه كامل تر كل نابرابری های 

سی و قومی، حقوق مدنی گسترده تر، محيط زیست سالم تر، رفاه اجتماعی عالی تر، جن

تضمين رشد جسمی و روحی متعالی تر كودكان، تدارك سرنگونی دولت سرمایه و هر 

تغيير و تحول ممکن یا هر ميزان بهبود بيشتر زندگی حی و حاضر را با پروسه پيکار 

ری و جایگزینی این نظام توسط سوسياليسم برای اضمحالل و نابودی كامل سرمایه دا

سازد. این جنبش استخوانبندی زنده، روینده و زایای كمونيسم می همگن و ارگانيك

نماید و با این نظام، می است، در پویه رشد خود فرایند نابودی سرمایه داری را دنبال

ت ماهوی كه كرد. با این تفاومی كند كه سرمایه داری با فئوداليسممی درست همان

پرچم رهائی واقعی بشر را بر دوش دارد. سنگ بنای جامعه عاری از استثمار و ستم و 

 طبقات است و در هر حلقه انکشاف خود بخش هائی از بنای بردگی مزدی را ویران

گرداند. این جنبش ضد سندیکاسازی است. دشمن هر نوع حزب بازی است. عليه می

ز و كار سياسی، حقوقی و مدنی سرمایه داری نمی آویزد، مبارزه قانونی است، به هيچ سا

باشد. می تکيه گاهش صرفاً قدرت سازمان یافته آگاه ضد كار مزدی توده های طبقه اش
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جنبش ضد سرمایه داری دارای دورنمای لغو كار مزدی، برای افزایش دستمزدها آویزان 

كند پای می یشی كه مطالبهقرارداد نيست. متکی به قدرت طبقاتی است، در ميزان افزا

نمی باشد و سقف انتظارش را نه بر تراضی كه به قدرت « تراضی طرفين» بند معيار 

بندد، از بورژوازی بهداشت و دارو و درمان و آموزش بهتر نمی خواهد، تقال می پيکار گره

و دولت دارد تا بهترین این مطالبات را با توسل به نيروی مبارزه روزش بر سرمایه داران 

آن ها تحميل نماید. جامعه سرمایه داری را داربست زندگی خود نمی بيند و مبارزه اش 

دهد. آناتومی ماركسی سرمایه داری و می را حول محور شکست این داربست سازمان

كند می راههای تعرض به رابطه توليد اضافه ارزش را مالط آگاهی و محتوای شعور خود

سازد. همواره و در می سالح مادی پيکار برای نابودی این نظامو این شعور و آگاهی را 

همه مراحل تصویری بسيار گویا، زنده و پراكسيس از برنامه ریزی شورائی سوسياليستی 

لغو كار مزدی عينيت روز جامعه مشخص سرمایه داری در دست دارد و این بدیل شفاف 

كوبد. با این می بورژوازی كمونيستی را به عنوان كيفرخواست طبقاتی خود بر سر

كند و اگر می گوید كه سرمایه با كار و زندگی ما چهمی كيفرخواست خطاب به بشریت

همين امروز ما پيروز شویم چه خواهيم كرد. در مقابل هر تصميم، هر برنامه، هر طرح، 

كشد و این بدیل را سنگر می هر اقدام بورژوازی بدیل كمونيستی طبقه خویش را پيش

كند. محور حرف هایش همه جا و در هر شرائطی این است كه می وفنده مبارزه روزت

كل كار توده های طبقه اش باید صرف زندگی مرفه تر، تعالی جسمی و فکری هر چه 

بيشتر، بی نيازی هر چه پرشکوه تر انسان ها گردد. این جنبش با سوسياليسم، با برنامه 

دارد و می و سياست و زندگی اجتماعی گام بر ریزی حی و حاضر سوسياليستی اقتصاد

هر گامش كيفرخواستی نيرومند عليه موجودیت سرمایه است. مظهر واقعی جنگ 

 .گرداندمی كمونيسم با سرمایه داری است و جامعه موجود را ميدان وسيع این جنگ

مه گفتگو در باره مختصات این جنبش بالفاصله فریاد حزب سازان، سندیکاليست ها و ه

رفرميست های راست و چپ را در خواهد آورد. همان هائی كه تاریخاً هم كردار، همراه، 
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همنواز و همگن با ارتجاع بورژوازی سایه هر سخنی در باره امکان شکل گيری، گسترش، 

تحکيم و قدرت گرفتن چنين جنبشی را به تير بسته اند. چکيده نظراتشان این است 

رك و سازمان دادن جنبش شورائی آگاه سراسری ضد سرمایه كه كارگران اساساً اهل تدا

داری نيستند. آن ها فقط برای دستمزد بيشتر، ساعات كار كمتر، رفاه افزونتر و مانند 

سازند. اعتراضاتشان می نهند. در همين راستاست كه سندیکامی این ها روی به مبارزه

سرمایه داری گيرد باید عليه بردگی مزدی نيست و برای این كه سمت و سوی ضد 

حزب را قبله خویش كنند. بر حزب نماز گزارند و سر به آستان و اطاعت حزب نشينان 

نهند. عده ای از این ها همراز بورژوازی هر سخنی در باره جنبش شورائی و در عين 

كنند و هر نقد رادیکال می حال ضد كار مزدی توده های كارگر را عين آنارشيسم تلقی

 !!خوانندمی بر سندیکاسازی و حزب پرستی را رویکردی آنارشيستیماركسی 

ما بخش اندكی از حرف های این جماعت را در شکل پاره وار و در خارج از مفصلبندی 

ارگانيکش رد نمی كنيم، اما داربست انداموار این حرف ها را در همه وجوه، عين نسخه 

بينيم. معلوم است كه می ی دنياپيچی ارتجاع بشرستيز بورژوازی برای جنبش كارگر

توده های كارگر در گل كوزه گری ضد سرمایه داری سرشته نشده اند و با آب زمزم ضد 

كار مزدی غسل تعميد نگردیده اند، اما آن ها در هستی طبقاتی و اجتماعی خود با 

نها سرمایه و سرمایه داران و دولت و نظام سرمایه داری سر جدال دارند. بنياد زندگی آ

بر كشمکش با این نظام استوار است. در همان حال كه عناصر، گروهها و شاید اكثریت 

غالب آنان هم زیر مهميز زهرآگين افکار، باورها، افق ها، الگوها و فرهنگ بورژوازی با 

سر آگاه طبقه خود نمی اندیشند. مسخ، منجمد و مستحيل در باتالق شعور و شناخت 

كنند كه باید كشمکش اجباری می بردگی مزدی هستند و تصورو فهم فرارسته از نظام 

خود با سرمایه داران و دولت و مناسبات كار مزدی را در چهارچوب نسخه نویسی ها و 

ون های رنگارنگ این طبقه پيش برند. يراه حل پردازی های متعارف بورژوازی یا اپوزیس

مثل همه ابناء بشر موجودات  یك مؤلفه دیگر وجود واقعی این طبقه آن است كه آحادش
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ریخته گری شده با عقل و بصيرت و تجربه و شناخت هموزنی نيستند. در ميان آنها 

آگاهانی وجود دارد، همچنان كه ناآگاهان كثيرتر و انبوه تری وجود دارد. به این ترتيب 

 ما طبقه ای داریم كه اوالً مجبور به جنگ با سرمایه است. ثانياً اسير نسخه پيچی

بورژوازی در چگونگی پيشبرد این جنگ است و ثالثًا افرادش به لحاظ آگاهی و قدرت 

تشخيص راه درست پيکار یا شناخت ساز و كارهای رادیکال این مبارزه در شرائط 

بينند اما جانمایه می متفاوت و سطوح مختلف قرار دارند. رفرميست ها این واقعيت ها را

آنها « اقعی عقالنی است و هر چيز عقالنی واقعی استهر چيز و» حرفشان این است كه 

كنند. می البته حتی همين سخن هگل را هم به سياق خود هگل خميرمایه رفرميسم

این امر كه كارگران در هستی طبقاتی خود ذخيره الیزال رادیکاليسم ضد سرمایه داری 

های كارگر توسط ریزند و مسخ و اليناسيون شعور توده می هستند را تماماً به دور

سرمایه یا تمامی بالیائی كه سرمایه داری بر سر كارگران آورده است را، به عنوان كشف 

پوشانند. می آرمانی سترگ توجيه رفرميسم خویش لباس واقعيت عظمای تاریخ

رفرميسم راست و چپ بر سکوی این تعبير سازش جوی هگلی از سخن فوق هگل، 

كار مزدی نيستند، اهل جنبش شورائی ضد سرمایه داری زنند كه كارگران ضد می فریاد

دوست و اتحادیه گرایند. باید برای آنها سندیکا ساخت و اتحادیه  نمی باشند، سندیکا

دهند كه كمونيسم علمی است كه عالمان طبقات دارا دانند. می پدید آورد. آنان ادامه

اعتراض كارگران سندیکاچی آنهایند كه باید حزب كمونيست بر پای دارند و سوار موج 

 .نيروی نجات كارگران گردند

حرف رویکرد لغو كار مزدی طبقه كارگر از بيخ و بن متضاد با نسخه پيچی های ارتجاعی 

فوق است، مختصر كالمش این است كه منحل بودن توده های كارگر در افکار، فرهنگ، 

ت است اما سازمانيابی ایدئولوژی، راهبردها و راهکارهای مسلط بورژوائی یك واقعي

شورائی آگاه و سراسری ضد سرمایه داری آنان نيز موضوعی كامالً ممکن و عقالنی است 

تواند و باید واقعی گردد. هيچ راه دیگری مسلمًا می و این امر یقينًا عقالنی و ممکن



 319                                                                                   اولمنتخب مقاالت: جلد 

وجود ندارد و تنها نتيجه آویختن به فلسفه بافی های راست رفرميست ها جاودانگی 

ت طبقه كارگر جهانی در جهنم گند و خون و توحش سرمایه داری خواهد بود. اسار

كند كه كارگران یکی از دو طبقه اساسی و اكثریت می رویکرد لغو كار مزدی تصریح

دهند. آن ها به حکم هستی اجتماعی خود در حال جدال می غالب جامعه را تشکيل

ر ضد سرمایه داری كم نيستند. به رغم عليه سرمایه اند. در ميانشان افراد با سر بيدا

كنند باز هم آگاهانی می تمامی محروميت ها و فشارها و سيه روزی هائی كه تحمل

 دارند. دارای درس خواندگان و سواد آموختگانی هستند. انسانند و مثل انسان های دیگر

، آگاهان و باشند. بيدارانمی اندوزند، اهل فهم و شعور و شناختمی آموزند، تجربهمی

توانند می پيشروان آنها به جای حزب بازی و حزب نشينی و پيچيدن نسخه سندیکا

توانند و كاماًل می دست به كار سازمانيابی شورائی ضد كار مزدی طبقه خود گردند.

امکان دارد كه ساز و كارها، راهبردها و را ه حل های پيشبرد این سازمانيابی با این 

د دیجور دیکتاتوری هار سرمایه و در برهوت مه آلود افکار و ختصات را در شب سرم

توانند می باورها و گمراهه پردازی های بورژوازی جستجو و كشف و پراتيك نمایند. آنها

همراه، همپيوند، همجوش، همکوش، همرزم، همراز و ارگانيك با توده های طبقه خود 

ستی و ضد سرمایه داری طبقه كارگر آنچه را كه عميقاً عقالنی و البته عقالنيت كموني

 .است واقعی گردانند

در اینجا بحث بر سر این نيست كه هر مبارزه كارگران یا هر تالش عده ای كارگر در 

خارج از مدار چنان رویکردی بدون هيچ قيد و شرط آماج طرد و تحریم و شبيخون قرار 

هم برای تحميل خواسته گيرد. همه بحث این است كه یگانه چاره واقعی طبقه كارگر 

های روز خود بر بورژوازی و هم برای رسيدن به آرمان رهائی از چنگال اختاپوس سرمایه، 

سازمانيابی شورائی، آگاه، سراسری و ضد كار مزدی است. بدون پيش گرفتن این راه و 

بدون چرخيدن بر ریل این رویکرد هيچ دریچه ای به سوی حصول ماندگار هيچ خواسته 

هيچ روزنه ای برای نابودی سرمایه داری و استقرار سوسياليسم در مقابل كارگران ای و 



 داری رمايهس ضد انقالب ندفراي و پرولتاريا                                                     320

باز نمی باشد. از این مهم تر بدون شکل گيری و بالندگی و بلوغ این جنبش هيچ راهی 

برای تاختن به سوی سوسياليسم موجود نيست. آنان كه امکان واقعی شدن این عقالنيت 

كنند، بدانند یا ندانند، راه ابدیت سرمایه داری و اسارت می كمونيستی و ماركسی را انکار

 جاویدان طبقه كارگر در قعر دوزخ بردگی مزدی را پيش روی توده های كارگر قرار

دهند. آن ها در تمام طول قرن بيستم این كار را انجام داده اند و در تحميل وضع می

و همگام ارتجاع بورژوازی حاضر بر جنبش كارگری جهانی گام به گام شریك و همنفس 

بوده اند. نفس حزب سازی و سندیکا آفرینی مستقل از هر ویژگی و هر مقدار رادیکال 

بودن و نبودن یا هر جهتگيری سياسی و اجتماعی صرفًا حفر باتالق بر سر راه بالندگی 

جنبشی است كه رشد و سازمانيابی و آگاهی آن تجلی واقعی وجود پویای قدرت 

در بطن نظام سرمایه داری و بلوغ آن پيش شرط جامع و مانع اضمحالل  سوسياليستی

 .این نظام و استقرار سوسياليسم است

در سال های اخير افراد زیادی از جنبش شورائی سخن رانده اند. خيلی ها از ضد سرمایه 

 كنند، بر لنينمی زنند. كم نيستند كسانی كه حزب را نقدمی داری حرف زده یا

گيرند، عليه می و روایت او از رابطه عين و ذهن را با آب و تاب به باد انتقاد شورندمی

 كشند. آدم های نسبتاً زیادی هم یافتمی سندیکاليسم و جنبش اتحادیه ای فریاد

توانند فعالين می دهند. این افرادمی گویند و انجاممی شوند كه همه اینها را با هممی

نه هر كه » توانند هم نباشند. می بقه كارگر باشند اماواقعی جنبش لغو كار مزدی ط

ر به جنبش شورائی، باو «است افراسياب زبان تركی هر نه —شعر گوید فایز است او 

نقد رفرميسم راست یا چپ، نقد حزب، نقد لنينيسم و گفتن هر سخن یا انجام هر عمل 

است كه همه این ها  دیگر، موقعی پراكسيس واقعی رویکرد ضد كار مزدی طبقه كارگر

از منظر نيازها و الزامات حتمی شکوفائی و بالندگی جنبش شورائی آگاه و سراسری ضد 

سرمایه داری طبقه كارگر صورت گيرد. جنبشی كه موجود زنده در حال تاخت و تاز و 

پيشروی و بلوغ كمونيسم در بطن مناسبات مسلط سرمایه داری است. برای اینکه چنين 
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برگ كشد، قوام یابد، آماده محو سرمایه داری و برقراری كمونيسم لغو  جنبشی شاخ و

كار مزدی گردد باید به حزب بازی و سندیکاسازی و سایر ساز و كارهای رفرميسم 

 .راست و چپ پایان داد
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 2013سپتامبر                      سرمايه جهانی و شيپور جنگ جديد

 

ی امریکا دست به كار افروختن شعله های جنگی زنند كه بورژوازمی همه شواهد بانگ

تازه در خاورميانه و گسترش تبعات یا حتی توسعه مستقيم آن به سایر مناطق دنياست. 

دستاویز جنگ این بار استفاده رژیم درنده سوریه از بمب های شيميائی عليه شهروندان 

ت های روز سرمایه سوری است. دولت اسد بی شك در زمره هارترین و جنایتکارترین دول

در دنياست. در همان حال كه گروههای متشکله قطب مخالف اسد نيز همگی ابوابجمعی 

ارتجاع بورژوازی هستند. هيچ كدام این محافل و احزاب به هيچ وجه و در هيچ سطحی 

نماینده اعتراض توده های كارگر جامعه نيستند، بالعکس همگی تالش دارند تا 

ر هار و وحشی موج خشم توده عاصی و ناراضی باشند. ریختن سواركاران چابك، بسيا

بمب مرگبار شيميائی بر سر انسان های نفرین شده ساكن سوریه، برای رژیم حاكم این 

كشور امری بيش از حد عادی و شاید از جنس عادی ترین امور است. درست به همان 

ه و نيروهای همانند آن تواند كار وحوش القاعدمی گونه كه دستيازی به چنين جنایتی

باشد. بحث بر سر این نيست كه دولت اسد به ارتکاب چنين جنایتی دست یازیده است 

یا نه؟ این رژیم جرثومه تمامی جنایت هاست. در این تردیدی نيست. سخن بر سر 

بيند. این جنگ بسان می موضوع دیگری است. گفتگو از جنگی است كه امریکا تدارك

گيرد. می سرمایه داری از عمق نيازهای ذاتی سرمایه سرچشمههمه جنگ های عصر 

گذرد بسيار بيشتر از آنکه دليل واقعی جنگ باشند می آنچه امروز در سوریه و منطقه

 كنند.می محمل ها و دستاویزهای صوری شروع جنگ را تعيين

كه  افزایش روزافزون قدرت تخریب تندباد بحران اقتصادی سرمایه داری، موضوعی است

هيچ اقتصاددان، هيچ نماینده فکری یا هيچ دولت بورژوازی مترصد انکار و كتمانش 

ميليارد زن و كودك و پير و جوان ابوابجمعی طبقه كارگر بين المللی  5نيست. بيش از 

كشند می نيز ثانيه به ثانيه عوارض دهشت زا و مرگبارش را در بند بند هستی خود درد
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زنند. ریشه همه جنگ ها در می كشتارش دست به واكنش و در مقابل موج فزاینده

اینجا، در ژرفنای تضادهای سركش و الینحل سرمایه داری قرار دارد. چند رخداد مهم 

دهند. می حلقه های واسط ميان نقطه اصلی زایش تا سطح آفتابی شدن جنگ را تشکيل

 این حلقه ها عبارتند از:

و گروههای مخالف وی در سوریه، در طول  . توازن قوای نظامی ميان دولت اسد1

ماههای اخير، به گونه ای چشمگير، به نفع اولی و به زیان دومی، بر هم خورده است. 

انتظار دولت امریکا و متحدان اروپائی اش در تمامی این مدت آن بود كه جنگ جاری 

ی تحت این كشور شرائط الزم برای تضعيف هر چه بيشتر رژیم حاكم و تقویت نيروها

حمایت وی و دولت های غربی را فراهم سازد. این انتظار نه فقط محقق نشده است كه 

 حوادث دوره اخير چشم انداز تحقق آن را تا حدود زیادی از بين برده است.

. جنگ داخلی سوریه از منظر امریکا از همان آغاز جنگی برای پاره ای تسویه حساب 2

شد. هر ميزان پيروزی دولت اسد می وازی ایران تلقیهای مهم با دولت هار اسالمی بورژ

بر مخالفان یا حتی هر سطح تغيير توازن قوا به نفع این دولت در جنگ جاری رخدادی 

در راستای تضعيف منافع و موقعيت هژمونيك بورژوازی امریکا در منطقه است. حادثه 

ه و در عرصه كشمکش ای كه همزمان مواضع دولت اسالمی بورژوازی ایران در خاورميان

كند و كفه توازن باج می های پيشينه دارش با قطب قدرت غربی سرمایه را تقویت

 خواهی ها و چانه زنی های وی با حریفان یا شركای رقيب و حریف را سنگين تر

سازد. فراموش نشود كه موفقيت های نظامی دولت اسد محصول مستقيم دخالت می

حمایت های بسيار كارساز جمهوری اسالمی است. درست های تعيين كننده حزب اهلل و 

به همين دليل آنچه روی داده است زنگ خطری برای دولت امریکا و متحدان منطقه 

 باشد.می ای و بين المللی وی

. وضعيت روز عراق و افغانستان استمرار وجود باتالقی است كه دولت امریکا با جنگهای 3

حفر كرده است. امریکا در همان حال كه بيش از صد جنایتکارانه اش در این كشورها 
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ميليون سکنه كارگر سيه روز عراقی و افغانی را در عمق این مرداب به نيستی كشانده 

است، مرداب را به ورطه سقوط اعتبار سياسی، توان اقتصادی و موقعيت بين المللی 

امریکائی، در پرتو « خاورميانه بزرگ » خود نيز مبدل ساخته است. ایده بربرمنشانه 

تندبادهای درون باتالق عمالً كابوسی زاده است كه هر تالش بورژوازی دژخيم ایاالت 

سازد. جمهوری می متحده برای استيفای تسلط كامل بر منطقه را دچار چالش جدی

اسالمی با راندن سفينه قدرت بر همين مرداب ها و استفاده از جهت وزش تندبادهایش 

وقعيت باج خواهی خود در مقابل قطب قدرت غربی سرمایه جهانی را به طور مستمر م

بخشد. پيروزی اسد بر مخالفان با كمك حزب اهلل، این ستاد رزمی نيرومند می استحکام

ارتش جمهوری اسالمی در منطقه، قدرت مانور این رژیم در بده و بستانهای دیپلوماتيك 

زتر كرده است. مسأله ای كه بالعکس با دولت امریکا را بسيار بيشتر و سرنوشت سا

موقعيت بورژوازی امریکا در خاورميانه و آسيای وسطی را تا حدودی فرسوده و آسيب 

كند. نباید از یاد برد كه عراق به رغم تشتت بسيار سركش درون بورژوازی و می پذیر

، ساختار قدرت سياسی حاكم باز هم در كنار جمهوری اسالمی، دولت اسد و حزب اهلل

دهند. جبهه ای كه با توجه به روابط می استخوانبندی الزم یك صف بندی را تشکيل

تنگاتنگش با كشورهای روسيه و چين، نيروی مزاحم سر راه لنگراندازی ناوگان هژمونی 

 باشد.می امریکا در خليج و منطقه

. حوادث چند ماه پيش تركيه هر چند كه به هيچ سطح جا به جائی حتی در هيچ 4

كجای ماشين دولتی ارتجاع بورژوازی منتهی نشد اما دولت اردوغان را نسبت به قبل از 

آن به طور چشمگير، دچار تضعيف كرد. رژیم تركيه متعاقب پایان دوره طالئی انباشت 

رفت. شورش های خيابانی می غلتش به ورطه بحران را سرمایه، راه ركود اقتصادی و

ر قبال تبعات بحران، تهاجمات هار نئوليبرالی سرمایه اخير در همان حال كه واكنشی د

و تشدید بيش از پيش دیکتاتوری حاكم بورژوازی بود، ساختار قدرت سياسی روز 

فرسود. تركيه حلقه مهم زنجيره هژمونی امریکا می سرمایه یا همين دیکتاتوری را نيز
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امپریاليستی ایاالت در منطقه است و هر ميزان تضعيف موقعيتش اخاللی در بنای سلطه 

 شود.می متحده در خاورميانه محسوب

. رویدادهای اخير مصر هر چند حاوی هيچ زیانی برای امریکا نبوده است و هر چند 5

طيف نيروهای متمایل به اسرائيل و امریکا را تقویت كرده است اما این موفقيت ها 

همراه داشت. دولت اوباما ریخت و پاش پاره ای محاسبات دولت های این كشورها را نيز 

منادی روایتی از اسالم شبيه روایت اردوغان در تركيه و « اخوان المسلمين» استقرار 

 ميدان داری ارتجاع بورژوازی آویزان به این رویکرد را شاید بر رژیم روز مصر ترجيح

 رسی تا جائی كه به توده های كارگرحاكم و دولت دینی مُ« سکوالر»داد. نظاميان می

مصر مربوط است به طور قطع سر و ته یك كرباسند اما كارسازی دومی برای امریکا 

نسبت به اولی بيشتر بود. دولت مرسی نقش مؤثری برای شقه كردن هر چه بيشتر 

نيروهای فلسطينی به نفع اسرائيل، هل دادن حماس به سمت امریکا، چالش محافل 

كرد. در قياس با می اسرائيل را بازی تندروی فلسطينی و رفع خطر آن ها از سر رژیم

رژیم نظاميان، كارائی بيشتری برای كمك به انزوای جمهوری اسالمی در منطقه داشت 

 جهانی سرمایه غربی قطب  و همراه با دولت اردوغان رل مؤثری در تقویت ستاد قدرت

 .كردمی بازی دنيا نقطه این در

است جمهوری در ایران بر خالف غالب ری 92. نتيجه سناریوی سياه انتخابات سال 6

تحليل ها و استنتاجات، به ویژه بر خالف پندارهای تاریك جماعت وسيع رأی دهندگان، 

به هيچ وجه چيزی نبود كه تشفی خاطر امپریاليست های امریکائی و رژیم درنده 

بوط است، اسرائيل را به دنبال آرد. در اینجا نيز تا جائی كه به توده های كارگر ایران مر

تمامی بخش های ارتجاع بورژوازی از اصول گرای فقاهتی تا اصالح طلب هار دینی تا 

ملی، مذهبی، تا الئيك های راست و چپ و از نشستگان در عرشه كشتی حاكميت تا 

های رنگارنگ، همه از یك قماش و یك جنسند، اما گزینه روز دولت امریکا  اپوزیسيون

تی در ایران نه حسن روحانی و اصالح طلبان و دار و دسته برای سناریوی اخير انتخابا
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رفسنجانی كه بالعکس محبان وفادار بيت رهبری بودند. این نکته ای است كه نتانياهو 

در همان روز پس از اعالم نتيجه انتخابات با زمختی تمام و عده ای از دولتمردان ذی 

ر زبان آوردند. ما به كرات و هر نفوذ امریکائی با لحن های مختلف به گونه ای صریح ب

بار بسيار روشن تشریح كرده ایم كه در عرصه جدال جاری ميان بورژوازی امریکا و 

دولت اسالمی ایران مسأله هسته ای یا مسائل مشابه بسيار بی معنی هستند و هيچ 

ند. جای مهمی را اشغال نمی كنند. آنچه امپریاليست های امریکائی در این راستا نياز دار

دو چيز است. اول یك جمهوری اسالمی بدون هيچ مزاحمت با آمادگی كامل برای 

انحالل در داربست سياست های استراتژیك ایاالت متحده، دوم و در غير این صورت 

یك جمهوری اسالمی منزوی، فرومانده، مستأصل با عربده كشی های توخالی امریکا 

كه در طول این مدت و در غالب سالهایش  گریز و یهودی ستيزانه، نمونه همين رژیمی

وجود داشته است. حالت نخست كمال مطلوبی است كه بورژوازی امریکا برای حصول 

آن تالش دارد و شکل دوم آلترناتيوی است كه سوژه های الزم برای همه تاخت و 

تازهای دولت امریکا در منطقه از جمله تقال برای رسيدن به همان جمهوری اسالمی 

سازد. شاید گفته شود كه اصالح می آجين به سياست های استراتژیکش را فراهم شمع

طلبان الگوی مناسبی برای دستيابی امریکا به حالت نخست هستند. این حرف درست 

است، اما نباید از یاد برد كه این جماعت به طور معمول فقط بخشی از جمهوری اسالمی 

 سناریوی در شركاء و یك كالم پيروزی روحانی  و آن هم بخش بی قوام تر آن هستند. در

 ای پاره از كه نبود سفيد كاخ سران ميل مطابق فقط نه جاری سال انتخاباتی سياه

 آمد.می واسته آنان به حسابخ خالف جهات

با شرح فهرست وار نکات باال به اصل موضوع باز گردیم. گفتيم كه جنگ های عصر ما، 

نيا و با هر درجه از وسعت و شدت، محلی یا بين المللی، هر نوع جنگی، در هر كجای د

حق یا ناحق، در قالب تهاجمات بسيار جنایتکارانه امپریاليستی و بورژوائی یا خيزش 

 های كارگری سرمایه ستيز، به هر حال از عمق تناقضات ذاتی نظام سرمایه داری بر
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واند از سوی بورژوازی، تمی كند. جنگی كهمی خيزد. سرمایه است كه جنگ توليدمی

برای چالش سركشی این تناقضات و با هدف در هم كوبيدن مبارزات و اعتراضات 

تواند پيکار آگاه یا حتی ناآگاه و بی افق توده های كارگر دنيا عليه می كارگران باشد و

