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 2018اوت  افزایش بهای ارز، به کام سرمایه داران، انفجار فالکت کارگران 

 

تصاددانان سینه چاک دادن صاحبان سرمایه و بسیار بیشتر از آنها نمایندگان فکری و اق

به قدمت ای ایران برای الغاء کامل هر نوع کنترل بر بازار ارز پیشینهدار سرمایهطبقه 

ز ذات همه عمر جمهوری اسالمی دارد. موضوعی که قطعا خاص بورژوازی ایران نیست. ا

ه آن هستند. جوشد و الجرم تمامی سرمایه داران دنیا، به همین اندازه دلباختمی سرمایه

کنترلی بی ننس ایرانی و مخصوصا اسالمی آنها البته فقط خواهاسرمایه داران، به ویژه ج

 ا همبطبقاتی خویش همه چیز را « طینت»باشند، آنها بر اقتضای نمی محض بهای ارز

« ندیشانهاچاره »و « مدبرانه»خواهند، رفع هر نوع کنترل را در معیت دخالت بسیار می

جمهوری اسالمی همواره محقق که ای کنند. مطالبهمی دولت خویش یکجا مطالبه

سازد. ببینیم می بیش از پیش محققها ساخته است و این روزها زیر فشار تشدید تحریم

بر سیر  کنترلی و کنترل همزمان ارز،بی که ماجرا چیست، چرا این گونه است و تبعات

 کارگر چگونههای صعودی نرخ سودها در یک سوی و انفجار رعب آور فقر و فالکت توده

 .خواهد بود؟ قبل از هر چیز به ریشه اصلی ماجرا پردازیم

، داریپائین بودن بارآوری کار اجتماعی و توان نازل رقابت در بازار جهانی سرمایه

همیشه همراه سرمایه اجتماعی ایران از آغاز تا امروز های همزاد و شاخصهای پدیده

ه جهانی هویتی و الیتغیر نیستند. که برای این یا آن جزء سرمایهائی بوده است. مؤلفه

قطعا ماهوی، الیتجزا، جزء الینفک تقسیم کار داری اما در رابطه با کل نظام سرمایه

باشند. این تصور که کل یا حتی بخش غالب سرمایه می سرمایه و مطلقا غیرقابل تغییر

ت و سهم بین المللی به لحاظ ترکیب ارگانیک، درجه بارآوری کار اجتماعی، قدرت رقاب

تواند وضع همگون و نزدیک می تولید شده توسط کارگران دنیا،های بری در اضافه ارزش

ترین به هم احراز نماید!! فقط در شعور مسخ، وارونه، باژگونه پرداز و فریبکار ارتجاعی

تواند جائی جستجو کند. در این مورد، در جاهای دیگر می نمایندگان فکری بورژوازی
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ایران و فروپاشی داری زم توضیح داده ایم. عجالتاً بحث شرایط روز سرمایهبه اندازه ال

  ،هاچرخه تولیدش در میان است. گفتیم که ویژگیهای مهم باال، همواره و در همه دوره

که با توجه هائی سرمایه اجتماعی کشور را زیر فشار کوبنده خود داشته است. شاخص

کشور از دار تعیین سرنوشت سهم سود طبقه سرمایهبه نقش و تأثیربسیار بارزشان در 

بین المللی، دغدغه خیال و تالطم روح این طبقه، نمایندگان فکری های کل اضافه ارزش

و ها هم بوده است. کل بورژوازی با همه تشتتها و دولت سرمایه در همه دور

ایران به داری هرا با احالم شیرین عروج سرمایها جهتگیریهای متفاوت درونی، همه شب

رسانده است. می مقام اقتصادی ژاپن، فرانسه و در بدترین حالت کره جنوبی به روز

ترجیع بند کالم آحادش آن بوده است که رشد غول آسای صنعتی، تکنیک مدرن و 

سیل صادرات غیرنفتی جایگزین موقعیت آسیب پذیر موجودش گردد. این مشغله فکری 

های و دولتهایش همواره زیر فشار یک مؤلفهها ی ایران و رژیمماالمال از دغدغه بورژواز

نفتی در قیاس با شط های شد. اضافه ارزشمی مهم دیگر هم قرار داشت و تشدید

دیگر حاصل استثمار توده وسیع کارگر جویباری کامال باریک های پرخروش اضافه ارزش

هم ذخیره ارزی الزم، برای انبوه داد و ناپیدا بود، اما با همه جایگاه اندکش، یگانه منشأ م

 و ستدها و پروسه سامان پذیری سرمایه اجتماعی ایران در بازار بین المللی را تعیین

اقتصاد تک »موهوم به نام ای هیستریک رمانتیسیستی حول مسألههای کرد. نالهمی

«!! پایه ملیاقتصاد چند »خوانیهای پرشور ناسیونالیستی برای « امن یجیب»یا «!! پایه

 رقابت سرکش در بازار جهانی صدر رؤیاها را  .شدمی از همین جا ناشی

شاه و شرکا حتی در مواردی، کاریکاتوری و دن کیشوت وار به این رؤیا   .ساختمی

ایران در بازار جهانی را به داری پوشاندند!!. حضور پیروز سرمایهمی لباس واقعیت هم

صادرات خودروهای ساخت ایران به کشورهای خاورمیانه و دادند!! از می همگان بشارت

تولید « لیالند»و « پیکان»گفتند!! به عنوان جواز تأیید این ادعا،می آسیای مرکزی سخن

خلیج با های دو کارخانه بزرگ ایران ناسیونال و لیالندموتورز آن زمان را در شیخ نشین
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رساندند!! رؤیای ظهور ایران به می بهای درون بازار داخلی به فروش %25قیمتی حدود 

عنوان یک قطب مشعشع صنعتی دنیا با صادرات غیرنفتی انبوه، همان روزها شاه را 

داشت تا در باره سبقت می ساخت!! و او را وامی از بالفعل هم« بالقوه» فیلسوف تمیز 

 !!ایران از کشور فرانسه به سخنرانی پردازد« بالقوه»اقتصادی 

اسالمی کال، به ویژه بخشی از آن که بعدها بیرق اصالحات افراشت در طول جمهوری 

های سهمگین تولید هولوکاست و قتل عامهای دهه نخست زمامداری، زیر فشار مشغله

چندین هزار، چندین هزار، گرفتن کربال و تسخیر قدس، صدور انقالب و جنگ هشت 

دی موعود!! فرصت چندانی برای ساله یا هموارسازی راه استقرار حکومت جهانی مه

سلف خویش نیافت اما با پایان جنگ ایران و عراق و شروع کار های تکرار خیالبافی

دولت رفسنجانی همان رؤیاها همه جا در بوق و کرنا شد. تیم رفسنجانی برای ادغام هر 

 سرمایه اجتماعی کشور در سرمایه جهانی، به تمامی رویکردها و راهبردهاتر چه ژرف

جورجوار های توسل جست. طرح تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول، نسخه پیچی

بانک جهانی و سایر مؤسسات غول پیکر مالی را به تمام و کمال اجرا کرد. در این راستا 

کارگر، دست تمامی دولتهای های به لحاظ قتل عام معیشت و امکانات اولیه زندگی توده

در دهه ها التینی و آسیای جنوب شرقی مشمول این پروژه کشور افریقائی، امریکای 30

هشتاد سده بیستم را از پشت بست. در عرصه بیکارسازی کارگران، خصوصی سازی 

، از بین بردن هر نوع امنیت اشتغال، کاهش دستمزدها، امحاء حداقل هامالکیت سرمایه

ئی و مایحتاج معیشتی توده و تسهیالت درمانی کارگران، باال بردن بهای مواد غذاها بیمه

 هموارسازی هدف با کارگر طبقه استثمار انفجارآمیز بسیار تشدید  فروشنده نیروی کار،

 راه طوفان خارجی و داخلیهای سرمایه دلربای سودآوری و طالئی انباشت برای راه

 و غربی ممالک با دیپلوماتیک و اقتصادی مراودات بهبود متنوعهای پروژه. انداخت

ی کار تا سطح شبه رایگان تنزل کرد و با نیرو بهای شد، کار دستور منطقه کشورهای

تفویض قدرت بدون هیچ مهار به سرمایه داران برای تعویق پرداخت طوالنی مدت، چند 



 9                                 منتخب مقاالت: جلد سوم                                                  

طویل از این ای دستمزدها عمال حالت رایگان احراز کرد. سلسله ،ماهه و گاه چند ساله

اقتصادی، مراودات های یمن این رویکردها، برنامه ریزینوع کارها انجام گرفت، به 

خانمانی بی فقر و فالکت و گرسنگی وهای دورهترین المللی و تحمیل یکی از طوفانیبین

درمانی و تخریب محیط زیست، بر طبقه کارگر، خیلی از رؤیاهای بی داروئی وبی و

رفت و حجم پیش ریز سرمایه، به اوج ها بورژوازی جامه عمل پوشید. نرخ اضافه ارزش

حوزه، در پهنه تحقق ترین اینجا و آنجا رکورد شکست. با همه اینها در اساسی

ایران، در قلمرو ارتقاء بارآوری کار، عروج دار رؤیای همیشگی طبقه سرمایهترین حیاتی

سرمایه اجتماعی ایران در بازارهای جهانی، افزایش داری مطلوب قدرت رقابت و میدان

های دلخواه صادرات غیر نفتی، کاهش موازنه بسیار منفی میان سهم بری از اضافه ارزش

های حاصل استثمار طبقه کارگر ایران به سرمایههای بین المللی و واگذاری اضافه ارزش

 .جهانی هیچ گشایشی حاصل نگردید

بسیار روشن  ماجراای عرصه تالش خود، ناکام ماند. دلیل ریشهترین بورژوازی در حیاتی

بود. برای اینکه سرمایه اجتماعی یک جامعه قادر به هماوردی و رقابت کارآمد در بازار 

جهانی گردد، برای اینکه بتواند از درون پویه رقابت، حجم هر چه بیشتری از اضافه 

رقیب خارج های ارزشهای حاصل استثمار پرولتاریای بین المللی را از چنگ سرمایه

مؤثر معینی در اختیار داشته باشد. بحث بر های د نماید، باید سالحسازد و نصیب خو

پولی نیست. بخش ثابت سرمایه در قالب ماشین آالت، های سر وفور یا قلت سرمایه

شود. در نظام بردگی مزدی آخرین می تکنولوژی و تجهیزات تکنیکی پیش ریز

 ضافه ارزش سرشکندستاوردهای دانش بشری مستمرا و الینقطع به پویه تولید ا

 شود، نقش سرمایه ثابت به خودمی کند. سنگمی گردد، شکل کار مرده احرازمی

که ارزش خود را به صورت مواد خام و کمکی یا استهالک ماشین ای گیرد. سرمایهمی

باشد، هر چه علوم، تر سازد. این بخش سرمایه هر چه مدرنمی به تولیدات جدید منتقل

اختراعات و کشفیات علمی عظیم تری در خود ذخیره کرده باشد، به همان میزان بر 
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گذارد. تولید هر چه غول آساتر کاال و سرمایه توسط حداقل می بارآوری کار زنده تأثیر

 در حتی سازد. سوء تفاهم نشود، بخش مورد بحث سرمایه می نیروی کار را ممکن

 پدید جدید ارزش سناری هیچ بشری، دانش بار باالترین و مدرنیزاسیون سطحترین عالی

کند، اما همین انتقال کار جسمی و فکری مرکب می ط ارزش خود را منتقلفق آرد،نمی

گردد. می و مرده پیشین، باعث افزایش بارآوری کار، مرغوبیت و کیفیت باالتر محصول

شود. سالحی می آورد. سالح کارساز رقابتمی چشمگیر پائینای هزینه تولید را به گونه

که هر تک سرمایه یا سرمایه اجتماعی هر کشوری برای چنگ اندازی بر حصه هر چه 

به آن محتاج است. باید آن را به دست آرد، اگر بتواند در ها غول پیکرتر اضافه ارزش

 .انحصار خود گیرد و از سایرین دریغ دارد

ق بین یه اجتماعی ایران بند، بند شروط و الگوهای صندوجمهوری اسالمی و کال سرما

هر  والمللی پول را در عرصه سالخی معیشت و دارو و درمان و آموزش و محیط زیست 

رست چیز دیگر طبقه کارگر اجرا کرد، اما در این گذر هیچ موفقیتی کسب ننمود. د

 و لزیما شیلی، ین،فیلیپ برزیل، سنگاپور، جنوبی، کره مانند ممالکی که همان گونه

د بیضای شایع، صاحب یهای بافی انگاره خالف بر آن، ازتر پیش دهه در نیز دیگر جاهای

خاصی  را دچار تغییرداری چندانی نشدند و موقعیت خود در تقسیم کار جهانی سرمایه

های ئیو انحالل جوها ، ادغام طلبیهانساختند. نتیجه نهائی تقریبا مشترک کل تبعیت

و  آنها در نسخه پیچی صندوق بین المللی پول یک چیز بود. اینکه خورد و خوراک

ها پوشاک و کومه مسکونی و دارو و هوای تنفسی چندین نسل طبقه کارگر این کشور

 .از مؤسسات مالی غول پیکر جهانی گرددها دریافتی دولتهای صرف پرداخت وام

و ها شان مشتعل کل وارونه پردازیدر شالوده هستی خود آتشفداری تولید سرمایه

است. اندیشه و باور و شعور متصاعد از این گنداب در همه وجوه خود سناریوی ها تحریف

زشت جعل و باژگونه سازی است. اما در این میان تئوری امکان عروج همه کشورها به 

این جعل ترین سطح چند قطب عظیم صنعتی و مالی موجود جهان، یکی از پوشالی
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است. چنین چیزی با سرشت سرمایه در تناقض محض است و ها بافیها و فریب پردازی

باشد. معنای زمینی این پندار واهی مبتنی بر انسان ستیزترین میها در زمره محال ترین

بود که داری توان شاهد وجود یک دنیای سرمایهمی آنست که گویاها گمراهه آفرینی

در ها ال از سرمایه و متوسط ترکیب ارگانیک کل این سرمایهاوال کران تا کران آن ماالم

تواند تا الی غیرالنهایه از سرمایه و می سطح آلمان و امریکای روز باشد!!! گویا جهان روز

با سرعت کامال ها مخصوصا سرمایه مولد اشباع شود، سیر صعودی ترکیب آلی سرمایه

ه نیز استوار و شتابان در حال چرخش دلخواه تداوم یابد و چرخه ارزش افزائی سرمای

ها ماند!!! گویا مقدور است که بخش ثابت سرمایه بین المللی از سر و کول همه کهکشان

باال برود، شمار کارگران شاغل دست اندر کار تولید اضافه ارزش و تأمین سود این 

گوی موفق هم از آنچه اینک هست کمتر گردد، با همه اینها نرخ سودها پاسخها سرمایه

شود و تر باشد!!! رونق انباشت روز به روز طالئیها و دلپذیر نیاز بازتولید همه سرمایه

تواند می مدرنیزاسیون صنعتی سرتاسر دنیای روز را در خود غرق کند. گویا همه اینها

رخ دهد بدون آنکه طوفان بیکاری کل آفاق را در هم پیچد!! پیشی گرفتن نرخ انباشت 

 و ثبات جبین بر آنکه بدون ساید آسمان به سر  تواندمی ،هاید اضافه ارزشاز نرخ تول

 هیچ گرد فروپاشی بنشیند!! معنای تصور واهی مذکور آنست کهداری یهسرما بقای

و سرگردان و بدون هیچ چشم « آزادهای سرمایه»شود پنج قاره عالم را از وجود می

و وقوع بحران را هم تعطیل کرد!!! تصور انداز پیش ریز، آکند و پویه افت نرخ سود 

و امریکاها ها ، ژاپنها، اسکاندیناویهامرکب از انبوه آلمانداری داشتن یک جهان سرمایه

متضمن کور شدن و ندیدن دنیای این تناقضات سرکش طوفان آلود است. چیزی که 

طبقه علیل و مغزهای مصروع صاحبان سرمایه، نمایندگان فکری های فقط در ذهن

 .تواند جای گیردمی و پاسداران شستشوی مغزی شده مناسبات بردگی مزدیدار سرمایه

را تصریح کنیم. بحث توده کارگر دنیا قطعا این نیست که آیا رشد ای در اینجا نکته

صنعتی جامعه محل سکنای آنها همتای فالن و بهمان کشور خواهد شد یا چنین چیزی 
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تفاق نخواهد افتاد. چنین سؤالی ذهن هیچ کارگر دارای هیچ گاه و در هیچ شرایطی ا

سازد. برای او بسیار بدیهی است که نمی را مشغولداری شعور و شناخت ضد سرمایه

معنای توسعه اقتصادی غول آسا، رشد انفجاری صنعت، پیشی گرفتن در صادرات 

ان کاهش در فشار خیره ساز قرار نیست هیچ میزای سرمایه و کاال یا قدرت رقابت افسانه

استثمار، هیچ بهبودی در هیچ گوشه زندگی، هیچ دارو و درمان و آموزش بهتر، یا هیچ 

داند که حاصل کل می او پدید آرد، اوهای خانمانی و سایر بدبختیبی تقلیلی در فشار

طبقه های سرمایهتر سرمایه داران و طغیان عظیمتر اینها به فرض وقوع سود نجومی

 و صنعت کننده خیره شکوفائی تأثیر  خواهد بود. سخن بر سر تأثیر یا عدمدار سرمایه

رشد اقتصادی بر معیشت و رفاه و آسایش و بهبود زندگی کارگران نیست.  گیری اوج

کارگر است. سخن های القاء چنین توهمی زهرآگین، صرفا کوبیدن شالق بر شعور توده

شریرانه که اساسا موضوع دیگری های دازیحاضر ما نیز نه حول توضیح این توهم پر

ربطی رشد یا عدم رشد صنعتی و توسعه دلخواه اقتصادی بی است. اینکه جدا از ماجرای

این یا آن جامعه به زندگی کارگران، تئوری همتراز سازی سطح انکشاف صنعتی و 

ی مختلف سرمایه جهانی اساسا یک شعبده بازهای بارآوری کار و قدرت رقابت بخش

 .رسوا برای شستشوی مغزی هر چه ژرفتر طبقه کارگر بین المللی است

، هاافتراقترین و فاحشها نامتوازنیترین ، گستردههاتشتتترین بدون ژرفداری سرمایه

های در ترکیب ارگانیک و بارآوری نیروی کار و شرایط تولید و قدرت رقابت بخش

در ها باشد. باالترین سطح هر کدام ایننمی مختلف آن، اساسا وجود ندارد و قابل تصور

سطح آنها در جای دیگر پروسه سراسری ترین یک جا، بدون وجود و بقا و بازآفرینی نازل

 بارآوری حداکثر دارای کار نیروی  بازتولید سرمایه بین المللی ممکن نیست. در این نظام

 اش، کننده استثماردار سرمایههای ارزش اضافه سهم مطلوب افزایش در فائقه نقش و

گردد. برای آنکه می یلتکم دیگرهای حوزه در بارآوری از سطح این فاقد کاری نیروی با

دیگر ای از دنیا بسیار باال باشد، باید حتما در نقطهای نرخ تولید اضافه ارزش در نقطه
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یک تراست های درصدی سرمایه 2 «منشأ» اگر قرار است نرخ سود در کامال پائین باشد. 

ری بسیا درصدی 70 منشاء سود نرخ باید کند، سیر  درصد 30غول پیکر عمال در مدار 

 سرمایه ارگانیک ترکیب رونده باال سیر. نرود باال کمتر حتی درصد،  30بنگاهها از حدود 

 طوفان تشدید مایه دیگر بخشی درها سرمایه نازل ترکیب بدون جهان بخش یک در

. هستندداری سرمایه نظام سرشتیهای واقعیت همهها این. بود خواهدها بحران

یزی که توضیح سراسر باژگونه و تحریف آمیز آنها گر غیرقابل و ذاتیهای واقعیت

که هائی بسیار گمراهساز شد. تئوریهای خاستگاه وزش طوفان پر گرد و خاک تئوری

و جایگزینی داری سرمایهبنمایه آنها پرده کشیدن بر کار مزدی به عنوان هویت واقعی 

که در قالب هایی انحصار یا رقابت آزاد!! بود، دکترینهای این هویت با شاخص

امپریالیسم سد راه » ،«!!سرمایه مالی طفیلی و رباخوار»  ،«!!امپریالیسم تنزیل بگیر»

مستقل داری سرمایه» ،«امپریالیسم پاسدار بقای فئودالیسم»  ،«!!داریرشد آزاد سرمایه

، «!!پیرامونی»، «!!تحت سلطه امپریالیسمداری سرمایه«!! » وابستهداری سرمایه» ،«!!ملی

و نوع اینها ارائه گردیدند، «!! موزون و ناموزونی رشد سرمایه»، «!!داریرشد آزاد سرمایه»

توسط احزاب لنینی غذای ذهن و خوراک شعور جنبش کارگری جهانی شدند و از دامن 

خلق و ضد » ،«!!صف بندی انقالب و ضد انقالب» ،«!!د امپریالیستیانقالب ض»، هاآن

راه رشد »  ،«!!کراتیک با هژمونی طبقه کارگردمو –انقالب بورژوا »، «!!خلق

دیگر زائید. تئورهای معلوم الحالی که در های و انبوه گمراهه پردازی«!! داریغیرسرمایه

 ضد رادیکال جنبش جایگزین راها رفتن گمراه  مجموع اشکال عدیده این نوع

جنگ این طبقه  و پرولتاریا کمونیسم جایگزین المللی، بین کارگر طبقهداری سرمایه

در همان حال که بیان اندیشوار ها کرد. کل این نظریهمیداری علیه بنیاد هستی سرمایه

را و رویکردهای این یا آن بخش بورژوازی بودند اما همگی خود ها اعتراضات، راه حل

داری هویتی تولید سرمایههای تحریف، وارونه سازی و جعل و مسخ همان شاخصدار به

 آویختند. آنچه را که از همه لحاظ طبیعی و ذاتی سرمایه بود غیرسرمایه دارانه القاءمی
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کار اجتماعی و توان نازلتر رقابت تر کردند. ترکیب ارگانیک نازل تر، بارآوری پائینمی

 بودن کشورهاداری جهانی را نشان غیرسرمایهداری ز سرمایهیک بخش عظیم ا

خواستند تا مبارزه می خواندند!! با شعارهای بسیار توخالی چپ نمایانه، از پرولتاریامی

داری سرمایه برای  طبقاتی را به فراموشی بسپارد و به جای آن دست در دست بورژوازی

 صدور و حزب تشکیل مرامنامه، تدوین با ،!!!پردازد اکبر جهاد به کشورها این شدن

م انقالب کند!! و با انقالب خویش امپریالیس علیه تا کردندمی صف به را کارگر توده بیانیه

هموار « داریراه رشد غیرسرمایه» ، برای رفتن «داریرشد آزاد سرمایه»راه را برای 

شکل و شمایلی دیگر سالح  دادند و بعدها بامی نماید!!! کارهایی که احزاب لنینی انجام

دست صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، مؤسسات غول پیکر مالی و صنعتی و 

های طیف بورژوازی حاکم یا اپوزیسیون در سراسر دنیا شد. از تمامی تریبونترین راست

جوامع »، «!!کشورهای توسعه نیافته»آید که می سرمایه جهانی، فریاد برآمد و هر روز بر

باید خود را به پای »، «باید صنعتی شوند» ،«!!ممالک جهان سوم»، «!!حال رشددر 

بسیار جالب است که هم در آنجا و هم اینجا طبقه کارگر «!! جوامع پیشرفته برسانند

تنها گوسفند قربانی مناسک معراج بورژوازی بوده است. در حالت نخست قشون سیه 

رای جایگزینی نوعی از نظم انسان ستیزانه مزد و مواجب بخشی از بورژوازی ببی روز

 شکلی سالخیترین شد و در حالت دوم به وحشیانهمی توسط نوعی دیگرداری سرمایه

داخلی نرخ سودهای دار گردید تا در کنار تولید سودهای کهکشانی طبقه سرمایهمی

 .داردعظیم سرمایه جهانی را همچنان باال نگه های باالی سرمایه اجتماعی قطب

جهانی با پیشرفت صنعتی همگون، بارآوری کار داری علم و کتل موزون سازی سرمایه

همتراز، قدرت رقابت یکسان، توزیع متوازن شرایط تولیدی میان کل بخشهای سرمایه 

و نفرت بارترین ترین کارگر دنیا، یکی از وقیحهای و تأمین رفاه اجتماعی برای همه توده

است. نوعی کمپین شستشوی داری بورژوازی در تاریخ سیاه سرمایههای دروغ پردازی

حقوقی و بی مغزی طبقه کارگر جهانی برای تشدید انفجارآمیز استثمار و همه اشکال
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بعد از پایان جنگ جهانی دوم، توسط های سیه روزی این طبقه که از همان سال

سیم کار حساب شده همراه بورژوازی آغاز شد، برای پیشبرد و به ثمر نشاندنش، یک تق

مؤسسات و ترین با یک سازماندهی سراسری بربرمنشانه دستور کار گردید. عظیم

نهادهای بین المللی در خدمت اجرای موفقیت آمیز آن قرار گرفت. برنامه ریزی و تقسیم 

سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی های کاری که از طرح مارشال، نسخه پیچی

مختلف سازمان ملل، سازمان جهانی کار، های تا فعالیتهای متنوع بخش پول گرفته

اقتصادی از نوع قرارد تجاری بانکوک )آسیاپاسفیک( های سلسله بسیار طویل تفاهم نامه

امریکای التین( ، نفتا، سازمان همکاری اقتصادی اروپا، های مرکوسور ) اتحاد میان دولت

کشورهای امریکای جنوبی )ترانس پاسیفیک( و  توافق تجاری میان ایاالت متحده و

، شانگهای و فراوان بریکس ،(آ -سه –بعدها اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا ) آ 

دیگر، همه و همه در خدمت آن قرار گرفتند و توسط آن زاد و ولد های سازمان

 طبقه استثمار اینکه. بود چیز یک فقط اینها کل کار شالوده و زایش فلسفه  گردیدند.

 و درمان و دارو و خوراک و خورد عام قتل ستمکشی، استثمار، و کال جهانی کارگر

بخش کره زمین به طور خاص، آنچنان ژرف، ترین کارگر عظیمهای توده زیست محیط

گسترده و دهشت زا شود که میانگین نرخ سود سرمایه جهانی کفاف بازتولید و بقای 

منعقد و تمامی این نهادها، مؤسسات و مراکز ها این پیمان کل این نظام را بدهد. همه

تشکیل شدند تا ضمن هموارسازی راه حصول هدف باال، از زمین و آسمان در گوش 

وطن »توده کارگر دنیا بخوانند که باید کار کرد و کار کرد، باید به سوی اعتالی صنعتی 

خانمانی نسل بی کت و گرسنگی وخیز گرفت!!، باید از فشار فقر و فال«!! آباء و اجدادی

بعد از نسل استقبال کرد تا در لیست جوامع پیشرفته صنعتی جهان قرار گیریم، هیاهوها 

شد که باید باور کنیم دیر یا زود حتما چنین خواهد شد!!، سیرالئون دست تر داغ و داغ

مالزی از فرانسه بیشتر « تولید ناخالص ملی» ،ای کبیر را از پشت خواهد بست!!یبریتان

خواهد شد!!، صدها ژاپن و کانادای جدید در جهان تأسیس خواهد گردید!! باز هم الزم 
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است تأکید کنیم که بحث ما اصال این نیست که حتی اگر چنین شود!! هیچ سر سوزنی 

الشمس است  بهبود با ثبات در زندگی کارگران این کشورها رخ خواهد داد. اظهر من

افتد. بسیار روشن است که اگر با فرض محال کشور روز نمی که چنین چیزی اتفاق

سیرالئون، مثال در پهنه پیشرفت صنعتی، قدرت رقابت، بارآوری کار، حجم صادرات و 

مانند اینها فرسنگها از ایاالت متحده امریکا جلو افتد!!! باز هم کارگر سیرالئونی همان 

داروئی، جدا از بی بهداشتی،بی خانمانی، زبونی،بی به فقر، گرسنگی، برده مزدی محکوم

کار و تولید و ساقط از هر نوع دخالتگری، در پویه تعیین سرنوشت کار و زندگی خود 

 کره کجای هر کارگر هر و امریکائی کارگر «ترین خوشبخت» اینکه کما –خواهد بود 

 و جار که است بدیهی مسأله این بیان فقط بلکه این نه ما بحث ،– است چنین خاکی

داری سرمایههای بخش تمامی متوازن سیاسی و اقتصادی توسعه پذیری امکان جنجال

ناریوی سیاه شعبده بازی بورژوازی برای متقاعد ساختن س یک صرفا و اساسا جهانی

طبقه کارگر جهانی به تحمل سیر صعودی بدون هیچ مرز و مهار نرخ استثمار خویش 

و آویختن به خیال واهی امکان داری سرمایه بین المللی، قبول جاودانگی سرمایه توسط

ارتزاق و یافتن رفاه در جهنم گند و خون بردگی مزدی است. سخن این است که 

روز جهان به بارآوری کار و حجم صادرات و قدرت داری دستیابی اکثریت جوامع سرمایه

شور یا چند قطب مهم سرمایه جهانی اساسا رقابت و سهم سود سرمایه اجتماعی چند ک

داری ممکن نیست. تصور آن در ستیز با سرشت سرمایه است و سراسر تاریخ سرمایه

 .گواه بسیار آشکار و گویای این سرشت است

فراز و فرود کارنامه جمهوری اسالمی نیز برگ بسیار تاریکی از همین تاریخ سراسر 

فریب و افسانه پردازی است. این رژیم از آغاز کانون همزیستی پرتشتت و ماالمال از 

تعارض میان رؤیای عروج به عرش تکنیک، مدرنیزاسیون صنعتی، بارآوری متعالی کار، 

فتی دلخواه در یک سو و فاشیسم سرکش جهانگشا قدرت سترگ رقابت و صادرات غیرن

سال  40و جهانگیر کاپیتالیستی در سوی دیگر بود. این جدال و کشمکش در همه این 
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بنیاد توحش آمیز با افت و خیز معمول جریان داشت. هر دو به بی میان این دو اتوپی

ئی قهری خود اندازه هم عقیم، شکست آور و انسان ستیزانه بودند و کل بار شکست زا

کردند. می کارگر توسط سرمایه اضافههای را بر بار غیرقابل تحمل فشار استثمار توده

گفتنی است که چشم انداز موفقیت رویکرد نخست در قیاس با شرکای رقیب بسیار 

تاریکتر بود. نه از این لحاظ که رقیبان چیره دست تر، نیرومندتر و مدبرتر بودند، بلکه 

و « داریمیهن آباد صنعتی مدرن سرمایه»یز به خاطر آنکه اتوپی برپائی بیشتر از هر چ

احراز موقعیت سرمایه اجتماعی امریکا و آلمان و این یا آن کشور مشابه به تمام و کمال 

بود. داستان این جماعت نه فقط در جمهوری اسالمی، نه فقط در ایران بعد تر سترون

مرداد که در سراسر دنیا به ماجرای معروف  28 از مشروطه یا پیش و پس کودتای سیاه

داد که گویا می ماند. وقتی که خیل کودکان مشغول بازی را فریبمی «مالنصرالدین»

دویدند و خود می به هوای آجیلها کنند، بچهمی در انتهای کوچه آجیل رایگان توزیع

هست!! در پی  مال نیز متوهم به توهم آفرینی خویش که نکند راستی، راستی خبری

 .شدمی آنها دوان

گوناگون های از زبان همه جناحهایش، زیر علم و کتلها جمهوری اسالمی در همه دوره

اقتصاد »، «رشد صادرات غیرنفتی»، «کاهش واردات»، «اتکاء به تولید داخلی»بحث 

دیگر را پیش کشیده است. جالب است که های و رؤیابافی« اقتصاد مقاومتی»، «رقابتی

کل بورژوازی اعم از حاکم یا اپوزیسیون، داخل نشین یا خارج کشوری، راست یا چپ 

در اساس امکان پذیری این اهداف، هیچگاه دچار هیچ تردیدی نشدند. همگی شروع به 

خود و های الگوپردازی برای حصول این هدفها کردند، از موفقیت آمیز بودن نسخه

که راه انداختند، شاید گفته شود ها ی جنجالسترونی الگوهای دیگران گفتند و دنیائ

رژیم در منطقه سد راه حصول های که کشمکش با غرب، جدال با امریکا و بحران آفرینی

ها و جهتگیریها این انتظارات بوده است. بحث بر سر انکار تأثیرات اقتصادی این سیاست

و ها ا به زیادت طلبینیست اما ارجاع شکست آن رؤیاها و عقیم ماندن آن چشم اندازه
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بین المللی جمهوری اسالمی، صرفا توهم پردازی برای پرده انداختن های بحران سازی

کارگر به های بر تناقضات سرشتی نظام بردگی مزدی و آویختن بیش از پیش توده

های چشم انداز آفرینیترین راهبردهای انسان ستیزانه حفظ این نظام است. محوری

سال رشد تولید داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی و کاستن از حجم  40رژیم در این 

واردات بوده است. اینها انتظاراتی بوده است که همه جناحهای رژیم در آن اتفاق نظر 

دیده اند. می داشته اند. همگی بقای جمهوری اسالمی را در گرو تحقق این اهداف

یری آن شکست خورده اند. با همه انتظاراتی که هر دو رژیم اسالمی و سلطنتی در پیگ

اینها صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر کمی افزایش داشته است. به جدول زیر نگاه 

 .کنیم
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 تهران بازرگانی اتاق: منبع ،خورشیدی 1394 سال در غیرنفتی کاالهای صادرات و واردات

 صادرات واردات نوع کاال 

 
 وزن )تن(

 ارزش

 ریال( )میلیون
 وزن )تن(

 ارزش

 )میلیون ریال(
 1164840303 93540758 1222240219 35152105 کل کاالها 

 38224434 704117 25334058 220613 حیوانات زنده 

 97674974 3599914 183269762 35402933 محصوالت نباتی 

 1975056 37206 29542462 1146134 چربی

 40523630 797336 47570453 2191997 محصوالت صنایع غذایی

 463163642 63944128 23417990 2809983 محصوالت معدنی

محصوالت صنایع 
 شیمیایی

1456716 131882945 12362731 175654206 

 142358923 3258883 66211816 1015012 مواد پالستیکی 

 3036324 22466 207366 2174 پوست و چرم

 276162 30660 21473657 1557876 چوب و ...

 3515892 46676 11687918 1175788 چوبخمیر 

 28610965 153636 10890681 447142 مواد و مصالح نساجی

 2584436 153616 118378 3245 کفش و کاله

 25720371 15557 10054315 362153 مصنوعات خانگی

 658671 3485720 14335750 496 مروارید طبیعی

 203672560 4 118635597 5241425 فلزات معمولی و ...

 22684446 4643669 119459131 1299011 ماشین آالت 

 6285218 153050 36266249 26486 وسائل نقلیه زمینی 

 1249953 50457 0 0 آالت و ادوات اپتیک 

 9571 1353 7804996 82999 اسلحه و مهمات 

 1339140 51 38999318 169543 متفرقه

 2720939 13172   اشیای هنری
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خواهیم بود. ها تفاوتای سال پیش قیاس کنیم شاهد پاره 10اگر ارقام جدول را با مثال 

 است. گزارش دیگری حاکی استها واقعی همین تفاوتهای بحث ما هم بررسی زمینه

 آن ارزش و تن میلیون 70 از کمتر وزن لحاظ به 1389 سال در  که صادرات غیرنفتی

 هزار پنجاه و هفتصد و میلیون هفت و هفتاد تا بعد سال در. شد دالر میلیارد 39 بر بالغ

 1391ر د. نهاد سر پشت را دالر میلیون 800 و میلیارد 43مرز آن ارزش و رفت باال تن

ا یک هزار تن در آورد، اما ارزشش ب 715میلیون و  78دچار کاهش وزن نشد. سر از 

در  رد. شبیه همین ماجرامیلیون دالر سقوط ک 415میلیارد و  41درصدی تا  6افت 

ما امیلیون تن گذشت  80سال بعد هم تکرار شد. وزن کل صادرات غیر نفتی از رقم 

ک سیر ی 1393و نیم میلیارد دالر هم نرسید. رقم اخیر در سال  31بهای آن حتی به 

اظ وزن از لح 1394میلیارد دالر افزایش یافت. در  50های صعودی پیمود و تا نزدیکی

ارد و میلی 42هزار تن باال رفت و ارزش حاصل از این صادرات  520لیون و می 93تا 

یلیارد میلیون دالر برآورد شد. رقمی که سال بعد مجددا سقوط کرد و حدود یک م 415

ر مجموع اقتصادی منحنی دهای دالر پائین آمد.)سایت دنیای اقتصاد( به ارقام و داده

گردیم، اما می فاصله زمانی مورد گفتگو حتما بازباال رونده صادرات غیر نفتی کشور در 

معین و  پیش از آن الزم است که به تراز تجاری سرمایه اجتماعی ایران در همین دوره

از بسیار نگاهی گذرا اندازیم. این تر 1394تا  1384های اندکی فراتر از آن یعنی سال

 .به اختصار با ارقام زیر گزارش گردیده است
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 (دالر) 1394 تا 1384 میان فاصله در اسالمی جمهوری تجاری تراز

 تراز بازرگانی خارجی بدون نفت سال تراز بازرگانی خارجی بدون نفت سال 

1384 -28774000000 1385 -28726000000 
1386 -33127000000 1387 -37708000000 
1388 -33396000000 1389 -37899000000 
1390 -17833000000 1391 -12003000000 
1392 -7794000000 1393 -2733000000 
1394 -1913000000   

 

 89تا  84به جدول باال نگاه کنیم. کسری موازنه تجاری بورژوازی ایران میان سالهای 

میلیارد دالر صعود کرده  38میلیارد تا سقف  29مستمرا روند اوج پیموده است و از زیر 

سالهائی است که بهای هر بشکه نفت اوپک در بازارهای است. این دوره دقیقا همان 

دالر  80و  70و تاریخی دست یافته بود. با شتاب از زیر ای جهانی به یک رکورد افسانه

 به صد و سپس صد و ده، صد و بیست، صد و چهل و باالخره یکصد و پنجاه دالر باال

نفتی ساالنه بورژوازی و دولتش های رفت. در یکی از همین سالها میزان اضافه ارزشمی

میلیارد دالر رسید. این ایام در عین حال شاهد سرشکن شدن امواج کوبنده  150به 

ائتالف بین المللی  و کالً« شورای امنیت»یاالت متحده، تحریمهای اقتصادی توسط ا

گر خرد کننده و ویرانها بورژوازی بر چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران است. تحریم

نمود. می قابل تحمل قلمدادها تا مدتداری بودند اما آثار آنها بر شیرازه اقتصاد سرمایه

پشتوانه های کرد و تک، تک مصوبهمی آنسان که احمدی نژاد این تأثیرات را کامال انکار

خواند. سخنی که میها باطله الیق پرتاب به کاغذدونیهای اجرای آنها را کاغذ پاره

آمد، زیرا نمی ربط هم به نظربی چندانها ی سال اول و دوم اجرای تحریمحداقل برا

توانست از می طغیان اضافه ارزشهای نفتی در سطحی بود که سرمایه اجتماعی ایران

طریق آن نیازهای سامان پذیری بین المللی خود را تأمین و تضمین کند. بارها به 

مناسبت از جمله در همین نوشته حاضر تصریح شده است که کل عواید حاصل از فروش 
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نفت یا اضافه ارزشهای نفتی، در بهترین شرایط، در باالترین میزان وفور، به طور مثال 

درصد محصول ساالنه حاصل کار  17تا  15فتگو چیزی فراتر از در همین دوره مورد گ

را تشکیل نداده « تولید ناخالص داخلی»و تولید طبقه کارگر ایران یا به گفته بورژوازی 

درصد بوده است.  10درصد و گاهی حتی زیر  12تا  10ها است. این سهم خیلی سال

در امر دورپیمائی ای نندهدرصد نقش تعیین ک 17و  15تا  10با همه اینها همین 

کند، دلیل اصلی آن هم این است که ارز می سراسری سرمایه اجتماعی کشور بازی

ناشی از فروش نفت تنها منبع ارزی بورژوازی ایران و دولتش برای داد و ستد با بازار 

نفتی و صد البته همراه با های اضافه ارزش. جهانی است. اما این همه ماجرا نیست

 دولت نصیب که دیگر حاصل استثمار طبقه کارگر ایرانهای افه ارزشکوه اض

مهم دیگری را نیز در حل و فصل تعیین کننده های نقش شود،می بورژوازی

 .کنندمی مشکالت سر راه چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران ایفا

فونکسیون بسیار کارکردهائی که اهمیت آنها برای بورژوازی کمتر از کارکرد اول نیست. 