استثمار و سيه روزی های ناشی از وجود این مناسبات را به نمایش گذارد. جنگ سوریه 

قيقاً از نوع همين جنگ ها، اما از جنس كثيف ترین و بشرستيزترین جنگهای ميان نيز د

قدرت های مختلف سرمایه داری جهانی عليه توده های كارگر سوریه، خاورميانه و كل 

طبقه كارگر جهانی است. طرفين كارزار همه از قماش هم، همگی دولت های هار 

ه بندان و وحوش مدافع نظام بردگی مزدی بورژوازی و همگی مدافعان و حاميان و قدار

هستند. آنچه در باال اشاره شد، همان گونه كه قبالً هم تأكيد گردید، فقط الیه های 

 واسط ميان سرچشمه اصلی جنگ در حال وقوع امریکا و حوزه آفتابی شدن آن را تصویر

بورژوازی كنند. اساس جنگ تا جائی كه به امپریاليست های امریکائی و كل طبقه می

گردد فقط یك چيز است. چنگ اندازی بر حصه عظيم تری از كل می بين المللی بر

شود. این می اضافه ارزشی كه در سطح جهانی، توسط كل توده های كارگر دنيا توليد

امر به خودی خود محتاج داشتن قطاع هر چه وسيع تر و عظيم تر در دایره قدرت، 

دی و سياسی سرمایه جهانی است. بورژوازی ایاالت حاكميت، برنامه ریزی نظم اقتصا

متحده عظيم ترین بخش سرمایه های دنيای حاضر را در زیر چتر مالکيت یا تحت 

كنترل خود دارد. یکه تازی های امپریاليستی، جنگ افروزانه و بشرستيزانه دولت های 

ر تقالی بورژوازی امریکا در تمامی طول قرن بيستم تا امروز، فرارسته قهری و گریزناپذی

این كشور برای دستيابی به سهم هر چه غول آساتر در كل اضافه ارزش های بين المللی 

و تحکيم پایه های قدرت امپریاليستی در فراخنای جهان كاپيتاليستی است. منطقه 

خاور ميانه و آسيای وسطی از دیرباز در استراتژی دولت امریکا برای تحقق همين هدف 

اص داشته و امروز نيز بيش از هر زمان دیگری چنين مکانی را داراست. ها جایگاهی خ

ممالك واقع در این ناحيه جغرافيائی كره زمين، یك حوزه بسيار مهم انباشت ساالنه 
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كنند. بازار داخلی این جوامع در زمره حلقه های حياتی زنجيره می سرمایه را تعيين

عظيم اقتصادی دنيای سرمایه داری با سامان پذیری سرمایه جهانی هستند. سه غول 

چشم انداز رقابت های خرد كننده در بازار جهانی چهارسوی این منطقه را در محاصره 

 خود دارند و بندبند تحوالت اقتصادی و سياسی آن را تپش قلب سرمایه اجتماعی خود

نيا بينند. خاورميانه و آسيای وسطی كانون جوشش سرشارترین منابع نفت و گاز دمی

هستند. بحث فقط بر سر نفت و اهميت ویژه اش در چرخه ارزش افزائی سرمایه جهانی 

نيست، اقتصاددانان بورژوازی، سده حاضر را قرن گاز طبيعی نام نهاده اند و در نظر 

بياوریم كه تریليون ها متر مکعب گاز در زیر زمين این منطقه در حال غليان است. فقط 

کعب این منابع را در اختيار دارد. ليست مؤلفه های مربوط به تریليون متر م 16ایران 

رشد غول  داد، ادامه هم باز توانمی را جهانی بورژوازی برای  جایگاه خاص خاورميانه

آسای سه قدرت عظيم كاپيتاليستی كه پيش تر گفتيم، چين و روسيه و هند، به ویژه 

را در عرصه جهانی بيش از پيش، اولی، در طول دو دهه اخير، چرخه محاسبات امریکا 

دچار لرزش و بی ثباتی ساخته است. خاورميانه از این لحاظ نيز اهميت باز هم بيشتری 

كند. این نکته می در حساب و كتاب های سودجویانه قطب های قدرت بورژوازی احراز

را در همين جا اضافه كنيم كه سخن فقط بر سر صرف توازن موقعيت اقتصادی بخش 

مختلف سرمایه جهانی در منطقه نيست. سرمایه یك رابطه اجتماعی است و عوامل های 

عدیده و غيرقابل احصائی همچون اقتدار سياسی، نقش در برنامه ریزی نظم سرمایه بين 

المللی، توان ميليتاریستی و جنگ افروزی، داشتن مکان هژمونيك در صف آرائی ها و 

ابه نيز هر كدام حلقه ای از زنجيره وجود قطب بندی های جهانی و سایر عوامل مش

دهند. خاورميانه قرن هاست كه ميدان آرایش و تقابل همه این می سرمایه را تشکيل

وجوه هستی سرمایه توسط قطب های مختلف بوده است و این وضعيت روز به روز 

 حساس تر گردیده است.
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وفان بحران با سرعتی نظام سرمایه داری در كل تار و پود خود اسير بحران است. ط

خورد. بورژوازی در طول سه دهه متوالی برای می فزاینده در چرخه حيات سرمایه چرخ

چالش بحران، تمامی زمين و زمان را بر سر طبقه كارگر خراب كرده است. سراسر وجوه 

زندگی كارگران از معيشت روزمره تا آنچه زمانی رفاه اجتماعی نام داشت، تا امکان نفس 

ن های اعتراضی در برخی مناطق دنيا، تا قراردادهای فریبکارانه حاصل مماشات كشيد

با رفرميسم كارگری، تا همه حوزه های دیگر حيات اجتماعی كارگران به وحشيانه ترین 

شکلی آماج تهاجم هار این نظام قرار گرفته است. با همه این ها بحران، توفنده و كوبنده 

ام بدهکارسازی های خود تمامی هست و نيست چند نسل تازد. دولت ها زیر نمی پيش

آتی طبقه كارگر جهانی را هم به مجاری سود و شریان حيات سرمایه ها تزریق كرده 

شورد. در چنين می اند اما باز هم این نظام قادر به چرخش نيست و بحران همچنان

امریکا به دالئل رود و بورژوازی درنده می وضعی سبعيت قطبهای قدرت سرمایه به اوج

مختلف از جمله، مالکيت و كنترل عظيم ترین بخش سرمایه جهانی، تحمل افزون تر 

فشار بحران، مشاهده قطب های نيرومند نوپای رقيب، نياز به حصه های باز هم كالن 

تر و غول آساتر در اضافه ارزش های حاصل استثمار كارگران دنيا، تحمل هزینه های 

ی های تجاوزكارانه هميشگی، كسری بودجه های چندین كوه پيکر جنگ افروز

تریليونی و مسائل دیگر بسيار هارتر و درنده تر از  16تریليونی، بدهکارهای كهکشانی 

 همگان برای بازتقسيم مجدد اضافه ارزش ها راه نمایش قدرت و قداره بندی پيش

كشور برای كسب گيرد. جنگ در حال وقوع امریکا ادامه تالش سرمایه داری این می

سهم كالن تر در سودهاست. تسلط بالمنازع در آسيای وسطی و خاورميانه سوای استيال 

بر یکی از سرشارترین مناطق توليد اضافه ارزش ها، یك شرط الزم تسلط بر سراسر 

جهان سرمایه نيز هست و این آخری نياز حتمی دستيابی امریکا به عظيم ترین حصه 

باشد. زیادت طلبی های معمول و باج خواهی می شده در دنيا هم های اضافه ارزش توليد

های ادامه دار دولت هار اسالمی بورژوازی ایران در منطقه عامل اخالل در حصول این 
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 با درونی محکم ارتباط رشته تسلط است. این دولت در پرتو همپيوندی با رژیم سوریه،

 .داراست را نقش این ایفای توان كه است روسيه و چين مؤثر حمایت داشتن و اهلل حزب

 دولت اوباما از مدت ها پيش اعالم داشته بود كه عبور سوریه از آنچه وی خط قرمز

خواند زمان دميدن در شيپور جنگ خواهد بود. او رئيس جمهور كشوری است كه می

سراسر جهان قلمرو كودتاگری ها، ميدان جنگ افروزی ها، حوزه آفرینش هولوكاست 

هست و كاربرد بشرستيزانه زرادخانه های اتمی در هيروشيما، توافق با ریختن هایش 

بمب های شيميائی بر سر ميليونها سکنه نفرین شده نواحی غربی ایران در جنگ 

ارتجاعی دولت درنده اسالمی با رژیم هار صدام و بمباران شيميائی مستقيم فلوجه در 

 شرارت و كشتار و جنایاتش را تشکيل، فقط چند برگ از كارنامه سراسر 2004سال 

دهد، رئيس جمهور بورژوازی چنين نقطه ای از دنيا مطابق معمول با واژگونه پردازی می

ابتذال آميزی كاربرد سالح شيميائی توسط ارتش اسد را نام مناسبی برای خط قرمز 

يير توازن كرد. واقعيت اما از بيخ و بن خالف این بود. خط قرمز وی تغمی مذكور اعالم

قوای ميان رژیم اسد و مخالفان به سود اولی و به زیان دومی است. تمام مؤلفه هائی كه 

باالتر به عنوان حلقه های واسط سرچشمه واقعی جنگ تا رویه آفتابی شدن آن اشاره 

 گردید، در كنار این مؤلفه است كه پرونده شروع جنگ و تهاجم نظامی امریکا را تکميل

آورد. جنگ می ر شبيخون توحش بورژوازی ایاالت متحده را به صدا دركند و شيپومی

ه تحقق همان ایده بشرستيز حاكمان امریکا در زمان بوش یعنی ایجاد خاورميانه از هم

كند. رویدادهای جاری سوریه می امریکا را دنبال  علحاظ مطيع و تحت سيطره بالمناز

ست. جا به جائی های زیادی در دستور اا محمل مناسب این جنگ است. این شروع ماجر

كار این تهاجم ميليتاریستی قرار دارد. سقوط دولت اسد، زمينگير ساختن حزب اهلل، 

تضعيف سرنوشت ساز دولت اسالمی بورژوازی ایران و مجبور كردنش به انصراف از 

زیادت طلبی و باج خواهی، تقویت بيش از پيش دولت اسرائيل و به اضمحالل كشاندن 

ازمان های فلسطينی، تسویه حساب های الزم در عراق و تدارك عروج نيروهای مورد س
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اطمينان امریکا به قله قدرت سياسی همگی در دستور قرار دارند. بال و پر دادن باز هم 

بيشتر به احزاب مرتجع ناسيوناليست كرد در عراق، كمك به این احزاب برای تقویت 

ركب از محافل كرد ایرانی و سوری و پيوند زدن هر یك قطب ارتجاعی ناسيوناليستی م

چه بيشتر همه آنها به استراتژی خاورميانه ای امریکا، هموارسازی راه سازش جریان 

با دولت تركيه و در یك كالم پاالیش خاورميانه « حزب كارگران كردستان» موسوم به 

ی تهاجم نظامی از مناقشات مخالف مصالح استيالی امریکا، پرده های بعدی تراژد

هستند. اینها مواردی است كه قطار جنگی امریکا برای رسيدن به هدف نهائی خود 

كند. اینکه نتيجه تهاجم نظامی و پيشبرد جنگ چه خواهد بود، آیا دولت می تعقيب

اوباما به سرنوشت سلف خویش در جنگهای عراق و افغانستان دچار خواهد شد یا فرجام 

اهد خورد موضوعی است كه پاسخ آن از پيش معلوم نيست. كار شکل دیگری ورق خو

 به این دليل روشن كه عوامل گوناگونی بر روند آن فشار وارد خواهد ساخت.

گردد. اولين پرسش این است كه اگر می سؤاالتی در اینجا و در رابطه با این بحث مطرح

المی را به جنگ برچيدن بساط زیادت خواهی ها و كشمکش پردازی های جمهوری اس

 رط استقرار خاورميانه مطلوب امپریاليست های امریکائی دنبالش مثابه یك پيش

كند، چرا این رژیم به ورطه سکوت فرو رفته است. سؤال دوم نيز از همين سنخ می

است. اگر جنگ استيالی بالمنازع امریکا در منطقه را دستور كارش دارد چرا كشورهای 

رجزخوانی ها دست به هيچ واكنش تعيين كننده ای نمی  روسيه و چين سوای پاره ای

زنند. پرسش ها به طور قطع، بسيار جدی هستند و پاسخ ها هيچ ساده نمی باشند اما 

یك چيز را به یاد داشته باشيم. سکوت هر سه كشور نه از سر رضا كه از وحشت تحمل 

 اما  تفصيل بحث كرد،زیان های سهمگين تر است. در این باره باید در جائی دیگر به 

. اندازیممی نظر دیگری اساسی مسأله به و پوشيممی چشم آن به پرداختن از اینجا در

توانند انجام دهند؟ جنگ با كل مصيبت می بکنند و چه باید چه كارگران كه مسأله این

طبقه كارگر  ، هایش تهاجمی موحش عليه توده های كارگر خاورميانه و در همين راستا
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سرمایه، كه وظيفه محتوم  اپوزیسيونی است. ستيز با جنگ نيز نه كار این یا آن جهان

كارگران است. در طول روزهای اخير تظاهراتی محدود در برخی كشورها در اعتراض به 

حمله نظامی صورت گرفته است. اشکال مهم این آكسيون ها همسان همه تظاهرات، 

مه موارد و همه جاهای دیگر، یك چيز شورش ها و خيزش های دیگر این دوره، در ه

است. هيچ كدام، تجلی قدرت سازمان یافته ضد سرمایه داری توده های كارگر نيستند. 

خواهند می چرخند. همه از سرمایه داران و دولت هایشانمی همه در مارپيچ نظم سرمایه

د نيز همه از كه چنين نکنند و از دستيازی به تجاوزات روز خود بپرهيزند!! در این مور

خواهند كه طبل جنگ را به دور اندازند!! این می جنگ افروزان، از حمام خون ساالران

نوع تالش ها تاریخًا محکوم به شکست بوده است و در آینده نيز سهمگين تر شکست 

خواهد خورد. باید راه درست پيکار را پيش گرفت. باید همين حاال در هر كجا كه 

شهر و ناحيه، به عنوان یك فعال جنبش ضد سرمایه داری به  هستيم، در هر كشور و

سراغ فعالين دیگر رفت. باید دست در دست هم در كليه مراكز كار و توليد، در هر كوی 

و خيابان، هر دبيرستان و دانشگاه، بر سر همه همزنجيران فریاد كشيم و از همه آن ها 

رخ كار و توليد را از كار فرو اندازند. بخواهيم تا در اعتراض عليه جنگ افروزی سرمایه چ

باید مبارزه عليه تهاجم نظامی امریکا را به حلقه ای از زنجيره پيکار سراسری عليه 

موجودیت نظام سرمایه داری و سازماندهی شورائی خود عليه مناسبات بردگی مزدی 

طبقه  تبدیل كنيم. قدرت سراسری بورژوازی را، تنها با قدرت سراسری سرمایه ستيز

توان پاسخ گفت و متشکل ساختن این قدرت به طور قطع امکان پذیر است. می كارگر

جنبش ضد جنگ را به حوزه ای برای پيگيری این نقش و حصول این هدف تبدیل 

 كنيم.

یك نکته بسيار مهم دیگر را نيز فراموش نکنيم. اعتراض ما عليه جنگ با اعتراض ما 

ل نظام سرمایه داری، عليه تمامی دولت های حمام عليه همه جنگ افروزان، عليه ك

های  اپوزیسيونخون ساالر، از جمله عليه دولت اسد، دولت اسالمی سرمایه داری ایران، 
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ارتجاعی دست به كار قتل عام كارگران در سوریه و منطقه، دولت های حامی هر كدام 

د جنگ ما باید گردد. فریادهای اعتراض ضمی این دو طيف در سراسر جهان تکميل

بسيار رسا فریاد قاطع طبقه كارگر جهانی عليه موجودیت رژیم اسد، عليه طيف وسيع 

هار كارگركش سوری و غيرسوری حاضر در صحنه جدال و منادی حمایت  اپوزیسيون

فعال ما از برپائی و ميدان داری واقعی شورائی طبقه كارگر سوریه عليه همه این نيروها 

 جمهوری اسد، دولت حاميان نوع از بورژوازی هار ارتجاع از بخشی  باشد. در حال حاضر

عتراض ا صفوف در جائی خود برای تا دارند تالش اهلل حزب و عراق رژیم اسالمی،

كارگران پيدا كنند. این جماعت همگی از جنس همان بشرستيزان جنگ افروزند و هر 

ا، اهانتی سترگ عليه جنبش شکل نفوذ آن ها در صف اعتراض عليه تهاجم نظامی امریک

 واقعی ضد جنگ است. راه این نفوذ باید مسدود گردد.
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 2013اكتبر سرمايه داری و بازنگری روابط كار، استثمار و زندگی طبقه كارگر     

 

سال  8گویند كه دولت احمدی نژاد در طی می كارشناسان اقتصادی جمهوری اسالمی

د كرده است. تيم اقتصادی مذكور در تحليل شغل ایجا 14000زمامداری هر سال فقط 

ها و بررسی های مختلف این را نيز تصریح كرده اند كه در طول هر یك سال حدود 

پيوندد. می گذارد و به صف متقاضيان كارمی یك ميليون جوان ایرانی پای به سن اشتغال

تا  1384مقایسه این دو رقم گویای این حقيقت است كه در فاصله ميان سال های 

هزار نفر به رقم بيکاران اضافه شده است. به بيان دیگر فقط  986هر یك سال  1392

 9در طول دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد جمعيت نيروی كار فاقد اشتغال بالغ بر 

ميليون نفر افزایش یافته است. در مورد شمار بيکاران پيش از این تاریخ، آمارهای رژیم 

در سال شروع دوره « نشریه تحقيقات اقتصادی خاورميانه» بيش از حد آشفته است.

( مقاله ای پيرامون وضعيت اقتصادی روز ایران منتشر ساخته  2005مورد گفتگو ) 

 40است. در آنجا از بحران سهمگين بيکاری سخن رفته است. تصریح شده است كه 

كت منبعث از ميليون نفر بار سنگين فقر و فال 28درصد جمعيت جامعه، چيزی حدود 

 1385كنند. متوسط شمار افراد خانوار در ایران بر پایه گزارش سال می بيکاری را تحمل

ميليون بر عدد چهار بيانگر  28نفر است. خارج قسمت  4مركز آمار جمهوری اسالمی 

ميليون بوده اند.  7آن است كه تعداد خانواده های زیر فشار عوارض بيکاری بالغ بر 

نفر باشند و اگر بخواهيم بسيار  3هر خانوار ممکن است یك، دو یا حتی بيکاران درون 

محتاط ميانگينی را در نظر گيریم شاید عدد یك و نيم بيشترین حصار احتياط را دارا 

زده می ميليون نفر 10جمعيت بيکار سال مذكور سر به  ، باشد. با عزیمت از این فرض

 8انده از یافتن هيچ جائی برای اشتغال در طول است. اگر این رقم را با نيروی كار فروم

سال رئيس جمهوری احمدی نژاد با هم جمع كنيم، آنگاه با یك لشکر عظيم بيکاری 

ميليون بيکار در جامعه ای كه هر كس حتی  19گردیم. می ميليون نفری رو به رو 19
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وب نمی اگر در طول هر هفته فقط یك ساعت امکان اشتغال داشته باشد، بيکار محس

شوند و این بدان معناست كه جمعيت كثيری از شاغلين كسانی هستند كه كل زمان 

اشتغال آن ها از یك یا دو یا چند ساعت در هفته تجاوز نمی نماید. این قصه سر دراز 

دارد. شاید شمار زیادی از این بيکاران آدم های مجرد و فاقد خانواده باشند اما به طور 

باید تمامی هزینه های معاش و دارو و درمان یا سير تا پياز زندگی قطع بيشترین آن ها 

همسر، فرزندان، پدر و مادر یا خواهر و برادر را تأمين نمایند. به این ترتيب و با احتساب 

همه این مؤلفه ها، حتی اگر به كمترین ميانگين رجوع كنيم باز هم رقم كل كارگران 

ميليون  35و به احتمال بيشتر،  30باید در باالی مرز  بيکار و افراد خانواده های آنها را

 نفر سراغ گيریم.

دهد. در جامعه ای می ارقام واقعی باال یك سؤال بسيار اساسی را در پيش روی ما قرار

كه اكثریت غالب كارگرانش از ابتدائی ترین و بی رمق ترین پوشش امکانات معيشتی و 

یام بيکاری، بيمه دارو و درمان، تضمين حداقل رفاهی محرومند، در جهنمی كه غرامت ا

خورد و خوراك و پوشاك و سرپناه حتی مستمری بازنشستگی برای توده های كارگر 

شود، اوالً درصد بسيار می شنيده« امکانات» وجود ندارد و اگر نامی از این یا آن نوع 

ست، آری در قعر گيرد و ثانيًا طول عمرش از چند روز بيشتر نيمی معدودی را در بر

ميليون انسان چگونه زنده اند و در چرخه ای به  35یا  30این برهوت گند و وحشت، 

 خورند؟می نام زندگی تاب

درستی آمارهای یاد شده را باید در پيوند ميان حوزه های اشتغال رسمی و غيررسمی 

طبقاتی دید. پاسخ سؤال در وهله نخست و پيش از جستجوی كالبدشکافانه اجتماعی و 

موضوع در همين جا قابل كنکاش است. واقعيت این است كه نيمی از بيکاران دنيا به 

ویژه در جوامعی مانند ایران، نفرین شدگانی هستند كه بيکار نيستند بلکه فروش نيروی 

كار آن ها در شرائطی عميقاً قرون وسطائی و بسيار بشرستيزتر، خونبارتر و هالكت آورتر 

گردد. این بخش طبقه كارگر استثمارشوندگان حوزه می رانشان محققاز سایر همزنجي
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اشتغال غيررسمی هستند. بهای نيروی كار اینان حتی با رجوع به هزینه الزم برای 

بازتوليدش تعيين نمی شود. بورژوازی برای پرداخت دستمزد این نيمه چند ميليارد 

! وقتی از هزینه بازتوليد نيروی دیگری دارد!« معيار و مالك»نفری طبقه كارگر جهانی 

كنيم پای خورد و خوراك و سرپناه و دارو و درمان و آموزش یا تربيت می كار صحبت

ارتش ذخيره كار در ميان است. بورژوازی دیری است كه از خریداری نيروی كار به این 

از آغاز ورزد. رسم جدید سرمایه كه البته می شکل و با این هزینه ها حتی االمکان اباء

شود، این است كه كارگر تا آخرین رمق كار كند می وجود داشته است و اینك جهانگير

بدون اینکه سرمایه دار دغدغه بازتوليد نيروی كارش را داشته باشد. برده مزدی بيش 

از حد نياز وجود دارد. وقتی جماعتی زیر فشار سختی كار هالك شدند، وقتی توان كار 

شوند و كارگران دیگر جای می كامل مستهلك شد، به دور ریختهكردن آن ها به طور 

كنند كه عرف بورژوازی می سازند. این بخش طبقه كارگر در قلمروهائی كارمی آنها را پر

 خواند.می آن ها را حوزه اشتغال غيررسمی

كه نقش آن در مسخ و مهندسی افکار توده های كارگر به نفع « سازمان جهانی كار» 

زی دست همه مؤسسات و مراكز دیگر این نظام را از پشت بسته است و ميدانداری بورژوا

 كارگرستيزانه اش برای ماندگارسازی بردگی مزدی، با سيستم پليسی سرمایه نرد رقابت

بازد، در چندین گزارش ساالنه خود پيرامون وضعيت اشتغال نيروی كار اطالعاتی را می

تعمق است. سازمان مذكور در یکی از این سندها منتشر ساخته است كه بسيار قابل 

 50كشور متمركز كرده است. از ميان این ممالك  42لبه تيز تحقيقاتش را بر روی 

كشور صرفًا در بخشهای غيررسمی بوده است. این رقم در برخی  17درصد كل اشتغال 

 درصد را پشت سر خود داشته است. مشخصه مشترك این كارها آن 70جوامع مرز 

رایج در « قانونی» است كه همگی آنها خارج از چهارچوب قراردادها و مقاوله نامه های 

برخی ممالك اروپای غربی هستند. كارگران شاغل این حوزه ها در مرگبارترین شرائط 

نمایند. از هيچ نوع امنيت شغلی می كنند. طوالنی ترین روزانه های كار را تقبلمی كار
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دارند. می نمی باشند، نازل ترین دستمزدها را دریافت در هيچ سطحی برخوردار

خودشان و كل افراد خانواده آنها از هر نوع بيمه دارو و درمان محرومند. در زیر پوشش 

هيچ شکل تأمين اجتماعی قرار ندارند. همگی مجبورند كه در تمامی روزهای تعطيل 

صی هفتگی یا ساالنه كار كنند. هيچ حق بازنشستگی دریافت نمی دارند. هيچ مرخ

ندارند و در یك كالم در همان حال كه نقشی بسيار سهمگين و سرنوشت ساز در 

كنند، تمامی سيه روزی های شرائط می بازتوليد و ارزش افزائی كل سرمایه جهانی ایفاء

نمایند. می كار دوره انباشت بدوی سرمایه، در تاریکی زارهای افول قرون وسطی را تحمل

انی كار كه از دیرباز تا امروز برای توجيه مدنی، تسجيل حقوقی و اعتبار سازمان جه

كوشد، در این گزارش و سندهای منتشره می انسانی این حوزه های استثمار نيروی كار

دهد و طنز می دیگر از توسعه روزافزون و بی مهار این نوع كارها در سراسر جهان خبر

رمایه داری به گسترش هر چه بيشتر این شکل زشت ماجرا این است كه رویکرد نظام س

استثمار نيروی كار را مجوزی مهم برای دعوت توده های كارگر دنيا به استقبال از این 

 بيند.می مشاغل و تمکين به شرائط حاكم در حوزه های رواج آن ها

گویند كه سهم اشتغال غيررسمی از اشتغال كل نيروی كار ساكن شهرها در می آمارها

درصد به  5از  1997تا  1991الك امریکای التين فقط در فاصله ميان سال های مم

درصد افزایش یافته است. منحنی این فزونی در طول دهه نخست سده  60نزدیك 

بيست و یکم سير صعودی بسيار بيشتر و پرشتاب تری داشته است، به گونه ای كه هم 

قاره در حوزه های اشتغال غير  اكنون عظيم ترین بخش طبقه كارگر تمامی كشورهای

 كنند و نيروی كار خود را با تحمل شرائط این حوزه ها به فروشمی رسمی كار

كند كه در پاكستان، بنگالدش و همه ممالك می رسانند. گزارش سازمان كار تصریحمی

افریقانی نيز جمعيت شاغل حوزه های سالخی نيروی كار یا همان قلمروهای اشتغال 

درصد و گاه بيشتر را پشت سر نهاده است. این روند در كشورهای  70مرز غيررسمی 

اروپای غربی و امریکا نيز اگر چه سياق جوامع باال را ندارد اما مدام در حال پيشروی 
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است و در طول سالهای اخير جهشی بسيار چشمگير داشته است. یك نکته بسيار مهم 

يررسمی در چرخه ارزش افزائی سرمایه مکان ویژه و مستمراً در حال رشد اشتغال غ

بين المللی است. گزارشات گوناگون از جمله همين اسناد انتشار یافته سازمان جهانی 

كار بخشی از محتوای خود را به بررسی این مسأله اختصاص داده اند. قول متفق همه 

اعی كل محصول اجتم %30پژوهش ها بر آن است كه تا سال های آخر سده پيش بالغ بر 

» ساالنه كار طبقه كارگر امریکای التين یا آنچه كه دیوانساالری رسمی بورژوازی آن را 

نامد، توسط كارگرانی توليد شده است كه در حوزه های می «توليد ناخالص داخلی

گيرند. این نسبت در قاره افریقا و به ویژه می اشتغال غيررسمی مورد استثمار قرار

نيز باالتر رفته است. اما بحث مطلقًا بر  %50از « صحرا»  كشورهای منطقه موسوم به

سر امریکای التين، آسيا یا افریقا نيست. حتی در جوامع مختلف اروپای غربی و ممالکی 

مانند ایاالت متحده و كانادا نيز این رقم به ویژه رشد فزاینده آن، حيرت آور است. آمارها 

درصد توليد  19تا  7يستم چيزی ميان قرن ب 90حکایت از این دارند كه در دهه 

ناخالص داخلی كشورهای یاد شده از طریق كارگران مورد استثمار حوزه اشتغال 

غيررسمی توليد گردیده است و این رقم در دهه نخست سده حاضر به صورت مدام در 

 حال افزایش بوده است.