مهم و اساسی دولت سرمایه در این راستا تشدید سهمگین فشار استثمار طبقه کارگر 

و قتل عام وحشیانه خورد و خوراک و دارو و درمان و پوشاک و دار به نفع طبقه سرمایه

مسکن کارگران به نفع افزایش هر چه بیشتر نرخ سود سرمایه است. این پروسه چگونه 

ابعاد اعجازش تا به کجا است؟ پرسشی است که به آن خواهیم پرداخت  شود ومی محقق

هر چند گذرا ای ایران اشارهداری مهم سرمایههای اما پیش از آن باید به یکی از شاخص

تمامی ارقام باال چه در مورد وزن و بهای صادرات غیرنفتی و چه در رابطه  داشته باشیم.

عی ایران همگی بسیار مباهی و غرورآمیز افزایش با تراز تجارت خارجی سرمایه اجتما

 در این سالها را بانگدار مستمر حجم و ارزش کاالهای صادر شده توسط طبقه سرمایه

 .زنند. به کالبدشکافی ماجرا پردازیممی

سرمایه اجتماعی ایران همسان بخش غالب کشورهای دنیا از لحاظ شرایط تولیدی، 

فاقد موقعیت داری قدرت رقابت در بازار جهانی سرمایهدرجه بارآوری کار اجتماعی و 
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بین المللی است. در این میان بخش های الزم برای احراز سهم دلخواه از اضافه ارزش

دخیل و حاکم در های نفت کامال مستثنی است. این حوزه با توجه به مجموعه مؤلفه

های م اضافه ارزشپروسه تولید و سامان پذیری محصوالتش به طور مستمر سیل عظی

 حاصل کار اضافی طبقه کارگر جهانی را به شریان حیات سرمایه اجتماعی ایران پمپاژ

 30ایران در عین استثمار حدود داری کند. نکته مورد بحث این است که سرمایهمی

میلیون نیروی کار شبه رایگان طبقه کارگر و دستیابی همزمان به ارقام نجومی اضافه 

ی ناشی از استثمار کارگران دنیا باز هم فاقد توان الزم برای تأثیر بارز در نفتهای ارزش

باشد نمی پروسه تعیین نرخ سودهای بین المللی است، قادر به رقابت در بازارهای جهانی

محصول استثمار های و در پویه سامان پذیری خود مقادیر مهمی از اضافه ارزش

کند. چرا چنین می دیگر سرمایه جهانی واگذارهای کارگر ایران را به بخشهای توده

است. دالیل اساسی دارد. قبل از هر چیز پای قیمت تمام شده کاالها و درجه کیفیت و 

مرغوبیت و بازارپسندی آنها در میان است. با اینکه بهای نیروی کار مورد استثمارش، 

هم هزینه تولید کاالهایش به  ماوراء ارزان، شبه رایگان و گاه حتی رایگان است، اما باز

تولید، درصد چشمگیری از ماشین آالت، های طور نسبی باال است. در خیلی از حوزه

هر دو بخش استوار و تر مواد اولیه، قطعات نیم ساخته و وسایل یدکی، به بیان دقیق

 گردشی سرمایه ثابت مورد نیاز خود برای تولید محصوالت را از بازارهای جهانی تهیه

 برای تولیدشان هزینه که دلیل این به نه است باالها سرمایه –کند. بهای این کاال می

غول پیکر سازنده و صادر کننده آنها گزاف است، بالعکس پائین های ها و تراستکمپانی

باشد، زیرا آنها برترین و سودآورترین شرایط تولیدی را دارند، از قدرت رقابت می هم

هم در اختیارشان داری برخوردارند. بازار فروشی به وسعت جهان سرمایهچشمگیری 

خود به قیمتی ای است، به همه این دالیل دارای توان الزم برای فروش کاالهای سرمایه

+  ثابت سرمایه)  ،هاسرمایه –باال هستند. قیمتی که نه فقط از ارزش واقعی این کاال 

 دارد عظیمای فاصله( انباشت مستقیم حوزه در شده تولیده ارزش اضافه+  متغیر سرمایه
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ها تولید کننده و عرضه گر آنهای سرمایه کننده تعیین کامال تأثیرگذاری دلیل به بلکه

حاصل استثمار های بر پویه تشکیل نرخ سود عمومی در بازارها، سیل اضافه ارزش

فربهی و افزایش دلخواه  انباشت سرمایه در جهان را نیز وسیلههای کارگران سایر حوزه

الزم های ایران و جوامع مشابه مجبور به خرید کاال سرمایهداری سازند. سرمایهمی خود

گزاف های خرید سهم عظیمی از بخش ثابت سرمایه خود با این قیمتتر و به بیان دقیق

بین المللی هستند و درست به همین دلیل قادر به تهیه کاالهای ارزان قیمت برای 

باشد. این امر همان گونه که قبال تأکید شد نمی فروش و رقابت در بازارهای بین المللی

بدون تمایزات فاحش و اختالفات سرکش داری جزء سرشت سرمایه است. نظام سرمایه

های در ترکیب ارگانیک و بارآوری کار و قدرت رقابت، قابل تصور نیست. جار و جنجال

نیز صرفا القاء باژگونه حقایق در ها ر لوای چالش این شکافارتجاع بورژوازی در دنیا زی

کارگر به خاطر بستن سد بر سر راه پیکار طبقاتی آنها و ماندگارسازی های ذهن توده

بردگی مزدی است. این شکافها و تعمیق روزافزون آنها بر خالف آنچه نمایندگان فریبکار 

جهانی ندارد. دار بخش طبقه سرمایه گویند، هیچ خسران و زیانی برای هیچمی سرمایه

 کند و با خطر کاهش رو به رونمی سهم سود سرمایه داران هیچ نقطه دنیا را تهدید

رفع  نماید. بالعکس سناریوی فریب تاریخی و همه جا جاری بورژوازی زیر لواینمی

 تشدید برایداری سرمایههای دولت کل دست در زهرآگینی بسیار سالح که!! است آنها

 بیشتر چه هر هدف با آنها معیشت عام قتل و دنیا کارگران استثمار فشار لحظه به لحظه

جهانی شده است. سرمایه اجتماعی ایران با رجوع به همین شاخص  سرمایه سود نمودن

به رغم استثمار نیروی کار ماوراء ارزان و شبه رایگان قادر داری سرشتی تولید سرمایه

باشد، هزینه تولید البته فقط یکی نمی کاال برای رقابت در بازارهای جهانیبه تهیه ارزان 

از مشکالت و موانع سر راه این کار است. بارآوری کار اجتماعی پائین، به دلیل سطح 

پژوهش و تحقیق در یک سوی و های نازل تکنیک و امتناع بورژوازی از تحمل هزینه

آموزش و تخصص کارگران در سوی های هزینه و دولتش از تحملدار گریز طبقه سرمایه
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 مهم جهانیهای دیگر باعث کیفیت کامال پائین کاالها و عجز آنها از ورود به مدار رقابت

گردد. عوامل تعیین کننده دیگری مانند کهنگی و فرسودگی ماشین آالت موجود، می

نیز در این زمینه  سرعت پائین واگرد سرمایه، عدم مدرنیزاسیون حمل و نقل و نوع اینها

کشور در عرصه بین المللی داری کنند و در مجموع توان رقابت سرمایهمی ایفای نقش

 گرددمی برابر ده چند بسا چه و برابر چندین عوامل این کل تأثیر  دهند. ابعادمی را تنزل

 از نیز المللی بین تحریمهای پی در پیهای موج و اقتصادی کوبنده بحرانهای که زمانی

 .گردندمی میدان وارد و رسندمی راه

نفتی و غیرنفتی تحت های اضافه ارزش پس از توضیح باال به نقش و مکان ویژه

در چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران باز  مالکیت و کنترل دولت بورژوازی

گردیم. دولت مقدم بر هر چیز، در یک پروسه طوالنی تاریخی، به عنوان یک رسالت 

 مهمی بخش  هویتی و در مکان قائم مقام کل طبقه سرمایه دار، از همان آغاز تا حال،

مورد نیاز چرخه انباشت و ای در حوزه تأسیسات پایه راها ارزش اضافه این مجموع از

کند. رژیم شاه می بازتولید سرمایه اجتماعی پیش ریز کرده است و مستمرا پیش ریز

جمهوری اسالمی نیز قهرا همین سیاست را دنبال کرده است. رفت و می همین راه را

دریافتی اعم از نفتی و غیرنفتی، در قلمرو مورد های با پیش ریز اضافه ارزشها رژیم

 بردار گفتگو سهم بسیار بزرگی از هزینه تولید سرمایه و کاال را از دوش طبقه سرمایه

برند. این اولین می بقه مذکور را باالدارند و معادل این سهم، حجم سود و سرمایه طمی

نفتی و غیرنفتی را های کاری است که دولت با انجامش، بخش سترگی از اضافه ارزش

مختلف بورژوازی، به ویژه بخش دارای های به اقالم نجومی سود و سرمایه بخش

اندازه افزاید. در مورد این کارکرد دولت سرمایه در جاهای دیگر به می بزرگهای سرمایه

الزم صحبت داشته ایم. تأکید ما اینجا حول ساز و کارهای اقتصادی دولت برای انتقال 

است. ساز و کارهایی که دار تحت مالکیت خود به طبقه سرمایههای مابقی اضافه ارزش

دولت یا بانک مرکزی نام گرفته است و تاریخا در شکل تعیین و تغییر « سیاست ارزی»
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شاه و جمهوری اسالمی اعمال شده است. سرمایه داران خواه های نرخ ارز توسط رژیم

وارد کننده و خواه دست به کار صادرات، صاحب کارخانه و بنگاه تولیدی یا تاجر و یا 

هردو، که جمعیت بسیار کثیری از آنها چنین هستند در داد و ستد خود با بازار جهانی 

باالجبار با مسأله ارز سر و کار دارند. صاحبان صنایع برای تهیه بیشترین داری سرمایه

ریالی  دارائی باید مصرفی، کاالهای واردات برای تاجران و خودهای سرمایه –بخش کاال 

خود را به ارز تبدیل کنند تا از این طریق قادر به خرید محصوالت مورد نیاز شوند. صادر 

 های حاصل از فروش تولیدات خویش در بازارهای جهانیکنندگان کاالها نیز با ارز

توانند در بازار داخلی به ادامه کار پردازند. اینان نیز محتاج معادل ریالی این ارز نمی

نفتی توسط دولت به سرمایه داران دقیقا در همین های هستند. کار انتقال اضافه ارزش

گیرد. چرا باید بر می یرنفتی صورتجا و البته با پشتوانه کوه عظیم اضافه ارزشهای غ

قرار ها غیرنفتی تأکید کرد، پاسخ روشن است. رژیمهای اضافه ارزشای نقش پشتوانه

نیست فقط در عرصه صادرات و واردات کاال، تونل انتقال حاصل استثمار توده کارگر به 

چند  شط سود صاحبان سرمایه باشند، آنها از همه مجاری ممکن، از طریقی که همین

اجتماعی، آموزش، بهداشت و درمان، حمل و های سطر باالتر گفته شد، در عرصه بیمه

نقل و فراوان قلمروهای دیگر هم کارشان تقلیل هزینه تولید برای سرمایه داران و 

افزایش سود آنها از طریق پیش ریز اضافه ارزشهای دریافتی از محل استثمار طبقه 

نفتی را به طور خاص در پهنه های که بتوانند اضافه ارزشبرای اینها کارگر است. دولت

واردات و صادرات به حساب سود سرمایه داران واریز کنند باید دریای عظیم اضافه 

غیرنفتی را از مجاری گوناگون و زیر عناوین مختلف، از مالیات و عواید گمرکی های ارزش

صادی و استثمار توده کارگر در اقتهای گرفته تا مالکیت مستقیم سرمایه در همه بخش

روال کار دولت  ه باشند. به اصل بحث باز گردیم.کل این قلمروها نصیب خود ساخت

تر ل از فروش نفت را به قیمتی کامال پائینحاص ارز  بورژوازی تاریخا این بوده است که

داده است. این می وارد کننده کاال قراردار از برابری واقعی دالر و ریال در اختیار سرمایه
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به معنای پرداخت بخش بسیار چشمگیری از داری امر عمال و بر روی زمین سرمایه

بوده است. مثال صنایع دار متعلق به طبقه سرمایههای تولید کاالها و سرمایههای هزینه

خودروسازی در نظر آریم. صاحبان این صنایع برای واردات قطعات نیم ساخته، مواد 

ی و در مجموع یک بخش مهم سرمایه ثابت خود باید مستمرا این خام، وسایل یدک

کاالها را از بازار جهانی خریداری کنند. پیداست که هر چه ارزش دالر بیشتر باشد، 

سرمایه داران تولید کننده خودرو برای واردات این کاالها به دالر بیشتری نیاز دارند. در 

باشد. سرمایه داران باید حجم انبوه تر نهمین راستا هر چه قیمت ریالی هر دالر گرا

تری ریال صرف تهیه این بخش سرمایه خود کنند. نتیجه کل این محاسبات یک چیز 

است. اینکه قیمت تمام شده خودروها باال خواهد بود، بازار فروش آنها رونق الزم را 

رخ سود گردد. موضوعی که ننمی نخواهد داشت. عرضه دلخواه با تقاضای مناسب مواجه

دهد و کل اینها خالف انتظار آزمندانه صاحبان سرمایه می سرمایه داران را زیر فشار قرار

برای دریافت سودهای طالئی سرشار است. اما دولت بورژوازی مشکل گشا است!!! ذخایر 

نفتی و غیرنفتی حاصل استثمار پرولتاریا که تحت اختیار و های الیزال اضافه ارزش

است. دولت کلید این دار درمان طبقه سرمایهبی شداروی معالج هر دردمالکیت اوست نو

از قیمت تر را در دست دارد. دالر یا هر ارز دیگر را به قیمتی بسیار پائین« خزانه غیب»

کند. اقدامی که ترجمه زمینی و می واقعی آن، تقدیم سرمایه داران خودروساز

هزار تومانی به  4000مثال دالر دار رمایهکاپیتالیستی آن را قبال گفتیم. وقتی که س

آرد عمال قیمت تمام شده خودرو می بهای نصف، یک سوم، یا یک چهارم آن به چنگ

کند حتی به می آورد. این مسأله در مورد کل واردات صدقمی را به همین میزان پائین

 مهمان نیز شکر کننده وارد تاجر یک. شودنمی محدود هم سرمایه –حوزه واردات کاال 

 هزار 200 حدود باید مثال شکر تن صد خرید برای هم او. است یغما خوان همین مقرب

اخت نماید. این تاجر هرچه پرد کاال این فروشنده یا کننده تولید خارجی کمپانی به دالر

را در تر به دست آرد، به همان میزان چشم انداز حصول سودهایی کالنتر دالر را ارزان
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خواهد یافت. سرمایه داران اعم از نوع نخست یا دوم از این طریق با یک تیر  مقابل خود

کند. هدفهایی که برای دولت بورژوازی نیز بسیار اساسی هستند. می دو هدف را شکار

در یک سوی تا حدی هر چند اندک از افزایش جهش آسای قیمت این کاال در بازار 

ین سرمایه داران برای پائین نگه داشتن هر شود و همین امر تکیه گاه آهنمی جلوگیری

تاجر وارد کننده قطعات مورد نیاز دار گردد. در سوی دیگر سرمایهمی چه بیشتر مزدها

وارد کننده هر کاالی دیگر، به اقالم نجومی تری دار تولید خودرو یا شکر یا هر سرمایه

 .سازدمی خود یابد و نرخ سود مطلوب تری را نصیبمی دستها از اضافه ارزش

یار ایران بوده است. مسأله بسداری آنچه گفته شد پدیده همیشگی و همزاد سرمایه

هوی اساسی آنست که این سیاست در حوزه صادرات نتیجه معکوس داشته است و با هیا

های بین طوفانی تولید برای صادرات، افزایش چشمگیر حجم کاالها برای فروش در بازار

گرفته است. درست می قدرت رقابت این کاالها در تعارض آشکار قرار المللی و باال بردن

سا و آل تاریخ واردات غوها ایران در همه دورهداری به همین دلیل نیز تاریخ سرمایه

ول حو دولتهایش دار که طبقه سرمایهای صادرات غیرنفتی نامحسوس بوده است. غائله

 ن راهپرداخته و شیومی ناسیونالیستی کرده اند. به احساس فروشیمی آن سینه زنی

نه نوکر »دار یهداده است. زیرا سرمانمی انداخته اند. اما عمال هیچ تغییر و تحولی رخمی

 قطف که اندک واردات و باال صادرات نه او مشغله  «بادمجان که خادم سلطان است

 بسیار نای و بعالوه. است سودها نرخ بودن باالتر وها ارزش اضافه شط بودنتر پرخروش

 همان هب رجوع با و شد داده که توضیحاتی همه پایه بر ایرانداری سرمایه که است مهم

رهای احراز توان رقابت در بازا برای صادرات، داشتن برای گردید تشریح که شاخصی

های رزشاجهانی و برای اینکه صادراتش از توان الزم برای سهم بری دلخواه در اضافه 

تقسیم کار  المللی برخوردار باشند، نیازمند دستیابی به شرایط و امکاناتی است کهبین 

 .است آنها حصول  و مستولی در همه جا، کامال سد راهداری جهانی سرمایه
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می یا هر دو رژیم شاه و جمهوری اسالهای و فریبکاریها یک محور مهم وارونه پردازی

بنیادی و  نیز دقیقا انکار همین موانعها دوره کل بورژوازی حاکم و اپوزیسیون در همه

ایه فکر، سرشتی سرمایه بوده است. موانع و سدهائی که پرده انداختن بر روی آنها بنم

ن نیست. آشعور و ایدئولوژی بورژوازی است. موضوعی که قبال گفتیم و نیازی به تکرار 

جبار اواکاوی ما است آنچه اینک، یا از اینجا به بعد گفتگوی حاضر محور کنکاش و 

اضر حایران و جمهوری اسالمی در حال دار بسیار سرنوشت سازی است که طبقه سرمایه

ی و و البته از چندین سال پیش به این طرف، برای گالویز شدن با این معضل هویت

ه شده بنیادی پیدا کرده است. این معضل که باید حجم صادرات خود را به هر قیمت ک

یدی یا ، بدون آنکه هیچ تغییری در بارآوری کار اجتماعی، شرایط تولاست باال ببرد

است و  ایران پدید آمده باشد. بورژوازی مجبور به این کارداری قدرت رقابت سرمایه

همان  برای انجامش مثل همیشه با کوه موانع بنیادی مواجه است اما عین همیشه هم،

و البته  بربرمنشانه دهها میلیون کارگر محصول استثمارهای ذخایز الیزال اضافه ارزش

های این بار نه در محدوده جنس نفتی آن، که اتفاقا سیل خروشان اضافه ارزش

شود و سالح می انباشت غیرنفتی است که باز هم نوشداروی حیات سرمایههای حوزه

درات گردد. ماجرا چیست؟ مگر نه این است که هیاهوی تولید برای صامی چالش مشکل

اگهان در اواخر نتغییر موازنه بازرگانی به زیان واردات کاال، قدمتی صد ساله دارد. چرا  و

رمایه س، در پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد توسط دولت یا نمایندگان فکری 80دهه 

انع شود؟ از این گذشته مگر جز این است که کلیه مومی به یک کمپین عظیم تبدیل

. راه تحقق این رؤیا همچنان به قوت خود باقی هستندسرشتی و سدهای اساسی سر 

ودی پس چگونه است که این بار راستی، راستی منحنی صادرات کاال وارد یک سیر صع

 .غیرقابل انکار گردیده است

ماجرا از این قرار است که این بار در دوره تاریخی مورد گفتگو، در آستانه شروع دهه 

یعنی افزایش چشمگیر صادرات به هر بها و با تحمل دوم قرن بیست و یکم، این مسأله 
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دار هر هزینه و معضل، یک کارزار سرنوشت ساز کامال حیاتی و مماتی برای طبقه سرمایه

نفتی با های ایران شده است. اضافه ارزشداری و دولتش یا در واقع برای کل سرمایه

جتماعی ایران با بازار شتاب تمام روند سقوط پیمودند و پروسه داد و ستد سرمایه ا

در گرو جبران به هر بهای داری جهانی یا چرخه ارزش افزائی و سامان پذیری سرمایه

شد اما می بود. باید صادرات کاال در حجمی چشمگیر برنامه ریزیها این اضافه ارزش

این صادرات با معضل همیشگی فقدان قدرت رقابت و سهم بری اندک در اضافه 

کرد. مشکل بنیادی در اینجا قرار داشت و می لمللی دست و پنجه نرمبین اهای ارزش

اندیشید. برای اینکه موضوع بیشتر روشن گردد مثالی میای بورژوازی باید حتما چاره

حدود  1389در بازار داخلی ایران در سال « سمند سورن» بیاوریم. بهای یک خودرو 

بر اساس نرخ تعیین شده از سوی بانک میلیون تومان بود. در همین سال بهای ارز  17

رسید. در چنین وضعی اگر خودرو می تومان برای هر دالر امریکا 1000مرکزی، به رقم 

خواست در بازارهای جهانی به فروش رسد و نرخ سودی مطلوب یا معادل می مذکور

*  17000شد )می هزار دالر فروخته 17نرخ سود در ایران به دست آرد باید حداقل 

( رقمی که شنیدن آن اعجاب همگان را بر خواهد انگیخت. در   000 17000=  1000

روزهای مورد اشاره شاید بهای یک اتوموبیل ولووی نه چندان گران قیمت در بازار اروپا 

چرخید و پیداست که هیچ انسان سکنه هیچ کشور اروپائی حاضر می نیز در همین مدار

و به سمند سورن ساخت ایران خودرو روی آرد. این نبود از خرید ولوو دست بردارد 

نمود. می مثال با مقداری تغییر و تفاوت، در رابطه با غالب کاالهای دیگر هم صدق

پیداست که هر چه مواد خام و اجزاء تشکیل دهند بخش ثابت سرمایه پیش ریز شده 

انست بر روی قیمت تومی در عرصه تولید کاالها بیشتر در بازار داخلی قابل تأمین بود،

تولیدی محصول تأثیر گذارد و امکان رقابت در بازار جهانی را بیشتر سازد، اما واقعیت 

به هچ وجه امکان ای این است که بدون رجوع به ساز و کارهای مهم دیگر چنین حادثه

زنند که بورژوازی و دولتش برای چالش معضل، می بانگها یافت. همه این دادهنمی وقوع
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نفتی با ارز های ی افزایش صادرات و از این طریق جایگزینی ارز حاصل اضافه ارزشبرا

کرد. اما نظام می ناشی از صادرات وسیع کاالها با بن بستی سخت دست و پنجه نرم

معموال و البته فقط تا زمانی که جنبش کارگری کشورها اسیر ورطه داری سرمایه

از یک ذخیره الیزال برای شکستن تنگناهای استیصال و زبونی و زمین گیری هستند 

ها ، فروپاشیها، بحرانهاخود برخوردار است. سرشکن ساختن بار سهمگین کل بن بست

کارگر یگانه راه است های در حال قتل عام توده و کاهش نرخ سودها بر معیشت مستمراً

فی مجرب و استاد به اندازه کاها و بورژوازی ایران در این گذر همیشه و در همه دوره

بوده است. پیمودن این راه، یا طی روند این سرشکن سازی و حمام خون معیشتی، البته 

در هر کجا و هر شرایط یا مناسبتی ساز و کار ویژه خود را دارد و در این مورد معین 

کارگر برای هموارسازی راه صادرات افزون های یعنی در عرصه ذبح هست و نیست توده

نرخ ارز، چاره سازترین راه یا در واقع تنها طریق چاره ساز برای بورژوازی  تر، افزایش

ایران بتواند ارز دار بود. به همان مثال باال نظر اندازیم. فرض کنید که طبقه سرمایه

حاصل از فروش کاالهای صادراتی در بازارهای جهانی را به جای آنکه با قیمت هر دالر 

قرار دهد « سامانه نیما»مرکزی یا نهاد اقتصادی موسوم به هزار تومان در اختیار بانک 

برای هر یک دالر، دو هزار تومان، سه هزار تومان یا چهار هزار تومان دریافت دارد. 

» تولید کننده و صادر کننده دار آنست که سرمایهها معنای واقعی این تغییرات و داده

خویش را با قیمتی معادل هشت خواهد توانست خودروی تولیدی تراست « سمند سورن

دالر در بازارها بفروشد،  200دالر، یا چهار هزار و  200هزار و پانصد دالر، پنج هزار و 

 .هزار دالر سابق دست یابد 17در حالی که به همان سود طالئی حاصل فروش 

از این امکان برخوردار بود  1389تا پیش از سال دار جمهوری اسالمی و طبقه سرمایه

با بهره گیری از ذخایر ارزی حاصل فروش نفت مبادالت تجاری خود با کشورهای  که

بسیار های دیگر را پی گیرد و پیش برد. حتی سفینه این مبادالت را با استمداد از طرح

عظیم سود و سرمایه به حلقوم های و سرشکن سازی سیالبها پرهزینه دور زدن تحریم
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، رضا زنجانیباندهای مافیائی داخلی و خارجی بورژوازی مانند مافیای بابک ترین مخوف

ای رها سازد و به ساحل برساند. جمهوری اسالمی چارهها ضراب و دیگران از کام طوفان

گرفتند و رژیم تا آن روز توان می جز آن نداشت. این مبادالت باید به هر قیمت انجام

بخش وارداتش ترین هم داشت. مبادالتی که عظیمانجام آن را های پرداخت خسارت

 ایران اجتماعی سرمایه بازتولید و تولید چرخه و بود سرمایه واقع در یا سرمایه –کاال 

 کاال آسای غول حجم این ارزشی میزان. نداشت چرخیدن هیچ توان آنها دریافت بدون

 کندمی کار چشم تا اسالمی رژیم آماری مراکز منظر از است؟ اندازه چه سرمایه –

درصد و گاهی بیشتر در اسناد  85درصد تا  70متضاد دارد. از  عمیقا و متنوعهای پاسخ

مختلف و از طرف مراجع و نهادهای دولتی متفاوت گزارش شده است. هر کدام این 

نفتی تا چه اندازه برای های ارقام بیانگر آنست که همین سهم بسیار نازل اضافه ارزش

سامان پذیری سرمایه اجتماعی ایران اهمیت دارد. شیرازه بحث را رها نکنیم، بازتولید و 

جمهوری اسالمی تا بخشی از دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به یمن ارقام 

نجومی ارزهای ناشی از فروش نفت، نیازهای ارزی داد و ستد بورژوازی با بازار جهانی 

گردد و طوفان می بعد است که اوضاع دگرگونکرد. اما از این تاریخ به می را تأمین

گذارد و می کند. بهای فروش نفت رو به افولمی حوادث از همه سو شروع به وزیدن

 شده ساقط نفت همین فروش حتی امریکا و المللی بینهای پی در پی تحریمهای موج

 .سازدمی غیرممکن گاه و دشوار بسیار را پیشین بهای از

ترین نفتی، یکی از حیاتیهای به ازاء اضافه ارزشبود که یافتن بدیلی برای ارز ما در اینجا

اقتصادی جمهوری اسالمی شد. این حجم عظیم های و سرنوشت سازترین پروبلماتیک

گردید، زیرا در غیر آن صورت تمامی مراکز مهم تولیدی، بنگاههای می ارز باید تأمین

، قادر به تهیه هاقل، آب و برق و معدن و مانند اینبزرگ صنعتی و کشاورزی، حمل و ن

یه افتاد و شیرازه هستی سرمامی شدند. چرخ تولید از کارنمی بخش ثابت سرمایه خود

بورژوازی از های در همین روزها بود که تمامی بخش شد.می دچار بدترین فروپاشی
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احمدی نژاد یکی پس اصالح طلب تا اصولگرا، حتی حامیان و طرفداران چند ماه پیش 

کفایتی دولت دهم، بی پرطمطراق کردند، همه ازهای از دیگری شروع به سرودن هجویه

اقتصادی توسط باند وی های سوء مدیریت تیم رئیس جمهور، تخریب تمامی زیرساخت

که بر تولید داخلی وارد آورده اند و نظایر اینها سخن راندند. اینکه ای و ضربات کوبنده

چه بود موضوع بحث ما نیست. بورژوازی باید کلیدی برای قفل ها ون جنجالچند و چ

کرد، تمرکز بر روی باال بردن حجم صادرات و روی می بسیار سنگین مشکالت پیدا

در عرصه تولید کاالهای قابل صدور تنها چشم اندازی بود ها نهادن به پیش ریز سرمایه

رفت. هیچ راه حل دیگری وجود نداشت. باید گمی که در برابر بورژوازی و دولتش قرار

نفتی را قابل های صادرات کاال را به چنان سطحی رساند که ارز جایگزین اضافه ارزش

خورد، بهای فروش می هزار بشکه چرخ 800حصول سازد. کل صادرات نفت حول محور 

پیمودن راه انتقال به شریان هستی  ز، اینجا و آنجا اهاهمین مقدار هم زیر شالق تحریم

ماند. افزایش تا سرحد ممکن صادرات کاال به ویژه که داد و می ایران بازداری سرمایه

به ای ماند، روزنهمی در امانها ستد این کاالها تا حدود قابل توجهی از تطاول تحریم

آغاز گردید و به بعد  90سمت چالش فروپاشی پرشتاب اقتصادی بود. کاری که از سال 

 .دولت روحانی به پیشبرد آن امید بست

در افق محاسبات بورژوازی ایران نبود، ای افزایش صادرات اما هیچ ایده یا کشف تازه

ایران نیز دار رویکرد سرشتی سرمایه در هر شرایط و هر کجای دنیا است. طبقه سرمایه

ر رؤیاهای شیرین خود در از روز ظهور تا امروز در خواب و بیداری، با توصیف مستم

 «وصف العیش نصف العیش»مورد دستیابی به باالترین سطح صادرات کاال و سرمایه، 

کوشیده است تا در سرودن این می همای و دستهدار  کرده است. هر جناح و الیه ومی

، گوی سبقت از شرکا و رقبا برباید. در دوره جمهوری اسالمی نیز همه باندها هاچکامه

و دولتها کارشان جنجال کردن همین رؤیاها بوده است. به هر حال سرمایه گذاری در 

عرصه صادرات هر چه بیشتر کاال هیچ تازگی نداشت، آنچه شاید تازگی داشت تازه جلوه 
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استتار کامل اسرار عملی نشدن آن از آغاز تر دادن مسأله در یک سوی و از آن مهم

ی که از همه لحاظ عیان است اما ایران تا آن روز بود. سرّداری پروسه انکشاف سرمایه

بورژوازی هیچ گاه حاضر به بیان واقعی آن نبوده است. بالعکس همواره آن را به صورت 

 .کرده استمی القاءها باژگونه و با دنیایی تحریف و دروغ و ترفند به ذهن

ویژه در  رمز واقعی سقوط پرشتاب برابری تومان در مقابل دالر یا هر ارز دیگر را به

داری مایهتا امروز باید دقیقا در اینجا جست. در شروع این دوره سر 1389فاصله میان 

جهای ایران زیر فشار سرکش بحران اقتصادی و تشدید خرد کننده این بحران توسط مو

نفتی های درصد اضافه ارزش 75اقتصادی بین المللی، بیش از های یمپی در پی تحر

درصد  90گر نه همه اما بیش از ا، هادهد. این اضافه ارزشمی ساالنه خود را از دست

تد با بخش داد و سترین کردند. عظیممی منابع ارزی سرمایه اجتماعی کشور را تعیین

تالل گرفت و از دست رفتن آنها اخمی بازارهای جهانی از طریق همین ارزها انجام

ت. را در پی داشداری سراسری اجتناب ناپذیر چرخه انباشت و ارزش افزائی سرمایه

های زشگرفت. باید اضافه ارمی شیرازه هستی سرمایه در آستانه فروپاشی حتمی قرار

زین یگکرد، افزایش صادرات یگانه راه این جبران و جامی نفتی جایگزینی دست و پا

میز بهای سازی بود. این کار یعنی رونق بازار صادرات بدون سیر تصاعدی بسیار شتاب آ

 حققدالر در مقابل تومان یا در واقع کاهش برابری دومی در مقابل اولی امکان ت

آسا رو  یافت. درست بر همین پایه است که قیمت غالب ارزها در برابر تومان جهشنمی

 .زیر را نظر اندازیم گذارد. جدولمی به افزایش
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 گزارش بانک مرکزی   1396تا  1364تغییرات بهای دالر در فاصله میان 

 دالر به ریال سال  دالر به ریال سال  دالر به ریال سال

1364 615 1365 742 1366 991 

1367 966 1368 1207 1369 1412 

1370 1420 1371 1489 1372 1804 

1373 2667 1374 4024 1375 4445 

1376 4762 1377 6591 1378 8660 

1379 8190 1380 8009 1381 8019 

1382 8325 1383 8748 1384 9042 

1385 9226 1386 9358 1387 9667 

1388 9979 1389 10442 1390 12047 

1391 26078 1392 31838 1393 32800 

1394 34501 1395 36440 1396 40000 

 

ود را از برابر، ارزش خ 16ریال در مقابل دالر حدود  ، 1388تا  1364در فاصله میان 

یک  رسد. این شاخص ازمی ریال برای هر دالر 9976به رقم  615دهد و از می دست

یش از ب 1396کند و در سال می سال بعد این تاریخ روند صعودی حیرت انگیزی اتخاذ

ورژوازی حث طیف اقتصاددانان بشود. در همه این سالها جر و بمی 1364برابر سال  65

دن شواقعی « قیمت ارز باید واقعی گردد» منتقد جمهوری اسالمی آن بوده است که 

کار باید با  قیمت ارز برای آنها فقط یک معنی داشته است. اینکه باید طبقه کارگر ایران

 دکتری وبی داروئی وبی چند بار بیشتر خود، با تحمل گرسنگی و فالکت و شاق

 آتی خود رود پرخروش سود سرمایههای خود و نسلتر مسکنی باز هم رعب انگیزبی

سرمایه  کارگر باید از این طریق نرخ سودهای سازد. تودهتر داران را باز هم پرخروش

 !!داران صادر کننده کاال را به اوج برند

برای روشن شدن بحث از مثال خودرو استفاده نمودیم. واقعیت این است که تر پیش

سرمایه اجتماعی ایران و جمهوری اسالمی در حوزه تولید خودرو یا سایر کاالهای 
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صنعتی مشابه، بسیار به ندرت امکان انجام چنین کاری را دارد. دلیل آن نیز بسیار ساده 

ثابت اعم از استوار یا گردشی که باید وارد ، سهمی از سرمایه هااست. در این عرصه

دیگر های فاحش از عرصهای پروسه تولید شود یا در این پروسه مصرف گردد به گونه

بیند که حتی االمکان راه پیش می بیشتر است. به همین دلیل بورژوازی خود را مجبور

ین مقاله آوردیم، را پیش گیرد. جدولی که در شروع اتر ریز سرمایه در قلمروهای مناسب

کند. در آنجا به طور مثال بهای هر تن واردات می این واقعیت را بسیار صریح خاطرنشان

 .مختلف به شرح زیر استهای و صادرات کاالها در حوزه

 تومان     1394سال 

 بهای هر تن صادرات  بهای هر تن واردات  قلمرو اقتصادی 

 2700000 1200000 محصوالت نباتی 

 5300000 2500000 چربی ها 

 5000000 2000000 صنایع غذایی 

 1430000 8700000 صنایع شیمیایی 

 4360000 6500000 مواد پالستیکی 

 13520000 9530000 پوست و چرم 

 2340000 1380000 چوب

 18600000 7000000 مواد نساجی 

 19130000 9820000 کفش و کاله 

 14820000 24600000 ماشین آالت 

 12500000 25900000 وسایل نقلیه زمینی 

 92400000 137000000 دستگاههای اپتیک 

 

مانند وسایل نقلیه زمینی، ماشین آالت، هایی دهد که در حوزهمی جدول نشان

دستگاههای اپتیک یا صنایع شیمیائی، بهای هر تن کاالیی که توسط سرمایه اجتماعی 

ایران تولید شده و در بازار جهانی به فروش رفته است از بهائی که برای واردات این نوع 
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باشد. حتی در می است و گاه از نصف هم کمترتر کاالها پرداخت شده است بسیار پائین

عرصه تولید پالستیک با اینکه صنایع پتروشیمی ایران پیشرفت وسیعی داشته است اما 

است. مسأله اما تر باز هم قیمت هر تن محصوالت صادر شده از آنچه وارد گردیده نازل

در قلمروهایی مانند مواد غذائی، پوست و چرم، چوب، مواد نساجی، کفش و کاله 

بهای هر تن کاالهای فروش رفته در بازار بین المللی از ها این بخشبالعکس است. در 

زنند که در قلمرو تولید می باشد. ارقام بانگمیتر خریداری شده افزونهای فراورده

ماشین آالت صنعتی، صنایع الکترونیکی، شیمیائی یا کال بخش تولید وسایل تولید 

ان از دست صاحبان سرمایه و سرشکن سرمایه جهانی با توسل به سیاست خرید ارز گر

هیچ گشایشی در افزایش صادرات دار به حلقوم طبقه سرمایهها سازی سیل اضافه ارزش

 .حاصل نخواهد شد

تومان آن هم  4000تا  60تا اینجا فقط از نوسانات بهای ارز و تغییرات مستمر آن میان 

از برجام و شروع بازگشت  در یک فاصله زمانی سی و سه ساله گفتیم. با خروج امریکا

ای نرخ ارز اکنون سوای پاره نات طغیان آمیز شد.اقتصادی، دامنه این نوساهای تحریم

سطح به ترین موارد معین که همچنان در کنترل بانک مرکزی است اساساً و در وسیع

 شود محول گردیده است. با وقوع این رخدادها ومی بازار یا آنچه که بازار دوم خوانده

تومان رسیده  12000هزار تومان و یورو به مرز  10جا به جائی عمال بهای دالر به باالی 

محقق شدن یک رؤیا است. اینکه دار برای طبقه سرمایهها هاست. ترجمه زمینی این داد

، چهارصد تومان سال 1364ارز حاصل از صادرات خود را به جای شصت تومان سال 

و باالخره به  1394سه هزار و چهارصد تومان سال  ،1384، نهصد تومان سال 1374

تومان به فروش رساند.  11000اکنون هر دالر حدود  1396تومان سال  4000جای 

تر که از همه لحاظ اجتناب ناپذیر است. طغیان بیش از پیش بحران و کوبندهای حادثه

حیاتی دولت نفتی، نیاز های ، خشکیدن چشمه سار اضافه ارزشهاشدن امواج تحریم

پوشانند. معنای توسعه می سرمایه به ارز، همگی با هم این گریزناپذیری را لباس واقعیت
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ایران و جوامع مشابه این است. صادرات کاال بدون بارآوری داری صادرات برای سرمایه

کار باال، بدون شرایط تولیدی مطلوب، بدون هیچ قدرت رقابت در بازارهای جهانی، بدون 

ها جهانی، بدون هیچ کدام اینهای زم برای سهم بری متعارف در اضافه ارزشظرفیت ال

و پرسش بسیار اساسی آنست که چگونه؟ پاسخ این پرسش ساده است. با تشدید چند 

های و فقدانها کارگر، تشدیدی چنان انفجار آمیز که کل کاستیهای برابر استثمار توده

 !!!باال را جبران کند

     طبقه کارگر ایرانهای سخنی با توده

چند سطری خطاب به کارگران ختم کنیم. ای بحث را مطابق معمول با مؤخره

ثابت و متغیر سرمایه، های ایران اگر چه با رجوع به نسبت میان بخشداری سرمایه

عظیم های قطب از کمتر ،نسبی )متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی( به صورت

زا است اما به حکم موقعیت خاص خود در تقسیم کار جهانی بحران داری سرمایه

ذاتی و اجتناب ناپذیر سرمایه بین المللی است. های سرمایه، آماج سرریز مستمر بحران

اقتضای همین موقعیت معین آنست که بارآوری کار اجتماعی در اینجا پائین است، 

غیرنفتی همواره ناچیز بوده در بازار جهانی نازل است. صادرات ها قدرت رقابت سرمایه

است و منابع ارزی مورد نیاز بورژوازی برای داد و ستد با بازارهای بین المللی اتکاء 

چشمگیری به اضافه ارزشهای نفتی داشته است. باز هم تأکید و تصریح کنیم که آنچه 

نام بورژوازی و اقتصاددانان و نمایندگان فکری سرمایه زیر های حاکمان یا اپوزیسیون

کنند، صرفا راه اندازی سونامی فریبکاری برای می جنجال کرده و« اقتصاد نفتی»

در ایران، انکار تسلط داری شستشوی مغزی کارگران، برای انکار توسعه صد ساله سرمایه

پیش تا امروز، برای پرده اندازی بر ها جامع االطراف این شیوه تولید در جامعه از دهه

دهها میلیون کارگر و ارقام کهکشانی حاصل این استثمار است. استثمار بربرمنشانه 

 که طبقه ما در طول سال تولیدهایی نفتی در میان کل اضافه ارزشهای اضافه ارزش

کند بسیار ناچیز است اما ارز ناشی از فروش نفت تاریخا، ساز و کار مهمی در پویه می
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جهانی سرمایه بوده است. غرش  داد و ستد میان سرمایه اجتماعی ایران و بازارهای