 همگن، همپيوند و همه داده های باال حدیث گویای این واقعيتند كه دو رویداد كامالً 

گریزناپذیر در شرائط روز دنيای سرمایه داری و از دهه ها پيش به این سوی، با حداكثر 

شتاب و كوبندگی در حال وقوع، توسعه اپيدميك و جهانی شدن هستند. در یك سوی 

موج بيکاری، لحظه به لحظه، با قدرت تخریب رو به فزون خود، خانه و كاشانه و بساط 

پيچد و در سوی دیگر بيشترین بخش بيکار می ياردها كارگر را در هممعيشت ميل

شدگان یا جمعيت چند ميلياردی در حال بيکار شدن، به گونه ای دیگر، در سالخ خانه 

نام گرفته است مجبور به كار و تن « حوزه های اشتغال غيررسمی»های دهشتناكی كه 

گردند. این روندی است كه می دگیدادن به غيرقابل تحمل ترین شرائط استثمار و زن
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نظام سرمایه داری بدون آن قادر به هيچ ميزان بقای خود نيست و در همين جاست كه 

آید. نخست اینکه چرا چنين است و سرچشمه این روند در می سه سؤال اساسی پيش

كجا قرار دارد. دومين پرسش اینکه سرنوشت زندگی طبقه كارگر بين المللی در سيطره 

شود. سؤال سوم یا مهمترین سؤال این می جم و سركشی روزافزون این موج چهتها

تواند بکنند و چه می خواهد بود كه توده های كارگر دنيا و جنبش كارگری جهانی چه

راهی را باید در پيش گيرند. این ها سؤاالت بسيار مهم پيش پای طبقه كارگر در هر 

ن آنها آغاز كنيم. برای یافتن پاسخ باید ولو نقطه دنيای سرمایه داری است. از نخستي

 در چند خط به چند حکم پایه ای و ذاتی شيوه توليد سرمایه داری اشاره كرد.

. سرمایه رابطه توليد اضافه ارزش و در همين راستا رابطه توليد حداكثر كاال و سرمایه 1

مار كارگران توسط حداقل نيروی كار یا توليد حداكثر ارزش اضافی توسط كمترین ش

است. توليد سرمایه داری به حکم همين بنمایه، ماهيتاً در جستجوی كاهش جزء متغير 

سرمایه در مقابل جزء ثابت آن است. تمركزپوئی، جایگزینی مالکيت انفرادی سرمایه 

داران كوچك توسط مالکيت های بزرگ متمركز در روند مستمر رقابت ها، پيدایش 

ست ها، كارتل ها، كنسرن ها، مؤسسات عظيم الجثه صنعتی شركتهای بزرگ سهامی، ترا

و بانکی و مالی، انحصارات غول پيکر چند مليتی، همه و همه وجوه تعين همين پویه 

باشند. خميرمایه این فرایند، باال بردن ظرفيت بارآوری كار اجتماعی، می ذاتی سرمایه

ن بخش كار طبقه كارگر به افزایش اضافه ارزش نسبی و در یك كالم تبدیل عظيم تری

كار اضافی از طریق تنزل هر چه بيشتر كار الزم این طبقه است. توليد سرمایه داری زیر 

فشار این پویه تا جائی كه به حالت نسبی ماجرا مربوط است شمار كارگران را در مقابل 

دهد. به بيان دیگر حجم هر چه سهمگين می ميزان سرمایه ثابت پيش ریز شده كاهش

تری از ماشين آالت، وسائل كار، موادخام، كاالهای نيم ساخته و در مجموع همان 

 سرمایه ثابت اعم از استوار یا گردان را توسط تعداد هر چه كمتری كارگر به حركت در

سازد. این روند بيکاری زاست. به این معنی كه توسعه انباشت می آورد و ارزش افزامی
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بی با زائد ساختن جمعيتی از نيروی كار همگن و سرمایه را حداقل به صورت نس

كند. با همه این ها وقوع چنين رخدادی هميشه و در تمامی مقاطع تاریخی می همجوش

توسعه سرمایه داری به هيچ وجه محتوم نيست. كاهش نسبی بخش متغير سرمایه در 

حجم مقابل جزء ثابت آن به طور معمول با افزایش مطلق جزء نخست همراه است. 

سرمایه الحاقی ساالنه هر سرمایه دار، سرمایه اجتماعی هر كشور یا كل سرمایه بين 

المللی، چنان عظيم و غول آساست كه در كنار نرخ انفجاری افزایش درجه بارآوری كار 

اجتماعی یا متوسط تركيب ارگانيك سرمایه ها باز هم استثمار خيل وسيع كارگران 

ازد. كاركرد این مؤلفه ها به ویژه در چند قرن نخست سمی جدید را اجتناب ناپذیر

توسعه سرمایه داری روند توليد و تکثير ارتش بيکاران را سوای دوره های خاص سركشی 

ساخته است. جهانی شدن بالانقطاع شيوه توليد می بحران ها تا حدود زیادی كند و مهار

ای جدید انباشت را در پيش سرمایه داری كه پدیده همزاد این نظام است مدام حوزه ه

روی سرمایه قرار داده است. پيش ریز سرمایه در این قلمروها به طور معمول با تركيب 

آلی نازل تر صورت گرفته است و این امر به نوبه خود متوسط تركيب ارگانيك سرمایه 

 ساخته است. بحرانها كه رویداد غيرقابل گریز سرمایه داری هستندمی جهانی را متأثر

دهند، اما از سوی دیگر با پاالیش سرمایه می از یك سوی ابعاد بيکارسازی ها را توسعه

 و هموارسازی راه انباشت های گسترده نوین، بازار اشتغال را به طور گذرا رونق

 بخشند.می

عوامل مذكور یا مکانيسم های خودپوی سرمایه برای خنثی سازی چاشنی احتراق 

سد واقعی » اقضات ذاتی سرمایه اند. این سخن ماركس كه بيکاری همگی زیر فشار تن

در اینجا و در رابطه با توان اشتغال « سر راه هستی سرمایه داری وجود خود سرمایه است

زائی و بيکارسازی سرمایه نيز به تمام و كمال مصداق دارد. سرمایه جهانی با افزایش 

بخشد اما می كار را وسعت غول آسای بی انقطاع حجم خود دامنه نيازش به نيروی

همزمان با ارتقاء افسانه ای بارآوری كار اجتماعی و كاهش پرشتاب و گسترده نسبت 
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ميان بخش های ثابت و متغير خود به سود اولی و زیان دومی، برد احتياج مذكور یا 

 دهد و دچار فرسایشمی افزایش مطلق شمار كارگران مورد نياز را زیر فشار قرار

آنچه روزگاری برای توليدش كار صدها كارگر با روزانه های كار بسيار طوالنی  سازد.می

شد، چند سال بعد با كار یك كارگر یا حتی بخش محدودی از ساعات كار روزانه می الزم

گردد. محصول این فرایند جهتگيری مدام سرمایه به سوی یك می وی قابل توليد

حادثه ای كه دیرگاهی است در جهان سرمایه بيکاری انفجارآميز غيرقابل چالش است. 

 داری اتفاق افتاده است.

. سرمایه در هستی خود بحران زا است. بررسی ریشه ها، چگونگی بروز و عوارض 2

بحران ها در اینجا موضوع بحث ما نيست. بسيار به اختصار و در محدوده چند جمله 

 ویه تنزل نرخ سود خود را آفتابیپردازم كه بحران در پمی كوتاه به بازگوئی این نکته

سازد. باالتر گفته شد كه سير صعودی تركيب ارگانيك یا افزایش نسبت بخش ثابت می

سرمایه به جزء متغيرش، گرایش نهادین سرمایه است. امری كه حاصل تقسيم اضافه 

دهد. می سازد و به صورت كاهش نرخ سود انعکاسمی ارزش ها به كل سرمایه را متأثر

 ليد سرمایه داری این گرایش را از طریق مکانيسم ها و اهرم های معينی به چالشتو

پيوندند. در رابطه می كشد اما برد تأثير این عوامل محدود است و بحران ها به وقوعمی

با بحران و فرایند جوشش، وقوع و چالش آن باید چند نکته مهم دیگر را به ضرورت و 

 البته تيتروار تأكيد كرد.

لف. همه مکانيسم های خنثی كننده روند افت نرخ سود، اعم از آنهائی كه سرمایه از ا

آغاز با خود داشته است و ماركس آنها را به تفصيل توضيح داده است یا اهرم ها و ساز 

و كارهائی كه در طول تاریخ توسعه سرمایه داری زاده شده اند و بعضاً بيشترین نقش 

ون استثناء كل ظرفيت اثرگذاری خود را از طریق فشار كنند، همگی بدمی را بازی

 كنند.می سهمگين بر روی سطح مزدها و تنزل كار الزم به نفع كار اضافی احراز و اعمال
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ب. ظرفيت ذاتی سرمایه برای چالش بحران ها قابل تردید نيست اما این را نيز نباید از 

سرمایه داری گامی در پيچيده  یاد برد كه هر ميزان توسعه و خودگستری شيوه توليد

تر شدن تناقضات ذاتی سرمایه، كوبنده تر شدن بحران هایش و دشوارتر شدن بيش و 

گذرد تركيب آلی سرمایه می بيشتر خروج آن از ورطه بحران ها است. هر چه زمان

نهد. شرائط الزم برای پيشی گرفتن نرخ انباشت می ركورد تاریخی تازه ای را پشت سر

كند. عوامل خنثی می توليد اضافه ارزش سریع تر و گسترده تر بساط خود را پهن از نرخ

سازی روند نزولی نرخ سود به رغم كاربرد مداوم تر و دامنه تأثير نيرومندترش باز هم با 

گردد. از همه می توجه به سركشی مهارناپذیرتر پویه مذكور، ناكارآمدتر و زنگ خورده تر

تازد كه اقيانوس می ت سازتر، توليد افراطی سرمایه تا جائی پيشاینها مهم تر و سرنوش

های بيکران و پرتالطم اضافه ارزش ها نيز كفاف تأمين نرخ سود مناسب و مطلوب كل 

سرمایه را نمی دهد. در همين راستا نرخ سودها سوای تنزل مقطعی منتهی به بحران 

كنند. چيزی كه می روند افت طیهای دوره ای، به صورت تاریخی و برگشت ناپذیر نيز 

اخير كم یا بيش در مناطق مختلف دنيا، به ویژه در امریکا و اروپای غربی ی در دهه

درصدی و بيشتر  30بسيار ملموس بوده است. آمارها همه گویاست كه نرخ سودهای 

یا حتی  15سال های بعد از جنگ امپریاليستی دوم در هر دو قاره یاد شده، تا سطح 

رصد پائين رفته است و باز بسيار مهم است كه این نزول در متن شرائطی روی د 10

داده است كه حصه بسيار عظيمی از كل سرمایه جهانی در شکل سرمایه مجازی یا 

اوراق سهام شركت ها، ذخيره های بازار بورس و مانند این ها با نرخ سودهای باز هم 

يد شده توسط طبقه كارگر جهانی را نازل تر سهم خود از كل اضافه ارزش های تول

 نمایند.می تضمين

توليد سرمایه داری در پيچ و خم تناقضات باال و همه تضادهای غيرقابل حل دیگرش، 

به ویژه تحمل مداوم بحرانها، رشد سرطانی زمينه های بروز بحرانها، اشباع بازار بين 

پيشی گرفتن نرخ المللی از سرمایه و تنگ شدن هر چه بيشتر مجاری انباشت، 
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بيکارسازی از نرخ اشتغال و مانند این ها از مدت ها پيش وارد فازی جدید شده است. 

فاز جدیدی كه سازماندهی شبيخونهای انفجارآميز بدون هيچ مرز و محدوده عليه 

زندگی توده های كارگر را امر گریزناپذیر و قهری سرمایه ساخته است. گشایش حوزه 

توسعه بی مهار این حوزه ها، سراسری كردن و « غال غيررسمیاشت» های موسوم به 

همه جاگير ساختن آن ها در سطح بين المللی، تبدیل آن ها به بستر اصلی و روتين 

شرائط كار و استثمار طبقه كارگر از جمله مشخصات بارز این فاز حيات سرمایه است. 

ت و یك و اساسًا تا زمانی این روندی است كه گریز از آن برای سرمایه داری قرن بيس

كه این نظام باقی است مطلقاً مقدور نيست. انتظار متقاعد ساختن سرمایه داران و دولت 

ن های ارتجاعی پوزیسيوهای آنها به تغيير این روند بالهت محض است و هياهوهای ا

ی بورژوازی كه گویا قادر به مهار این روند خواهند بود فقط گوشه ای از عوامفریبی ها

 چندشناك آنهاست.

به پرسش دوم بپردازیم. اینکه سرنوشت زندگی توده های كارگر دنيا در شرائط روز 

سرمایه داری و در صورت بقای این نظام چه خواهد بود. برای یافتن پاسخ این سؤال 

پژوهش خاصی الزم نيست. كافی است فقط به آنچه در این چند دهه بر سرعظيم ترین 

گردد، می ين المللی رفته است و هر روز بيش از روز پيش تشدیدبخش طبقه كارگر ب

نگاهی اندازیم. نظام سرمایه داری در این رویکرد قهری بازگشت ناپذیر تاریخی چاره ای 

ندارد جز اینکه عقب نشينی های اضطراری و اجباری خود در فاصله ميان سالهای اواخر 

بش كارگری بين المللی و به طور خاص قرن نوزدهم تا اواسط قرن بيستم در مقابل جن

در مقابل جنبش كارگری اروپای غربی و شمالی را با موحش ترین تهاجمات و تطاول 

ها جبران كند. بورژوازی در این راستا همه چيز را از محاسبات سطح دستمزدها، شرائط 

کانيسم های كار و استثمار كارگران، مکانيسم های مقابله با سير رو به افت نرخ سود یا م

واریز بار بحران ها بر زندگی طبقه كارگر گرفته تا هر ميزان آثار فشار مبارزات كارگران 

بر فراساختارهای مدنی، حقوقی و سياسی سرمایه در برخی جاها، همه و همه را 
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كند. در می سازد و متناسب با وضعيت جدید بازتعریفمی دستخوش تغييرات فاحش

يروی كار، تصور ماندگاری سطح كنونی دستمزدها و بازمانده های زمينه بهای بازتوليد ن

آنچه زیر نام رفاه اجتماعی در چند كشور اسکاندیناوی و شمار معدود ممالك اروپای 

غربی موجود است سفيهانه ترین توهم هاست. سفينه عمر این دستاوردهای جنبش 

انداز غرق شدن نهائی پيچد و چشم می كارگری سالهاست در كام تندترین طوفان ها

آن از همه سو پيداست. غرامت ایام بيکاری، بيمه دارو و درمان، مستمری بازنشستگی، 

امکانات موجود آموزش و درمان و نگهداری سالمندان یا كودكان و نوع این امکانات تا 

همين لحظه حاضر به اندازه كافی پروسه زوال خود را طی نموده اند و تا نقطه كفن و 

كامل آنها هيچ راه دور و درازی در پيش نيست. بورژوازی به موازات تعرضات هار دفن 

، پاالیش ساختار ی و رفاهی مبارزات گذشته كارگرانخود به دستاوردهای معيشت

سياسی و حقوقی كشورها از آثار این مبارزات را نيز مدت هاست دستور كار ساخته 

راست اتحادیه ای را به دست باد داده است. در همين رابطه حتی چراغ عمر رفرميسم 

است. اتحادیه های كارگری در طول قرن بيستم مؤثرترین و كارسازترین عصاهای دست 

سرمایه برای نابودسازی جنبش ضد سرمایه داری طبقه كارگر بوده اند. اما بورژوازی 

ها نيست. دیری است كه به رغم احتياج وافر به این نهادها حاضر به قبول هزینه های آن 

 بسان فئودالهائی كه در وانفسای احتضار سرواژ، خدم و حشم قصرهای خود را بيرون

خواهد و برای جایگزینی نقش آن با می ریختند، عذر حضور رفرميسم اتحادیه ای رامی

كند. رویدادی كه دیوانساالری اتحادیه ای نيز مثل می مکانيسم های بدون هزینه تالش

ماهيت خود با آن همسوست. اتحادیه ها دیریست كه برای بقای هميشه و به اقتضای 

خود نقش دیرین خویش یعنی سركوب جنبش سرمایه ستيز كارگران در قبال تضمين 

سطح نازل معيشت آن ها را به بایگانی تاریخ داده اند و در عوض راه متقاعد ساختن 

 را پيش گرفته اند. اجباری توده های كارگر به تحمل سبعانه ترین تهاجمات سرمایه
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تغييرات یا بازسازی واقعيت ها توسط بورژوازی به شيوه باال در مورد ممالکی است كه 

بهای نيروی كار، سطح معيشت و رفاه اجتماعی یا موقعيت طبقه كارگر آن ها با عظيم 

ترین بخش دنيای سرمایه داری تفاوت چشمگير داشته است. ممالکی كه كارگرانش از 

حتضر اما متعارف خورد و خوراك و پوشاك، درمان و آموزش، رفاه یك حداقل م

درصد كارگران دنيا  75اجتماعی و امنيت نسبی سياسی برخوردار بوده اند. بيش از 

وضعی از بيخ و بن متفاوت دارند. این بخش طبقه كارگر نه فقط تا امروز به هيچ حداقل 

فته است، نه فقط چشم انداز زندگی انسانی در هيچ عرصه حيات اجتماعی دست نيا

حصول این حداقل را در شرائط استيالی سرمایه داری برای هميشه و به طور مطلق از 

دست داده است كه باید در صورت بقای این نظام، شعله های تب طاعون تهاجم سرمایه 

را باز هم سوزان تر و پرگدازتر در وجود خود درد كشد. در رابطه با این جمعيت كثير 

درصدی طبقه كارگر بحث این نيست كه درمان، آموزش و رفاه اجتماعی موجودش  75

سالخی خواهد شد، یا مثالً فشار دیکتاتوری هار و خفقان و حمام خون سرمایه بر وی 

گردد. نه، بحث مسلماً اینها نيست زیرا آنها هيچ گاه و در هيچ كجا به می سنگين تر

انات اجتماعی یا هيچ سطحی از فضای باز سياسی هيچ حداقلی از آموزش و درمان و امک

و حقوق اوليه انسانی دست نيافته اند كه اینك در معرض دستبرد قرار گيرد، بحث 

واقعی این است كه كمپين بازتعریف شرائط كار و استثمار و زندگی طبقه كارگر توسط 

نفجاری بسيار درصدی طبقه، ابعاد ا 75سرمایه، به فقر و فالكت و سيه روزی این بخش 

سهمگين تر و هولناك تری خواهد داد. در شروع نوشته به پدیده بيکاری در ایران اشاره 

برابر ارقام اعالم  5ميليونی روز به رغم اینکه  15رفت و در همان جا تصریح شد كه آمار 

شده دولتی است باز هم واقعی نمی باشد. جمعيت بيکاران بسيار بيشتر از این هاست. 

خ بهت انگيز بيکاری مسلماً خاص سرمایه داری ایران یا كشورهای افریقائی، این نر

آسيائی و امریکای التين نيست. در ممالك عضو اتحادیه اروپا نيز نرخ بيکاری رسمی 

درصد ) آلمان  12ال( تا غدرصد ) پرت 17درصد ) اسپانيا(  27درصد ) یونان(  30ميان 
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يز آمار واقعی بيکاران به طور قطع بسيار بيشتر از خورد، در اینجا نمی و فرانسه( چرخ

این هاست. نکته مهم آن است كه همه جا، همه روز و همگان از دولت ها گرفته تا 

رانند، همزمان همه از می احزاب و توده های كارگر از افزایش روز به روز بيکاری سخن

يچ كس نمی گوید كه زنند اما همی مبرميت مبارزه با بيکاری و ایجاد اشتغال حرف

مکان، موضوعيت و سرنوشت این پدیده در یك سوی و گفتگوی چالش آن در سوی 

دیگر با شرائط روز دنيای سرمایه داری در چه رابطه خودویژه ای قرار دارد. در هيچ كجا 

به این رابطه رجوع نمی شود و الجرم واقعی بودن یا مریخی بودن راه حل ها، انتظارات، 

تحليل ها هم از این منظر مورد كنکاش قرار نمی گيرد. این كار برای  گفتگوها یا

بورژوازی كامالً ذاتی است. این طبقه یا دولت هایش قرار نيست چالشگر بيکاری باشند، 

بالعکس باید كوه توهم را در همه زمينه ها، از جمله همين مسأله بيکاری بر ذهن و مغز 

ميان آویختن طبقه كارگر به این یاوه بافی هاست توده های كارگر آوار كنند. در این 

كه عميقًا و از همه لحاظ فاجعه بار است. اما واقعيت چيست؟ واقعيت همان است كه 

پيش تر تأكيد شد. اینکه مقوله اشتغال به شيوه گذشته، حتی به شکل رایج چند دهه 

انی تاریخ است و پيش سرمایه داری ایران و جوامع مشابه در همه جای دنيا راهی بایگ

در خيلی كشورها مدت هاست كه این راه طی گردیده است. لفظ بازی دولت ها در باره 

ایجاد اشتغال عوامفریبی محض است و گوش دادن كارگران به این فریب ها از 

گردد. سرمایه داری دیگر در می فروماندگی شناخت اما بيشتر از استيصال آنها ناشی

به شيوه سابق ایجاد نمی كند، نه به این معنی كه توده  هيچ نقطه این جهان شغل

كارگران تازه را استثمار نمی نماید، یا جمعيت بردگان مزدی را اینجا و آنجا كثيرتر 

نمی سازد، بلکه به این معنی كه كل این كارها را به گونه ای متفاوت و در قعر جهنمی 

پوشاند. در وهله اول تا هر كجا می بسيار شعله ورتر و هولناك تر از گذشته جامه عمل

كه ممکن باشد، دست به كار تأسيس هيچ كارخانه ای نمی شود. سرمایه اگر چکامه 

والدتش را با توسعه مانوفاكتورها به صنعت بزرگ كارخانه ای یا گسترش مزارع به كشت 
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زیر و صنعت های كاپيتاليستی پرطنين نمود، اگر خيل توده خلع ید شده آن عصر را به 

سقف كارگاهها دور هم جمع آورد، اینك در قرن بيست و یك به جای ایجاد چنان 

مؤسساتی و به جای گردآوری توده های فروشنده نيروی كار در زیر سقف آن بنگاهها، 

بخش مهمی از روند كار و توليد خود را به عمق آلونکهای مسکونی زنان فيليپين، 

سازد. در این جهتگيری، می التين و افریقا منتقلبنگالدش، هند، چين، مالزی، امریکای 

گردد، از چيزی به می شرائط استثمار نيروی كار به صورت حيرت انگيزی اختاپوسی تر

نام قرارداد كار، استخدام كارگر یا مفاهيم كاریکاتوری حق و حقوق كارگر شاغل و نوع 

قه كارگر بين المللی اینها هيچ گرد و خاكی بر جای نمی ماند. جمعيت وسيعی از طب

گيرند یا از سال ها پيش قرار گرفته اند كه هيچ حساب و كتاب یا می در وضعيتی قرار

شرط و شروطی بر چگونگی فروش نيروی كارشان حاكم نيست. این كارگران برای عظيم 

كنند. سرمایه كارتل های سترگ بين المللی را می ترین تراست های صنعتی دنيا كار

سازند. سيل اضافه ارزش ناشی از استثمارشان نرخ سود انحصارات غول پيکر می سودآور

برد اما هيچ كدامشان هيچ سخنی از غرامت بيکاری، بيمه دارو و درمان، می جهانی را باال

حق اعتصاب، طول روزانه كار، هزینه ایاب و ذهاب، سن یا ميزان غرامت ایام بازنشستگی، 

، امکان سازمانيابی، حق اعتصاب یا هيچ چيز دیگری مرخصی هفتگی، تعطيالت ساالنه

كه رنگ و بوی حق و حقوق انسانی داشته باشد، نمی توانند بر زبان آرند. آن ها اصاًل 

قرار نيست زبان گفتن هيچ خواستی را دارا باشند. قرارداد نانوشته ای بر روابط فيمابين 

داد بهای نيروی كار بنا نيست راند. به موجب این قرارمی سرمایه دار و كارگر حکم

نيازهای اوليه جسمی و معيشتی بازتوليد این نيرو و ارتش ذخيره بردگان مزدی آتی را 

تأمين كند. بحث حتی بر سر بازتوليد این نيرو نيست. تمامی تالش سرمایه آن است 

ه كه كاالی نيروی كار را بدون هيچ دغدغه ای برای بازتوليدش تا آخرین قطره به پروس

توليد اضافه ارزش تزریق نماید و به محض اینکه كارگر از كار باز ماند، راهی قبرستان 

گردد و نيروی كار تازه ای جایگزین وی شود. این همان بازتعریف جدیدی است كه 
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سرمایه در رابطه با مسأله دستمزد انجام داده است. بهای نيروی كار مثل هر كاالی 

بع همه مؤلفه های مربوط به شرائط خرید و فروش این نيرو دیگر در بازار رقابت و به ت

و از همه تعيين كننده تر موقعيت طرفين داد و ستد یا دو طبقه سرمایه دار و كارگر 

شود. در شرائط مورد گفتگو یکی از دو طرف، حکمران مطلق است و طرف می تعيين

كاالی خود نمی باشد.  دیگر حائز هيچ نوع قدرتی برای هيچ ميزان اثرگذاری بر قيمت

در چنين وضعی عظيم ترین بخش آنچه كه به طور واقعی اجزاء پيوسته مورد نياز 

شود. می دهد یکراست و یکسره از پيکره خود قيچیمی بازتوليد نيروی كار را تشکيل

غذای الزم برای تأمين سالمتی كارگر و فرزندانش، سرپناه قابل سکونت، آب و برق، 

ورد نياز یك زندگی ساده انسانی، پوشاك ضروری، دارو و درمان، وسائل خانگی م

بهداشت و محيط قابل زیست، آموزش و مدرسه و احتياجات بالندگی فکری، وسائل 

مورد نياز پرورش كودكان، حداقل استراحت جسمی و روحی، آرامش خيال مبتنی بر 

ی و بسياری امکانات تأمين معيشتی در شرائط بيکاری و بيماری و دوره های بازنشستگ

دیگر همگی در زمره مایحتاج بازتوليد نيروی كار كارگرند، هيچ كدام آن ها لوكس و 

اسراف نيستند. بالعکس هر ميزان تقليل هر كدامشان تخریبی مؤثر در پروسه بازپردازی 

این نيرو است. وقتی كه سرمایه داری بيشترین و سهمگين ترین بخش این احتياجات 

كند، عمالً مفهوم زمينی و مادی بازتوليد نيروی كار را بر وفق مراد سرمایه، یم را سالخی

با هدف تضمين حداكثر سود سرمایه، در راستای چالش بحران های درون خيز 

گریزناپذیرش و با تکيه به كل توان ميدانداری و ظرفيت اعمال قدرت ضد كارگری 

 نماید.می خویش تعریف و بازتعریف

خاص جمعيتی از طبقه كارگر كه چرخه توليد سود سرمایه جهانی را در وضعيت باال، 

چرخانند نيست. بخش غالب توده فروشنده نيروی كار در دنيای روز را می آلونك ها

دهند كه به لحاظ موقعيت خویش برای اثرگذاری بر بهای كاالئی می كارگرانی تشکيل

ان خود قرار دارند. این موضوعی فروشند، كم یا بيش در وضعيت همين همزنجيرمی كه
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است كه حتی رفرميسم اتحادیه ای مسلط بر جنبش كارگری بسياری كشورها نيز قبول 

دارد، حتی سازمان جهانی كار دست ساخت ارتجاع هار بورژوازی كراراً در گزارش هایش 

به آن اذعان كرده است. جمعيتی از طبقه كارگر بين المللی كه پروسه فروش نيروی 

سازد با شتاب هر چه فزاینده تر در حال می رش را زیر مهميز شرائط باال محققكا

افزایش است. شمار ميلياردی كارگران زن و مرد و پير و كودك و جوانی كه از بام تا 

كنند، جمعيت چند می شام كنار خيابان ها و كوچه و پس كوچه های شهرهای دنيا كار

تعدادشان افزون تر و سن ورود آنان به بازار كار صد ميليونی كودكان كار كه هر روز 

سال(!! كل كارگران شاغل در مراكز كار و توليد از  4شود ) زیر می كمتر و باز هم كمتر

بخش ساختمان و هتل و رستوران و فروشگاهها گرفته تا مزارع و كشت و صنعت ها و 

ن هيچ حساب و كتاب كارخانه ها و صنایع بزرگ و كوچك كه به صورت روز به روز بدو

و قرارداد یا معلوم بودن طول روزانه كار و زمان پرداخت مزد و اینکه اساسًا دستمزدی 

در كار باشد یا نباشد، زیر چرخ قدرت مطاع بی هيچ مهار و غيرقابل هيچ اعتراض سرمایه 

شوند، خيل كثير كارگران جنسی و توزیع كنندگان مواد مخدر و دهها می داران استثمار

عرصه دیگر استثمار و سالخی نيروی كار، همه و همه به این بخش طبقه كارگر تعلق 

 كند و بخش دیگر طبقه خویش را در خود پذیرامی دارند. بخشی كه به سرعت باد رشد

 شود.می

به سراغ سؤال سوم و آخر این بحث رویم. اینکه طبقه كارگر در قعر جهنمی كه سرمایه 

تواند بکند و راه واقعی نجاتش می سازد چهمی و سوزان تر هر روز آن را شعله ورتر

چيست. در این زمينه پيش از هر چيز به نسخه پيچی های رایج جناح های مختلف 

بورژوازی بين المللی نظر بياندازیم. راهبردها و راه حل پردازی ها به طور عام عبارتند 

 از:

گویند كه مشکل روز می سی بورژوازی. هارترین اقتصاددانان و نمایندگان فکری و سيا1

نظام در برنامه ریزی های غلط دولتها، سياست های نادرست احزاب، اشتباهات سيستم 
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بانکی، رشد ساالنه منفی یا اندك اقتصادی، فشار ماليات ها بر صاحبان سرمایه، بودجه 

نهفته دولت ها!! وجود بيمه های اجتماعی!! و نوع اینها « و خدماتی« رفاهی» های 

است!!. از دید این جماعت راه حل ها نيز بعينه همان است كه در چند دهه اخير توسط 

سرمایه داران و دولت هایشان به اجراء در آمده است. حرفشان این است كه دولتها باید 

هر چه بيشتر كوچك گردند و منظورشان صرفاً این است كه آخرین ریال آنچه زیر نام 

و رفاه اجتماعی در برخی كشورها موجود است به طور كامل  بودجه آموزش و درمان

محو شود. كارگر باید تا زنده است فقط و فقط كار كند، انتظار دارو و درمان و آموزش 

دهد را برای هميشه از ساختار فکر خود جراحی نماید. می و هر چه كه بوی زندگی

كاالهاست. كل تصميم گيری بپذیرد كه نيروی كارش یا یگانه مایملك او بی بهاترین 

در زمينه بها، فروش رفتن و نرفتن، شرائط فروش یا مسائل دیگر مربوط به داد و ستد 

این كاال، توسط سرمایه دار و فقط از این طریق تعيين گردد و كارگر باید بدون قيد و 

شرط مطيع حکم صاحب سرمایه باشد. نمایندگان این رویکرد هر جهتگيری نظام 

اری را كه متضمن اجرای تام و تمام این امور نباشد خطری برای بقای نظام سرمایه د

بينند كه به بند بند این می كنند. صالح زندگی طبقه كارگر را نيز در اینمی اعالم

 توصيه ها و راهبردها گوش دهد!!