طوالنی مدت بحران اقتصادی و تشدید انفجارآمیز و طوفانی بحران توسط امواج کوبنده 

و دولتش به این دار است که صادرات نفت و دستیابی طبقه سرمایهها سالها تحریم

 در همان حالها اضافه ارزشها و ارز معادل آن را کم یا بیش مختل کرده است. تحریم

فاحش صعودی ساخته است، نرخ سودهای  بسیارای منحنی هزینه تولید را به گونه

کند و چرخه ارزش افزائی می طالئی را به ویژه در مورد کل سرمایه اجتماعی تهدید

سرمایه را دچار مخاطره عمیق نموده است. بورژوازی و دولت سرمایه یگانه راه حراست 

ها تحریم وها بحران بار کل  معمول سرشکن ساختناز سودهای نجومی خود را مطابق 

 ما معیشتی ندار ودار همه عام قتل و کارگرهای توده ما شده سالخی روز هر زندگی بر

ها عرصه همه در و راهها تمامی از. است عزم آهنین کار این برای بورژوازی. است دیده

خود را برای پیروزی در این . همه نهادهای قدرت است کرده آغاز ما علیه را جنگ این

جنگ و به خاک و خون کشیدن خورد و خوراک و پوشاک و دارو و درمان و آموزش و 

سرپناه محقر ما بسیج نموده است. سیاست ارزی جدید دولت نیز دقیقا یکی از ساز و 

کارهای پیشبرد همین جنگ جنایتکارانه کارگرکش است. جمهوری اسالمی باید 

نفتی و ارز مورد نیاز سامان پذیری سرمایه اجتماعی های فه ارزشجایگزینی برای اضا

ایران پیدا کند. افزایش صادرات کاال را به هر بها و هر شکل یک راه حصول این هدف 

ایران قادر به رقابت در بازار جهانی نیست و همه تالش رژیم داری دیده است. سرمایه

به حداقل رساند تا صدور تولیدات آنها آنست که هزینه تولید را برای سرمایه داران 

سرمایه های سودآور گردد. این کار برای بورژوازی ایران با توجه به تمامی شاخص

اجتماعی مقدور نیست. یک راه بیشتر وجود ندارد و آن اینکه کل بار پائین آوردن هزینه 

یالی هر گوناگون بر معیشت ما توده کارگر سرشکن شود. معادل رهای تولید به شکل

هزار تومان قرار گیرد. معنای این جهش بسیار شفاف است. وقتی  10دالر در مدار باالی 

کند که برای فروش آن در بازارهای جهانی می کاالی خود را به قیمتی تولیددار سرمایه
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تومان در ازای هر دالر به چنگ آرد یعنی اینکه تولیدات  11000تومان  4000به جای 

اوت در داخل و به کارگر ایرانی هم بفروشد، یعنی اینکه قیمت کل کاالها را با همین تف

از خورد و خوراک گرفته تا دارو و پوشاک و اجاره بهای کومه مسکونی و همه مایحتاج 

 .که همین االن اتفاق افتاده استای گردد. حادثهمی برابر 3اساسی دیگر 

مشکالت  کل در حال اضافه شدن بر کوهدر ابعاد نجومی تنها مشها اما باال رفتن قیمت

خواهد شد. تر شروع شده و هر روز سهمگینها حی و حاضر نیست. طوفان بیکارسازی

ظام نقحطی و غال در حال همه گیر شدن و همه جا بیداد کردن است. از منجنیق این 

ترین بارد. ما همیشه آماج تهاجم وحشیانهمی همه جا سنگ مرگ و نابودی

دا کرده ور پیسرمایه بوده ایم اما ابعاد این شبیخون اینک افزایشی رعب آهای شبیخون

نیست سوای اینکه کل قدرت پیکار ضد ای و بیشتر پیدا خواهد کرد. هیچ چاره

ض طبقه خود را به صف کنیم. تعرض را با تعرهای دهها میلیون تودهداری سرمایه

عیین تکز و کار و تولید شویم. برای نیرومندتر پاسخ گوئیم. آماده تصرف کلیه مرا

ه سرنوشت کار و تولید خود توسط جنبش سازمان یافته سراسری شورائی خویش آماد

بر ها و تحریمها شویم و تدارک بینیم. بورژوازی برای سرازیر ساختن کل بار بحران

تأصل زندگی ما دچار هیچ تردیدی نیست. فاجعه بار است اگر زبون و زمین گیر و مس

تر دست بر روی دست بگذاریم و با این کار هموارساز راه تهاجم هر چه سهمگین

 .معیشتی خود شویمهای به آخرین بازماندهداری سرمایه
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 2018نوامبر            سامان یابی اقتصاد جامعه در حکومت کارگری

 

 پرسد:می« نگاه»نشریه 

 اول: سوال

وضاع سیاسی ایران بسیار متحول است و گرایشات متنوع بورژوازی در حال ا -

ا رآلترناتیوتراشی، تا با احتمال سرنگونی جمهوری اسالمی بتوانند خالء قدرت 

من و ایرانی آباد، آزاد، ا»ی آور خود وعدهها در تبلیغات سرسامپُر کنند. آن

اداره خواهد « حقوق بشر»ی جهانی هادهند که بر اساس میثاقرا می« مرفه

ن کنند که ایراگویی بسنده میی اقتصادی هم فقط به این کُلیشد و در زمینه

مند است و درآمد حاصل از فروش نفت به تنهایی کافی است تا کشوری ثروت

گیری یک نظر شما در این باره چیست؟ و به فرض شکل ایران را گلستان کند.

ی اقتصادی چنین حکومتی چه خواهد بود و از رنامهحکومت کارگری، رئوس ب

 های خود استفاده خواهد کرد؟ چه منابع اقتصادی برای تامین مالی برنامه

فقط توده کارگر را از کار خود جدا و از پویه تعیین سرنوشت زندگی خویش داری سرمایه

مسخ، وارونه کند. شعور و شناخت مالکان یا نمایندگان فکری خود را هم نمی منفصل

شود، میتر سازد. هر چه ابعاد بحران خیزی ذاتی سرمایه عظیممی پرداز و غیرانسانی

از تر ون عمیقیاندیشه، احساس، اخالق و جهتگیری طبقه بورژوازی از حاکم تا اپوزیس

شعار یا باورهای ایدئولوژیک نیست. در زمره ها گردد. اینمی بنمایه انسانی تهی

حقایق مادی تاریخ است. به دولتمردان، اقتصاددانان و نظریه پردازان ترین عینی

رسانند، هر می به تصویب« قانونی»کنند، هر می بورژوازی نظر کنیم. هر تصمیمی اتخاذ

مایحتاج معیشتی ترین حکم قتل عام علیه ابتدائی کشند سوای صدورمی پیشای نظریه

گر نیست. هر چه سرمایه بحران خیزتر شده توده کارگر با هدف افزایش سودها چیز دی
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است، سرعت سقوط این جماعت از همان رنگ و لعابهای پوشالی آدمیزاد نمایانه غول 

مانند که فرومانده می آساتر گردیده است. در هر پست، رسالت و موقعیت به موجوداتی

مهمل بافند، حشو و می از ایفای نقش پاسداری نظام، هیستریک و سراسیمه هذیان

کنند و نام مشغله خود را سیاست اداره امور جهان، نظریه اقتصادی، دیپلوماسی می ردیف

 گذارند. می و نوع اینها

ونهای بورژوازی حتی آنها که ینیست. اپوزیسداری بحث فقط بر سر حاکمان سرمایه

کشند همین وضع را دارند. تکلیف سلطنت طلب، جمهوری می بر دوش« چپ»بیرق 

خوانند در می «چپ»ون نما روشن است، طیفی که خود را یاصالح طلب اپوزیس خواه و

قدرت سرمایه، انحالل هر چه ژرفتر در نظم های فریب توده کارگر، آویختن به قطب

ون مداری ی، وضعیتی فاجعه بار یافته است. اپوزیسداریسیاسی، حقوقی و مدنی سرمایه

خواهی، فقرستیزی، دیکتاتوری گریزی، حتی اتکاء به اینان قبال با کوله باری از آرمان 

قدرت توده ناراضی یا حداقل به توهم آنها همراه بود. جهتگیری و جدالشان تجانسی با 

سرمایه ستیزی رادیکال طبقه کارگر نداشت اما در مراودات خود با مبارزات جاری 

ون نمائی آنها امروز یسکارگران مثل امروز کاسبکار، تجارت پیشه و شیاد نبودند. اپوزی

سرمایه جهانی است. وضع حی و حاضر نیروهای های و قطبها مناقشات دولت منحل در

ون به ویژه در خارج کشور این گونه است، آلترناتیو آفرینی آنها را باید یموسوم به اپوزیس

تون آنها، به آروغ ترامپ و عربده بولترین با رجوع به این وضع دید. منحنی تحرک راست

آویزان است. حتی کمترین توهم هیچ درصد دهها میلیون کارگر معترض عاصی را همراه 

محافل متشتت سلطنت طلب جنجال پوشالی است. «!!! نفوذ اجتماعی» ندارند. سخن از

اینکه الیه نازکی از ارتجاع بورژوازی به نبش قبر سلطنت چشم دوخته است محل انکار 

دسته مذکور از کمترین نفوذ میان کارگران برخوردارند،  ودار  نیست، اما این حرف که

دروغ و اهانتی سترگ به توده کارگر است. در مورد بازماندگان ورشکسته رجوی نیاز به 

 گفتن نیست. ناسیونالیسم راست کرد مرکب از وارثان حزب دموکرات و فُرَق منشعب از
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ما همه توان آنها به توهمات پایه اجتماعی دارند ا چهاردیواری کردستان در« کومله»

 هایقوام بخشی از سکنه عاصی منطقه آویزان است. تکلیف فرقهبی ناسیونالیستی

ها ون روشن است. برخی از آنها حتی زاد و مرگشان تبخاله آروغیهویت راست اپوزیسبی

ون یقداره بندان کاخ سفید است. چند و چون روزگار طیف چپ این اپوزیسهای و عربده

ربط بودن، نامتجانسی اعتراض و مطالبات یا نوع رژیم ستیزی مربوط بی جائی که بهتا 

است دست کمی از طیف راست ندارند. احزاب و محافل این طیف نسل متالشی محکوم 

های دهند. فرقهمی را تشکیلداری به انقراض چپ خارج از مدار پیکار ضد سرمایه

« کارگری»در آویختن به خلق گرائی لنینی و آنها « کمونیسم»ایدئولوژیکی هستند که 

شود. می تشکیالتی خالصههای بودنشان!! در شکار چند کارگر  برای نصب در ویترین

اگر در کردستان هوادارانی دارند جنس این هواداری صرفا توهم ویرانگر ناسیونالیستی 

 است. 

ی م درنده اسالم، راست یا چپ با این اوصاف، منشأ خطری برای رژیهاونیاپوزیس

م انداز کارگر، فاقد چشهای نیستند. سرمایه گذاری اینها روی توهم تودهداری سرمایه

ضد  است. طبقه کارگر ایران فقط با اتکاء به قدرت سازمان یافته سراسری شورائی

 باالی سر خود« ناجی»خود، با کوبیدن دست رد بر سینه هر نیروی داری سرمایه

زمانی  وضعیت موجود خالصی یابد. جای شکی نیست که این طبقه تاتواند از چنگال می

ه عرش بون ارتجاعی یاست، ریل انتقال این یا آن اپوزیسها که غواص منگ باتالق توهم

کوی پرش قدرت سرمایه خواهد بود. این واقعیت دارد، اما کارگران کوه توهم خود را س

یخ آفرین بینند. وقتی روی قدرت تارنمی کنند، آنها وقتی خود رانمی هر سکت و حزبی

 کنند و علیه سرمایه به کارنمی کشند، وقتی این قدرت را به صفمی خود خط

 شتی فریبکارآویزند، کوه زبونی خود را سکوی قدرت منمی گیرند، باز هم به مفلوکاننمی

وبند، کنمی کنند، در خانه رضاخان ثانی رانمی شناخته شده و درعین حال مستأصل

 تکلیف سایرین کامال معلوم است. 
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ون و اینکه اگر قدرت گیرند، زمین و زمان را غرق یدر مورد وعده و وعیدهای اپوزیس

آزادی و رفاه خواهند کرد!! شاید نیاز به توضیح نباشد، هنگامی که بنیاد دعاوی بر 

اما جدا از نیست؟ ها خیاالت توخالی استوار است ضرورتی به کالبدشکافی رؤیاپردازی

آن، پیش کشیدن یک مسأله و اصرار بر درستی آن واجد بیشترین اهمیت است. هر 

ون موجود، از راست افراطی سلطنت طلب، جمهوری خواه، دموکرات تا یبخش اپوزیس

با فرض اینکه بر اریکه قدرت بنشینند، اگر ابعاد فقر، « کمونیسم»حمل کنندگان بیرق 

نکنند، قطعا کاهشی در آن پدید تر کارگر را عظیمهای توده داروئیبی بیکاری، آوارگی و

هم اهل هیچ « کمونیست نمایان»نخواهند آورد. تکلیف طیف راست کامال روشن است، 

، در موجودیت رابطه خرید و فروش نیروی کار داریتغییری در وجود و استیالی سرمایه

توده کارگر، خزش بازاری به  نیستند. با حزب سازی، سوار شدن بر موج قهر و نارضائی

موجودیت، قدرت و حاکمیت های ماشین دولتی سرمایه، قرار نیست هیچ خللی در پایه

نه فقط هیچ نشانی از « کمونیسم دستار»پدید آید. احزاب چپ نمای داری سرمایه

آنها در « سرمایه ستیزی»ضدیت با سرمایه بر جبین ندارند که آخرین مرز دعاوی 

داری شکلی از برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی سرمایهجایگزینی 

گردد. ریشه فقر، نکبت، ادبار و ذلت توده کارگر نه در ایدئولوژی، می با شکل دیگر خالصه

نوع مدیریت، درجه کاردانی و چگالی فساد حاکمان و صاحبان سرمایه یا شکل برنامه 

نای وجود سرمایه، در رابطه خرید و فروش نیروی کار که در ژرفداری ریزی نظم سرمایه

است. بدون امحاء کامل این رابطه هیچ بهبودی در زندگی طبقه کارگر رخ نخواهد داد. 

چشم پوشیم هیچ ها مالک صحت و سقم دعاوی را باید در اینجا کاوید. اگر از شعاربافی

رض اینکه قدرت گیرند، نیست و بر همین اساس با فداری ون ضد سرمایهیبخش اپوزیس

تواند وضع می برای کارگران نه منشأ خیر که بانی شر خواهند بود. چرا قدرت گیری آنها

روز طبقه کارگر را حتی از دوره استیالی رژیم اسالمی هم بدتر سازد، دلیلش بدتر بودن 

 آنها در قیاس با هولوکاست آفرینان اسالمی بورژوازی نیست. دلیلش سرکشی روزافزون
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هست سرمایه داری و تناقضات سرشتی سرمایه است. تا وقتی سرمایهها بحران خیزی

کند. هر لحظه می گیرد و به اقتضای پویه ارزش افزائی خود اتخاذ تصمیممی تصمیم

و الجرم تعرض سبعانه تر گذشت زمان با سیر صعودی نیاز سرمایه به سودهای انبوه

با »آخرین بخش سؤال حاضر پردازیم. اینکه  ترش به زندگی کارگران عجین است. به

اقتصادی چنین حکومتی چه ی گیری یک حکومت کارگری، رئوس برنامهفرض شکل 

خود استفاده خواهد های خواهد بود و از چه منابع اقتصادی برای تامین مالی برنامه

ز دیرباز نکته، نکته این پاراگراف نیازمند توضیح است. اصطالح حکومت کارگری ا« کرد؟

دولت بعد از روزهای ها تا امروز با تعابیر و روایات گوناگونی همراه بوده است. بلشویک

خواندند!! دولتی که شکلی « دیکتاتوری پرولتاریا»یا « حکومت کارگری»انقالب اکتبر را 

 را بر طبقه کارگر تحمیلداری از برنامه ریزی نظم اقتصادی و سیاسی و حقوقی سرمایه

کارگر های و بار کوبنده بحران اقتصادی این نظام را بر گرده معیشت تودهکرد می

لنینی همین امروز به فاجعه بارترین « حکومت کارگری»ساخت. الگوی می سرشکن

شکلی دستور کار و منتهی الیه آرمان و آرزوی احزاب، گروهها و محافل موسوم به 

ها ن است!!! رویکرد لغو کار مزدی دههکمونیست و کمونیست کارگری یا نوع اینها در ایرا

است که با همه توان بنمایه ضد کارگری و سرمایه مدار این رویکرد را نقد مارکسی و 

ی، نه فقط گامی به سرمایه ستیز کرده است. سرنگونی طلبی فاقد بنمایه ضد کار مزد

کند. نمی بازطبقاتی کارگران نیست که گرهی از کوه مشکالت روزشان هم  جلو در کارزار

هر نوع انفکاک مبارزه جاری با پویه تدارک و سازمانیابی پیکار رادیکال طبقاتی علیه 

، هر شکل جداسازی رژیم ستیزی از مفصلبندی جنگ طبقاتی ضد داریاساس سرمایه

بردگی مزدی صرفا خلع سالح و تار و مار نمودن جنبش کارگری به سود نظام بردگی 

ن داشتن یک استخوان بندی شورائی سراسری سرمایه ستیز مزدی است. کارگران بدو

متشکل از شمار هر چه بیشتر آحاد طبقه خود حتی اگر هر ماه رژیمی را ساقط و رژیم 

دیگر را مستقر کنند، دردی از دنیای دردهای کشنده خود را درمان نخواهند کرد. اگر 
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 ، بر فراز انتظارات وداریبورژوازی در شروع میدانداری خود سوار موج انکشاف سرمایه

که بالندگی استیالجوی رابطه هایی آفرید و با استمداد از تریبونمی افقهایی که سرمایه

گذاشت، وارد جدال با فئودالیسم و پاسداران می خرید و فروش نیروی کار در اختیارش

 شد، پرولتاریا در جهنم بردگی مزدی سوار موج انکشافمی شکلهای تولیدی پیشین

اقتصادی و اجتماعی یک شیوه نوین تولید نیست. در اینجا سوسیالیسم و کمونیسم به 

بالد فقط می بالد، بالعکس آنچهنمی صورت یک زیربنای مادی تولیدی و اجتماعی

است. سرمایه است که برای قوام و بقای خود داری اختاپوس وحشت و دهشت سرمایه

کند. نیروی مولده نوین می آفریند و نابودمی سازد، برهوتمی افروزد، خاکسترمی آتش

و دگرگونساز تاریخی این عصر نه آمیزه ارگانیک یک شیوه تولید و طبقه مولود و 

پاسدارش که فقط جنبش نیرومند شورائی سراسری ضد کار مزدی پرولتاریا است. فقط 

دد، این جنبش است که باید در قعر این جهنم ببالد، شاخ و برگ کشد، قدرت گر

نیازهای همه نوعی اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فکری، فرهنگی، اخالقی و 

انسانی خود را با قدرت سازمان یافته شورائی، طبقاتی و سرمایه ستیز بر سرمایه تحمیل 

شود، رژیم سیاسی تر و آگاهتر کند. در همین راستا نیرومندتر، سراسری تر، شورا سرشت

کند و برنامه ریزی کار و تولید فارغ از وجود رابطه خرید و فروش بورژوازی را در هم بش

 نیروی کار را دستور زندگی شورائی و انسانی خود سازد. 

اینکه اصطالح حکومت کارگری تا چه حد دقیق یا نادقیق است موضوع مهمی نیست. 