های درون و بيرون ساختار قدرت سياسی سرمایه در جهان همراه با اپوزیسيون. 2

است درون جنبش كارگری جهانی، در تحليل وضعيت موجود و بن بست رفرميسم ر

های روز سرمایه داری به طور معمول همان ترهات گروه اول را منتهی به شيوه های 

مسائل « راه حل جوئی ها» كنند. آنها اما در قلمرو می دیگر و با مضامين متفاوت تکرار

ین است كه باید راههای توسعه كشند. ترجيع بند حرفهایشان امی دیگری را پيش

اقتصادی و سياسی هر چه بيشتر را كاوید!! حوزه های پيش ریز سرمایه را وسيع تر 

ساخت!! قدرت رقابت سرمایه ها را باال برد. بارآوری نيروی كار را به اوج برد!! دامنه امور 

این طيف پژوهشی و كارشناسی مورد نياز توسعه اقتصادی را باز هم گسترده تر نمود. 
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زنند كه اگر این كارها انجام می اقتصاددانان و سياست پردازان سرمایه همه جا فریاد

 شود!! از ریزش روزافزون رفاه اجتماعی جلوگيری به عملمی گيرد معضل بيکاری حل

آید!! سرمایه ها توان بيشتری برای چالش سير نزولی نرخ سودها و مقابله با بحران می

و در مجموع بقای سرمایه داری و تمکين طبقه كارگر به زندگی در كنند می ها پيدا

 گردد.می این نظام تضمين

. سومين كالبدشکافی ها و چاره پردازی ها به طيف احزاب رفرميسم چپ و كمونيسم 3

خلقی تعلق دارد. این ها هر چند شعارگونه و مکتبی به هر حال ریشه تمامی معضالت 

شوند می بينند، اما به محض اینکه وارد حوزه راه حل هایم را در وجود سرمایه داری

كنند همه چيز هست، اال یك چيز، هيچ و مطلقا هيچ نشانی می آنچه پيشنهاد و پراتيك

از چگونگی تدارك توده های كارگر دنيا برای مبارزه واقعی با سرمایه داری، مقابله عملی 

سرمایه و تاختن به سوی سرنگونی و كارساز طبقاتی با تعرضات مستمر و روزافزون 

سرمایه داری در هيچ فکر و سياست و پراتيك آن ها مشاهده نمی گردد. صدر و ذیل 

نوشته ها، فراخوان ها و راهبردهایشان این است كه باید حزب ساخت. به حزب آویخت. 

! موجودیت سرمایه داری پایان داد! غائلهقدرت سياسی را تسخير كرد و از این طریق به 

و دنيا را آبادان ساخت!! الفاظ و فرمولبندی هائی كه بيش از صد سال است شب و روز 

 كنند.می آن را تکرار

. در مورد تحليل ها و نسخه نویسی های هر دو رویکرد رسمی ارتجاع بورژوازی نياز 4

به توضيح نيست. یك نکته گفتنی است. اینکه گروه اول به همان دليل كه درنده ترین، 

ستيزترین و آدم خوارترین بخش بورژوازی است، همه گفته هایش به صورت بسيار بشر

سره و صریح، بيان اسرار سرمایه و حرف واقعی دل نظام سرمایه داری است. اینها عریان 

كنند كه بقای سرمایه داری در گرو حمام خون سراسری و بين می و بدون پرده اعالم

. سرمایه داری باید بماند و توده های كارگر باید المللی معيشت طبقه كارگر دنيا است

قربانی گردند. رویکرد دوم بر خالف شركای طبقاتی نخست خود مظهر تمامی 
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عوامفریبی ها، دروغ بافی ها و خرافه پردازی هاست. همه تالش احزاب و محافل این 

يه طيف آن است كه روی ریشه های واقعی فقر و فالكت و گرسنگی و ستم زدگی و س

روزی ميلياردها كارگر پرده اندازند. با تقالی سبعانه بسيار وقيح و سفاهت آميز سرمایه 

رانند از قبيل ایجاد اشتغال می داری را تبرئه كنند و انسانی جلوه دهند. نکاتی كه بر زبان

و كاهش بيکاری با تأمين رشد اقتصادی بيشتر!! حفظ رفاه همگانی از طریق پيش ریز 

رمایه!! یا سخن از كمبود توسعه اقتصادی به عنوان شالوده فقر و گرسنگی افزون تر س

مستولی در دنيا و نظائر این ها نه فقط هيچ نشانی از عقل سليم انسانی به همراه ندارد 

 كه كاماًل بالعکس جهالت تاریخی قهری و گریزناپذیر ارتجاع بورژوازی را به نمایش

دیری است كه به صورت تاریخی و بازگشت ناپذیر  گذارد. شيوه توليد سرمایه داریمی

ظرفيت ایجاد اشتغال یا تحمل هزینه های درمان، پرداخت غرامت ایام بيکاری و بيماری 

و حداقل امکانات رفاهی توده های كارگر را حتی در همان شعاع بسيار محدود از دست 

اندازه كافی داده است. رفرميسم راست درون جنبش كارگری در همان حال كه به 

مجری سياست ها و اهداف طيف درنده نخست است، به طور معمول رابطه بسيار 

تنگاتنگی با رویکرد دوم دارد. كل جعليات، وارونه بافی ها و گمراهه پردازی های 

نمایندگان فکری این بخش بورژوازی توسط اتحادیه ها، سندیکاسازان و فعالين نهادهای 

 وسيع سراسری به درون جنبش كارگری بين المللی تزریق این طيف رفرميسم در ابعاد

 شود.می

سومين راه پيش روی كارگران دنيا بی راهه تاریك بدفرجامی است كه طيف احزاب 

كنند. نتایج پيمودن می رفرميسم چپ و بقایای رنگارنگ كمونيسم خلقی تبليغ و القاء

ی اكتبر رفت، در جهنم گند و این گمراهه را باید در آنچه بر سر انقالب عظيم كارگر

خون چين و ویتنام امروزی، در فرجام كار همه انقالبات شکست خورده طبقه كارگر 

جهانی در طول قرن بيستم، در سرنوشت حزب سازی ها و آویختن به احزاب مدعی 

كمونيسم و نمایندگی پرولتاریا جستجو نمود. چيزی كه به اندازه كافی در باره اش بحث 
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و نيازمند بازگوئی نيست. بازماندگان این رویکرد البته در سمفونی های شده است 

كنند كه اردوگاهی، پروچينی یا ابوابجمعی كمونيسم بورژوائی نيستند می جوراجور ادعا

اما این سخن آنها مصداق بارز شتری است كه در شعر معروف سعدی داعيه شستشوی 

ل كوهی از گل و الی بر زانویش خویش در گرمابه داغ كوی داشت و در همان حا

 كرد.می سنگينی

به سراغ راه واقعی فرار از وضعيت موجود و خروج از شب دیجور استيالی سرمایه داری 

برویم. بورژوازی جنگ سراسری خود عليه طبقه ما را در ابعادی بسيار بی سابقه و عميقًا 

ی حيات اجتماعی سرنوشت ساز به صورت سراسری و همه جا گستر در همه قلمروها

طوفانی ساخته است. سرمایه داران و دولت هایشان به طور قطع و بدون هيچ اگر و اما 

هر روز بيش از روز پيش تنور این جنگ را مشتعل خواهند ساخت. جنگ ها قوانين 

خاص خود را دارند. گوش جنگ افروزان بدهکار شنيدن آه و زاری و الحاح انسان های 

مقابل زرادخانه های عظيم قدرت اقتصادی، سياسی، دولتی، آماج جنگ نيست. در 

فرهنگی، مدنی، حقوقی، مهندسی افکار و سایر اشکال قدرت سرمایه با اسب های چوبی 

كودكانه و شمشيرهای پالستيکی قفسه های اسباب بازی ها نمی توان جنگيد. حزب 

ولتی یا سازی ها و اقتدا به نخبگان صفه نشين حزبی مترصد تسخير قدرت د

سندیکاسازی و قالب كردن گورستان های سندیکائی به ماشين حزبی تا آنجا ورشکسته 

و رسوا و تهوع آور گردیده است كه فقط كوردالن سوداگر این دكه ها قادر به احساس 

بوی تعفن آن نيستند. باید راه واقعی پيکار طبقاتی را در پيش گرفت. باید مشعل كارزار 

اری را همه جا افروخت و پرفروغ ساخت. مفصلبندی اشکال تو در واقعی ضد سرمایه د

توان می توی قدرت سرمایه را تنها با قدرت سازمان یافته آگاه شورائی ضد كار مزدی

به چالش كشيد و از پای در آورد. هيچ راه دیگری نيست. باید در هر كجا كه هستيم به 

هيم، متشکل شویم و تشکل صورت شورائی و ضد سرمایه داری دست به دست هم د

های  اپوزیسيونشورائی سرمایه ستيز خود را سراسری كنيم. تمامی احزاب، محافل و 
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چپ نمای بورژوازی از جمله طيف احزاب لنينی صد سال تمام است كه روزنه رؤیت 

امکان پذیری این شکل كارزار را در پيش چشم ما ساروج كرده اند. شالوده كار خود را 

يت و توان توده های طبقه ما برای مبارزه آگاه سازمان یافته عليه نظام بر نفی ظرف

سرمایه داری قرار داده اند. از زمين و آسمان به ما القاء كرده اند كه در هستی اجتماعی 

خود مشتی تردیونيونيست، رفرميست، صنفی كار و سرمایه ساالریم!! شگفتا! ما طبقه 

ماركس تمامی دار و ندار كمونيسم لغو كار مزدی را  ای كه ماتریاليسم پراتيك انقالبی

كاوید در فتواها و كشفيات این می در ژرفنای هستی اجتماعی و طبقاتی توده هایمان

شأن منجی مکتب مدار حزب نشين، در زیر نام جعلی همان ماركس،  زعيمان عالی

مبارزه طبقاتی  خالیق بی نصيب از شعور ضد سرمایه داری و توده فاقد توان سازماندهی

آگاه خود قلمداد گردیدیم!! اما حرف های اینان از بيخ و بن خطاست. آن ها خود سرمایه 

گویند حرف دل سرمایه است. ما از تمامی ظرفيت می ساالران واقعی هستند و آنچه

 الزم برای تدارك كارزار سراسری آگاه و شورائی توده های طبقه خویش عليه اساس 

داریم. كل معضل ما این است كه این توان را به كار نمی گيریم. خودمان كار مزدی برخور

كنيم. می نيز همصدا با احزاب و نخبگان و سواركاران ماهر حزبی این قدرت را انکار

گيریم و دست به كار به صف كردن، متشکل نمودن، پروردن، می وجودش را نادیده

م. ما ساليان طوالنی است كه از این عروج آگاهانه و به طغيان كشاندن آن نمی گردی

كار دریغ كرده ایم. بنا بود كه ما شروع كنندگان آهنين عزم جنگ آخر تاریخ برای 

امحاء هر شکل استثمار و وجود طبقات و دولت و جامعه طبقاتی باشيم. این كار را 

ه نکردیم اما دیری است كه سرمایه داری جنگ آخرین خود را عليه هستی ما آغاز كرد

است. ما دیگر نمی توانيم نجنگيم. ترجمه زمينی نجنگيدن تسليم بی هيچ قيد و شرط 

در مقابل مرگ محتوم نسخه پيچی شده سرمایه داری است. باید مشعل مبارزه طبقاتی 

را هر چه نيرومند شعله ور كنيم. در هر كجا كه هستيم دست به دست هم دهيم. ما 

وجب به وجب جامعه حاضر را بستر باز برپائی  همه جا هستيم و در همين راستا همه
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شوراها سازیم. شوراها را كانون آموزش و آگاهی و ارتقاء شعور و شناخت ماركسی و 

همه این ها را سالح آناتومی عينيت حی و حاضر سرمایه داری كنيم. شوراها را به هم 

بردگی مزدی  پيوند زنيم و ساختار سراسری آن ها را آوردگاه طوفانی جنگ ضد نظام

گردانيم. زن، مرد، بزرگ و كوچك در كارخانه، مزرعه، فروشگاه، خيابان و بيابان، دانشگاه 

و مترو، محله های مسکونی و شبکه های اجتماعی و كل مراكز كار توليد و زندگی 

 سمفونی تشکل شورائی ضد كار مزدی ساز كنيم. ما هيچ راه دیگری نداریم.
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يز كارگری جنبش آگاه ضد سرمايه داری وجود بدون شوراهای سرمايه ست

2013اكتبر                                       ندارد  

 

هر دو طيف رفرميست های راست و چپ در نقد جنبش لغو كار مزدی و در اعتراض به 

دارند كه می راهبرد سازمانيابی شورائی توده های كارگر به طور همصدا و همگن اظهار

بر هستی واقعی طبقه كارگر انطباق ندارد!! ماحصل استدالل مشترك آنها این راهبرد 

این است كه بخش های مختلف توده های كارگر به لحاظ سطح آگاهی، جهتگيری 

اجتماعی و آمادگی بالفعل برای كارزار طبقاتی در وضعيتی بسيار ناهمگون و متفاوت 

ستی مبارزه كنند، افرادی در مدار خواهند سندیکائی و سندیکاليمی قرار دارند. عده ای

چرخند. جریاناتی آماده تحزب كمونيستی هستند، می باالی آگاهی و دانش سياسی

خيلی ها به تشکلهای صنفی باور دارند. از این كه بگذریم طبقه كارگر حتی جدا از 

سطوح متمایز آگاهی افراد و بخش هایش، در درون خود شاهد وجود رویکردهای 

کاليستی، سوسيال دموكراتيك، آناركوسندیکاليستی، آنارشيستی، مختلف سندی

 كمونيستی و نوع اینهاست.

هر دو جبهه رفرميستی اعم از سندیکاليست های راست و امت وفادار كمونيسم خلقی 

كنند كه باید در همه این می كشند و با تأكيد بر آنها ادعامی لنينی این حرفها را پيش

مراه شد. همه اشکال سازمانيابی آن ها را مورد حمایت و جانبداری قلمروها با كارگران ه

قرار داد!! بر درستی و حقانيت هر نوع تشکل كارگری صحه نهاد و در این ميان فقط 

یك اصل را نباید از یاد برد. اینکه هر جنب و جوش كارگران برای سازمانيابی شورائی 

ی چالش آن از هيچ تالش و فریبکاری ضد سرمایه داری باید قویاً محکوم گردد و برا

دریغ نشود. بخش اول گفته های هر دو جماعت توضيح واضحات است. هر چند كه آن 

پندارند!! كارگران می ها خود، تکرار طوطی وار همين بدیهيات را كشف سترگ راز خلقت

نماها، كنند. افکار، باورها، سياست ها، راهبردها، دورمی در جامعه سرمایه داری زندگی
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نگاهها و راه حل جوئی های بخش های مختلف طبقه بورژوازی نيز از بند بند جامعه 

حاضر بر سر و كول آنها آوار است. بورژوازی آنچه را كه تبخير نيازهای چرخه ارزش 

سازد و همين ها را نيز از می افزائی سرمایه است مالط و مصالح ساختمان مغز خود

كند. وجود می به فکر و ذهن توده های كارگر تزریقهمه مجاری مختلف اجتماعی 

گيرد می رویکردها، افکار و تمایالت سياسی مختلف درون طبقه كارگر از همين جا مایه

آورند. جمعيتی می و زیر فشار همين تأثيرپذیری هاست كه عده ای به سندیکاليسم روی

يسم و آناركوسندیکاليسم آویزند. جماعتی راه آنارشمی به حزب نخبگان باالی سر خود

 سازند.می گيرند و خيلی ها خود را اسير برهوت ها و گمراه های دیگرمی را در پيش

 بنمایه دیدگاه رفرميسم اعم از راست یا چپ این است كه همه آنچه در این گذر انجام

گيرد، مقبول، عقالنی و قابل دفاع است. فراموش نکنيم كه بورژوازی حتی در منتهی می

افرازد، به هر حال می «كمونيسم» ، حتی آنجا كه بيرق «چپ روی هایش » ليه مدار ا

اسير یك بالهت سترگ تاریخی است. بالهتی كه تار و پودش را غبار متراكم فرارسته 

های سرمایه، شمع آجينی به موقعيت متناظر با شکلی از مالکيت سرمایه، مکانی در 

سازد. چپ می ساختار قدرت سياسی این نظام سازمان كار سرمایه داری و نقشی در

ترین رویکردهای كمونيست نمای بورژوازی زیر فشار این بالهت قادر به درك تناقضات 

مضحك فرمولبندیهای نظری خود نمی شوند. به طور مثال از ميان دو طيف رفرميسم 

 حداقل رفرميست های چپ یا مقلدین كمونيسم خلقی لنينی و غيرماركسی به گاه

گویند و برایشان مهم نيست كه می ردیف كردن حرفهای باال تعمق نمی كنند كه چه

زنند كه: می باشد. آنها عمالً و به طور واقعی فریادمی معنای زمينی گفته هایشان چه

بورژوازی كامالً محق است كه شعور، رویکرد اجتماعی، راهبرد سياسی، راه حل اعتراضی، 

كارگران را معماری نماید. كارگران باید فاجعه استيالی فکر،  دورنمای پيکار و همه چيز

راهبرد، ایدئولوژی، نسخه نویسی و سياست پردازی بورژوازی بر هستی اجتماعی و روند 

مبارزه طبقاتی خویش را سپاسگزار باشند و موی به موی لباس واقعيت پوشانند!! حرف 
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ندسی افکار توده های این طبقه طبقه كارگر باید مه« كمونيسم»آن ها این است كه 

» توسط سرمایه را از صميم دل ارج نهد!! و این ارجگذاری را معيار و مالك سنجش 

بودن خود سازد!! رفرميست ها از هر دو طيف، خواه ميليتانت چپ نمای « كمونيست

» لنينی و خواه راست سندیکاليستی به این حد بسنده نمی كنند. هر دو طيف و اولی 

كشد كه هر گونه دعوت توده های كارگر می از زمين و آسمان نعره« ك تر از پاپكاتولي

به سازمانيابی شورائی ضد كار مزدی شوریدن عليه واقعيت موجود جنبش كارگری و به 

بيان زمينی تر، شوریدن عليه مالك ها و موازین باالست و الجرم كاری نادرست و جرم 

ران از راهبرد ها و راه حل آفرینی های بورژوازی است!! آشوب زدن به اصل تبعيت كارگ

است و به همين دليل كفر و مذموم است!! بی حرمتی به اعتبار سندیکاليسم و 

سندیکاسازی یا حلق آویزی توده كارگر به حزب نخبگان باالی سر خویش است و بر 

دسی باشد!! تجاوز آشکار به حریم مقدس مهنمی همين اساس شایسته سرزنش و تقبيح

افکار كارگران توسط بورژوازی است و این كار باید محکوم شود!! قائل شدن ظرفيت 

سازمانيابی شورائی ضد سرمایه داری برای توده های كارگر است و این فقط اتوپياست!! 

پندارند و بدون اینکه بفهمند همين پندارها می رفرميست های چپ به طور واقعی چنين

دانند و به چند فعال كارگری ویترین نشين می ودن خودرا هست و نيست كمونيست ب

دهند. هر دو طيف رفرميسم به همين دليل و از می احزاب یا فرقه های خود تحویل

بينند. فعالين رویکرد اخير می همين منظر رویکرد لغو كار مزدی را دشمن جدی خود

اما به هر حال مطالبی  از جمله نویسنده این سطور، تا امروز، در این گذر اگر نه كافی

نگاشته است. مباحثی كه طرح آنها تا سرمایه داری هست تداوم خواهد داشت. به این 

دليل روشن كه جزء الیتجزائی از پروسه پيکار روز طبقه كارگر است. گفتگوئی است كه 

 برای كارگران به حدیث خورد و خوراك و نفس كشيدن و سایر كاركردهای حياتی

ل هميشه حاضر جنبش ضد سرمایه داری توده های كارگرند و باید مدام ماند، مسائمی

با رجوع به رویدادهای روز جنبش كارگری و به عنوان نياز پيشبرد پراتيك سرمایه ستيز 
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این جنبش تکرار، تکميل و بازپردازی گردند. با این مقدمه به سراغ شوراها و سازمانيابی 

 روم.می شورائی جنبش كارگری

كارگران برای افزایش دستمزد، بهبود شرائط كار، رفاه همگانی، آزادی های  مبارزه

تواند با افق می سياسی، حقوق اجتماعی و در یك كالم زندگی بهتر مبارزه ای است كه

های عميقاً متضاد صورت گيرد. جنبش كارگری درگير این ميادین ممکن است جنبشی 

و ممکن است بالعکس جنبشی كاماًل منحل  آگاه با دورنمای رهائی واقعی انسان باشد

در تار و پود نظم سرمایه و خواسته یا ناخواسته، اما در هر دو حال قطعاً، در راستای 

استحکام بندهای بردگی مزدی خود و ماندگار ساختن سرمایه داری باشد. تاریخ سالهای 

هانی، تاریخ آخر قرن نوزدهم، سراسر قرن بيستم و تا همين امروزِ جنبش كارگری ج

پيمودن راه دوم و انفصال از مسير اول است. برای درك درست مسأله، چاره ای نيست 

كند، واكنش قهری كارگر می سوای اینکه به بازشناسی ماركسی آنچه سرمایه با كارگر

در مقابل سرمایه داری و مؤلفه های واقعی ریل مبارزه طبقاتی پرولتاریا در این نظام 

 بپردازیم.

شود. كارگر یك سوی این رابطه می ا از دل رابطه خرید و فروش نيروی كار آغازماجر

است. او فروشنده است و برای آنکه مجری این نقش گردد باید از پيش دو صفت ویژه 

را احراز كند. اول اینکه دارنده كاالئی به نام نيروی كار باشد و دوم اینکه هيچ كاال یا 

یك كاال در پرونده هستی او یافت نگردد. او با داشتن  هيچ مایملك دیگری سوای همين

این صفات ویژه، ارزش مصرف كاالی خود را به طور تام و تمام در اختيار سرمایه دار 

دارد. شرط حصول می دهد و در قبال این كار ارزش مبادله ای كاالیش را دریافتمی قرار

روی كار، نطفه واقعی هستی، دومی واگذاری كامل اولی است. رابطه خرید و فروش ني

زیربنای مادی و روح شناور جامعه و جهان سرمایه داری است. معنای صریح این سخن 

آن است كه سرمایه داری در چرخه حيات خود و در كل هستی اقتصادی، سياسی، 

مدنی، فرهنگی، حقوقی و همه دار و ندار اجتماعی اش، كارگر را با شاخص ماهوی 
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 سانهای فاقد هر چيز، سوای كاالی نيروی كار به طور مستمر بازتوليدانسان یا طبقه ان

كند. ترجمه زمينی دقيق تری هم برای این واقعيت وجود دارد. این كه سرمایه داری می

مادام كه هست، در كليه شئون هستی اش و در همه عرصه های حيات اقتصادی و 

كوبد می تحد سرمایه ستيز خوداجتماعی بر طبل انفصال كامل كارگر از قدرت جمعی م

نماید، این روندی است كه استحکام، تعميق و می و این انفصال را مستمرا! بازآفرینی

قوام آن جزء الیتجزای پروسه توليد سود و بازپردازی مداوم شيوه توليد سرمایه داری 

آن را پذیرد، موضوعی است كه باید می است. این كار، چگونه و در كدام فرایند انجام

 كاوید.

وقتی كه كارگر ارزش مصرف نيروی كارش را به مثابه یك كاال در اختيار سرمایه دار 

 دهد، با این اقدام، عمالً از كل پروسه ای كه این تنها كاالی مایملك وی مصرفمی قرار

شود. سرمایه در همين می گردد، یعنی از كار خودش، یکسره و به طور كامل جدامی

ن نقطه زایش خود به مثابه یك شيوه توليد، یك رابطه اجتماعی و عنصر جا یا از هما

خصلت نمای مناسبات سرمایه داری، شالوده وجودش را بر مسلوب االختيار نمودن و 

سقوط جامع االطراف كارگر از هر نوع قدرت یا اعمال قدرت خارج از مدار نظم و مصالح 

ست كه سرمایه آن را به طور همه سویه، سازد. این نقشی امی این شيوه توليد استوار

هم در پروسه توليد ارزش های مادی و اقتصادی و هم در فرایند توليد افکار، ایده ها، 

 باورها و فراساختارهای حقوقی و مدنی بسان حلقه های پيوسته یك زنجير آهنين دنبال

تی خود، كارگر نماید. مقدم بر هر چيز در پویه توليد اضافه ارزش و خودگستری سرشمی

كشد و به ورطه انحالل می دهد، به بندمی را تا سطح عناصر غيرارگانيك توليد تنزل

كند. فرق می غلطاند. او به سطح سایر ابزار و مصالح مایحتاج پروسه توليد سقوطمی فرو

 وی با سایر اجزاء سرمایه و به طور مشخص مواد تشکيل دهنده سرمایه ثابت فقط این

ه دومی ها صرفاً ارزش موجود یا حتی بخشی از این ارزش را به كاالهای گردد كمی

سازند اما او چند برابر، چندین برابر و گاه چند هزار برابر می حاصل پروسه كار منتقل
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كند. روند كار سرمایه داری اساساً می بهای نيروی كارش اضافه ارزش تسليم سرمایه

یه و زائل نمودن همه وجوه افتراق او با سایر روند اضمحالل موجودیت كارگر در سرما

 ابزار توليد است.

 این كامالً درست است كه صنعت بزرگ صدها یا هزاران كارگر را در زیر یك سقف جمع

گردد كه زیر همين سقف واحد، هر كدام كارگران می كند، اما به طور معمول فراموشمی

ایه به مثابه حلقه های پيوسته زنجيره سلول انفرادی خود را دارند. سلول هائی كه سرم

دارد و هستی جمعی توده های كارگر را قطعه قطعه در می طوالنی توليد سود بر پای

سازد. اما سرمایه این بليه را فقط در پروسه می درون آن ها از هم دور و با هم بيگانه

رگر نمی آورد، توليد یا در كل چرخه بازتوليد و سامان پذیری خود بر سر توده های كا

عين همين و در واقع بسيار بدتر و فاجعه بارتر از آن را در فرایند توسعه سياسی و 

اجتماعی و از طریق فراساختارهای مدنی و فرهنگی و حقوقی و قانونی و كل هستی 

 دهد و بر سر توده فروشنده نيروی كار آوارمی تاریخی خود به مثابه یك جامعه انجام

 كند.می

رگر در نظام سرمایه داری فقط استثمار نمی شود، فقط عظيم ترین بخش كار طبقه كا

وی به اضافه ارزش و سرمایه بدل نمی گردد، فقط توسط ماشين قهر نظامی و پليسی 

بورژوازی سركوب نمی شود، فقط از كار خویش جدا نمی گردد، فقط سبعيت و توحش 

ی اینها با نظام و طبقه ای رو به رو نظام بردگی مزدی را تحمل نمی كند. او سوای تمام

است كه مصالح، انتظارات، اهداف و دورنماهای خود را یگانه شکل متعالی آرزوها، افق 

بيند و با همه قوا برای القاء این می ها، خواسته ها و رؤیاهای دور و نزدیك كارگر نيز

ایه شعور توده های باژگونگی سياه شریرانه به ذهن آحاد كارگران و تبدیل آن به خميرم

ارزش افرائی  نماید. یك چيز بسيار روشن است. هر چه كه نياز هستی،می كارگر تالش

و خودگستری سرمایه است دقيقاً همان چيز تير خالص زندگی و حقوق و آزادی و 

خواسته ها و انتظارات توده های كارگر است. معنای این كالم به صورت بسيار روشن 
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داری طبقه كارگر را به چنان ورطه ای از فروماندگی و استيصال  این است كه سرمایه

راند كه او مجبور شود، تمامی ساز و كارهای قتل عام هستی معيشتی، رفاهی، می فرو

حقوق اجتماعی و آزادی های سياسی خود را نوشداروی حيات و نسخه رهائی خویش 

ی و فئودالی را با مهلك ترین، تلقی كند. سرمایه داری اهرم زور به شيوه های برده دار

سازد. اشکال پيشين را می مسموم ترین و هستی سوزترین شکل زور و قهر جایگزین

گذارد اما آنچه خود به مثابه می مطلقاً از ميان بر نمی دارد، در وسيع ترین سطح باقی

كند انحالل هستی می شيوه توليد جدید و متمایز با شکل های توليدی پيشين خلق

رگر در مقتضيات و شروط بازتوليد سرمایه است. در اینجا ظاهر ماجرا این است كه كا

سپارد اما كارائی قانون برای رابطه توليد اضافه ارزش می «قانون»شالق جای خود را به 

غيرالنهایه فرساینده  الیدر قياس با نقش شالق برای برده داری و فئوداليسم به صورت 

كشد و همراه با دردش می ه، سرو یا رعيت در زیر شالق دردتر و افزون تر است. برد

پيچد. قانونيت و مدنيت می كينه و نفرت سرشاری نسبت به مظالم ارباب در وجودش

سرمایه با كارگر چنين نمی كند. به صورت شالق بر پيکر او فرود نمی آید، در دستهای 

محض احساس نياز، همين  شکنجه گر نمی چرخد. باز هم فراموش نکنيم كه سرمایه به

قانون را نه فقط شالق، شوك الکتریکی احتراق عضالت و اعصاب یا سایر آالت شکنجه 

و كشتار، بلکه در یك چشم به هم زدن، جنگ های امپریاليستی اول و دوم، طوفان قهر 

سازد. سخن بر سر می نابودی بشر در عراق و افغانستان و بالکان یا هر نقطه دیگر دنيا

ميزان امتناع بورژوازی از بشرستيزی در هيچ حوزه ای نيست. گفتگو بر سر چيزی  هيچ

گردد. قانون سرمایه لباس می است كه زیر نام قانون و جامعه مدنی و نوع این ها جنجال

پوشد، شمشير مصالح كل می كند، طيلسان و زره و خود فراطبقاتیمی منفعت عام تن

ن پوشش ها و توسط این سالح هاست كه موج تهاجم گيرد و زیر ایمی جامعه در دست

كند. سرمایه در تشخص قانونی و می خود را عليه فکر، ذهن، شعور و هستی كارگر آغاز

پوشاند. به فروشنده می مدنی و حقوقی خود، جامعه سرمایه داری را لباس باژگونگی
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ار شهروندان دیگر كند كه برده مزدی نيست! بلکه شهروندی در كنمی نيروی كار القاء

نماید كه اساساً طبقه ای می از جمله صاحبان سرمایه است! به طبقه كارگر نيز تفهيم

وجود ندارد! جامعه حاضر متشکل از طبقات نيست! و چيزی به نام تضاد یا جنگ 

باشد! استثمار كارگر در محکمه حقوقی و مدنی سرمایه به می طبقاتی فاقد موضوعيت

گردد. رابطه خرید و فروش نيروی كار یك مبادله برابر ميان فروشنده یم طور كامل انکار

فروشد و دیگری بهای این كاال را می شود كه اولی كاالی خود رامی و خریدار تلقی

پردازد!! توليد سرمایه داری كارزار باژگونه سازی خود را از همين جا می مطابق نرخ روز

به همه حوزه های حيات اجتماعی انسان در این  كند ومی از نقطه زایش سرمایه آغاز

دهد. با تحریف و القاء باژگونه رابطه ای كه سنگ بنای جامعه موجود می نظام تسری

كشد. استثمارشونده و استثمارگر را می است، بر روی پروسه توليد اضافه ارزش خط

زول از دخالت كند!! برده مزدی جدا شده از كار خود و معمی متساوی الحقوق قلمداد

در حاصل كار خویش را با عامالن سفاك این جداسازی و تصاحب كنندگان متجاوز 

شمارد!! بشریت ساقط شده می محصول این جدا كردن، صاحبان حقوق اجتماعی برابر

از هر نوع دخالتگری در تعيين سرنوشت كار و زندگی خود را با حاكمان بانی این ساقط 

خواند!! كاركرد اجتماعی جنایت آميز و می ز و هم حقوقكردن ها، انسانهای همطرا

بربرمنشانه طبقه حاكم استثمارگر را حقوق ناب انسانی، ناموس خلقت، قانون ذاتی 

كند. نظم اجتماعی و سياسی هزارالی آفریده می طبيعت و بنياد واقعی مدنيت اعالم

نماید. می مدنی تصویر قانون ارزش و فرایند توليد اضافه ارزش را دموكراسی و جامعه

سرمایه با همه این ساز و كارها و با كل تنيده های فکری، سياسی، تمدن زائی، فرهنگی، 

گردد. جنگ می اخالقی، حقوقی و اعتقادی خود وارد ميدان جنگ عليه طبقه كارگر

سرمایه با توده های كارگر جنگی به وسعت كل جامعه، در همه سلول ها و زوایای 

اعی و در همه تار و پودهای موجودیت نظام سرمایه داری است. سرمایه با زندگی اجتم

سالح قانون، مدنيت، دموكراسی، اخالق، مذهب، سياست، ایدئولوژی، فرهنگ، سنن، 
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ارزش های اجتماعی، علم و هر چه كه توان آفرینش یا بازسازی و پرورش آن را دارد 

سالح ها را به شيوه های مختلف و با  جنگد و هر كدام اینمی عليه توده بردگان مزدی

گيرد. با می كاربردهای گوناگون در حوزه های مختلف این كارزار بشرستيزانه به كار

سازد كه اساس استثمارشونده می همه این ساز و كارها و سالحها، كارگران را مجبور

ببرند،  بودن خویش را فراموش كنند، انفصال خود از كار و محصول كارشان را از یاد

وجود طبقات را باور ننمایند، جنگ قهری ميان خویش و نظام سرمایه داری را ساخته 

و پرداخته مشتی بداندیش پندارند. افکار طبقه حاكم را چراغ راهنمای زندگی خود 

دانند، نظم سياسی سرمایه را ميثاق واقعی امنيت و ضامن آرامش و آسایش خود تلقی 

ا منشور حقوق انسانی خود و مدنيت منبعث از رابطه خرید كنند. قانون بردگی مزدی ر

 و فروش نيروی كار را حریم اعتبار و عزت و شرافت انسانی خود اندیشند.

رفرميست های چپ و راست در هيأت های متفاوت و آویزان به نحله های فکری و 

، سياسی مختلف از سوسيال دموكرات و سندیکاليست گرفته تا لنينيست، مائوئيست

تروتسکيست، ماركسيست های غربی تا هر رویکرد مکتب مدار دیگر، اگر هم نه در كالم 

اما یقيناً در عمل و در بطن پراتيك سياسی و اجتماعی خود واقعيت باال را به طور كامل 

گردند. آنها علی العموم و البته هر كدام با فرمولبندی و آرایش نظری خاص می منکر

كه قانون گرائی طبقه سرمایه دار واكنش این طبقه در مقابل  كنندمی خویش استدالل

فشار جنبش كارگری است و از این لحاظ باید غنيمتی و فرصتی برای توده كارگر به 

حساب آید. بخش اول این استدالل غلط نيست اما بخش دوم آن رفرميسم محض است. 

ار مبارزات كارگران جای شکی نيست كه سرمایه در تقابل با طبقه كارگر و برای مه

است كه بساط مدنيت، قانون پردازی، ایجاد دولت یا خلق نهادهای حقوقی و نظم 

كند. اما مادام كه جنبش كارگری ميداندار مصمم، آگاه و سرمایه ستيز می سياسی پهن

این جدال نيست، مادام كه این جنبش با رویکرد ضد كار مزدی دست به كار كارزار 

ه بورژوازی به دليل موقعيت مسلط خود و به دليل استيالی جامع طبقاتی نيست، طبق
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االطراف بر فضای مبارزه جاری، كل حاصل سازش ها، مماشات جوئی ها، قرارها و 

سازد. همه آنچه امروز در می قراردادها را ساز و كار حراست از شيرازه هستی خود

آید می زی به چشمكشورهای غربی، در حوزه كشمکش ميان طبقه كارگر و بورژوا

باشند. عقب نشينی بورژوازی در مقابل رفرميسم كارگری می شواهد زنده همين فرایند

و نه جنبش ضد سرمایه داری طبقه كارگر، نهایتًا به قبول چيزی به نام حق اعتصاب 

كارگران از سوی سرمایه داران و دولت آن ها منتهی شده است. جنبش كارگری این را 

فقط اسم رمزی برای سد « حق اعتصاب» داند، اما می دهای مهم خودیکی از دستاور

آهنينی است كه سرمایه بر سر راه اعتصابات ضد سرمایه داری توده های كارگر بر پای 

كرده است. حق اعتصاب یعنی تمکين كارگر به استمرار بردگی مزدی و گدائی امکان 

ه نقطه شروع و ختم تمامی چون و چرا برای ادامه حيات در داربست مناسباتی ك

كند. مؤلفه مهم و اساسی حاكم بر داشتن می رخدادها و نوساناتش را سرمایه تعيين

حق اعتصاب انصراف قطعی كارگر از كاربرد آن به مثابه یك سالح سوسياليستی و ضد 

پذیرد تا هر جنب و جوش طبقه كارگر می را« حق» كار مزدی است. بورژوازی این 

اعالم كند و قرارداد « ناحق» ان كشيدن قدرت پيکار سرمایه ستيز خود را برای به ميد

 بودن را به امضاء جنبش كارگری برساند.« ناحق » این 

در نظام سرمایه داری است. عهدنامه ای « قانون كار» مورد دیگر پدیده ای زیر عنوان 

نامه انسانی مبتنی كه زنجير بردگی مزدی قفل بر دست و پای طبقه كارگر را لباس توافق

پوشاند. می بر آزادی و اختيار این طبقه و حقوق برابر استثمارشوندگان با استثمار گران

استثمار كارگر توسط سرمایه، سقوط بی انتهای وی از هر گونه حق و حقوق واقعی 

انسانی به نفع بورژوازی و پای بندی و انقياد كامل او به تمامی شروط ارزش افزائی، 

گرداند. می و بقای سرمایه داری را چهارچوب هستی اجتماعی طبقه كارگر حاكميت

یا هر نهاد، منشور و « انتخابات آزاد» عين همين حکم در مورد حق تشکل، تحزب و 

كند. برپائی سندیکا و اتحادیه بر حسب ظاهر نوعی می قرارداد اجتماعی دیگر صدق
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شود اما واقعيت به تمام و كمال می پسگرد بورژوازی در مقابل جنبش كارگری قلمداد

چيز دیگری است. طبقه سرمایه دار و دولتش با این عقب نشينی و قبول این شکل 

سازمانيابی كارگران كل مبارزه طبقاتی و هر جست و خيز سوسياليستی و ضد كار 

سپارد. كارگر جواز می سازد و به دست نابودیمی مزدی توده های كارگر را طعمه حریق

شکل شدن در چهارچوب بردگی مزدی و حق چانه زنی برای چگونه زیستن در مت

كند و همزمان بر جهتگيری آگاهانه خویش برای سازمان می سيطره این نظام را كسب

، تحزب سياسی «رأی آزاد» زند. حق می دادن قدرت پيکار طبقاتی خویش چهارتکبير

ود یا تمامی آنچه كه قانونيت و و تأثيرگذاری پارلمانتاریستی بر سرنوشت زندگی خ

كنند. همه ابزار می شود همگی همين وظيفه ها را ایفاءمی مدنيت سرمایه داری ناميده

مسخ و كفن و دفن قدرت ضد سرمایه داری طبقه كارگر در گورستان نظم بردگی مزدی 

های  و شروط ارزش افزائی سرمایه اند. غالب این قراردادها، ساختارها و نهادها، جلوه

واكنش قهری سرمایه در مقابل جدال و خواست و اعتراض توده های كارگرند اما همگی 

باشند. بر می زنجير آهنين اسارت جنبش كارگری در جهنم گند و خون سرمایه داری

و مدنيت جامعه حاضر، « قوانين» و « حقوق» همين اساس طرح این ادعا كه 

م باید پاس داشته شود و مورد دفاع قرار دستاوردهای مبارزات كارگران است و الجر

گيرد، در همان حال كه نيمی از حقيقت را در خود دارد، با استتار نيم دیگرش، بزرگترین 

دهد. می شود و تاریك ترین گمراهه ها را پيش روی طبقه كارگر قرارمی دروغ تاریخ

رژوازی از این حد كارگران برای بو« حاصل مبارزات»نقش این به اصطالح دستاوردها یا 

رود. در پرتو همين قوانين، نظم، مدنيت و ساختارهای حقوقی است كه می نيز فراتر

سالح قهر بورژوازی عليه توده های كارگر در سطحی نسبتاً چشمگير جای خود را به 

 قهر نهادین جاری و ساری سرمایه در شریان فکر و زندگی و حتی پروسه پيکار كارگران

هر كجا كه چنين شود و به ميزانی كه چنين گردد، دیگر سرمایه دار یا سپارد. در می

بندد، می پليس و ژاندارم سرمایه داری نيست كه موج خشم توده كارگر را به شالق
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مدنيت و قانونيت و نظم و حقوق سرمایه بسيار كارسازتر و سهمگين تر و ميخکوب 

زه و چاره پردازی طبقه وی را بر دار كننده تر از هر شالق، جریان فکر و اعتراض و مبار

 كند.می منفعت و مصالح سرمایه داری شمع آجين

حتماً گفته خواهد شد كه اگر نوع كارائی و برد تأثير این دستاوردها این است پس چرا 

بورژوازی در وسيعترین بخش این جهان هر نوع تالش توده های كارگر برای حصول 

سازد. این سؤال از می بندد و دستخوش حمام خونمی همين خواسته ها را هم به توپ

توان در چند می همه لحاظ بجاست اما پاسخش هم خيلی پيچيده نيست. این پاسخ را

نکته خالصه كرد. اوال شالوده كار بورژوازی بر تعيين نوع خاصی از ساختار نظم سياسی، 

فراشتن پرچم راست مدنی و حقوقی، گزینش این فرم خاص دموكراسی یا دیکتاتوری، ا

یا چپ، آویختن به سکوالریسم و الئيسم یا انجماد در سنگواره های دینی قرون وسطائی 

و مانند اینها استوار نيست. جنس این شالوده صرفاً سود و شروط سودآوری هر چه 

گردد. می بيشتر سرمایه است. همه چيز بر اقتضای شروط حصول حداكثر سود تعيين

ی پای بندی به مدنيت و دموكراسی دارد و نه هيچ تضمينی برای نه هيچ تعهدی برا

كاربرد هميشگی دیکتاتوری هار سپرده است. سرمایه مساعدترین شرائط ارزش افزائی 

خواهد و در بخش اعظم دنيا كه قبول سناریوی موسوم به می و خودگستری خود را

ازی با تضمين سطح حقوق سياسی، نظم مدنی، حداقل رفاه معيشتی یا حتی سندیکاس

كند می گيرد، همه این ها را دستخوش سالخیمی مطلوب این شرائط در تعارض قرار

اندازد. ثانيا عقب نشينی های بورژوازی در این می و خواستاران آنها را به ورطه قتل عام

یا آن كشور، در مقابل رفرميسم كارگری به رغم اینکه نظام سرمایه داری را تا حدود 

كند اما سرمایه داران و دولت آنها می در برابر موج تعرض طبقاتی كارگران بيمهزیادی 

هر لحظه و هر كجا آماده اند تا همين قراردادها را با درندگی كامل به دور ریزند. به این 

دليل روشن كه برای طبقه سرمایه دار هزینه دارد و صاحبان سرمایه و دولتشان به 

تن دادن  گيرند. ثالثاً می از تحمل این هزینه ها را پيشمحض یافتن فرصت راه فرار 
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بورژوازی به خواسته ها و شروط رفرميسم كارگری یك امر دلبخواهی نيست. حاصل 

جدال واقعی ميان جنبش كارگری و طبقه سرمایه دار است. تمامی معضل اما در اینجا 

ه همين دليل گردد و درست بمی است كه این مطالبات زیر پرچم رفرميسم محقق

عاریتی، بی ثبات و قطعاً پس گرفتنی است. این خواسته ها و نوع آن ها در سطوح 

تواند توسط جنبش سازمان یافته ضد كار مزدی می رادیکال تر و گسترده تر و عظيم تر

طبقه كارگر دنبال گردد. فرایندی كه دستاوردهایش نه فقط با ثبات تر و تضمين شده 

ر لحظه تحقق هر ميزانش لحظه ای در یك جنگ آگاهانه ضد تر است كه اساساً ه

سرمایه داری و فرصتی برای آرایش قوای نيرومندتر عليه سرمایه است. موضوع را شفاف 

تر بيان كنيم. حداقل معيشتی، رفاه نسبی، امکانات اجتماعی، آزادی های سياسی، 

بارزات كارگران دنيا سطحی از حقوق مدنی همه و همه بدون هيچ تردید دستاوردهای م

هستند. در اینکه توده های كارگر با قدرت مبارزه خود این امکانات و تغييرات را بر 

بورژوازی تحميل نموده اند، در اینکه بورژوازی زیر فشار موج پيکار كارگران به قبول 

این جا به جائی ها یا امکانات تن داده است، در هيچ كدام این ها جای هيچ ابهامی 

ت. همه بحث اینجاست كه حصول این چشمداشت ها و خواست ها توسط طبقه نيس

تواند به شيوه های متفاوت صورت گيرد. ممکن است حاصل كارزار ضد سرمایه می كارگر

داری جنبش كارگری باشند و توسط این جنبش بر بورژوازی تحميل شده باشند و 

یکاليستی و رویکردهای ممکن است چنين نباشد، یعنی اینکه رفرميسم راست سند

رفرميستی درون طبقه كارگر در جریان فروش كارزار ضد كار مزدی این طبقه آنها را 

به عاریه گرفته باشند. در حالت نخست محصول مستقيم جنگ آگاه كارگران عليه 

 سرمایه اند و هر كدام سنگری برای تداوم پيکار نيرومندتر عليه اساس بردگی مزدی

لت دوم حاصل یك بيع و شرای زشت رفرميستی هستند و به جای باشند. در حامی

اینکه سنگر توفنده نبرد كارگران باشند. زنجير قدرت سرمایه بر دست و پای جنبش 

 كارگری خواهند بود.
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به مفصلبندی اصلی بحث باز گردیم. همه آنچه تا اینجا گفته شد بيانگر این حقيقت 

ه كارزار خود با سرمایه از زمين و زمان و در شفاف است كه توده های كارگر در پروس

همه وجوه هستی خود، در محاصره سرمایه داری قرار دارند. این طبقه در عرصه های 

گوناگون، در حوزه اندیشه و نوع نگاه به جامعه و موقعيت خویش، در قلمرو شناخت و 

سياسی یا  درك هستی اجتماعی خود، در روند بازتوليد نيروی كار، در ساختار نظم

مارپيچ زندگی مدنی و اجتماعی و مناسبات حقوقی، در عرصه فرهنگ و ادبيات و اخالق، 

در تار و پود دستاوردهای مبارزات رفرميستی روزمره، در قانون و قرارداد و همه آنچه 

علی الظاهر بر بورژوازی تحميل كرده است، حتی در پهنه چاره اندیشی های جاری خود 

استثمار و بی حقوقی های سرمایه داری، در همه جا آماج تعرض و  برای كاهش فشار

گردد. وقتی كه وضع می بمباران است و در اینجاست كه اساسی ترین سؤال مطرح

چنين است جنبش كارگری چگونه، با كدام جهتگيری و با توسل به كدام ساز و كارها 

امين طبقاتی خود را تضمين قرار است پيروزی روز و آتی خود بر بورژوازی و رهائی فرج

كند؟ رفرميست های راست و چپ تاریخاً برای این سؤال، مجموعه ای از جوابهای حاضر 

و بسته بندی شده در جيب دارند. پاسخ ها عریض و طویلند اما ماحصل آن ها به زبان 

بسيار ساده این است كه توده كارگر به اقتضای مشکالت معيشتی روزمره خود با سرمایه 

گردند. آنان برای بهبود شرائط كار و رسيدن به سطحی می اران وارد جدال اقتصادید

كنند. عليه پاره ای مظالم و بی حقوقی ها و سلب آزادیها می از رفاه اجتماعی نيز مبارزه

كنند. رفرميست های چپ و راست اصالً انکار نمی كنند كه از منظر می هم اعتراض

ن مبارزات را در چهارچوب نظم سرمایه، در مارپيچ تمکين به آنان، كارگران باید همه ای

نظام بردگی مزدی و با رویکرد قبول شالوده و فراساختارهای سياسی و مدنی و حقوقی 

سرمایه داری انجام دهند. به این ترتيب تا اینجا یعنی تا جائی كه به توده وسيع طبقه 

زه واقعی و آگاهانه ضد سرمایه شود قرار نيست هيچ سخنی از مبارمی كارگر مربوط

داری در ميان باشد. این راهبردها و دریافت ها مشتركات پایه ای هر دو رویکرد 
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رفرميستی اعم از سوسيال دموكراسی و سندیکاليسم یا كمونيسم خلقی و لنينيسم 

گردد. اوليها در داخل همان می است. اختالف ميان این دو طيف از این جا به بعد آغاز

 دهند و به صورت ماندگار حول خورشيد سرمایهمی ، به گردش خود ادامهمدار

كنند كه قصد خروج از این مدار می چرخند. دومی ها به گونه ای وارونه و واهی ادعامی

و تاختن به سوی سوسيالسم و محو سرمایه داری دارند. راهبرد آنها برای اثبات این ادعا 

برای بسيج توده كارگر در راستای سرنگونی رژیم  پيچيدن نسخه حزب و تالش این نهاد

سياسی حاكم، تسخير قدرت و سپس تحول سوسياليستی اقتصاد است و درست در 

زند و مشت دروغگویان را می همين جاست كه دم خروس از الی عبای مدعيان بيرون

نگر اندازند، سازد . واقعيت این است كه این راهبردها و ساز و كارها، به هر برهوتی لمی وا

به مبارزه آگاه ضد سرمایه داری راه باز نمی كنند و به سوسياليسم منتهی نمی گردند. 

تاریخ قرن بيستم در بند بند خود این حقيقت را ثابت كرده است اما بحث فقط بر سر 

درس تاریخ و آموخته ما از تجارب تاریخی نمی باشد. عقل سليم سوسياليستی طبقه 

 ز هر تجربه ای بر سينه این راهبردها و نظرپردازی ها دست ردكارگر حتی پيش ا

 كوبد. چند نکته در اینجا اهميت تعيين كننده دارند. این نکات عبارتند از:می

. جنبش ضد سرمایه داری طبقه كارگر اساساً و ماهيتاً، نه فقط در چهارچوب نقش 1

تا امروز، حزب نام گرفته است،  بازی، سازماندهی و ميدانداری آنچه از اواخر قرن نوزدهم

نمی گنجد، نه فقط سنخيت و تجانسی با آن ندارد كه از همه لحاظ در تنافر و تناقض 

با آن است. آدمها بر حسب منافع و دلبستگی های خاص طبقاتی خویش چه بسا هر 

اسمی را برای هر پدیده یا رویدادی انتخاب كنند. بورژوازی تاریخاً سالخی هر حق 

ی توده كارگر را عين حق جار زده است. استثمار وحشيانه كارگر را داد و ستد برابر انسان

سرمایه دار با وی القاء كرده است، هدف جهانسوزترین جنگ ها را تضمين صلح برای 

بشریت ناميده است و فراوان اسم گذاری ها و القائات دیگر كه نيازی به گفتن آن ها 

ه ای به نام حزب همين كار را كرده است و آن را ظرف نيست. رفرميسم چپ نيز با مقول



 371                                                                                   اولمنتخب مقاالت: جلد 

تشکل سوسياليستی طبقه كارگر خوانده است، اما آنچه در تاریخ زیر این نام ابراز حيات 

كرده است، همه جا و در همه دوره ها خالف آن بوده است. حزب بر پایه همه این 

م جماعتی از یك طبقه شواهد، در بهترین یا موجه ترین و عامه پسندترین حالت اقدا

برای متشکل ساختن خود و به صف كردن توده های طبقه در پشت سر خویش است. 

حزب همه جا و در همه این دوره ها و در هر شرائطی حول مجموعه معينی از مبانی 

عقيدتی، مکتبی و مسلکی پدید آمده است. عمالً اجتماع نخبگان و شایستگان و ویژگان 

ادی سوای این عده به درونش راه یافته اند بی نقش ترین و بی بوده است و اگر افر

داده اند. به تعبير دقيق تر نقش محملی برای پاره ای می تأثيرترین كسان را تشکيل

كرده اند. هيچ حزبی در هيچ كجای تاریخ حيات جنبش كارگری می توجيهات را بازی

داری توده های طبقه  نمی توان یافت كه به راستی تجسم ظرف تشکل ضد سرمایه

كارگر باشد. در مورد اینکه این احزاب هستی اجتماعی نمایندگان كدام طبقه اجتماعی 

نهاده اند یا اینکه روایت آن ها از سرمایه داری و جامعه مبتنی بر كار می را به نمایش

مزدی یا سوسياليسم و مسائل مبارزه طبقاتی چه اختالفات ریشه ای با شناخت 

ای آگاه از این موضوعات داشته است صحبت نمی كنيم، در این زمينه به طور پرولتاری

قطع با دنيای وارونه پردازی ها مواجه هستيم كه در جای خود قابل گفتگو هستند و 

در ادامه همين نوشته نيز بسيار گذرا به آن اشاره خواهم كرد. اما عجالتاً با چشم پوشی 

فقط بر روی نکتۀ ویژه ای تمركز داریم. سخن بر سر از این مؤلفه های بسيار پایه ای 

سنخيت یا عدم سنخيت چيزی به نام حزب با ظرف سازمانيابی سوسياليستی و ضد 

سرمایه داری توده های كارگر است. این تجانس به نظر من مطلقًا وجود ندارد. حزب 

حزب ساالر سازماندهی توده ای طبقه كارگر نيست. این را همه حزبيون و رویکردهای 

به تمام و كمال قبول دارند. هيچ حزبی هم در هيچ كجای دنيا و در هيچ دوره حيات 

جنبش كارگری بستر سازمانيابی توده های این طبقه نبوده است. سخن بر سر دكانهای 

محقر چند نفری یا چند ده نفری وسيله كسب و كار حجره نشينان بازار سياست نيست. 



 ... كارگری جنبش های سرمايه ستيزبدون شورا                                          372

تا سال پيروزی انقالب اكتبر، یکی از  1902سيه در فاصله حزب سوسيال دموكرات رو

عظيم ترین احزاب كارگری دنيا بوده است. اما از این حزب نيز هيچ گاه و در هيچ كجا 

به عنوان ظرف تشکل توده ای پرولتاریای روس صحبت نشده است و هيچ كدام از 

 رهبرانش چنين داعيه ای نداشته اند.