 کارگر واقعا حاکم گردند، معنای اینهای مسأله حیاتی آنست که اگر بناست توده

حکومت سوای به دست گرفتن سرنوشت کار و تولید و زندگی خود توسط جنبش 

شورائی استخواندار سراسری و متشکل از همه یا بیشترین آحاد آنان هیچ چیز دیگر 

س برنامه و ئونخواهد بود. اگر این را قبول داشته باشیم آنگاه در باره خطوط کار و ر

س از سقوط قدرت سیاسی بورژوازی تکلیف پرولتاریا در روزهای پهای سیاست گذاری

روشن است. توده وسیع انسانهای متحد و متشکل در شوراهای خویش، شوراهای فارغ 
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از هر نوع دولت و نیروی باالی سر، فارغ از هر قید ماورای خود، بساط  کار مزدی را در 

خواهند هم خواهند پیچید، رابطه خرید و فروش نیروی کار را راهی گورستان تاریخ 

کرد. بر وجود دولت و طبقات و آنچه میراث جامعه طبقاتی است نقطه پایان خواهند 

نهاد. کار و تولید را در راستای پاسخ به نیازهای واقعی انسانی خود برنامه ریزی خواهند 

نمود و این برنامه ریزی را لباس اجرا خواهند پوشاند. کار را داوطلبانه، بنیاد مادی هر 

میان زن و مرد را نابود، آب و هوا و زمین و دریا و جنگل و حیوانات و  نوع تبعیض

پاک داری سرمایههای و انسان ستیزیها طبیعت را از هر نوع آثار و عوارض ویرانگری

رشد آزاد همگان در گرو رشد » برپای خواهند کرد که در آن ای خواهند ساخت. جامعه

ست که حد و حدود، طول زمان و پویه تحقق این نیاز به گفتن نی« آزاد هر انسان باشد

انتظارات و اهداف در صورت پیروزی طبقه کارگر، تابعی از درجه رشد، بلوغ، استخوان 

جنبش سراسری شورائی وی در روزهای پیش از داری بندی و آگاهی ضد سرمایه

 سرنگونی دولت سرمایه است.        

 سوال دوم:

عمدتا وابسته به نفت بوده و  اد ایران تاکنوناز منظر این گرایشات، اقتص -

های اقتصادی و ترین منبع تامین مالی پروژهدرآمد حاصل از نفت، مهم

قرار بوده  -تر بگوییمدرست -ده یا های سلطنتی و اسالمی بواجتماعی رژیم

گیری یک اقتصاد پویا و رهایی از وابستگی به اقتصاد نفتی باشد! و تا شکل

نگونی در فردای سر -یی که الزم است. نتیجتا ساختار اقتصادیزمان زیادی 

د رسید هم، شدیدا به درآمد حاصل از فروش به ارث خواه -جمهوری اسالمی

نفت وابسته خواهد بود! نظر شما در این باره چیست؟ و جایگاه فروش نفت و 

 درآمد نفتی در محاسبات اقتصادی شما و در یک برنامه اقتصادی کارگری چه

 جایگاهی دارد؟ 
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دشمنان ترین شرمبی کنند نه فقط در زمرهمی کسانی که حرفهای باال را ابداع و تکرار

نمایندگان ترین قسم خورده طبقه کارگرند که به متحجرترین و شستشوی مغزی شده

بورژوازی تعلق دارند. بنیاد نظریه پردازیهای آنان بر القاء این دروغ استوار است که گویا 

 90میلیون کارگر شش تا  35ایران طبقه کارگری وجود ندارد، انگار نه انگار که در 

ساله، زن و مرد در قلمروهای گوناگون صنعت و معدن و کشاورزی و راه و ساختمان و 

تجارت و بنادر و حمل و نقل و آموزش و درمان و هتلداری و رستوران و جاهای دیگر 

کنند، انگار نه انگار که این کارگران، می یه را تحملفشار استثمار سرماترین بربرمنشانه

در طول یک سده، نسل بعد از نسل کار کرده اند، استثمار شده اند و با حاصل استثمار 

و از ایرانشهر تا بازرگان از سرمایه آکنده ک خود کران تا کران جامعه از سرخس تا خار

ند شاهزاده مالک منابع نفتی اند. گویا در این برهوت فقط چندتا چاه نفت است، چ

روحانی و سپاهی نفت فروش داده ای وجود داشته است و بعدها هم جای خود را به عده

همین مانده آسمانی!! و خوان یغمای  اند!!! و البد دهها میلیون کارگر هم روزی خوار

ت شناسد. بر اساس آمارها و گزارشانمی نفتی بوده و هستند!!! وقاحت این جماعت مرز

های ، سهم اضافه ارزشداریمنتشر شده مراکز آماری و پژوهشی دولت اسالمی سرمایه

« تولید ناخالص داخلی»نفت و گاز در محصول اجتماعی ساالنه یا های ناشی از کل حوزه

درصد،  18کمتر از  1379درصد،  14بالغ بر  1375، در %8حدود  1370کشور در سال 

فقط  1390درصد،  18بالغ بر  1382درصد،  17ب قری 1381درصد،  15، حدود 1380

درصد بوده است. فراموش نکنیم که فاصله زمانی  16نزدیک به  1390درصد و در  7

ای کند. دورهمی یک دوره استثنائی فوران بهای نفت در دنیا را تعیین 82تا  79میان 

شاخص  دالر باال رفت و به همین دلیل هم 150که قیمت هر بشکه نفت اوپک از 

« تولید ناخالص داخلی»معتبری برای محاسبه میانگین نقش اضافه ارزشهای نفتی در 

شود حدود می نفتی!! صحبت« عواید» نیست. به ویژه که در طول دو دهه اخیر وقتی از

های کارگر در حوزههای ساالنه حاصل استثمار تودههای میلیون دالر اضافه ارزش 50
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گردد. یا در واقع بخش قابل توجهی از می محسوب« وایدع»مختلف گاز هم جزء این 

خورشیدی  40با رجوع به کل آمارها از دهه  گردد.می درصدها از اینجا ناشی 18و  17

درصد باالترین رقم معتبری باشد که بتوان برای نقش و مکان  12تا  11تا امروز شاید 

حاصل استثمار طبقه های نفت در ترکیب محصول اجتماعی ساالنه یا کل اضافه ارزش

کارگر ایران در نظر گرفت. نفت از یک لحاظ مسلما نقش مهمی در چرخه سامان پذیری 

دارد. قدرت رقابت سرمایه اجتماعی ایران در بازار جهانی پائین داری اقتصاد سرمایه

مورد نیاز برای داد و  ارزاست و صادرات ساالنه غیرنفتی اش در سطحی نیست که کل 

نفتی یکسره به های ستد با بازار بین المللی را پاسخگو باشد. در این میان اضافه ارزش

 شوند و سهم بسیار باالئی در حل این مشکل بازیمی دریافت ارز صورت دالر یا کال 

خواندن اقتصاد « تک پایه»کنند. این موضوع با همه اهمیتش نه هیچ دلیلی برای می

نماید!!! نه بر روی سهم می «نفتی و رانتی»را داری کند!!! نه اقتصاد سرمایهمی جادای

 کارگر خطهای غیرنفتی حاصل استثمار تودههای درصدی اضافه ارزش 88یا  90

نامد، می «درآمدهای نفتی»خود آنچه ارتجاع بورژوازی تر کشد!!! از همه اینها مهممی

کارگر سایر های ده توسط طبقه کارگر ایران و تودهتولید شهای سوای اضافه ارزش

کشورها نیست. این الفبای نقد مارکسی اقتصاد سیاسی است که هیچ تک سرمایه یا 

کند که توسط کارگران نمی سرمایه اجتماعی هیچ کشوری همان اضافه ارزشی را حصول

جتماعی جوامع اهای و سرمایهها حوزه مستقیم استثمارش تولید شده است. تک سرمایه

جهانی های در چهارچوب قوانین مربوط به تشکیل نرخ سود سهمی از کل اضافه ارزش

از اضافه ارزش هائی سازند. در این میان ممکن است بخش یا بخشمی را نصیب خود

دیگر واگذار کنند و ممکن های تولید شده در حوزه مستقیم پیش ریز خود را به سرمایه

اضافه ارزش حاصل استثمار کارگران قلمروها یا جوامع دیگر را است سهم معینی از 

کند، در می ایران هم صدقداری تصاحب بنمایند. این مسأله قطعا در رابطه با سرمایه

دهد و در عرصه می را از دستها سهم چشمگیری از اضافه ارزشها بسیاری حوزه
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یده پویه ارزش افزائی و آرد. این یک پدمی تولیدات نفتی، بخش مهمی را به چنگ

سامان پذیری سرمایه است و در همین راستا تمامی آنچه که اقتصاد سیاسی گیج و 

 ایران سازداری منگ بورژوازی، در مورد تک پایگی یا نفتی و رانتی بودن بودن سرمایه

ایران البته مثل تمامی اجزاء داری کند. افسانه پردازی ابتذال آمیز است. سرمایهمی

ایه جهانی، صد در صد تک پایه است و یگانه پایه آن، کار اضافی یا کوهساران عظیم سرم

کنند. می است که چند ده میلیون کارگر به صورت لحظه، لحظه تولیدهائی اضافه ارزش

به نقش نفت و ارز حاصل از فروش آن در سامان پذیری سرمایه اجتماعی اشاره کردیم. 

ه این نقش در طول سالهای اخیر باز هم بر خالف وارونه باید این را هم اضافه نمود ک

نه افزایش که به صورت چشمگیری کاهش «!! اقتصاد رانتی»نظریه پردازان های بافی

ارز ناشی از صادرات غیرنفتی ایران با بهای صادرات نفتی  1394یافته است. در سال 

در اینجا و در پاسخ به سؤال اگر نه دقیقا اما تقریبا تراز گردیده است. هسته اصلی بحث 

حاضر آنست که شالوده جنجال اقتصاد نفتی!! و تک پایه!! صرفا نفی فریبکارانه و انسان 

ستیزانه نقش طبقه کارگر ایران در آکنده ساختن کران تا کران جامعه از سرمایه است. 

ادی در اینجا رشد ننموده است!!! توسعه اقتصداری حرف این جماعت آنست که سرمایه

صنعت مدرن و مستقل!! مستقر نگردیده است!!! های مکفی اتفاق نیافتاده است!!! پایه

تخصص کارگران نازل و بازدهی کارشان اندک است!!! سرمایه گذاری سودآور نیست!!! 

بخش خصوصی ضعیف و ناکارآمد است!!! سرمایه داران مشتی مستضعف و بدهکار و در 

باشند!!! اگر پرداخت نمی به پرداخت دستمزد کارگرانحال زیان دهی هستند!!! و قادر 

افتد، اگر سطح دستمزدها نازل است، می مزدها چندین ماه و گاه چند سال به تعویق

میلیون  50کارگر رعب انگیز است، اگر های اگر وضع بهداشت و درمان و آموزش توده

 داروئی و آوارگی غوطهبی نفوس جمعیتی طبقه کارگر در باتالق گرسنگی، فقر و فالکت،

خورند. اگر چندین میلیون کارگر با کودکان خردسال خود ویرانه نشین و ساکن می

کودک به جای مدرسه و درس و مشق ها حلبی آبادها و حصیرآبادها هستند، اگر میلیون
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باشند، آری اگر حال می مجبور به کار شاق دو شیفتی در سیاهچالهای نمور بیماری زا

و صنعت، تک داری ه کارگر این گونه است فقط به خاطر رشد ناکافی سرمایهو روز طبق

است!!! شاید وقاحت مرزی داشته داری پایه بودن اقتصاد و رانتی و نفتی بودن سرمایه

 باشد اما برای اقتصاددانان، نظریه پردازان و نمایندگان فکری بورژوازی مرزی

میان کوه عظیم حاصل « درآمدهای نفتی»ی شناسد. در مورد ناچیز بودن و ناپیدائنمی

کار و استثمار طبقه کارگر بیش از آنچه گفتیم نیاز نیست اما برای داشتن تصویری 

که طبقه کارگر در طول هر سال تولید هائی و سرمایهها کمرنگ و ساده از اضافه ارزش

فقط صد  1394بحث ناکافی است. در سال ها دهد کتابمی و تحویل سرمایه داران

ایران با رجوع به قیمت روز ارز، رقمی داری شرکت برتر اقتصادی سرمایه 500شرکت از 

میلیارد دالر امریکا سود داشته اند. میزان سود خالصی که همین صد شرکت  131باالی 

بوده تر نفتی آن سال انبوههای فاحش از کل اضافه ارزشای به چنگ آورده اند، به گونه

سال فقط ارزش گاز تولید شده توسط کارگران منطقه پارس جنوبی که است. در همین 

میلیارد دالر را پشت سر نهاده است.  50وارد شبکه گازرسانی کشور شده است مرز 

اقالم سودهای کهکشانی که هشت غول عظیم الجثه اقتصادی تحت مالکیت آستان 

سال داشته اند، در قدس با چند صد مؤسسه صنعتی و مالی مهم زیر مجموعه در این 

هیچ کجا و هیچ گزارشی انعکاس نیافته است. سودهای چندین بار فراتر سرمایه داران 

سپاهی و نهادهای ابوابجمعی ستاد اجرائی فرمان امام همین سرنوشت را داشته است. 

که دهها میلیون کارگر در طول یک سال هائی حاصل جمع کل اینها و کل اضافه ارزش

سال با این  40ایران در این دار ساید. طبقه سرمایهمی ند، سر به آسمانتولید نموده ا

چند بار بزرگتر از پیش شده است و حجم سرمایه برخی ها اضافه ارزشها و سرمایه

آحادش به اعتراف خود رژیم اسالمی، از سرمایه بزرگترین سرمایه داران امریکائی افزونتر 

« وطنی»تاده است. اما عطش بیمارگونه اقتصاددانان اتفاق افها گردیده است. تمامی این

استثمار  تدریس در دانشگاههای خارجی و داخلی به تشدید فشارهای صاحب کرسی
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ها طبقه کارگر و سالخی آخرین بازمانده معیشتی کودکانشان برای افزایش حجم سرمایه

ر بودن و واجب و سودها، قابل اطفاء نیست. آنان همچنان بر طبل مستضعف بودن، متضر

، «نفتی، رانتی»ایران داری کوبند. اصرار دارند که سرمایهمی النفقه بودن سرمایه داران

است، صنعت رشد نکرده است!! سرمایه گذاری سودی ندارد!!! و فقر و « تک پایه»

گورخوابی دهها میلیون کارگر نیز ناشی از زیان دهی سرمایه!!، قلت رشد صنعت!!، تک 

د!! یا دخالت دولت در اقتصاد!!! است. پاسخ این ترهات را فقط طبقه کارگر پایگی اقتصا

تواند بدهد. اگر روزی توده کارگر سرنوشت کار و تولید و زندگی خود را به می ایران

دست گیرد آنگاه نشان خواهد داد که حاصل حی و حاضر کارش برای برپائی فوری 

 نیازی از الزام به کار کافی است. بی نیازی، حتیبی ماالمال از رفاه،ای جامعه

 سوال سوم:

نفت در غرب، تولید نفت نیز  یزمان با افزایش ذخیرهشود که همگفته می -

فسیلی  زمان محدودیت مصرف سوختدر آمریکا و اروپا باال رفته است و هم

 های سبز و غیرفسیلی افزایشتر و رویکرد به تولید و استفاده از انرژیبیش

شود، که قیمت نفت خاورمیانه و از آن جمله بینی مییافته است. از این رو پیش

بینی ر بازار جهانی سقوط کند. آیا این پیشد - ای نزدیکدر آینده -ایران 

های ممکن اقتصادی از منظر یک حلدرست است؟ و در این صورت، راه

 حکومت کارگری چه باید باشد؟

ه به کارگران مربوط است چند نکته را باید گفت. اول: در پاسخ این سؤال تا جائی ک

ارزش هر کاال کار اجتماعا الزم نهفته در آن است. دوم: قیمت تولیدی کاالها ) قیمت 

تفاوت دارد. سوم: ارزش بازار کاالها از ارزش ها تمام شده + سود متوسط( با ارزش آن

های تولید شده در بدترین تا مخصوص به خود آنها متمایز است. ارزش بازار توسط کاال

کند. چهارم: می بازار را تعیینهای گردد و مرکز نوسان قیمتمی بهترین شرایط تنظیم

گیرد. پنجم: می قیمت بازار کاالها زیر فشار رقابت و عوامل عرضه و تقاضا شکل
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محصوالت تولید شده در قلمروهای مختلف متناسب با ترکیب ارگانیک متفاوت 

متفاوت و نرخ سودهای مبدأ متمایز هستند، این نرخ های حامل اضافه ارزش هاسرمایه

عرضه  شوند. ششم: اگرمی سودهای متفاوت در اثر رقابت به یک نرخ سود عمومی تبدیل

از تر کاالها با ارزش میانگین برای تقاضای بازار کافی باشد، کاالهای دارای ارزش پائین

اعدترین  شرایط تولیدی با کمترین هزینه و باالترین ارزش بازار، کاالهائی که در مس

کنند. چنانچه تقاضا باالتر یا بسیار باالتر می مرغوبیت تولید شده اند، سود اضافه کسب

از موجودی بازار گردد، کاالهای تولید شده در بدترین شرایط قیمت تولیدی را تعیین 

سرانجام اگر عرضه محصوالت بیش از خواهند کرد و ارزش بازار را نیز رقم خواهند زد. 

نیاز بازار و تقاضای موجود باشد این کاالهای تولید شده در برترین شرایط هستند که 

 کنند. می ارزش بازار را مشخص و قیمت تولیدی را هم تعیین

نفت یک کاالی فراوان نیست. در مناطق معینی از دنیا وجود دارد و غالب کشورها فاقد 

ز سرمایه جهانی به نفت بسیار زیاد است. با همه کمیاب بودنش، تهیه آن هستند، نیا

شود. می آن در قیاس با برخی انرژیهای دیگر به ویژه خورشیدی و الکتریکی ارزان تمام

به همه این دالیل قیمت تولیدی و نیز ارزش بازار نفت، بر خالف اکثر کاالها، نه توسط 

که توسط بخش مورد اکتشاف، استخراج و  بخش تهیه شده در شرایط متوسط تولیدی

کند می همین امر کمک گردد.می شرایط تعیینترین در بدترین یا پرهزینهداری بهره

نفتی، به ویژه اگر کار استخراج و های که دولتها و سرمایه داران مالک منابع و فراورده

نفتی های از حوزهتر ر پائینیا بسیاتر و انتقال نفت در این منابع با هزینه پائینداری بهره

دیگر صورت گیرد، در پروسه تولید و فروش محصوالت خود کوه عظیمی از اضافه 

ارزشهای حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی در قلمروهای دیگر به تصاحب آرند. کاربرد 

که در اقتصاد سیاسی ای در مورد نفت نیز از این لحاظ واقعی است. واژه« رانت»اصطالح 

هوری اسالمی و خیل اقتصاددانانش، همه جور تعبیر سوای همین معنای زمینی را جم

داری سرمایه پیدا کرده است. نکته اساسی در اینجا آنست که کل ریال به ریال آنچه در
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کارگر یا اضافه ارزش حاصل استثمار های شود سوای کار اضافی تودهمی رانت خوانده

شود می که گفتیم تعیینای باشد. قیمت بازار نفت به گونهنمی پرولتاریا هیچ چیز دیگر

افتد و با همه می اتفاقداری اما نباید از یاد برد که این فرایند دقیقا در بازار سرمایه

تعیین کننده قیمت مانند تقاضای سرمایه بین های خود، از فشار شاخصهای ویژگی

و نیرومندی مانند دار انحصار پیشینهالمللی و حجم عرضه به بازارها متأثر است. نقش 

بگوئیم در تعیین حدود تر اوپک نیز در معادالت جاری میان عرضه و تقاضا یا دقیق

از این طریق مهم است. برای داشتن تصویری حدس آمیز از ها عرضه و افزایش قیمت

ل توان بر نقش بازی چند عاممی منحنی بهای نفت در بازار جهانی، در آینده نزدیک

عظیم تولید کننده نفت شیل در ایاالت متحده، در طول چند های انگشت نهاد. کنسرن

بزرگی در پهنه افزایش میزان تولید در یک سوی و کاهش های سال اخیر به موفقیت

هزینه تولید نفت در سوی دیگر دست یافته اند. بر اساس گزارشاتی که صحت آنها محل 

حتی به  2019د که سطح تولید نفت امریکا تا اوایل تردید است، این احتمال وجود دار

میلیون بشکه در روز رسد. رقمی که از میزان تولید حی و حاضر هر کدام از دو  12مرز 

کشور روسیه و عربستان سعودی باالتر است. در مورد کاهش هزینه تولید نیز ظاهرا تا 

سود آور است. میزان این دالر برایشان  45ای آنجا پیش رفته اند که حتی فروش بشکه

تواند به طور چشمگیر می هزینه با چشم انداز رشد بسیار فزاینده تکنیک استخراج

کاهش یابد و قدرت رقابت این حجم غول آسای نفت بسیار افزون گردد. چاههائی که 

 کشید، اینک کمتر از یک هفته حفاریمی حفر آنها چند سال پیش یک ماه به درازا

االن صادرات روزانه نفت خام امریکا بالغ بر یک و هفت دهم میلیون  شوند. همینمی

بشکه و صادرات گاز طبیعی این کشور حدود سه و هشت دهم فوت است. کل این 

در انفجارآمیز شدن یا حداقل حدت رقابت ای سابقهبی حدیث احتمال شروع دورهها داده

سیر نزولی خواهند پیمود. از نفت شیل ها در بازار نفت است. اگر چنین شود قطعا قیمت

و عوارض افزایش تولیدش که بگذریم، چشم انداز افول باز هم بیشتر بازار انباشت سرمایه 
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 که به نوبه خودای و شروع تندبادهای تازه بحران اقتصادی نیز در پیش است. مؤلفه

 تواند افت قیمت نفت را تشدید کند.می

در  -ان اگر قیمت نفت خاورمیانه و از آن جمله ایر» در مورد بخش آخر سؤال و اینکه

های ممکن اقتصادی از منظر یک حل. راهدر بازار جهانی سقوط کند - ای نزدیکآینده

ه کارگر پاسخ من با قاطعیت الزم این است که اگر تود« حکومت کارگری چه باید باشد؟

د شورائی سراسری، اشاره شد، از درون یک جنبش نیرومنتر که پیشای به شیوه

کلی که قدرت سیاسی بورژوازی را ساقط سازند، تنها مشداری استخواندار و ضد سرمایه

ولید ساالنه تخاطر آنها را نخواهد آزرد، فراز و فرود منحنی بهای نفت است. حاصل کار و 

ان طبقه کارگر ایران چنان غول آسا و عظیم است که در صورت پیروزی و داشتن تو

مدت بدون  افته طبقاتی و شورائی تداوم انقالب، خواهند توانست در کوتاهترینسازمان ی

 نیازی بر پا سازند.  بی آزاد، ماالمال از رفاه، امکانات وای نیاز به صدور نفت جامعه

 سوال چهارم:

رایشات متنوع بورژوایی علت اصلی وضعیت نابسامان اقتصادی ایران را، گ -

رهبران و مسئولین جمهوری اسالمی، عمدتا وجود عالوه بر فساد و ارتشاء 

بینند و بر وجود های اقتصادی آمریکا و شرکای سیاسی و تجاری آن میتحریم

 داری ایراناز جمله سرمایه و -داری جهانی بحران اقتصادی ساختاری سرمایه

ی مهم چرایی چنین نظراتی در بین این پوشند. یک مسالهچشم می -

آن هم در حالی که اقتصاددانان بسیاری در این گرایشات وجود گرایشات است، 

یگر داطالع نیستند؟ و بی داری جهانیدارند، که منطقا از بحران اقتصاد سرمایه

 ها و نقش آن در وضعیت نابسامان اقتصادی وی تحریماین که نظر شما درباره

 داری در ایران چیست؟در رابطه با بحران اقتصاد سرمایه
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اددانان بورژوازی حتی طیف راست افراطی و فاشیست آنها از کاربرد لفظ بحران و اقتص

 را باها دریغ ندارند. اما آنها ریشه وقوع بحرانداری اعتراف به بحران زا بودن سرمایه

شدت ناکافی استثمار  کارگر!!!،های شرمی توصیف ناپذیری، در رفاه طلبی تودهبی

ها!! ضعف مدیریت ها!! سیاست گذاریهای سوء!!  ریزی غلط بودن برنامهکارگران!!! 