عبير متعارف و مورد اتفاق حزب با اساس تشکل توده ای پرولتاریا . به همان اندازه كه ت2

نامتجانس یا در تناقض است، كمونيسم خواه به عنوان جامعه فارغ از استثمار و طبقات 

و دولت و خواه به عنوان جنبشی كه پرچم و رسالت استقرار چنين جامعه ای را بر دوش 

اسری سرمایه ستيز است. در مورد هر كدام دارد، در گرو نوعی سازمانيابی توده ای و سر

این دو پدیده باید مقداری توضيح داد. از اولی شروع كنيم. بنياد كمونيسم طبقه كارگر 

بر رفع كامل جدائی كارگران از كارشان و رفع هر نوع جدائی آن ها از پروسه تعيين 

محو جامع  سرنوشت كار و فراورده كار و زندگی اجتماعی شان استوار است. رفع و

االطراف این انفصال شرط الزم و حتمی از بين رفتن سرمایه و مناسبات بردگی مزدی 

است. تحقق امحاء این جدائی نيز معنای بسيار ساده و صریحی دارد. كارگری كه آگاه، 

مستقل و مستقيم در برنامه ریزی پروسه كار و توليد اجتماعی حضور ندارد، از كار خود 

بيگانه است. بر سرنوشت محصول كار خود آگاه و حاكم نيست. جداست، با كارش 

كارگری كه در هستی اجتماعی خود چنين وضعی دارد، الجرم و بدون تردید بر فرایند 

تعيين سرنوشت زندگی اجتماعی خود نيز هيچ نقش واقعی و اثرگذاری ایفاء نمی كند. 

موجودی حکومت شونده و گردد و می كارگر مادام كه اسير این شرائط است استثمار

 ماند. محصول كارش توسط این نيروها برنامه ریزیمی مقهور اراده های ماوراء خود باقی

راند. سرمایه داری دولتی هميشه می گردد و به صورت سرمایه بر سرنوشت وی حکممی

و در همه حال، الزامًا با روبنای سياسی قهر و كشتار و دیکتاتوری قتل عام ساالر پای 

پيش نمی گذارد، چه بسا دموكراتيك و آراسته به مدنيت و پاره ای زیب و زیورهای 

عاریتی ناشی از فشار جنبش سوسياليستی طبقه كارگر هم وارد ميدان گردد. اتفاق 
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نيافتاده است اما غيرممکن هم نيست كه سازمان كار سرمایه را حداقل برای دوره ای با 

آویزد. همه این ها احتمال دارد و در همه این حاالت  این آرایش ها و پيرایش ها به هم

محتمل به هر حال سرمایه داری است. فراموش نکنيم كه كاال بودن نيروی كار در مجرد 

داد و ستدش با پول یا دستمزد خصلت نما نمی گردد. ممکن است كارگر مایحتاج 

ن پرداخت هيچ پولی، معيشتی و رفاهی خود یا همان هزینه بازتوليد نيروی كارش را بدو

از این یا آن مركز توزیع یا از پيچ و خم شبکه اجتماعی ساختار نظم سرمایه دریافت 

دارد. در چنين وضعی آنچه همچنان كاال بودن نيروی كار وی و خرید و فروش این كاال 

زند. بيگانه بودنش با پروسه كار یعنی عدم حضور آگاه و خالق و آزاد در می را بانگ

ه ریزی و سازماندهی این پروسه است. تا زمانی كه چنين نيست وی در اسارت یك برنام

نهاد قدرت ماوراء خود قرار دارد. این نهاد قدرت باالی سر است كه نيروی كار كارگر را 

 نماید، حوزه كاربردش را مشخصمی گيرد. چگونگی مصرفش را تعيينمی در اختيار

كند. ارزش می يری آن ارزش هائی را نيز پرداختسازد و در قبال تصرف و به كارگمی

 تواند به جای رجوع به شکل معادل پولی با معادل های دیگر سنجيده شود.می هائی كه

غرض از اشاره به همه این موارد و حالت ها این است كه سوسياليسم لغو كار مزدی به 

دگی و تدارك گسترده عنوان جامعۀ محصول انقالب ضد سرمایه داری پرولتاریا بدون آما

توده های طبقه كارگر برای جامعه گردانی آگاه شورائی و دخالت آزاد و آگاه و خالق 

آحاد این توده ها در برنامه ریزی كار و توليد اجتماعی قابل تحقق نمی باشد. این نکته 

 به نوبه خود تکليف پدیده دوم یا جنبش ضد سرمایه داری طبقه كارگر را هم روشن

د. این جنبش اگر قرار است به سوی سوسياليسم پيش تازد باید در گام به گام سازمی

كارزار اقتصادی، سياسی و اجتماعی خود فراهمگر شرائطی باشد كه نياز قهری ظهور و 

استقرار سوسياليسم لغو كار مزدی هستند. توضيح واضحات است كه این پيش زمينه 

نمی رویند و نمی بالند. هيچ كارگری در  ها، شروط و نطفه ها در مرداب سندیکاليسم

مارپيچ سندیکاسازی یا مبارزه قانونی آویزان به دار مدنيت سرمایه، راه و رسم جامعه 
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گردانی آگاه كمونيستی نمی آموزد و برای این كار پرورش نمی یابد. قفل شدن 

غييری سندیکاها یا جنبش سندیکائی به حزب نخبگان باالی سر طبقه كارگر نيز هيچ ت

در ظرفيت این نهادها برای ایفای نقش مورد گفتگو پدید نمی آورد. در اینجا همه بحث 

بر سر جنبشی است كه باید در راهبرد، اهداف، خواست ها، پراتيك، ساز و كارها و كل 

هستی خود پایه گذار بدیل آتی لغو كار مزدی سرمایه داری در سيطره همين نظام 

بدون چنين جنبشی ممکن نيست. خيلی ها با شنيدن این  باشد. استقرار سوسياليسم

گيرند و نطفه بندی نظم آتی سوسياليستی توسط می حرف انگشت حيرت به دهان

پندارند!! این می الجمع هجهنم سرمایه داری را واهی و مانعجنبش كارگری در قعر 

ياليستی جماعت بدون اینکه خود بدانند بی اعتقادی كامل خود به اساس تحول سوس

 كنند.می مناسبات بردگی مزدی را اعالم

سوسياليسم به مثابه یك ساختار اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر محو رابطه خرید و 

فروش نيروی كار، محو استثمار، طبقات و دولت، به طور قطع، چيزی نيست كه در دل 

ود جنبشی جامعه موجود تولد یابد، سخن از این صورت بندی نيست. گفتگو بر سر وج

است كه باید به صورت عينی سرمایه ستيز باشد. ضد سرمایه داری بودن یك شعار 

مکتبی نيست، هر مخالفتی با فشار استثمار و مظالم و جنایات صاحبان سرمایه یا دولت 

آن ها نيز ماهيت سرمایه ستيزی ندارد. ضد سرمایه داری بودن در به كارگيری قدرت 

وسعه و تحکيم مستمر این قدرت برای به بن بست كشاندن، سازمان یافته طبقاتی و ت

انسداد و اختالل هر چه ژرف تر و كوبنده تر نظم ارزش افزائی، نظم سياسی، مدنی، 

سازد. می حقوقی، فرهنگی و تمامی اشکال نظم سرمایه است كه واقعيت خود را آشکار

ه معماران قادر جنبش ضد سرمایه داری چنين جنبشی است و فقط این جنبش است ك

و آحاد انسان های آگاه، توانا، آزاد، كمونيست و سرمایه ستيز برای برنامه ریزی كار و 

توليد سوسياليستی و برپائی جامعه فارغ از كار مزدی، طبقات، استثمار، دولت و 

كند. این آماده سازی مطلقًا می دهد و آماده كارمی خودبيگانگی انسان را پرورش
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تی و دانشگاهی نيست. كامالً بالعکس كارزار جاری طبقاتی در پيچيده فرایندی عقيد

 ترین، حساس ترین و ریشه ای ترین حالت خویش است.

كشند، از این طریق می در این جنبش كارگران چرخه توليد اضافه ارزش را به اختالل

كه كل قدرت متحد و متشکل روز خود را برای كاهش هر چه سهمگين تر كار اضافی 

سازند. طومار حقوق، قانون، قرارداد می و افرایش هر چه عظيم تر كار الزم وارد ميدان

اندازند، از این روی كه برای مبارزه خود عليه می و مقاوله پردازی سرمایه داری را به دور

این نظام به هيچ قاعده، منشور، قانون یا سيستم حقوقی منبعث از ماهيت سرمایه و 

زی نظر نمی اندازند. به جای همه این ها به قدرت سازمان یافته مصوب دولت بورژوا

جنگند و برای می كنند. تا هر كجا كه توان جنگيدن دارندمی مستقل و آگاه خود رجوع

 عقب راندن هر چه بيشتر طبقه سرمایه دار و ماشين دولتی این طبقه به جنگ ادامه

 نمی تواند داشته باشد، زیرا دست دهند. این جنبش هيچ صدر و ذیل ندارد و اساساًمی

به كار آماده سازی و پرورش آحاد كارگران برای جامعه گردانی شورائی ضد كار مزدی 

و سوسياليستی در فردای سرنگونی نظام بردگی مزدی است. در یك ساختار مبتنی بر 

تقسيم كار، صدرنشينی شایستگان و سياستگذاران و ذیل نشينی فرودستان سياست 

، هيچ ظرفيتی برای پرورش سوسياليستی این انسان ها وجود ندارد. بالعکس در پذیر

شوراهای كارگری ضد سرمایه داری، تك تك كارگران دخالتگرند و دخالتگری امر روتين 

آنان در حل و فصل هر مسأله سر راه پيکار طبقاتی است. بيان این سخن نيز مسلمًا 

يزتك حجره های فرقه ای را شعله ور خواهد خشم خدایان حزبی و سواركاران بسيار ت

كرد. همه فریاد سر خواهند داد كه چنين چيزی در شرائط استيالی دیکتاتوری هار 

سرمایه داری امکان پذیر نيست. این افراد باز هم بدون اینکه بفهمند بنياد امکان پذیری 

ی، نه فقط گيرند. شکی نيست كه هيچ دولت بورژوازمی كمونيسم را آماج قهر خود

دموكراسی ها هم كل « دلرباترین» رژیمهای درنده حمام خون ساالر كه آراسته ترین و 

زرادخانه های نظامی و سياسی و فرهنگی و ایدئولوژیك خود را بر سر هر نفس كشيدن 
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چنين جنبشی با چنين رویکرد و پراتيکی خراب خواهد كرد. اما ما از دریانوردی لذت 

صحبت نمی كنيم، از مذاكره پردازیهای حریرگون « رطهشُ» ادهای زا در مسير موافق ب

سندیکاليستی حرف نمی زنيم، از محاسبات پراگماتيستی قدرت جوی حزبی هم گفتگو 

نداریم. به جای همه اینها به مارپيچ بسيار صعب العبور و پر دست انداز اما حتماً پيمودنی 

در اینجا یك جنگ واقعی جریان دارد. یك  اندازیم.می و قابل عبور مبارزه طبقاتی نظر

طرف جنگ، نظام سرمایه داری با تمام دار و ندار و امکاناتش، با همه زرادخانه های قهر 

ميليتاریستی، مهندسی افکار، دستگاههای عظيم سركوب فيزیکی و فکری یا دولت و 

است. ارتش و سياست و مدنيت و فرهنگ و همه چيز مستولی و مسلط خود ایستاده 

طرف دیگر طبقه كارگری است كه سوای قدرت پيکارش و سوای به كار گرفتن هر چه 

آگاه تر، سازمان یافته تر و كاراتر همين قدرت هيچ چيز دیگری ندارد. این طبقه البته 

یك چيز دیگر هم دارد و آن اصل گریزناپذیری از جنگيدن و كاربرد این قدرت است. 

ج كردن، متشکل نمودن، آگاه ساختن و به كارزار همه بحث هم بر سر چگونه بسي

كشاندن هر چه پيروزمندتر همين قدرت است. ميدان داری جنبش كارگری با رویکرد، 

ویژگی ها و تعهدات مورد تأكيد ما مسلماً سخت است اما پرولتاریا راه دیگری ندارد و 

تنها راه دارای چشم  پيمودن این راه، نه ناممکن كه بالعکس كم هزینه تر، سرراست تر و

رویم كه می انداز پيروزی است و حال به دنبال همه توضيحات باال به سراغ این نکته

كند و چرا می جنبش مورد گفتگو پویه بالندگی، بلوغ و اعمال قدرت خود را چگونه طی

به رغم تمامی سدهای سرراهش باز هم كم هزینه ترین راه پيروزی كارگران بر نظام 

 دی است.بردگی مز

مقدم بر هر چيز این جنبش در امر سازمانيابی خود نمی تواند هيچ شکل دیگری سوای 

شکل شورائی داشته باشد متشکل شدن شورائی جنبش ضد سرمایه داری توده های 

كارگر، گزینه ای در مقایل سایر گزینه ها نيست. امری گریزناپذیر و پيش شرطی حتمی 

تن بنمایه سرمایه ستيزی آن است. اگر قرار است برای حفظ، گسترش و به بار نشس



 377                                                                                   اولمنتخب مقاالت: جلد 

فرجام كار طبقه كارگر امحاء بردگی مزدی باشد، جنبش ضد سرمایه داری این طبقه 

باید كل شروط محو جدائی انسان از كارش، جدائی ميان برنامه ریزی و فعاليت های 

ه و عنصر عملی پروسه كار، ميان سياستگذاری و اجرای سياست، ميان انسان اندیشند

اجرای اندیشه، ميان حکومت كنندگی و حکومت شوندگی را از ميان بردارد. باید تمامی 

عناصر الزم جامعه بدون هيچ دولت، جامعه ای كه همه آحاد انسان هایش دخالتگران 

خالق، آزاد، آگاه و اندیشمند در همه عرصه های حيات اجتماعی باشند پدید آرد. هيچ 

تشکل شورائی از چنين ظرفيتی برخوردار نيست. تکليف حزب  شکل سازمانيابی سوای

بازی های هولناك منجمد در راه حل پردازی های ارتجاعی بورژوائی زیر نام احزاب 

كمونيست، یا سندیکاليسم آشنای بين المللی از همه لحاظ روشن است. در باره تعارض 

ضد سرمایه داری طبقه ریشه ای ميان این شکلهای سازمانيابی با آنچه نياز جنبش 

كارگر است در جاهای مختلف به تفصيل بحث شده است. باید تأكيد كرد كه آنچه در 

ادبيات چپ نام شورا به خود گرفته است نيز در كل طول و عرض خود سوای رویه 

دیگری از همين سندیکاپردازی ها و حزب سازی ها چيزی دیگر نيست. شوراهای واقعی 

ی خاص خود را دارند. پروسه پيدایش، بالندگی و بلوغ آنها متضمن سرمایه ستيز ویژگيها

هيچ نسخه پيچی خارج از روال عادی كار جنبش كارگری نيست. بر خالف استنباط 

كائوتسکی، لنين و پيروان آن ها یا طيف احزاب سوسيال دموكرات مسالمت جوی و 

تناظر با این جنبش نيست ميليتانت، این كمونيسم لغو كار مزدی و اشکال سازمانيابی م

كه باید از خارج وارد زندگی طبقه كارگر شود. بالعکس این سندیکاليسم و حزب بازی 

است كه تاریخاً بر توده های كارگر تحميل شده است. نفس جمعی بودن و عاری از 

دیوانساالری بودن مبارزات روزمره كارگران از اعتصاب گرفته تا شورش های خيابانی یا 

ای سرنگونی طلبانه خود بهترین گواه درستی این حرف است. در هيچ كدام این قيام ه

گردد، هيچ كس راه پيشبرد امور را در می شکلهای مبارزه، تا جائی كه به كارگران بر

ساختن حزب و سندیکا، تشکيل بوروی سياسی، ایجاد كميته های مركزی و اجرائی و 
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ادن بوروكراسی اتحادیه ای و گوش به فرمان تحریریه و استان و شهرستان یا سازمان د

كلوب ها و هيئت مدیره ها شدن نمی بيند. كامالً بالعکس نوعی روابط شورائی خودجوش 

و البته ابتدائی اما با تمامی ظرفيت الزم برای بالندگی طبقاتی و كمونيستی در ميانشان 

د. عناصر دارای تجربه رونمی گردد. كارگران كمتر آگاه به سراغ آگاهترانمی پدیدار

شوند. آنانکه دانش و می ناكافی منتظر شنود رهنمودهای همزنجيران با تجربه خود

گيرند. می شناخت بيشتری دارند، توان خود را برای جهتگيری پيروزمندتر مبارزه به كار

 آحاد كارگران توسط تارهای مادی نياز پيکار در یك مفصلبندی ارگانيك به هم جوش

د. سازمانيابی شورائی جنبش كارگری شالوده كار خود را در همين جا و روی خورنمی

 همين استخوانبندی طبيعی فرارسته از ملزومات مبارزه با استثمار سرمایه داری استوار

سازد، اما این فقط شروع ماجرا و حالت نطفه ای آن است. حزب ساالران و می

ابق نوع تعلقی كه به این یا آن شکل سندیکاسازان هر كدام به شيوه خاص خود و مط

كوشند تا شيرازه این انسجام می نظم توليدی، سياسی یا اجتماعی سرمایه داری دارند،

خودانگيخته شورائی را از هم بپاشند و الگوهای عاریتی سازمانيابی متعارف بورژوائی را 

ضد كار  رويکرد سوسياليستی به مثابه بدیل آن به جنبش كارگری دیکته نمایند.

كند. دست به كار فراهمسازی همه زمينه های الزم می مزدی خالف اين كار را

برای بالندگی، خودآگاهی طبقاتی، قوام تشکيالتی و ارتقاء ظرفيت ضد سرمايه 

دهد كه می گردد. اساس كار را بر این قرارمی اره موجود و طبيعی جنبشاندامو داری

التگر در شيرازه حيات جنبش طبقه خود باشد. هر كارگر یك سلول زنده، آگاه و دخ

خواهد كه یك شورا بر پای دارند. آموزش می برای حصول این هدف از هر شمار كارگران

ماركسی همه مسائل مبارزه طبقاتی را برنامه روتين و روزمره خود كنند. فعالين رویکرد 

تك حزبی نمی بينند ضد كار مزدی پرداختن به این فعاليت را نيازمند هيچ دفتر و دس

و برای تحقق این هدف ها نه فقط هيچ فاصله ای با كارگران نمی گيرند كه با همه 

آموزند. می كنند و شناگریمی وجود و با همه قدرت غواصی در بحر زندگی آن ها شنا
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آنان هر كدام خود آحادی از همزنجيران خویش هستند و برای ایفای نقش خود نيازمند 

كشف شيوه های كار و نوع این ها نمی باشند. در جامعه ای كه ارتجاع  نسخه نویسی و

برای سركوب و مسخ و مهندسی افکار توده  اپوزیسيونهار بورژوازی اعم از حاكم یا 

های كارگر هزاران سناریو دارند، اینان نيز ارتقاء شناخت ماركسی و ضد كار مزدی توده 

يت حی و حاضر سرمایه داری را از كم و كيف گيرند. آناتومی عينمی طبقه خویش را پی

چرخه توليد تا كل ساختار حقوقی و مدنی و سياسی و اجتماعی آن، از پروسه توليد 

اضافه ارزش تا فازهای مختلف سامان پذیری اش، از رابطه ارگانيك ميان رابطه خرید و 

ی آن تا تركيب فروش نيروی كار با فرارسته های ایدئولوژیك و فرهنگی و فکری و اخالق

نيروهای تشکيل دهنده طبقه سرمایه دار و آرایش روز آن ها در مالکيت سرمایه ها و 

 قدرت سياسی سرمایه، از آنچه لحظه به لحظه، سرمایه و صاحبانش و دولتش با كارگران

كنند تا سرنوشت كل طبقه كارگر در سيطره این نظام، تا سایر مسائل دیگر جامعه می

زه ميان طبقات اساسی جامعه، همه و همه را گفتمان روتين زندگی و طبقاتی و مبار

سازند. رویکرد ضد كار مزدی در این فرایند نيز به مبارزه می پيکار توده های كارگر

بخشد. این مبارزه را به می طبقاتی معنائی از همه لحاظ سرمایه ستيز و كمونيستی

وهای ابراز وجود نظام بردگی مزدی تمامی حوزه های حيات اجتماعی و به كليه قلمر

دهد. مبارزه عليه رابطه خرید و فروش نيروی كار و توليد اضافه ارزش، عليه می بسط

اساس جدائی انسان از كارش را با مبارزه عليه تمامی فرارسته های ایدئولوژیك، فکری، 

 پیفرهنگی، اخالقی، سياسی و مدنی این شيوه توليد در درون یك كليت ارگانيك 

گيرد. ریشه هر معضل معيشتی و سياسی و اجتماعی موجود كارگران را در بطن می

دهد و راه چالش و می كند، به همگان نشانمی كاود، آفتابیمی مناسبات بردگی مزدی

دهد. آگاهی طبقاتی در می رفع آن را به حوزه ای از كارزار ضد سرمایه داری ارجاع

ر هستی آگاه متحد و شورائی ضد كار مزدی آحاد توده منظر این رویکرد تجلی خود را د
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یابد. آگاهی در اینجا ابزار باالنشينی حزبی و ساز و كار زعامت بر می های كارگر باز

 جنبش كارگری نيست. سالح عقلی كارزار آحاد كارگران است.

اتی، تمامی آنچه گفته شد، از سازمانيابی شورائی تا آموزش و آگاهی و ارتقاء شعور طبق

تا شکل های مختلف پيکار، همه و همه در زیر تيغ وحشيانه ترین دیکتاتوری ها نيز 

ناممکن نيست. مسأله ای كه صد البته رفرميسم چپ نمای لنينی در كاركرد تاریخی 

خود آن را هم ناممکن جلوه داده است و هم عمالً پروسه انجامش را به بن بست كشانده 

خه رژیم ستيزی فراطبقاتی و خارج از مدار مبارزه ضد است. لنينيسم با پيچيدن نس

سرمایه داری، با فراخوان حزب سازی باالی سر كارگران و گشایش راه گسست فعالين 

كارگری از بدنه جنبش واقعی طبقه خویش، با دميدن در تنور جبهه سازی ها یا رهنمود 

پرولتاریا، با افق خزیدن به درون صف بندی های آلترناتيو جنبش ضد سرمایه داری 

آفرینی های گمراه كننده سوسيال بورژوائی و خيلی وارونه آفرینی های دیگر، راهی را 

در مقابل توده های كارگر دنيا قرار داده است كه هر چه هست راه تشکيل صف متشکل 

سوسياليستی طبقه كارگر عليه سرمایه داری نيست. از كل ضربات ویرانگر حزب 

سم و سندیکاسازی آویزان به احزاب، بر پویه سازمانيابی ضد كار ساالری، سندیکالي

كند كه قلع و قمع جنبش می مزدی توده كارگر كه بگذریم هر عقل سليمی این را درك

كارگری برای بورژوازی بسيار دشوارتر و صعب الحصول تر از یك حزب سياسی متشکل 

ه جنبش جاری طبقه خویش از مشتی نخبگان آكادميك و فعالين كارگری جدا از بدن

است. حزب مداری فقط سنگ بنای جایگزینی پيکار سوسياليستی ضد كار مزدی 

پرولتاریا با رفرميسم چپ نمازگزار قبله سرمایه داری دولتی نيست. جراحی تمامی 

فعالين و آگاهان طبقه كارگر از فرایند عينی مبارزه طبقاتی پرولتاریا، فرقه نشين ساختن 

ل كل این افراد به مشتی عناصر محلوج، منفعل، فاقد هر نوع ظرفيت آنها و تبدی

باشد. كافی است گوشه چشمی به طيف وسيع احزاب چپ موسوم به می اثرگذاری هم

ندازیم تا ببينيم كه حزب سازی لنينی ادر جامعه ایران و سراسر دنيا بي «كمونيست» 
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ر صاحب نقش كارگری را به چگونه فاجعه آفریده است و چگونه هر فعال استخواندا

 موجودی ایزوله، بی تأثير و تباه تبدیل كرده است.

فعالين آگاه رویکرد ضد سرمایه داری، پویه سازمانيابی شورائی توده های طبقه خود را 

گيرند و از درون این شوراها راه شناگری ماهرانه و بسيار واقعی در می این گونه پی

كنند. با تأسيس شوراهای چند نفری پایه و گسترش یم سيالب مبارزه طبقاتی را باز

زنند. از طریق همين می هر چه بيشتر آنها، تا هر كجا كه بتوانند كارگران را به هم پيوند

شوراها توده های كارگر را در مراكز كار گوناگون، در محيط های آموزش، در شبکه های 

ورای سراسری ضد سرمایه اجتماعی مختلف و در هر كجای دیگر، به سوی ایجاد ش

دهند. شوراها به مثابه ظرف اعمال قدرت سازمان یافته می داری طبقه كارگر سوق

كنند، به ميزان توان پيکار روزشان، صاحبان سرمایه، موجودیت چرخه می كارگران عمل

دهند. می ارزش افزائی سرمایه، دولت و اساس بردگی مزدی را آماج فشار و اعتراض قرار

شوند، یك جنگ واقعی طبقاتی می ه گام سراسری تر، سرمایه ستيزتر و نيرومندترگام ب

سازند و در همين راستا به سوی نابودی سرمایه داری و می را عليه سرمایه شعله ور

 تازند.می استقرار سوسياليسم ضد كار مزدی پيش
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 2013نوامبر        »تسخير قدرت سياسی» رفرميسم ميليتانت لنينی و شعار 

 

تاریخ هستی احزاب و نيروهای چپ دنيا، در طول قرن بيستم، در بيشترین فصل های 

خود، تاریخ كارزار برای تسخير قدرت سياسی بوده است. كمونيسم ماركسی لغو كار 

عليه موجودیت سرمایه داری  مزدی و مبارزه سازمان یافته آگاه توده های طبقه كارگر

ی كمونيسم خلقی شده است. جنبش كارگری بين المللی زندانی شعارپردازی های توخال

اگر ابزار كار كم بهای پارلمانتاریسم سوسيال دموكراسی و رفرميسم اتحادیه ای نبوده 

است حتماً نقش لشکر جرار سرنگونی طلبی آویزان به حدیث بورژوائی كمونيسم و 

سياسی با فرماندهی روایت لنينی انقالب سوسياليستی را بازی كرده است. تسخير قدرت 

سركردگی طبقه كارگر بر »با اما جعلی سپهساالران حزبی در بسته بندی های چشم رُ

شاه كليد گشایش همه قفل های تاریخ و موكب ورود پرولتاریا به «!! انقالب دموكراتيك

دنيای نظم آتی سوسياليستی القاء شده است!! راهبردی كه اگر چه پدیده خاص این 

اریخی رویکردی از بورژوازی برای تحقق پاره ای هدف هاست، اما همه دوره و بدعت ت

منتسب ساخته است!! « مانيفست كمونيسم» جا خود را به ماركس و مخصوصاً به متن 

نوعی ارجاع مکتبی كه مشحون از جعل واقعيت هاست. قرن بيستم دوران توسعه 

د بر سراسر جهان، روزگار امپریاليستی سرمایه داری، دوران تسلط تام این شيوه تولي

عروج سوسيال دموكراسی، امپریاليسم ستيزی خلقی بخشی از بورژوازی، ميدان داری 

جهانشمول كمونيسم خلقی لنينی، تسلط اردوگاه سرمایه داری دولتی زیر نام كمونيسم 

بر نيمی از دنيا، ظهور و رونق ناسيونال چپ مائوئيستی و جنبش های اجتماعی دیگر 

ست است. در طول این سده، احزاب و رویکردهائی از بورژوازی همه افق ها و از این د

 «ماركسيست» كنند و كاتوليك تر از پاپ می تن« كمونيسم» انتظارات خود را جامه 

یا آویختن « كمونيسم» شوند، روی نهادن این احزاب و كاًل این بخش بورژوازی به می

ند، امری طبيعی و نشان نياز حياتی این نيروها ناممی «ماركسيسم» آن ها به آنچه خود 
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به چنين تندنسی بوده است. نظام سرمایه داری در فرایند توسعه بين المللی و 

امپریاليستی خود، مسائل جدیدی را وارد معادالت مبارزه طبقاتی و صف بندی های 

اساسی  نمود. مقدم بر هر چيز طبقه كارگر به عنوان یکی از دو طبقهمی سياسی روز

كوبيد می دنيای حاضر و تنها طبقه پرچمدار رهائی بشر، مهر موجودیت خود را بر تاریخ

و هر نيروی اجتماعی دیگر را در هر زمينه و هر رویکردی متوجه نقش، قدرت و 

ساخت. همزمان بخش هائی از بورژوازی، به ویژه اقشار دهقانی، پيشه می اثرگذاری خود

حتی متوسط صنعتی و تجاری این طبقه از فشار روزافزون وری و الیه های خرد یا 

بردند. این الیه ها در همان حال می انحصارات غول پيکر امپریاليستی كم یا بيش رنج

شکستند می كه همگی برای توسعه صنعتی و سرمایه داری شدن جامعه خود سر و دست

خاطر احساس خطر نابودی  اما علی العموم روند انکشاف امپریاليستی سرمایه داری را به

و كارگر شدن، سهم نازل در مالکيت سرمایه اجتماعی، محدودیت طول و عرض حصه 

اضافه ارزش ها، تحمل فشار دیکتاتوری هار بورژوازی امپریاليستی و در برخی جاها 

اشغال مستقيم جوامع توسط دولت های درنده امپریاليستی و نوع این مسائل، با تمنيات 

 دیدند.می اسيوناليستی یا اجتماعی خود در تعارضو افقهای ن

نمایندگان سياسی و فکری این اقشار در دوره مورد گفتگو، اگر نه همه، اما در سطحی 

نهادند و به معماری نحله های « كمونيسم»نسبتاً وسيع روی به روایت یا روایاتی از 

« ماركسيسم» ر به ایدئولوژیك و سياسی بسته بندی شده در پوشش های پرجالی ممهو

پرداختند. آنان از این طریق به بسياری از نيازهای اساسی خویش پاسخ گفتند. پيش از 

هر چيز قالع قدرت طبقه كارگر را تسخير كردند و جنبش كارگری را نيروی ذخيره 

جدال برای تحقق دورنماهای خود ساختند. این كار برای آنان تا حدود زیادی آسان 

ارگر غالب نقاط دنيا از آسيا، افریقا و امریکای التين گرفته تا امریکای بود. توده های ك

شمالی و حتی برخی جوامع اروپائی زیر فشار شدت استثمار، بی حقوقی ها و سيه روزی 

های سرمایه داری و زیر ضربات سهمگين مهندسی افکار و وارونه پردازی های بورژوازی، 
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 ك شفاف ضد سرمایه داری، در سطحی نازل حركتبه لحاظ ميزان آگاهی، شعور و پراتي

نمود. در می كردند عکس قضيه در مورد نمایندگان فکری و سياسی بورژوازی صدقمی

اینجا خيل عظيمی از درس خوانده ها و دانشوران وجود داشتند كه به ویژه نسبت به 

افر رویدادهای سياسی روز و چشمداشت ها یا خواسته های طبقاتی خود حساسيت و

دادند. این واقعيت را نباید دست كم گرفت كه شرائط امپریاليستی توسعه می نشان

سرمایه داری برای این جماعت در سطح بين المللی عرصه های بسيار گسترده ميدان 

داری و تأثيرگذاری فراهم آورده بود. اینان از همه امکانات و قدرت مانور یك بخش 

یه داشتند و دارائی اقشار پایگاه طبقاتی آنها در شکل بورژوازی برخوردار بودند. سرما

زمين، كارگاه، تجارتخانه، فروشگاه و سایر مراكز توليدی یا تجاری سهم تعيين كننده 

داد. بيشترین فضای دانشگاههای كشورها می ای از سرمایه اجتماعی جوامع را تشکيل

د سياسی و تأثيرگذاری اجتماعی را در اختيار داشتند. از ساز و كارهای مختلف ابراز وجو

به اندازه كافی بهره مند بودند. این جمعيت بر خالف توده های كارگر همه چيز داشتند 

توانستند از تمامی این امکانات و توانائی ها برای كنترل جنبش می و بسيار خوب

كارگری و تبدیل قدرت پيکار كارگران به نفع اهداف طبقاتی خود سود جویند. شاید 

همين وضع بود كه لنين را به جای رجوع به ماركس به سمت كائوتسکی راند، تا در 

ستيز آشکار با درونمایه درك مادی تاریخ و ماتریاليسم پراتيك ماركس اعالم كند كه 

سوسياليسم علمی مولود تتبعات فکری دانشوران بورژوازی است و توسط روشنفکران »

لنين حق داشت چنين گوید، اشکال كار وی «!! شودمی این طبقه به ميان كارگران برده

و همه لنينيست ها فقط آن است كه اصرار دارند كمونيسم ساخته و پرداخته خویش را 

كاری كه در سراسر قرن بيستم انجام  ،كمونيسم طبقه كارگر و ماركس قلمداد كنند

منحل  گرفت و جنبش كارگری دنيا را به طور كامل در مرداب رفرميسم ميليتانت

ساخت. نمایندگان فکری و سياسی اقشار مورد بحث بورژوازی در قرن بيستم با استمداد 

از همه توانائيها و ظرفيت طبقاتی خود و در پاسخ به آنچه كه نياز هستی اجتماعی آنان 
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در متن شرائط روز دنيا بود روایت های تازه ای از كمونيسم جعل كردند. این روایت ها 

» و بعدها « ماركسيسم » س و طبقه كارگر آویختند و در زیر پرچم را به نام مارك

آن ها « ماركسيسم» ، به سراغ جنبش كارگری كشورها رفتند. «ماركسيسم لنينيسم

بيان باژگونه كالبدشکافی ماتریاليستی رادیکال ماركس از سرمایه داری، از سوسياليسم، 

این جنبش، سازمانيابی ضد كار جنبش كارگری، رابطه بين مطالبات روز و دورنمای 

مزدی كارگران، انقالب كارگری، دولت و همه مسائل دیگر مبارزه طبقاتی بود. مسأله 

جایگزین سازی سرنگونی طلبی سوسياليستی ضد كار مزدی با رژیم ستيزی ميليتانت 

رفرميستی كمونيسم نمایانه خلقی نيز از همين وارونه گردانی ها است. در این دوره 

عمالً به سالحی در دست الیه « تسخير قدرت سياسی توسط پرولتاریا» ل آشنای فرمو

این اقشار، برای طرد و « كمونيست» هائی از بورژوازی و احزاب و نيروهای موسوم به 

مسخ سرنگونی طلبی ضد كار مزدی از روند مبارزه طبقاتی پرولتاریا تبدیل گردید. مثل 

فتن این حرف ها، مطلقًا برائت ماركس از اشتباه كنم كه مراد از گمی هميشه تأكيد

توانسته است اشتباه كند و حتماً كرده است اما در می نيست. او نيز مثل همه بنی بشر

دو عمل كاماًل ارتجاعی « مانيفست كمونيسم» مورد منسوب سازی حکم باال به وی و 

 صورت گرفته است.

 ال ماترياليستی. حديث پردازی دينی به جای درس آموزی راديک1

نفس تالش برای اثبات درستی یك نظر از طریق رجوع به این یا آن گفته ماركس، 

كاری اساساً مذهبی و در همين راستا ضد منظر ماركسی مبارزه طبقاتی پرولتاریاست. 

به این دليل روشن كه بحث بر سر انطباق یا عدم انطباق نظرات با گفته های ماركس 

كه كشف و طرح راهبردهای هموارساز راه مبارزه  ،ا نه ایننيست. كار كمونيست ه

طبقاتی كارگران و انجام درست همان كاری است كه روزگاری ماركس و انسان های 

دادند. درس آموزی از ماركس، استمداد از نقد رادیکال كارگری می كارگر امثال وی انجام

پهنه ماتریاليسم پراتيك و وی بر اقتصاد سياسی بورژوازی یا دستاورهای پرارجش در 
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درك مادی انقالبی او از تاریخ، با رجوع بيعت وار مقلدگونه به تکه پاره های بحث های 

نظری، اقتصادی و سياسی وی، زمين تا آسمان فرق دارد. بخشی از بورژوازی تاریخاً 

لباس كمونيسم تن كرده است، با راه اندازی جنجال ماركس، ماركس، تمامی آنچه را 

نياز بازتوليد و بقای سرمایه داری است مهر نظریات ماركسی كوبيده است و در  كه

همين گذر راه هر نوع یادگيری رادیکال كمونيستی از ماركس را به روی كارگران بسته 

است. تکليف اینان روشن است اما كمونيست های وفادار به همرزمی ماركس نه روایان 

و كالبدشکافان فعال مسائل جاری جنبش كه جلوداران « ماركسيستی» احادیث 

كارگری و دست اندركاران گشایش كالف های تو در توی آوار بر سر این جنبش هستند. 

شریعتی اعالم نداشته است، مکتبی بنيان ننهاده است  ،ماركس مذهبی نيافریده است

رمایه تا دیگران مدافع آیين، مرام و مسلك وی باشند. او مشعل افروز راه پيکار ضد س

داری طبقه اش بوده است. در این راستا كارهای سترگی انجام داده است كه یادگيری 

از آنها نياز مبارزه طبقاتی كارگران دنياست. با نقد اقتصاد سياسی بورژوازی راه چرخش 

فکر توده های كارگر در زوایای هستی سرمایه داری را چراغ انداخته است. این نقد را 

البدشکافی جامعه موجود ساخته است. راه درك مادی تاریخ را پيش ساز و كار علمی ك

روی كارگران دنيا باز كرده است. حاصل این تالش ها را در كوره گدازان جنگ جاری 

طبقاتی سالح دست كارگران نموده است. تمام زندگی خود را وقف حضور آگاه اثرگذار 

ت. در تأسيس انترناسيونال و سرنوشت ساز در جنبش كارگری آن روز جهان كرده اس

اول فعال ترین و رادیکال ترین نقش را داشته است. ماركس همه اینها را بعالوه خيلی 

كارهای بزرگ دیگر انجام داده است، اما اولين پيام این مبارزات تاریخی، كشفيات 

سازی كه « ماركسيسم» انقالبی، روشنگری ها و راهگشائی ها، نه مذهب آفرینی، نه 

كردن تمامی بندهای پای بندی به هر شریعت و آیين مستولی بر فکر و زندگی و  پاره

این كار درست است زیرا ماركس » پيکار انسان هاست. غوطه خوردن در این مرداب كه 

نه فقط «! فالن حرف نادرست است زیرا ماركس نگفته است» و «! چنين گفته است
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كشيدن شمشير جهل از نيام نيرنگ و تندنسی ماركسی نيست كه به هر دليل و نيت، 

رشرر عليه كل یافته ها و آموزش های سترگ ماركسی مبارزه طبقاتی است. شبيخون پُ

حرف های ماركس را باید تاریخی فهميد، آنچه ماركس در مجلدات مختلف كاپيتال، 

گروندریسه، تئوریهای ارزش اضافی و سایر نوشته های اقتصادی خود نگاشته است، 

کافی دقيق علمی، طبقاتی، رادیکال، انسان محور و كارگری است. این متون كالبدش

پرفروغ ترین چراغ آگاهی توده های كارگر برای معماری سوسياليسم و امحاء سرمایه 

داری هستند. این حرف نه شعار مکتبی كه فریاد شعور هر كارگر آگاه ميدان دار مبارزه 

ن با تمامی اعتبار علمی، تاریخی، طبقاتی، طبقاتی است. با همه این ها، همين متو

كه مشعل شناخت، گنجينه ای برای رشد « فصل الخطاب»كارگری و آگاهگرانه خود نه 

شعور، ساز و كار سنگربندی و سالحی جهت كارزار آگاه تر است. از اواخر قرن نوزدهم 

ده است. تا امروز سرمایه داری فازهای متعدد توسعه اختاپوسی خود را پشت سر نها

سرمایه برای افزایش شدت استثمار، باال بردن نرخ اضافه ارزش ها، صعود به رفيع ترین 

قله های بارآوری كار اجتماعی، چالش سير رو به افت نرخ سودها، مقابله با بحران ها و 

غلبه بر موج سركش آن ها به طور سازمان یافته و با استفاده از تمامی زرادخانه های 

ی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی به همه آرایش ها، پيرایش ها، ساز و كار قدرت اقتصاد

آفرینی ها و نهادسازی ها روی نهاده است. فرایند این تحوالت در پویه ارزش افزائی و 

سامان پذیری سرمایه جهانی، خدشه ای به بنمایه كالبدشکافی ماركس از این شيوه 

ائطی را پدید آورده است كه ضرورت آناتومی توليد وارد نساخته است اما گام به گام شر

تازه آنها با همان منظر ماركسی نقد اقتصاد سياسی بورژوازی نياز حتمی صف آرائی 

آگاه طبقاتی پرولتاریا در مقابل نظام بردگی مزدی است. این مسأله در مورد غالب 

ی به همه این رویدادهای روز به روز دنيای سرمایه داری نيز مصداق دارد و نگاه ماركس

تحوالت درون ساختار ارزش افزائی سرمایه یا رخدادهای سياسی و اجتماعی جهان 

حاضر در گرو آن است كه هر كارگر تالش كند تا ماركس روزگار خود در پهنه جنگ 
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 «سياسی

جاری طبقاتی باشد. هيچ چيز ارتجاعی تر و ضد ماركسی تر از این نيست كه رجوع 

گفته های ماركس را جایگزین حضور آگاه، خالق و  دینی مؤمن وار و حدیث باور به

دخالتگر ضد كار مزدی در جنبش كارگری سازیم. به جای اندیشيدن و چاره گری بصير 

طبقاتی راه اقتدا و تقليد منفعل دینی را پيش گيریم و به جای ماركس زمانه خود بودن 

م سنت استناد به به چنين گفت ماركس و چنان نگفت انگلس اكتفاء كنيم. در یك كال

جمله ای از ماركس برای اثبات درستی یا نادرستی تحليل ها، راهبردها و راهکارهای 

روز در اساس خود فقط حدیث بافی ارتجاعی دینی است، اما برای اینکه نگاه شریعت 

ساالر و الهيات محور كمونيسم خلقی قرن بيستمی به روایت انقالب و سرنگونی طلبی 

كمونيسم و سایر نوشته های ماركس را بررسی نمائيم باید به آنچه  مطرح در مانيفست

 دقيقاً در این متون آمده است رجوع نمود.

متوسلين به نقل قول از ماركس در این زمينه مثل همه زمينه های دیگر، احزاب، 

گروهها یا افرادی هستند كه پيش تر در باره آن ها صحبت شد. بنمایه استنادشان به 

یا هر متن مشابه آن است كه ماركس تسخير قدرت سياسی توسط پرولتاریا مانيفست 

را دروازه ورود به انقالب سوسياليستی و امحاء نظام سرمایه داری خوانده است. سخنی 

كنند، می گویند و پراتيكمی پندارند ومی كه كاماًل درست است، اما ميان آنچه اینان

و سرمایه ستيزانه این فرمولبندی هاست هيچ تا آنچه كه بنمایه ماركسی و كارگری 

 گوید:می سنخيت و تجانسی وجود ندارد. ببينيم واقعيت چيست؟ مانيفست

نزدیك ترین هدف كمونيست ها همان است كه دیگر احزاب پرولتاری در پی آن » 

هستند. یعنی متشکل ساختن پرولتاریا به صورت یك طبقه، سرنگون ساختن سيادت 

 «راز قدرت حاكمه سياسی پرولتاریابورژوازی و اح

عناصر »تا اینجا كل سخن این است كه كمونيست ها یا انسان هائی كه ماركس آن ها را 

نامد به عنوان آحادی از طبقه می «آگاه به شرائط، جریان و نتایج كلی جنبش پرولتاری

ه كارگر در تدارك متشکل شدن توده های همزنجير خود به صورت یك طبقه، كمك ب
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آمادگی این توده وسيع متشکل برای احراز قدرت سياسی حاكمه و تاختن آنها در 

باشند. ترجمه احزاب لنينی و طيف رفرميسم چپ، می راستای نابودی سرمایه داری

و عبارات « مانيفست كمونيسم» خواه ميليتانت و خواه مسالمت جوی از عبارت باال در 

این شده است كه كمونيست ها باید متحزب  مشابه دیگر در سایر نوشته های ماركس

شوند، حزب خود را حزب طبقه كارگر خوانند، حزب را ستاد فرماندهی جنبش كارگری 

كنند. جنبش جاری طبقه كارگر را دنباله رو حزب نمایند، سوار بر موج مبارزات توده 

و  های كارگر شعار سرنگونی دولت روز را سر دهند، قدرت سياسی را تسخير كنند

ماشين دولتی جدید را دیکتاتوری پرولتاریا و قدرت سياسی طبقه كارگر نام نهند!! 

ترجمه ای كه از بيخ و بن واهی و تحریف كامل حرفهای ماركس در هر دو زمينه تشکل 

و تسخير قدرت سياسی است. مانيفست هيچ سخنی از تحزب و تشکل كمونيست ها 

نوع احزاب برای تسخير قدرت سياسی ندارد. در باالی سر كارگران و ميدانداری این 

بالعکس بسيار صریح هر نوع متشکل شدن آنان را جزء الیتجزائی از پروسه سازمانيابی 

كند. طبقه ای كه باید بر بستر می توده های وسيع پرولتاریا بعنوان یك طبقه اعالم

كند و متعاقب سازمانيابی سراسری خود عليه سرمایه داری دولت بورژوازی را سرنگون 

این كار، به صورت یك طبقه سازمان یافته در حال جنگ با نظام بردگی مزدی قدرت 

حاكمه سياسی روز شود. بحث در اینجا مطلقاً بر سر واژه حزب و تحزب و نوع این ها 

نيست. تناقضات ریشه ای روایت رایج حزب سازی طيف محافل رفرميسم چپ با منظر 

ی و كمنونيستی طبقه كارگر را ما به كرات و در نوشته های ماركسی سازمانيابی طبقات

مختلف به تفصيل توضيح داده ایم. قصد بازگوئی آن حرف ها را نداریم. همه تأكيد بر 

و چه در هر كجای دیگر وقتی از « مانيفست كمونيسم»این است كه ماركس چه در 

مناسبات بردگی مزدی  متشکل شدن پرولتاریا برای مبارزه با سرمایه داری و نابودی

سخن رانده است، از تشکل پرولتاریا در هيأت یك طبقه حرف زده است. تبيين و 

راهبردی كه هيچ منفذی برای توجيه حزب آفرینی لنينی طيف رفرميسم چپ باز نمی 
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كند، هيچ كارگر دارای حداقل شعور خودانگيخته ضد سرمایه داری را به سوی حزب 

پاسخ صریح و ساده است. ماركس از متشکل شدن كارگران  سازی سوق نمی دهد. چرا؟

كند و انجام این كار در می برای محو سرمایه داری و برچيدن بساط كار مزدی صحبت

ظرفيت طبقه كارگری است كه آحاد هر چه وسيع تر و افزون تر توده های خود را در 

ر مزدی سازمان داده یك جنبش سرمایه ستيز آگاه شورائی دارای دورنمای شفاف لغو كا

است. جنبشی سازمانيافته كه با سر آگاه كمونيستی در كليه عرصه های حيات اجتماعی 

جنگد. در همه حوزه ها از اقتصاد گرفته تا سياست، از اعتراض عليه می عليه سرمایه

بهای نازل نيروی كار تا مبارزه برای درمان و آموزش رایگان، از جنگ عليه نابرابری 

ا پيکار برای الغاء كار كودكان، از مبارزه عليه آلودگی محيط زیست تا جنگ جنسی ت

عليه هر نوع بی حقوقی اجتماعی و سلب آزادی های سياسی با بيرق افراشته ضد كار 

كند. در تمامی این ميدان ها قدرت متشکل طبقاتی ضد سرمایه داری می مزدی پيکار

، در همه این حوزه ها پروسه پيکارش را نمایدمی را در مقابل قدرت سرمایه به صف

مدرسه ارتقاء شعور و شناخت كمونيستی، كالبدشکافی ماركسی عينيت سرمایه داری، 

افزایش ظرفيت اثرگذاری بر روند مبارزه طبقاتی و احراز توان الزم برای برنامه ریزی 

اركس وقتی سازد. ممی سوسياليستی كار و توليد اجتماعی، در پی نابودی سرمایه داری

زند، سازمانيابی دارای این گنجایش می از پرولتاریای متشکل به صورت یك طبقه حرف

را مطمح نظر دارد. او از متشکل شدن یك طبقه و جنبش این طبقه برای محو بردگی 

راند، تشکلی كه نقطه متضاد هر نوع حزب بازی است و سوای تشکل می مزدی سخن

ی توده های هر چه وسيع تر طبقه كارگر هيچ ظرف سراسری شورائی ضد سرمایه دار

دیگری نمی تواند باشد. ميرزابنویس های فرقه نشين طيف رفرميسم چپ، به ویژه در 

سال های اخير با احساس خطر به سر رسيدن عمر حزب بافی ها بسيار سراسيمه دست 

آثار ماركس  به كار دفاع از حریم قدس فرقه خویش شده اند. تند و دلواپس به ورق زدن

پرداخته اند، هر كجا كه لفظ حزب دیده اند از متن جراحی نموده اند، كلکسيون واژه 



 391                                                                                   اولمنتخب مقاالت: جلد 

حزب در نوشته های ماركس ترتيب داده اند تا از این الفاظ و عبارت ها توپخانه دفاع از 

نظریه ماركسی حزب بر پای كنند!! تالش مبتذلی كه رونوشت مطابق اصل حجت 

که های حوزه های علميه است. آنچه این جماعت قادر به درك پردازی های آخوند تل

ت اینکه سخن بر سر بود و نبود لفظ سخند همان است كه قباًل گفته شد. نآن نيست

حزب در آثار ماركس نيست. فرض كنيم كه ماركس در برگ برگ آثارش نام حزب را 

ا آمادگی الزم و تکميل تکرار نموده باشد!! او به پرولتاریای متشکل به صورت یك طبقه ب

این آمادگی برای امحاء بردگی مزدی نظر دارد. حزب نه این تشکل كه سد آهنين سر 

راه پيدایش و رشد و بلوغ آن است. دوم آنکه ماركس هيچ گاه و در هيچ شرائطی دنبال 

ساختن حزب نبوده است، او همراه جمعيت ها و محافل كارگری گوناگون برای متشکل 

ای كارگر عليه سرمایه داری پبکار كرده است، در این گذر به هر دری زده شدن توده ه

است و آخرین كارش یا كاربست كل آموخته ها و تجربه های ساليان درازش تالش 

برای برپائی انترناسيونال كارگری اول بوده است. سوم اینکه بحث بر سر چه گفته است 

سخن از نوعی سازمانيابی جنبش  و چه نگفته است ماركس یا هيچ كس دیگر نيست.

كارگری است كه كل ظرفيت الزم برای اعمال قدرت آگاه طبقه كارگر عليه استثمار 

سرمایه، هر شکل ستم و بی حقوقی سرمایه داری، محو بردگی مزدی و آماده سازی 

توده های وسيع كارگر برای برنامه ریزی شورائی كار و توليد سوسياليستی را دارا باشد. 

ردرد تناقض ریشه ای ميان این نوع متشکل شدن با اسر تاریخ قرن بيستم حدیث پُ سر

تشکل حزبی است. حزب بدیل بورژوازی برای تسلط بختك وار بر جنبش كارگری، 

ساقط ساختن این جنبش از ظرفيت مبارزه واقعی ضد سرمایه داری و تبدیل طبقه 

دی و سياسی و مدنی و اجتماعی كارگر به عمله و اكره جایگزینی شکلی از نظم تولي

 سرمایه داری با شکل دیگر برنامه ریزی همين نظم است.

مانيفست پس از تأكيد بر ضرورت متشکل « مانيفست كمونيسم باز گردیم » به بحث 

شدن پرولتاریا به عنوان یك طبقه و تاختن برای كسب موقعيت طبقه حاكمه، به شرح 
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پردازد. الغاء مالکيت بورژوائی به عنوان می سياسی اهداف و دستور كار این قدرت حاكمه

تکامل یافته ترین شکل تا كنونی مالکيت خصوصی و امحاء جنبه طبقاتی مالکيت، 

استقرار جامعه كمونيستی، جامعه ای كه در آن هر نوع تسلط كار مرده بر كار زنده از 

ده و برابری جامع رود. محو هر شکل استثمار، نابودی طبقات، الغاء خانوامی ميان

االطراف زن و مرد، اجتماعی كردن امر پرورش كودكان و محو تمامی ریشه های 

اقتصادی و اجتماعی استثمار فرزندان توسط والدین، مبارزه با كليه باورها و عقاید خرافی 

از طریق امحاء مناسبات اقتصادی و شرائط تاریخی زاینده آن ها و نوع این تحوالت 

نماید. گفتنی است كه می ور كار این قدرت سياسی پرولتری را تعيينخطوط كلی دست

نویسندگان مانيفست به دنبال توضيحات باال برای شروع كار قدرت سياسی منبعث از 

انقالب كارگری اقدامات كامالً كنکرتی را هم پيشنهاد كرده اند. ضبط امالك و صرف 

اليات تصاعدی سنگين، لغو حق عواید حاصل از زمين برای تأمين مخارج دولتی، م

وراثت، ضبط سرمایه های كل فراریان و گروههای ضد انقالبی، تمركز اعتبارات در دست 

دولت، به وسيله یك بانك ملی با سرمایه دولتی و با حق انحصار خاص، تمركز كليه 

وسائل حمل و نقل در دست دولت، افزایش تعداد كارخانه های دولتی و افزارهای توليد 

اصالح و آباد ساختن اراضی طبق نقشه واحد، اجبار یکسان كار برای همه و ایجاد  و

ارتش صنعتی به ویژه برای كشاورزی، پيوند صنعت و كشاورزی و كوشش در راه رفع 

تدریجی تضاد ميان شهر و ده، پرورش اجتماعی و رایگان تمامی كودكان و از ميان بردن 

. …كنونی آن، آميختن امور تربيتی با توليد مادی وكار كودكان در كارخانه ها به شکل 

 كارگری دولت فوری كار دستور طرح دنبال به مانيفست. هستند اقدامات این جمله از

قدرت حاكمه سياسی به معنای » كند كه می ی پيروزی انقالب اضافهروزها نخستين در

یگر است. خاص كلمه عبارت از اعمال قهر متشکل یك طبقه برای سركوب طبقه د

هنگامی كه پرولتاریا بر ضد بورژوازی ناگزیر به صورت طبقه ای متحد گردد و از راه یك 

انقالب خود را به طبقه حاكمه بدل كند و به عنوان طبقه حاكمه مناسبات كهن توليد 
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را از طریق اعمال قهر انقالبی ملغی سازد، آن گاه همراه این مناسبات توليدی شرائط 

كند. پرولتاریا با این می اتی و شرائط وجود طبقات به طور كلی را نابودوجود تضاد طبق

برد. بدینسان به جای جامعه كهن می كار سيادت خود به عنوان یك طبقه را نيز از بين

آید كه در ان می بورژوازی با طبقات و تناقضات طبقاتی اش اجتماعی از افراد پدید

 «دانه همگان است تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزا

احزاب لنينی و طيف رفرميسم چپ نظرات ماركس پيرامون تشکل كارگران به صورت 

» یك طبقه، ظرفيت این تشکل برای سرنگونی بورژوازی و استقرار جامعه ای با صفت 

یا كل راهبردهای ضد كار مزدی « تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه همگان است

طبقاتی پرولتاریا را دور ریخته اند، بر همه آنها چوب حراج زده اند،  او در پهنه مبارزه

سيره حزب سازی بورژوائی باالی سر كارگران را با آميزه تحریف شده ای از حرف های 

ماركس در باره دستور كار فوری پرولتاریای پيروز یا پلکان شروع پيکار برای نابودی 

 كمونيسم كار استخوانبندی را دهمدر سال های اواسط قرن نوز سرمایه داری

 دموكراتيك انقالب بندی فاز برای را راه كه ای منظومه. اند ساخته خود خلقی و بورژوائی

قل و حداكثر، سرنگونی طلبی رفرميستی خارج از مدار جنگ حدا برنامه سوسياليستی، و

ضد سرمایه داری و باالخره تسخير قدرت سياسی همه چيز و جنبش متشکل 

اليستی ضد كار مزدی هيچ چيز یا خيلی از ابداعات رفرميستی دیگر هموار كرده سوسي

» است. نمایندگان فکری و سياسی بخشهای مورد گفتگوی بورژوازی كه كارشان 

كردن دورنماهای آتی و انتظارات روز خود، خارج ساختن پرولتاریا از ریل « ماركسيستی

رت توده های كارگر بوده است برای بهره مبارزه ضد كار مزدی و سوار شدن بر موج قد

گيری از فرمولبندی های آخر بحث مانيفست ) اقدامات فوری پرولتاریای پيروز( هر چه 

در توان داشته اند، انجام داده اند. آنها اما در جریان ترك مذهب نياكان و آوردن ایمان 

طور كامل از  دست ساخت خود، خيلی چيزها را به« ماركسيسم» به شریعت جدید یا 

توسط « اتحادیه كمونيست ها» بنا به درخواست  1848یاد برده اند. مانيفست در سال 
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ماركس و با همفکری انگلس تهيه شده است. ماركس از چند سال پيش از این تاریخ تا 