کاوند. از منظر این پاسداران میها در اقتصاد!! و نوع این وارونه بافیها دخالت دولت

و ها خود به صورت روتین و درون پو از ظرفیتداری نظام بردگی مزدی، تولید سرمایه

گویند می هزینه آن برخوردار است!! ساز و کارهای الزم برای فرار از بحران یا چالش بدون

 دارای قدرت اعجازآمیزی است که راه ظهور و میدانداری هر بحران را سد« بازار آزاد»

شود!! عرضه و تقاضا می کند!! مانع تولید افراطیمی سازد!! مرزهای انباشت را تنظیممی

کند!!! دستمزدها می انهنماید!!! سودها را منصفمی کند!! قیمتها را عادالنهمی را متوازن

کند!!! لیست می سازد!!! رقابت را خردمندانه و سلسله جنبان شکوفائیمی را بهینه

پایان است!!! و با همین اعجازها هر میزان خطر بروز و ظهور بحران را بی معجزات بازار

زنند اما علی نمی سازد!!! پیداست که عناصر این طیف همگی عین هم حرفمی منتفی

اقتصاد!!! مدیریت چاره گر و های حوزه« رشد متوازن»عموم بر روی معجزه گری بازار، ال

سیاستگذاری کارا در جلوگیری یا تعویق بروز بحران همنوا هستند. از میان همین 

کنند، اما صدر و ذیل نمی را نفیداری اجتناب ناپذیری بحران در سرمایهای جماعت عده

آخرین منزل هستی است!! ذخیره الیزال رفاه، داری هگفته هایشان آنست که سرمای

نعمت، خوشبختی و ایمنی است!!! مهد تمدن و صنعت و مدنیت و حقوق بشر و 

گنج و مار و گل و خار و غم و »را دارد!!! بحران هم دارد، ها دموکراسی است!!! کل این

بعد از نسل خود  دریغ نسلبی طبقه کارگر باید بار بحران را با ذبح« شادی به همند

تحمل نماید!!! و این حتما به نفع اوست!!! باژگونه پردازی در مورد بحران سرمایه فقط 

خاص اقتصاددانان راست، اولترا راست و فاشیست بورژوازی نیست، فقط به انکار سرشتی 

شود، خیل کثیری از احزاب لنینی، نمی بودن بحران در هستی سرمایه محدود
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در دادن آدرس  ،وئیست، نظریه پردازان چپ نمای دانشگاهی هم، مائ«تروتسکیست»

دهند. اینان نمی سرچشمه بحران سوای گمراهه چیزی دیگری پیش چشم کارگران قرار

های یا ظهور نامتوازنی میان بخش« عدم تناسب»نیز یکراست سراغ آنارشی تولید و 

میان تولید و مصرف تولید وسایل تولید و تولید وسایل مصرف یا بحث عدم تناسب 

 اندازندمی که بر ریشه واقعی بحران پردههایی روند!!!. تئوری بافیمی «مصرف نامکفی»

سد حقیقی تولید »دزدند که: می و همگی این حقیقت را از پیش چشم طبقه کارگر

داری خود سرمایه است. سرمایه و خودبارورسازی آن به مثابه نقطه آغاز و انجام، سرمایه

شود. تولید فقط تولید سرمایه است. وسائل تولید اینجا می ه و انجام تولید تلقیانگیز

زندگی در خدمت تولید کنندگان تر نیستند که با هدف ایجاد روند گستردهای ساده افزار

سرمایه که بر پایه سلب مالکیت و مستمندسازی توده  -باشد. حفظ و بارورسازی ارزش 

تواند در درون مرزهای معینی حرکت نماید. می ارد فقطبزرگ تولید کنندگان قرار د

موانع مزبور پیوسته با اسلوبهای تولیدی که سرمایه ناگزیر باید برای منظور خود به کار 

 کاپیتال، جلد سوم نقل با تلخیص(    ،)مارکس« گیرند.می برد در تضاد قرار

سرمایه اجتماعی ایران  نکته مهم پیرامون چگونگی چرخش بحران در پویه ارزش افزائی

است که بحران به طور کلی در شرایط ای اخیر وضع پیچیده و ویژههای در طول دهه

به خود گرفته است. نظریه مارکسی بحران به همان اندازه داری تاریخی حاضر سرمایه

خلل است که کل نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بورژوازی و کالبدشکافی بی صائب، جامع و

دارای اعتبار پوالدین است. چگونگی ظهور، سرکشی و داری مارکس از سرمایهرادیکال 

در شرایط حاضر را هم باید با همین سالح کاوید. ها پویه کوبندگی و ویرانسازی بحران

از اواخر قرن نوزدهم تا امروز پشت سر نهاده است و در رأس داری تحوالتی که سرمایه

بخش ترین عظیم ترکیب ارگانیک سرمایه در همه، سیر صعودی انفجارآمیز متوسط

جهان، تناقضات سرشتی این شیوه تولید را احتراق آلود تشدید و دامنه بحران خیزی 

و ها قهری سرمایه را حیرت آسا گسترش داده است، اما سرمایه همزمان مکانیسم
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بحران جدیدی را برای اثرگذاری بر روند رو به افت نرخ سودها و شکل وقوع های اهرم

همیشگی افزوده است. بازار بورس در سطح جهانی های ها، در خود احیاء و بر مکانیسم

شرایطی را پدید آورده است که از درون آن همواره درصد قابل توجهی از کل سرمایه 

هیأت مجزا و در خود، حائز شرایط الزم برای پیش ریز و سودافزائی  بین المللی که در

، ارزش افزا و در حال استثمار نیروی کار «سرمایه محبوس» نیستند، بخش الیتجزای

کنند، این بخش سرمایه که در حاصل جمع خود عظیم است به نرخ سودی می پیدا

دارای های از نرخ سود مورد نیاز پویه بازتولید و خودگستری سرمایهتر کامال پائین

ه در کندسازی روند افت دهد. امری کمی تولید رضایتهای متوسط ترکیب باال در حوزه

نیز نقش مؤثری در پاالیش ها گذارد. بازار بورس به گاه وقوع بحرانمی نرخ سود تأثیر

کند. دخالت می کوچکتر توسط بزرگتر ایفاءهای درونی سرمایه یا بلعیده شدن سرمایه

به عنوان سرمایه تشخص یافته در اشکال گوناگون نظم سرمایه و نیروی اعمال ها دولت

فشار بر سطح معیشت کارگران و سالخی آموزش و درمان و امکانات اولیه حیاتی آنها 

است. سوای این ها برای چالش بحراندار در دست طبقه سرمایهای نیز سالح برنده

و در تمامی مناطق کره زمین شاهد سرریز بالانقطاع ها سالخی ها، در همه سال

ها تولید با هدف خارج سازی آنها از ورطه بحرانبه مراکز ها سیل آسای دولتهای کمک

و ندار معیشتی توده دار  هستیم. ارقام کهکشانی رعب انگیزی که ریال به ریال آنها از

بر داری شود. از اینها که بگذریم جهانی شدن هر چه بیشتر سرمایهمی کارگر پرداخت

زه دیگر افزوده است. تأکید کنیم به حوای برای نقل و انتقال آنها از حوزهها توان سرمایه

همیشگی گرفته تا های خنثی سازی پویه افت نرخ سود از شکلهای که کل مکانیسم

کنند، از یک سوی روند وقوع بحران را کند یا می جدید، اوال نقش تیغ دو دم را بازی

 همآن را فراتر ظهور کوبندههای کشند و از سوی دیگر زمینهمی توفش آن را به چالش

بر چرخه معیشت و هستی ها سازند. ثانیا تنها کارشان سرشکن سازی بار بحرانمی

طبقه کارگر است. این نکته آخر بسیار قابل تعمق است. زیرا شناخت دقایق آن نیاز 
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است که سرمایه به ویژه در شرایط حاضر هائی آگاهی به نامتناهی شدن ابعاد سبعیت

کند. میزان بدهی دولتها در شمار قابل توجهی از می علیه طبقه کارگر جهانی اعمال

تا چند برابر داری و نیرومندترین ممالک دنیای سرمایهترین پیشرفته ترین، صنعتی

باال رفته است. کل این بدهکاری بر دوش نسل کنونی و « تولید ناخالص ساالنه آنها»

حی و حاضر کل هست  کند. طبقه کارگر فرانسه،می نسلهای آتی توده کارگر سنگینی

و نیست چند نسل آینده خود را بدهکار سرمایه داران است!!! دولت بورژوازی به حساب 

که علیه معیشت چندین نسل بعد کارگران راه خواهد ای هولوکاست گونههای سالخی

جلوگیری کرده است. ها انداخت از سونامی شدن بحران در چرخه ارزش افزائی سرمایه

را داری دهند و از این طریق امروز نظام سرمایهمی ا همین کار را انجامهمه جها دولت

رسانند. آنها به همین سیاق و با همین ساز و کار بر روی واقعیت طغیان آلود می به فردا

اندازند. این ماجرا در طول چند دهه اخیر بخش الیتجزائی از پروسه کار می بحران پرده

ایران بوده است. شمار بسیار کثیری از دار قه سرمایهو جنایت جمهوری اسالمی و طب

بزرگ و متوسط صنعتی کشور زیر مهمیز بحران قادر به ادامه بازتولید های کارخانه

بنگاه صنعتی یا تجاری تیتر  نبوده اند. اخبار مربوط به ورشکستگی چند و چندین هزار

است که هزاران، دهها  داده است. هیچ روزی نگذشتهمی را تشکیلها درشت روزنامه

هزار و گاه صدها هزار کارگر در حال ستیز و اعتراض علیه بیکارسازی و اخراج و تعطیل 

کرده اند روز می شدن محل کار خود نباشند. شمار سرمایه دارانی که اعالم ورشکستگی

به روز افزایش یافته است. همه این حوادث رخ داده است، اما طنز بربریت و توحش 

نرخ استثمارهای وحشت انگیز ها قرن بیستمی است که همین کارخانهداری هسرمای

درصدی بر کارگران تحمیل کرده اند و صاحبان آنها سودهای کالن نصیب خود  1200

ساخته اند!!! چرا؟ پاسخ روشن است. دولت بورژوازی نه فقط هزینه آموزش، بهداشت، 

الیموت دهها میلیون کارگر را زیر عناوین درمان، آب آشامیدنی، برق روشنائی و  قوت 

آتی کارگران را نیز های مختلف، تقدیم سرمایه داران صاحب آنها کرده است که نسل
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ساخته است!!! بخش عظیمی از آنچه در ادبیات روز ها بدهکار سودآوری امروز سرمایه

درآوردی از به خود گرفته است تعبیری من «!! رانت خواری»و «!! رانت»ایران، مصداق 

نفتی به صاحبان سرمایه های بدون هیچ عوض ارقام نجومی اضافه ارزشهای پرداخت

حاتم وار دولت درنده اسالمی بورژوازی به سرمایه داران های است!! دامنه بذل و بخشش

از محل اضافه ارزشهای حاصل استثمار کارگران، حتی از محل کار پرداخت شده طبقه 

دار کز کار و تولید به این حدها محدود نبوده و نیست. طبقه سرمایهکارگر به مالکان مرا

تولید شده توسط کارگران و متراکم شده های در این سالها اقالم کهکشانی اضافه ارزش

اما غیرقابل بازگشت و در واقع « وام»به صورت سرمایه مالی و بانکی را سیل وار زیر نام 

سرریز کرده است و از این طریق نیز ها رمایهبالعوض به چرخه انباشت و سودجوئی س

حاضر و آتی طبقه کارگر را وامدار سودآوری کهکشانی امروز سرمایه داران های نسل

و ندار دار واقعی علیههای و هولوکاست پردازیها ساخته است. حاصل کل این بربریت

 تمامی کوبندگیمعیشتی کارگران این است که بحران در چرخه ارزش افزائی سرمایه با 

درصدی و نرخ سودهای  1200های در عین حال نرخ اضافه ارزشها توفد اما سرمایهمی

 سازند!!! می درصدی یا بیشتر محقق 50و  40

گیرند، اما به می را زیر بیشترین فشارهاداری قطعا تولید و بازتولید سرمایهها تحریم

تر ساسا از ورای تشدید و تعمیق افزونخاطر داشته باشیم که مکانیسم اثرگذاری آنها ا

است. معضل ها بحران است. آنچه بورژوازی از آن وحشت دارد نیز همین بعد تحریم

جمهوری اسالمی این نیست که دهها میلیون کارگر در عرصه دستیابی به دارو، درمان 

خود از ایران داری گردند. سرمایهمی و امکانات پزشکی یا خورد و خوراک دچار معضل

بدو ظهور اکثریت عظیم کارگران را از دسترسی به حداقل این مایحتاج دور ساخته 

ایران حتی بر خالف هیاهوهای اقتصاددانان بورژوازی خارج داری است. مشکل سرمایه

شدن چند تراست صنعتی اروپائی، چینی و ژاپنی از کشور یا امتناع دیگران از پیش ریز 

داخلی ایران هم نیست. همه اینها طبعا برای بورژوازی اهمیت  خود در بازارهای سرمایه
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و دولتش اختالل سهمگینی است که دار طبقه سرمایهتر دارند اما مشکل واقعی و عظیم

نده هر دو بخش فیکس ده تشکیلهای سرمایه –در روند ورود و حصول کاال ها تحریم

جتماعی ایران در چرخه بازتولید آرند. سرمایه امی و گردشی سرمایه ثابت ایران پدید

حتی اگر ورود آنها را ها است و تحریمها خود به صورت روزمره نیازمند این سرمایه

اگر هم دور زده شوند، ها متوقف نسازد بسیار گران خواهد کرد. به بیان دیگر تحریم

 ود را شتاببرند، پویه افت نرخ سمی ایران بسیار باالداری هزینه تولید را برای سرمایه

 سازند. میتر بخشند و بحران جاری سرمایه را طوفانیمی

 سوال پنجم:    

-جود یک حکومت کارگری در ایران، که محاسبات سیاسی قدرتبا فرض و -

یران، که در کُل نه فقط در ا -را  های جهانی و نیز معادالت گردش سرمایه

-فشارهای اقتصادی و تحریماز  برهم خواهد زد، موج سهمگینی - خاورمیانه

تواند حداقل برای ومتی آغاز خواهد شد، که میجانبه علیه چنین حکهای همه

-ای به فلج کامل اقتصادی بیانجامد. به نظر شما چگونه و با چه سیاستدوره

ی مهم توان با این مسالهمی - اجتماعی ی اقتصادی و چهچه در زمینه -هایی 

 مد؟ رودرو شد و از پس آن برآ

توان به پاسخ چنین می سطحترین قبل از هر چیز باید اعتراف کرد که فقط در کلی

های کنیم که بورژوازی با کل زرادخانهمی از تاریخ زندگیای سؤالی پرداخت. ما در برهه

علمی و پژوهشی و با دنیای نامتناهی امکاناتش حتی قادر به رؤیت نیم متر پیش پای 

طبقه البته ماهیتا با طبقه ما تفاوت و تضاد دارد. مشکل آنها خود نیست. معضل این 

الینحل، قهرا فزاینده و غیرقابل چاره اندیشی است. آنها زیر فشار تناقضات سرشتی 

از تولید هستند که تاریخا قابل پاسداری و حراست نیست و چرخش ای سرکش شیوه

علیه هست و نیست ا ههولوکاستترین هر لحظه اش در گرو سازماندهی دهشتناک

طبقه کارگر جهانی است. از سؤال دور نشویم، مسائلی از پیش برای ما روشن است. 
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که فعال فاقد حداقل تدارک ای مقدم بر همه، موقعیت روز طبقه کارگر ایران است. طبقه

است. اگر بنا نیست داری و آمادگی برای تسویه حساب واقعی با موجودیت سرمایه

و « کارگری»و « کمونیسم»سکوی پرتاب این یا آن حزب ملبس به جنبش کارگری 

نوع اینها به عرش قدرت شود، اگر بنا نیست فقط به تغییر نوع برنامه ریزی نظم اقتصادی 

اکتفاء کنیم، اگر بناست توده کارگر واقعا نظام بردگی داری و سیاسی و حقوقی سرمایه

ندارد سوای آنکه یک قدرت ای صورت چارهمزدی را به چالش کشد و نابود کند، در این 

سازمان یافته شورائی سراسری متشکل از همه آحاد خود شود. فدرت متحد و متشکلی 

که در آن هر کارگر یک سلول زنده خالق، اثرگذار، نافذ و سرنوشت آفرین در پیوند 

ت شورائی ارگانیک با همه کارگران دیگر است. چنین جنبشی طبعا از بیشترین ظرفی

اقتصاد و های ممکن برنامه ریزی، چاره اندیشی، مقاومت و عاقبت نگری در کلیه عرصه

سیاست داخلی و بین المللی برخوردار خواهد بود. نکته بعدی ابعاد تهاجم سبعانه 

بورژوازی جهانی برای در هم کوبیدن و شکست دادن این جنبش است. شکی نیست که 

قدرت خود وارد میدان خواهد شد تا بنیاد شکل های سرمایه جهانی با کل زرادخانه

گیری و استقرار یک جامعه کارگری، شورائی مبتنی بر الغاء کار مزدی و محو طبقات و 

دولت را در هم کوبد. نکته سوم تنگناها و تناقضات و معضالتی است که بورژوازی برای 

م انداز فراسوی به محض سخن از چشها تحقق هدف سیاه بشرستیزانه خود دارد، خیلی

 کشند و این قدرت را شکست ناپذیرمی ، دنیای قدرت بورژوازی را به رخداریسرمایه

پندارند درست بود!! می خوانند!!. اگر آنچه اینها در باره تاریخ و پویه تحوالت تاریخیمی

برد، اما تاریخ تکامل جوامع انسانی می آنگاه بشریت هنوز در دوره پارینه سنگی به سر

تاریخ جدال طبقات است و تاریخ مبارزه طبقاتی حدیث گویای در هم شکسته شدن و 

 چهارمین. باشدمی نوین بالنده طبقه توسط کهنه اجتماعی –نابودی مناسبات اقتصادی 

بلوغ همبستگی  رآمد وب شکوفائی، درجه و جهانی کارگر طبقه موقعیت نکته

های یا مؤلفهها کارگر است. هیچ کدام اینهای تودهداری انترناسیونالیستی ضد سرمایه
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مشابه و دخیل دیگر، به صورت حی و حاضر و تمام قامت در پیش روی ما قرار ندارند. 