آخر عمر، به گونه ای بيش از حد فعال، به صورت پراكسيس، به عنوان فردی از جنبش 

همه قوا و امکاناتش دست به كار شفاف سازی راه پيکار طبقاتی توده كارگری جهانی، با 

های كارگر عليه سرمایه داری و پاك ساختن این راه از گرد و خاك های تلنبار 

رفرميستی بوده است. او تا زمان نگارش مانيفست خيلی كارها انجام داده است و كارهای 

و چه بسا نقشه انجام آنها هنوز به مخيله  بسيار، بسيار بيشتری را اصالً انجام نداده است

وی خطور نمی نموده است. ماركس تا این سال به رغم تهيه برخی دستنوشته های 

اقتصادی هنوز شاید فکر نوشتن گروندریسه و مجلدات مختلف كاپيتال را به سر خویش 

اموخته است. راه نداده بود. حوادث بسيار زیادی را ندیده، تجربه نکرده و از آنها درس ني

فرانسه، مبارزه طبقاتی سال های پيش از آن و  1848انقالبات ژوئيه و ژوئن سال 

ميدانداری پرولتاریا در این رخدادها را شاهد نبوده است. حادثه سترگی مانند تأسيس 

كرده است می انترناسيونال اول احتماالً به ذهنش نمی رسيده است و اگر هم به آن فکر

و خيال فکرش را اشغال نمی نموده است. مهم تر از همه اینکه در آن  بيش از یك اميد

سال تا وقوع قيام كارگران پاریس، افروختن مشعل كمون، پيروزی و شکست كمونارها 

سال تمام مانده است. رویداد تاریخی شکوهمندی كه بيخ گوش انترناسيونال اول  23

 صال آميز طبقه كارگر تلقیروی داد و ماركس تا لحظه وقوعش آن را خيزش استي

كرد. واقعه ای كه فرجامش نه فقط تحليل چند روز پيش ماركس بلکه حتی شالوده می

نظرات وی در باره وظائف قدرت سياسی كارگری، از جمله همين دستور كار مطرح در 

متن مانيفست كمونيسم را به كلی در هم ریخت. مانيفست را ماركس در چنين حلقه 

كند و مثل روز روشن است می دخالتگری خویش در جنبش كارگری تهيه ای از زنجيره

كه هيچ گاه به مغزش خطور نمی كرده است كه نکته، نکته حرف هایش در این سند 

آیات وحی مورد رجوع طيف نيروهای كمونيسم خلقی از بامداد تا شامگاه قرن بيستم 

يغ رژیم ستيزی رفرميستی و بعد از آن گردد، ميثاق كار احزاب لنينيست برای تبل
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بورژوائی به جای سرنگونی طلبی سوسياليستی ضد كار مزدی در جنبش كارگری شود 

یا دستمایه این احزاب برای القاء گمراهه ای مانند تسخير قدرت سياسی همه چيز و 

مبارزه برای نابودی واقعی نظام بردگی مزدی هيچ چيز گردد. ماركس به گاه نگارش 

مهای نخست اثرگذاری خالق و آگاه خود بر جنبش كارگری بود، اما این مانيفست در گا

تنها دليل یا حتی مهم ترین دليل ما برای نکوهش توسل عبادی احزاب لنينی به این 

سند برای جایگزین سازی سرنگونی طلبی سوسياليستی با رژیم ستيزی فراطبقاتی 

، اولی را پيش تر توضيح دادم، نيست. دو نکته بسيار اساسی تر در این جا وجود دارد

مجرد استناد به نظرات ماركس برای اثبات حقانيت یا عدم حقانيت یك راهبرد حتی 

اگر این نظرات به تمام و كمال صائب باشند، كاری كامالً ارتجاعی و ضد ماتریاليسم 

انقالبی ماركس است. نقش هر كارگر آگاه این است كه ماركس عصر خویش در فرایند 

ار طبقاتی باشد. نکته دوم كه مکمل و مبنای علمی نکته نخست است مفصلبندی كارز

مادی و دیالکتيکی ميان آگاه ترین راهبردها یا افکار با شرائط ویژه تاریخی نضج و طرح 

آنهاست. در سال نگارش مانيفست، آلمان غول صنعتی عظيم چند سال بعد، جامعه ای 

ارگران كل اروپا اندك است. عظيم ترین بخش از همه لحاظ عقب مانده است. شمار ك

جهان هنوز زیر سلطه مناسبات فئودالی قرار دارد و سوسياليسم اگر در جائی پيروز 

شود، حتی در بهترین حالت، در صنعتی ترین و پيشرفته ترین جامعه روز، باز هم برای 

يفست آورده قوت الیموت آدم ها با كوهی از مشکالت مواجه است. آنچه ماركس در مان

است انقالبی ترین و انسان محورترین راهبرد برای جنبش كارگری جهانی و برای كل 

انسانهاست اما این راهبرد به گفته خود وی بار مصيبت تمامی تعلقات مادی و تاریخی 

آگاهی، آگاهی محض نيست. ذهن از همان آغاز به این مصيبت » را بر گرده خود دارد. 

حرفهای آن روز ماركس نيز بار مصيبت « ه را بر خود داشته باشدمبتالست كه بار ماد

ماده، بار شرائط مادی و اجتماعی آن روز سرمایه داری و بار نقد ریشه ای و كارگری 

 این نظام اما در آن روز را بر گرده خود دارد.
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پيش تر گفتم كه ماركس زمان نگارش مانيفست خيلی درسها را نياموخته و تجارب 

كه هر كدام در طرح نظراتش دنيائی تأثير داشته است كسب نکرده بود. در اینجا  انبوهی

باید جمله مذكور را تکميل نمایم. ماركس حتی تا لحظه آخر عمرش هم به احتمال 

قریب به یقين تصور نمی نمود كه عمر سرمایه داری تا امروز به درازا كشد، كه سوسيال 

پرولتاریاست چوب حراج زند، كه جنبش كارگری دموكراسی بر هر چه مبارزه طبقاتی 

اروپا و امریکای شمالی در منجالب تيره رفرميسم راست سندیکاليستی خفه شود، كه 

روایت لنينی سوسياليسم زیر نام وی جایگزین كمونيسم لغو كار مزدی پرولتاریا گردد، 

اليستی را پر كه درك لنينی امپریاليسم جای كالبدشکافی ماركسی سرمایه داری امپری

كند!! كه با رجوع به او سوسياليسم تتبعات مغز دانشوران طبقات دارا برآورد گردد!! كه 

» طبقه كارگر تمامی كشورهای سه قاره آسيا، افریقا، امریکای التين زیر پرچم 

نقش پياده نظام احزاب ناسيونال چپ و نيروهای كمونيسم « ماركسيسم» و « كمونيسم

ایند، كه اردوگاه سرمایه داری دولتی با بيرق افراشته كمونيسم و آویخته خلقی را ایفاء نم

به نام وی برای ساليان طوالنی بر نيمی از دنيا حکم راند. كه با گرفتن فتوا از آثارش هر 

 ……دفتر و دستك مشتی سوداگر سياسی تشکل كمونيستی طبقه كارگر نام گيرد و

مرگ خود را پيش بينی نمی نمود و نمی ماركس هيچ كدام این رخدادهای شوم بعد 

توانست پيش بينی كند. وقتی در متن مانيفست از پرولتاریای سازمانيافته به صورت 

گفت به طور قطع سازمان برنامه ریزی شورائی سراسری می قدرت سياسی حاكمه سخن

ذهنش  داد، او مطلقًا بهمی كار و توليد و زندگی اجتماعی طبقه كارگر را مد نظر قرار

سال بعد از آن تاریخ در روزهای پس  70نمی رسيد كه این پرولتاریای متشکل حاكم، 

« بوروری سياسی شش نفری» به یك « شوراها» از پيروزی انقالب اكتبر در كشور 

تعبير شود!! ماركس با اینکه مثل هر موجود زمينی دیگر غالب حوادث سياه بعد از خود 

رش را نمی دید، اما در همين مانيفست به اندازه كافی و حتی سالهای باقی مانده عم

معنی و موضوعيت این قدرت سياسی حاكمه پرولتاریای سازمان یافته را تشریح كرده 



 397                                                                                   اولمنتخب مقاالت: جلد 

است. در كنار تأكيد بر پرولتاریای متشکل در حال جنگ با سرمایه داری، لغو كامل 

ردن پرورش كودكان، پایان مالکيت بورژوائی، امحاء كار مزدی، الغاء خانواده، اجتماعی ك

دادن به نابرابری جنسی و تاختن به سوی جامعه بدون طبقات و دولت را ردیف نموده 

است. ماركس با توجه به شرائط تاریخی عصرش و در تنگنای محدودیت های اقتصادی 

و اجتماعی خاص آن روزها از فازبندی سوسياليسم و كمونيسم سخن راند اما به عقلش 

نام وی برای  رقل پرولتاریای عهد خویش بود نمی رسيد كه بعدها زیكه ستيغ تع

پرولتاریای كشورها وظيفه توسعه سرمایه داری نوع اروپائی به جای شکل آسيائی نسخه 

پيچی خواهد شد!! ماركس دنيای ندانسته ها را در پيش روی داشت و یکی از این 

شفاف وی چند سال بعد مرگش ندانسته ها هم این بود كه حتی دانسته های صریح و 

بورژوازی برای تنفيذ احکام جایگزینی كمونيسم لغو كار مزدی با سرمایه « ماركسيسم» 

نفری حزب به عنوان قدرت سياسی حاكمه  6داری دولتی شود، ميثاق اعتبار بوروی 

پرولتاریای سازمانيافته گردد، منشور جایگزینی جنگ طبقاتی ضد سرمایه داری با 

سم ستيزی ناسيوناليستی شود، وسيله مسخ اصل رهائی انسان از هر قيد در امپریالي

اصل اسارت بشر درون زندان مخوف تمامی قيود و خيلی چيزهای دیگر گردد. ماركس 

اگر آن روزها، با فرض محال سير رویدادهای آتی سرمایه داری، ابعاد عروج رفرميسم 

انت كمونيسم خلقی، تحریف مسالمت جوی سوسيال دموكراسی و رفرميسم ميليت

راهبردهای خود توسط احزاب این دو طيف یا كل بورژوازی و از همه اینها اساسی تر 

اسرار بسيار پيچيده و تو در توی مبارزه طبقاتی ميان پرولتاریا و سرمایه داری در دوره 

داشت كه توده های كارگر دنيا بدون می دید، به طور قطع اعالممی های بعد را

مانيابی سراسری شورائی و آگاه ضد كار مزدی قادر به انجام هيچ كاری نيستند. اگر ساز

زد می دید و مصمم بود كه همچنان ماركس ماند، با رساترین صدا فریادمی او این ها را

كه پرولتاریا در غياب یك جنبش نيرومند شورائی آگاه متشکل سرمایه ستيز نه فقط 

د رسيد كه ساده ترین حاصل روزمره مبارزه طبقاتی خود هيچ گاه به سوسياليسم نخواه
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عليه بورژوازی را هم هيچ گاه تثبيت نخواهد كرد. تاریخ نشان داد كه متشکل شدن 

پرولتاریا به صورت یك طبقه فقط و باز هم فقط در بستر سازمانيابی سراسری شورائی 

التگری خالق توده های آگاه دارای دورنمای شفاف الغاء كار مزدی و ميدان حضور و دخ

 هر چه وسيع تر كارگر مقدور است.

 . باژگونه سازی روايت ماركسی و طبقاتی دولت2

آیه پردازی دینی مسخ آميز كمونيسم خلقی از حرف های ماركس پيرامون تسخير 

قدرت سياسی توسط پرولتاریا نيازمند تحریف جامع االطراف نظریه ماركسی دولت و به 

ورژوازی نيز هست. این كاری است كه احزاب این طيف در طول طور كنکرت دولت ب

دهند. اشاره ای به این مسأله می قرن بيستم انجام داده و تا امروز به طور مستمر انجام

خواهيم داشت اما پيش از آن باید بسيار مختصر، روایت كمونيسم لغو كار مزدی از 

 پدیده دولت را باز كنيم.

ی و نهاد اعمال قدرت طبقه ای بر طبقه دیگر است. تعریفی دولت همزاد جامعه طبقات

كامالً درست اما عام كه به ویژه در رابطه با جامعه سرمایه داری مسائل زیادی را ناگفته 

دارد. شاید راه مناسب روشن شدن می گذارد و دقایق مهمی را از نظر پنهانمی باقی

پيش از پيدایش دولت باز گردیم. در  ماجرا این باشد كه به گذشته های دور، به دوران

شکلهای زندگی اشتراكی اوليه انسانها، به طور مثال همبائی های هندی یا كمونيته 

های قبيله ای یونانی، رومی، ژرمنی و جاهای دیگر، توليد وسائل معيشت بشر در سطحی 

داد. می كرد. هدف توليد را نيازهای روزمره زندگی اعضای كمون تشکيلمی نازل سير

برد و مرزهای هر جامعه كوچك مجزا را حوزه معاش می جمعيت در پراكندگی به سر

كرد. تقسيم كار بيش از حد ساده و می و كار و توليد تيره ها یا كمونيته ها تعيين

طبيعی یا به قول انگلس در حکم محصول خالص طبيعت بود. محصول كار انسان ها 

اصالً در ميان نبود، یا اگر هم بود، بسيار ناچيز و به  هنوز حالت كاال نداشت. مبادله یا

شد. بشر تا می داد و ستدهای اجباری ميان قبيله ها، تيره ها و كمونيته ها محدود
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نخستين تقسيم كار بزرگ اجتماعی فاصله بيش یا كم داشت. مالکيت خصوصی زمين 

آمد می ر نام تملك به چشمو كالً ابزار توليد هنوز لباس واقعيت نپوشيده بود و آنچه زی

 فقط مالکيت مشترك حاصل دسترنج آدمها بود. همه چيز به صورت جمعی رتق و فتق

گردید. در چنين فازی از تاریخ یا چنين مرحله ای از توليد زندگی مادی و اجتماعی می

هنوز شاهد وجود طبقات نيستيم و الجرم دولت به مثابه ارگان اعمال قدرت طبقانی 

وعيتی نداشته است، در این شکی نيست اما یك نکته مهم در همين جا قابل نيز موض

درنگ است. فقدان وجود طبقات و دولت در جوامع اشتراكی مذكور به هيچ وجه مترادف 

 با غيبت اجبار و حتی نوعی قهر نبوده است و در واقع نمی توانسته است باشد.

ار و قهر همه جا بر سر انسانها سنگين در دوره تاریخی باال جبر وجود دارد و سایه اجب

است اما سرچشمه جبر نه در مناسبات اجتماعی حاكم، نه در ساختار روابط ميان آدم 

ها كه در وجود طبيعت و در رابطه ميان تيره ها یا كمون ها با نيروهای مادی طبيعی 

ی را در زندگی قرار دارد. از این كه بگذریم اجبار اخالقی و اعتقادی نقش تعيين كننده ا

كند. ابتدائی بودن ابزار كار تا حد وسائل بسيار ساده اوليه می ساكنان آن زمان دنيا بازی

شکار و صيد یا خيش های چوبی نخستين، سطح بسيار نازل توليد اجتماعی، حالت 

جنينی شعور بشر، جهل كامل وی نسبت به حقایق و نهفته های بی پایان جهان مادی، 

االطرافش در مقابل همه عوامل طبيعی، فروماندگی مفرط و بی مرزش مقهوریت جامع 

در كارزار با رخدادها و بالیای مادی یا اشکال بی شمار این تنگناها و محدودیت ها، همه 

و همه ساز و كارهای پوالدین اسارت انسان در چنگال قهر طبيعت و جبر آهنين نيروهای 

نامحدودترین ابعاد بر سرنوشت زندگی بشر مادی جهان هستند. جبر در عظيم ترین و 

 راند اما این قهر یا جبر مولود مناسبات جاری یا مستولی ميان آدم ها نبود.می حکم

شود. فاز جدیدی از فرایند تکامل مادی می تاریخ با عبور از این دوره وارد مرحله دیگری

 كار آدم ها تشکيل تاریخ زندگی بشر كه بنمایه و ذات واقعی آن را كاال شدن محصول

گيرد و دامنه اش از حوزه محدود مراودات ميان می دهد، داد و ستد به تدریج وسعتمی
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یابد. مالکيت اشتراكی بر زمين و می قبایل به روابط فيمابين آحاد انسانها گسترش

سپارد. تقسيم می دسترنج كار جمعی، كند یا تند جای خود را به مالکيت خصوصی افراد

كند و در هر گام از توسعه اش بساط می یابد، توليد كاالئی شروع به نضجمی عهكار توس

دهد می زندگی كمونی و حق تملك اشتراكی پيشين اعضای كمون ها را مورد تهدید قرار

راند. از این تاریخ به بعد ما شاهد رویش، بالندگی و سپس رشد می و به سوی انقراض

باشيم. ریشه اجبار می ًا متفاوتی از شکل قهر و اجبارسرطانی نوع كاماًل جدید و ماهيت

و قهر تازه در طبيعت نيست و از فروماندگی بشر در مقابل نيروهای قاهر طبيعی 

سرچشمه نمی گيرد. زادگاه این جبر صرفاً محصول كار خود انسانهاست كه اینك 

حراز كرده است، رمزآميز گشته است، كاال شده است، خاصيت داد و ستد ميان افراد را ا

در روند استيال و تسلط بر مولدین خود قرار گرفته است. تسلط و فرمانروائی سحرآميزی 

كشد. محصول كار دیگر آنچه قبالً بود نيست و با می بالد و شاخ و برگمی كه بی مهار

حالت پيشين خود به طور ماهوی و تاریخی متفاوت و نامتجانس است. پدیده دولت در 

از درون فرایند جدائی توليد كنندگان از محصول كار خویش، از دامان همين جا، 

گسترش تقسيم كار و از بطن مالکيت خصوصی فراورده های كار و توليد آدم ها شروع 

كند. بدون رجوع كالبدشکافانه ماركسی و می به نطفه بندی و نضج و بالندگی

ی از دولت به طور كلی، دولت ماتریاليستی به دقایق این پروسه نمی توان تحليل درست

 در دوره های تاریخی مختلف از جمله دولت سرمایه داری به دست آورد.

جوانه های نخستين این نهاد قدرت در آتن پنج قرن پيش از ميالد از شيرازه اقتصاد 

كاالئی روز روئيد. در اینجا مالکيت خصوصی مبتنی بر توسعه داد و ستد محصول كار، 

فت. شکل های تازه تقسيم كار جایگزین اشکال قبلی شد، كنترل رشدی چشمگير یا

افراد بر توليداتشان مسير زوال پيش گرفت. راه تسلط محصول كار بر سرنوشت زندگی 

انسان های مولد حفاری و هموار گردید. آنچه مخلوق كار بشر بود نقش یك قدرت 

ستثمار و سركوب وی شد. ماوراء زندگی او را احراز كرد و قدرت فائقه دست به كار ا
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جمعيت وسيعی از توليد كنندگان در پرتو توسعه روزافزون اقتصاد كاالئی مالك زمين 

زراعی مورد كشت و كار خود شدند. پول هر روز نقش مؤثرتری در زندگی انسان ها 

بازی كرد و طولی نکشيد كه مولدین صاحب اراضی اندك برای گذران زندگی خود 

از دارندگان پول شدند. تمركز روزافزون پول در دست عناصر سوداگر، مجبور به اخد وام 

هر روز شمار بيشتری از این مولدین مالك را وامدار رباخواران ساخت. فشار بدهی ها 

پایه مالکيت خصوصی اینان را سست و ریزان كرد. جماعت اخير نه فقط زمين اندك 

ود را از دست دادند. برده شدند و خود كه كل اختيار، آزادی، حق زندگی و همه چيز خ

بردگی وسعت یافت. سازمان تيره ای كهن تمام ظرفيت خود برای رتق و فتق امور اعضاء 

را از دست داد. موج رو به گسترش مبادله كاالها، افزایش مستمر قدرت پول، رواج 

ون فزاینده ربا و دیون و بدهکاری و بستانکاری افراد، پيدایش طبقات و رشد روزافز

مناسبات برده داری، ميدان داری وسيع پول، پيشرفت صنعت و بازرگانی و دریانوردی، 

افزایش مشاغل و انبوه تحوالت همگن دیگر، فروپاشی سازمان قبيله ای سابق را 

گریزناپذیر ساخت. قبائل در هم ادغام شدند و سازمان پيشين متناظر با وجود اشتراكی 

از نهاد قدرت واگذار كرد. ساختار قدرت تازه ای توسط  آنها جای خود را به نوع جدیدی

اقتصاد كاالئی معماری شد و ماشين سيادت و سركوب طبقه نوپای مسلط عليه 

استثمارشوندگان گردید. دولت به وجود آمد و دموكراسی برده دار یونان پای به تاریخ 

 نهاد.

دولت نمی توان به تعریف هدف از اشاره به این نکات یك چيز است. اینکه برای شناخت 

عام طبقاتی بودن آن یا اینکه نهاد اعمال قدرت طبقه مسلط اقتصادی است اكتفا نمود. 

دولت به همان گونه و با همان دقت آیينه تمام نمای پيش شرط ها و ملزومات انکشاف 

یا ماندگاری و استيالی شيوه توليد حاكم هر دوره است كه كل جامعه نمایش سطح 

باشد. دموكراسی برده دار یونان پدید آمد می سعه و انکشاف این شيوه توليدمشخص تو

تا ابزار سيادت و قهر برده داران عليه بردگان باشد اما این دولت برده داری در متن رشد 
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و گسترش توليد كاالئی، توسعه تقسيم كار، ميدان داری پول، فشار مناسبات جدید بر 

شی سازمان تيره ای یا تحوالت اقتصادی دیگر ساخته شد، اقتصاد اشتراكی اوليه، فروپا

ه جائی ها پدید آمد و باهرم های تحقق این فرایند یا جا به عنوان ساز و كارها، ابزار و 

خشت، خشت هستی خود را در پاسخ به این الزامات بر روی هم نهاد. دولت به این 

ی، مدنی، فرهنگی، اخالقی، اعتبار مجموعه ای انداموار از استحکامات سياسی، نظام

ایدئولوژیك و اجتماعی است كه شيوه توليد مسلط هر عصر متناسب با نيازهای انکشاف، 

كند تا از طریق آن در همه عرصه های حيات اجتماعی می استيال و بقای خود معماری

عليه طبقه فرودست و استثمارشونده مشغول كارزار باشد. آناتومی درست دولت سرمایه 

ی نيز از این منظر مقدور است. این دولت در هستی خود، سرمایه است كه تشخص دار

نظم سياسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی پيدا كرده است. دولت بورژوازی در كابينه، 

پارلمان، وزارتخانه ها، ادارات، ارتش، پليس، نهادهای اطالعاتی، زندان ها، محاكم حقوقی 

و مجری نظم سياسی یا اجتماعی خالصه نمی گردد. یا قوای سركوب فيزیکی و فکری 

این دولت در كليه عرصه های حيات اجتماعی انسان ها حضور و استيال دارد و رابطه 

اش با شرائط كار، استثمار، مبارزه و زندگی توده های كارگر رابطه ای از همه لحاظ 

ه متناسب با اختاپوسی و تسلط آميز است. تسلطی كه به طور روتين و سازمانيافت

مقتضيات ارزش افزائی سرمایه و تضمين باالترین نرخ اضافه ارزش برای سرمایه ها 

گيرد. قدرت قهر و سركوب دولت بورژوازی در مجرد نهادهای امنيتی و می صورت

بيدادگاههایش نيست. رابطه خرید و فروش نيروی كار بانی قهر بی مهار اقتصادی و 

قه كارگر است و دولت به عنوان ساختار فراگير نظم این همه اشکال دیگر قهر عليه طب

رابطه، نهاد همه جا حاضر در هر منفذ دنيای موجود و هر لحظه حيات توده های كارگر 

است. رابطه توليد اضافه ارزش رابطه تعریف هستی اكثریت غالب ساكنان جهان به 

 نام نيروی كار خالصه عنوان انسان هائی است كه كل دار و ندار آن ها در كاالئی به

درصد سکنه این دنياست.  80گردد. دولت مجری و عامل تحميل این تعریف بر می
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كارگر به حکم این رابطه، انسانی جدا از كارش و ساقط از هر نوع حق دخالت در حاصل 

كار یا سرنوشت زندگی خویش است. دولت این موقعيت فاجعه بار بشرستيز را بر توده 

كند. رابطه خرید و فروش نيروی كار محصول كار كارگر را سرمایه و یم كارگر تحميل

سازد. دولت سالح دست سرمایه می سرمایه را قدرت فائقه مستولی بر هست و نيست وی

فقر برای مجبور ساختن توده های كارگر به قبول این وضع است. سرمایه منشأ بيکاری، 

وشاك، دارو و درمان، بهداشت و خورد و خوراك و پ زگرسنگی، محروميت انسان ا

آموزش و محيط زیست مطلوب است. دولت تمامی این جنایات سرمایه را بر سر كارگران 

سازد. سرمایه سرچشمه كل بی حقوقی ها و تبعيضات است و یك كار مهم می سرشکن

دولت اعمال حقوقی و قانونی این نابرابری ها بر انسان هاست. سرمایه مولد و موجد 

و فحشاء و تمامی نکبت و ادبار و سيه روزی های بشر معاصر است و دولت تضمين فساد 

كننده و پاسدار اجرای این جنایت هاست. دولت بورژوازی كارش اینهاست و تمامی این 

ها را از طریق قوانين، قراردادها، نهادهای حقوقی و مدنی و سياسی، دستگاههای عظيم 

معی و آموزش و پرورش، اتحادیه های كارگری و مهندسی افکار از نوع رسانه های ج

 نماید.می هزاران شبکه اختاپوسی دیگر بر طبقه كارگر تحميل

دولت به این معنا و به اعتبار این درهمرفتگی ارگانيك با رابطه توليد اضافه ارزش را 

. نمی توان بدون سرنگونی واقعی سرمایه داری از جای كند و به طور كامل از كار انداخت

درست به همين اعتبار پيکار برای سرنگونی واقعی دولت بورژوازی تنها و تنها به عنوان 

جزء پيوسته ای از پویه پيکار سراسری سازمانيافته اگاه شورائی و ضد سرمایه داری توده 

های كارگر قابل تحقق است. این تصور كه طبقه كارگر این یا آن كشور بدون یك 

تواند دولت بورژوازی را به زیر كشد می ری سوسياليستیجنبش متشکل شورائی سراس

و سوسياليسم را مستقر كند فقط عوامفریبی احزاب كمونيسم بورژوائی و خلقی است. 

تواند و باید در تمامی مقاطع كارزارش به هر اندازه كه قدرت می پرولتاریا به طور قطع

ا دولت سرمایه به عنوان طبقاتی خود را در شوراهایش متشکل ساخته است به جنگ ب
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كند از می ساختار نظم و ابزار قدرت سرمایه بپردازد، به هر ميزان كه قدرتش اقتضا

قدرت این دولت بکاهد. در راستای همين نبرد هر نوع دولت باالی سرش را راهی 

گورستان كند و سازمان شورائی سراسری كل شهروندان برای برنامه ریزی كار و توليد 

ا جایگزین این دولت سازد. معنای واقعی سرنگونی دولت بورژوازی یك چيز اجتماعی ر

بيشتر نيست. اینکه سازمان شورائی سراسری برنامه ریزی كار و توليد سوسياليستی با 

مشاركت همه انسانهای كارگر كه در آن وقت دیگر كارگر نخواهند بود، مستقر شود. 

پ از مقوله تسخير قدرت سياسی یك روایت احزاب و محافل لنينی طيف رفرميسم چ

روایت تمام عيار بورژوائی و ضد روایت ماركسی و كمونيستی كارزار طبقه كارگر برای 

تبدیل شدن به قدرت حاكمه سوسياليستی است. رابطه تنگاتنگ و بسيار ارگانيکی ميان 

ياسی نامند و آنچه كه تحزب سمی آنچه احزاب لنينی، مبارزه برای تسخير قدرت سياسی

قدرت سياسی در اینجا به قدرت  .كارگر نام نهاده اند، وجود داردو كمونيستی طبقه 

رسيدن پرولتاریا به عنوان یك طبقه نيست، قدرت سياسی طبقه ای نيست كه از بطن 

كارزار گسترده عليه سرمایه در همه حوزه های حيات اجتماعی آماده برنامه ریزی 

شد. بالعکس قدرت سياسی حزب یا در واقع ماشين سوسياليستی كار و توليد شده با

قدرت حزبی است كه دورنمای كارش استقرار شکلی از برنامه ریزی سرمایه داری به 

جای شکل پيشين است. به بيان دیگر این نوع گرفتن قدرت نيازمند وجود حزبی از نوع 

ه شيوه هر حزب دیگر بورژوازی است و برای اینکه قدرت سياسی این گونه یعنی ب

 گردد.می بورژوازی تسخير شود وجود حزب الزم

 