روشن است. ها در این میان اما، راه ما در دل کل این تاریکی ها، سیاهی زارها و سنگالخ

ارزه طبقاتی رادیکال دانیم، مبمی هر شکل دترمینیسم و تقدیرگرائی تاریخی را مطرود

طبقه های را سلسله جنبان و یگانه سالح هر نوع بهبود در زندگی تودهداری ضد سرمایه

بینیم. بر مفصلبندی اندرونی و ارگانیک هر اعتراض و هر شکل مبارزه جاری با می خود

ورزیم. بسیج همه توان در عرصه مبارزه طبقاتی می جنگ رادیکال ضد کار مزدی اصرار

کنیم نمی زنیم!! از اینجا عزیمتنمی به محتوم بودن یا نبودن پیروزی فرجامین گرهرا 

که حتما به پیروزی تاریخی و رهائی کامل بشریت دست خواهیم یافت یا نه؟ و اگر نه، 

را داری زد!!، بالعکس جنگ با سرمایه« تکبیر چهار»پس بر بنیاد مبارزه طبقاتی باید 

بینیم. بر آنیم که می از همه لحاظ گریزناپذیر طبقه خودجبر هستی اجتماعی و کنش 

تر و سرمایه ستیزتر این جنگ را هر چه آگاهانه تر، سراسری تر، شورائی تر، رادیکال

پیش بریم و به پیروزی برسانیم. در تکمیل همین نکته اضافه کنم که بحثهای مکتبی 

یا گره زدن پیروزی جنگ  «امکان پیروزی سوسیالیسم در یک کشور»کهنه ولی رایج 

و نوع اینها «!! انقالب جهانی»کارگران هر نقطه دنیا به وقوع همزمان داری ضد سرمایه

 را مباحثی از بیخ و بن نامربوط به جنبش رادیکال ضد کار مزدی طبقه کارگر تلقی

کنیم. همه حرف این است که ما در هر شرایطی، حتی زیر مهمیز قهر قتل عام می

با تمامی درایت داری دینی، ناسیونالیستی و فاشیستی سرمایههای ن دیکتاتوریساالرتری

و سرمایه تر و شورائیتر کنیم تا هر چه سراسریمی و شناخت و توان طبقاتی خود تالش

خود را متحد سازیم. این قدرت را علیه داری ستیزتر متشکل شویم، قدرت ضد سرمایه

ال کنیم. رفرمیسم را در همه شکلهایش طرد و زمین سرمایه وارد میدان نمائیم و اعم

گیر سازیم. یک جنبش نیرومند فراگیر شورائی ضد بردگی مزدی بر پای داریم. تا هرکجا 

که قدرت داریم بورژوازی را عقب رانیم، جنگ را ادامه دهیم بساط حاکمیت بورژوازی 

وضعیت یا هر پیچ و خم را نابود کنیم. در هر سنگر، داری را در هم پیچیم و سرمایه
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را اندیشیم. این کاری است که ها چارهترین و رادیکالترین پیکار، بهترین، سنجیده

همیشه از جمله امروز، پیش روی ما، پیش روی هر کارگر آگاه و پیش روی کل جنبش 

ما است. طبقه ما یک طبقه جهانی است و باید این مبارزه را با این جهتگیری در هر 

زمین پی گیرد. مبارزه طبقاتی مذهب و مسلک نیست که از زمین و آسمان  نقطه کره

 عقیدتی شمع آجین باشد. های در حالل، حرام، مستحب، واجب یا مباح بودن

 سوال ششم:    

ه سئوال اول بازگردیم. به نظر شما، و بر خالف گرایشات متنوع بورژوازی، ب -

ی کارگر را متقاعد وان طبقهتبا چه استدالل مشخص و مستدل اقتصادی می

ها کرد، که در یک حکومت کارگری برآمده از انقالب موقعیت اقتصادی آن

ی انسانی برخوردار خواهند گشت؟ برای دگرگون شده و از یک زندگی شایسته

ها از یک طرف و جمعیت مثال با توجه تعداد پزشکان کشور و پراکندگی آن

توان بهداشت و درمان مکفی و منابعی می موجود از طرف دیگر چگونه و با چه

وجه تبه ویژه با  -مناسب را برقرار کرد؟ یا برای رفع مشکل بیکاری گسترده 

ه سیاستی چ - ی متقاضیان تازه در بازارهای کاربه روند رو به رشد هر ساله

ه باید اتخاذ نمود و از چه منابعی برای اجرایی کردن این سیاست باید استفاد

 کرد؟

نکته در پاسخ به این پرسش آنست که واقعا شعور، شناخت، تشخیص و ترین اساسی

وسیع طبقه کارگر را به حساب آریم. این یک مسأله بنیادی و های قدرت تدبیر توده

حیاتی است. چپ لنینی در طول سده بیستم، در همان حال که زمین و زمان را 

بر روی شعور، اراده و فهم، قدرت  آتشفشان کارگر، کارگر کرده است، در خط کشیدن

تشخیص کارگران حتی دست برخی محافل رسمی بورژوازی را از پشت بسته است. 

« سوسیال دموکراتیک»سخن معروف لنین که آگاهی سوسیالیستی یا به قول خودش 
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در کارگران وجود ندارد!!! این آگاهی باید از خارج به آنها برسد!!! یا سوسیالیسم 

ئوری فلسفی، تاریخی، اقتصادی نشو و نما یافته توسط نمایندگان دانشور تای مجموعه

طبقات داراست!! از قعر همین نگرش ارتجاعی سرمایه محور، نگرش پوچ انگاری کارگران 

آید. نگرشی که کل ظرفیت و موجودیت توده وسیع کارگر را در گوش به می بیرون

 تاب حزب به اریکه قدرت جمع بندیفرمان بودن، مقلد بودن و ایفای نقش ابزار پر

کند و فراتر از آن موضوعیتی برایش قائل نیست!! این باور که توسط سرمایه پمپاژ و می

داری ضربات را بر جنبش ضد سرمایهترین و مهلکترین القاء شده است تاریخا کوبنده

نی بنیاد طبقه کارگر جهانی وارد کرده است. فاجعه بارتر از این نیست که احزاب لنی

فهمند و باید توسط آنان نمی کار خود را بر این قرار داده اند که کارگران هیچ چیز

دانند نمی شوند!!می دانند که استثمارنمی صاحب شعور و آگاهی گردند. کارگران اصال

است!!، هیچ دار دانند که دولت حامی طبقه سرمایهنمی که زیر فشار ستم قرار دارند!!

دانند. رسالت و ناجیگری ما است که باید به داد آنها برسد. مائیم که نمی راکدام اینها 

، ضد ستم و آماده مبارزه با رژیم سازیم. فاجعه بسیار داریباید آنان را ضد سرمایه

تر اینکه کل فعالین کارگری آویزان به احزاب نیز در نقش کاسه بسیار داغتر سهمگین

 ر را مثل نقل و نبات تحویل همزنجیران خویش داده واز آش، عین همین اوراد و اذکا

دانند که خود هیچ انگاری و خود می دهند!!! آنها هم صدر و ذیل رسالت خود را اینمی

پوچ انگاری را غذای توده کارگر سازند، خود را نه به اعتبار هستی طبقاتی خویش بلکه 

د سرمایه قلمداد نمایند و فقط با رجوع به موقعیت و تشخص حزبی، فیلسوف، آگاه، ض

 کارشان این گردد که کارگران را مرکب راهوار سوارکاران حزبی بنمایند!!!. 

در اینکه توده کارگر ابتدا به ساکن و خودجوش قادر به کالبدشکافی واقعی مارکسی 

سرمایه نیست. اینکه کارگران به طور خودانگیخته اهل آناتومی مفصلبندی درون جوش 

داری و قانون و مدنیت و حقوق و دولت و سایر نهادها یا اشکال نظم سرمایه میان سرمایه

های از اینها، تردیدی وجود ندارد که تودهتر نیستند، جای هیچ بحثی نیست. بسیار مهم
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کارگر در سراسر دنیا در سطحی بسیار وسیع غوطه ور باتالق توهم به این یا آن 

ی هستند، در دو قاره اروپا و امریکا به یمن ون، جماعت یا مافیای بورژوازیاپوزیس

کارگری و سوسیال دموکراسی، اکثریت غالب طبقه کارگر های اتحادیهداری میدان

سرمایه ستیزی و تضاد خود با بردگی مزدی را از وجود خویش جراحی های آخرین بارقه

مدفون  رسوبی نظم سرمایههای کرده و موجودیت طبقاتی خود را زیر ژرفترین الیه

نموده اند. کارگر ترک به اردوغان، ایرانی به خاتمی، چینی به سکانداران یکی از 

، روسی به پوتین، امریکای التینی به مورالس داریقدرت سرمایههای قطبترین درنده

من الشمس است، اما تاریخ بسیار صریح و  بندد. همه اینها اظهرمی و وراث چاوز دخیل

است که همین توده کارگر با همان خودپوئی خاص طبقاتی، به کرات نشان داده 

کامال رادیکال، سرمایه ستیز و متضاد با این رویکردهای فاجعه بار اتخاذ های جهتگیری

نموده است. کارگران بارها به اثبات رسانده اند که مسائل مبارزه طبقاتی را از باالنشینان 

ن که هستی طبقاتی و اجتماعیشان فهمند. به این دلیل روشمی حزبی خیلی بهتر

است. صد سال پیش وقتی تمامی جار و جنجال سوسیال ها پشتوانه خروش این فهمیدن

 نمایان حزب مدار در انگلیسی ستیزی خالصه« کمونیست»دموکراسی ایرانی یا حتی 

هیچ ریال حاصل کار » کشید: می شد، این کارگر شیالت شمال ایران بود که فریادمی

هر روز « حزب توده»نیز زمانی که  1331در سال «. دهیمنمیدار ا به سرمایهخود ر

، «شاه باید سلطنت کند»بسیار بلند های چندین بار و از درون دهها نشریه حزبی با نعره

کرد، کارگر نساجی اصفهان بود می یادداری سوگند وفاداری به رژیم شاهنشاهی سرمایه

بر لب، مجسمه شاه سرمایه را داری ، شعار ضد سرمایهکه در ساحل شمالی زاینده رود

کارگر بودند که های کوبید. در اروپا تودهمی انداخت و با قهر در هممی از بام بر خاک

به گشت و گذار در آوردند. داری شبح نیرومند و پرشکوه کمونیسم را بر فراز سر سرمایه

و تسلیم دست بسته آن به کار سران سوسیال دموکراسی پائین کشیدن این شبح 
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که گوشت و پوست و درد و هستی اجتماعی ها بورژوازی شد. مارکس قطعا نه از دومی

 را داشت. ها اولی

توان کارگران را متقاعد کرد که در شرایط روز ایران می در پاسخ اینکه چگونه باید یا

نیازی مقدور است، بی بدون کار مزدی و ماالمال از رفاه و آزادی وای استقرار جامعه

و پوچ ها کار پاالیش وسیع جنبش کارگری از همان هیچ انگاریترین راستش اساسی

بسیار فاجعه باری است که سرمایه، احزاب رسمی و راست بورژوازی، های انگاری

و محافل لنینی ها منحط کارگری و احزاب و سازمانهای سوسیال دموکراسی، اتحادیه

 این و –کارگر کشت کرده اند. اما همین امر به نوبه خود های ودهدر ژرفنای وجود ت

 پویه از مارکسی و جنبشی رادیکال، روایتی داشتن گرو در - است مهم بسیار البته

ت کارگر جماع یا نشینان حزب خالف بر کارگران قبول. است کارگر توده شدن متقاعد

مکتبی و های آنها از طریق استداللآویزان به باالئی ها، ایدئولوژیک و حزبی نیست. 

هیچ ها رسند، به این دلیل واضح که این گونه رد و قبولنمی مرامی به نفی و اثبات

داری اندازد. آنها در پروسه کارزار جاری با سرمایهنمی کجای کوه مشکالت آنها را خراش

ا، نظرات و چاره است و در ژرفنای رخدادهای روز این کارزار است که تحلیل ها، راه حله

ترین کنند. در همین راستا طوالنیمی ایستند و نفی یا اثباتمی را به آزمونها گری

پیمایند. عکس ماجرا در مورد می مدتترین جهتگیریها در کوتاهترین راهها را با رادیکال

رویکردهای رفرمیست ها، احزاب و عناصر کارگری آویزان به آنها مصداق دارد. اینها اهل 

نیستند، تشنگان تسخیر قدرت سیاسی و جا داری ضد سرمایهای رادیکال و کارزار ریشه

به سازی شکلی از نظم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام بردگی مزدی با شکل دیگرند. 

برای این کار به شستشوی مغزی توده کارگر محتاجند تا آنها را ارتش سر به زیر 

های از و کار شستشوی مغزی و مسخ سازی هم، استداللدستورات خود سازند. س

است. به حوادثی که همین ها مکتبی، احادیث منقول از انبیا و رسوالن حزبی و نوع این

چند هفته و چند روز اخیر در خوزستان و هفت تپه رخ داد نظر اندازیم. بسیار گویا 
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 ورد شورا صحبتاست. درست یک قرن است که طیف محافل چپ لنینی ایران در م

کنند، شورا باید زیر فرمان حزب باشد!! سمت لوله تفنگ شورا را حتما باید حزب می

تعیین کند!!، شورا فقط در شرایط اعتالی انقالبی مجاز است!!. شورا اگر از دستور حزب 

 سر پیچد باید منحل گردد!! ساختار تشکیالتی شورا از کجا شروع و به کجا ختم

ورا با سندیکا چیست؟ و لیست طوالنی این موضوعات که بازگوئی آنها شود!!. فرق شمی

مالل انگیز است. چپ، یک قرن تمام این مباحث را جنجال کرده است. در فضیلت شورا 

جنگ و ستیزها رخ داده است. هر کدام آنها  ،کتابها نوشته است، میان نویسندگان کتب

موده اند. حزب ها، سازمان ها، خیل کثیری طرفدار و لشکر جراری مخالف پیدا ن

دانشگاهها، انستیتوها میدان وقوع این مناقشات شده است. حول اختالف نظرها صف 

راه افتاده است. رجعت به کانت و هیوم و ها صورت گرفته است. فیلسوف نمائیها بندی

الیب نیتس و هگل و بررسی اختالف مارکس با آنها دستور کار شده است. در دل این 

به وقوع ها راه افتاده است. انشعابها موج افول و عروج شخصیتها و رجعتها زخوانیبا

جامه عمل پوشیده و چند صباح بعد به جنگ انجامیده است. ها پیوسته است. وحدت

و ها محور کل این نظریه پردازی ها، فلسفه آفرینی ها، سیاست گذاری ها، وحدت

کارگر این کنند یا آن کنند، های این بوده است که تودهو غوغاها نیز ها انشعابات و غائله

 مقلد این یا آن مرجع گردند، منجیان را چگونه انتخاب نمایند و دنبال کدام راه افتند!!!

هفت »کارنامه چپ را از جلو چشم دور کنیم و نگاه خود را به سمت ای حال برای لحظه

سه هفته پیش برگردانیم. کارگران نیشکر خسته و سرخورده از تشکیل اجتماع و « تپه

اعتصاب محصور در چهاردیواری کارخانه، مأیوس از رجوع به این و آن نهاد دولتی 

سرمایه، فرسوده از شنیدن وعده و وعیدهای دروغ وحوش سرمایه دار، مسموم و هالک 

گردند. می سترون استیصال زای سندیکا، به دور هم جمعهای و عاصی از نسخه پیچی

آرند. از توانائی بالفعل خود برای می سخن از شورا و تصرف شورائی کارخانه به میان

اندازند و بر می گویند. قدرت خود را نظرمی ه امور شرکتبرنامه ریزی کار و تولید و ادار
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کنند که راه تداوم پیکار را شورائی می ورزند. اعالممی ضرورت به کارگیری آن اصرار

گویند که در پیشبرد مبارزه جاری باید کل آحاد به طور فعال شرکت می خواهند پیمود.

هند و جمعی و شورائی تصمیم جویند، تمامی کارگران دخالتگر باشند، همه نظر د

بگیرند، متحد، همراه و همرزم تصمیمات شورائی محصول دخالت فعال و نافذ همه آحاد 

را جنبش سازند. هیچ فرد، کمیته، نهاد و نیروئی باالی سر کارگران نخواهد بود و برای 

ی گردد. شورامی آنان تصمیم نخواهد گرفت. در پی این حرفها عمال نطفه شورا منعقد

از قدرت محصور تر گردد تا قدرتی وسیعمی افتد، از حصار هفت تپه خارجمی جنینی راه

خواند و با خود همصدا و همراه می در محل کار شود. کل کارگران شوش را به حمایت

گیرد. می نماید، راه تشکیل صف پیکار و نمایش قدرت طبقاتی را پیشمی و همگام

فرستد، درد و رنج مشترک و مبرمیت مبارزه می زستان پیامبرای کارگران مبارز فوالد خو

گردد. با کارزار پوالدسازان ابراز می و دولتش را یادآوردار واحد علیه دشمن سرمایه

کند و پاسخ مساعد چهارهزار کارگر فوالد و خیل کثیرتر همزنجیران می همبستگی

جنینی و ضعیف کارگران هفت سازد. شورای می اهوازی را پشتوانه پیشبرد پیکار خویش

دهد. همرزمی کارگران و می تپه در همان گامهای نخست تمامی این کارها را انجام

نماید. اینکه فرجام کار شورا چه شود می کارگرزادگان دهها مرکز کار و تولید را جلب

هیچ معلوم نیست. ممکن است رشد کند، شاخ و برگ کشد، هسته برپائی یک جنبش 

رومند سرمایه ستیز شود و ممکن است در همان نطفه خفه گردد و از انجام شورایی نی

هر کاری باز ماند. این به جنبش کارگری ایران و توان موجود کارگران تشکیل دهنده 

شورا بستگی دارد. نکته محوری در پیش کشیدن همه بحثها پرداختن به نکته بسیار 

ختن کارگران است. خواستم با تأکید مهم منعکس در سؤال یا همان مسأله متقاعد سا

بگویم که مشکل روز جنبش کارگری دنیا و ایران فاصله گیری نجومی و فاجعه بار توده 

کارگر از درک واقعی قدرت عظیم تاریخساز طبقاتی خود است. هیچ انگاری و پوچ 

پنداری خویش و چشم دوختن چندش بار انفعال آمیز به معجزه گری نیروهای ناجی 
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هار دیواری بقای نظام بردگی مزدی است. این انفصال رعب انگیز است که باید در چ

پاالیش گردد و در هر کجا که چنین شود و به میزانی که این پاالیش رخ دهد شاهد 

 یانمانچیزی که در هفت تپه پرتوی از آن و خیزهای نوین خواهیم بود. ها جهتگیری

کند. به می شد. احساس زبونی و استیصال و خود هیچ انگاری در میان کارگران بیداد

اطراف خود نگاه کنیم، هر کجا چشم اندازیم و به گفت و شنودها گوش دهیم فقط 

نبود » شنویم. همه از می و نفرت انگیزترین جمالت راترین کثیف ترین، متعفن

گویند.  می و این نوع مزخرفات« ردگیغیبت سرک»، «فقدان رهبری»، «آلترناتیو

کارگری که چنین پندارد هیچ دلیلی برای به صف نمودن و سازمان دادن شورائی قدرت 

با هزاران ترس و ها بیند، در بهترین حالت زیر فشار فالکتنمی پیکار طبقاتی خویش

اند، به ممی کند. منتظر ظهور ناجیانمی لرز در فضای تنگ و تاریک محل کار اعتصاب

آویزد و در پیچ و خم کل این کارها میداری قانون سرمایه و نهادهای دولتی سرمایه

و تر سازد و جنبش خویش را زبونمی فرساید، مدفونمی فقط قدرت طبقاتی خود را

گرداند. این بلیه است که باید چالش گردد و این کار فقط در ژرفنای میتر مستأصل

تواند می کارگر است کههای زندگی و کار و استثمار توده رخدادهای روز درون پویه

توانند پهنه پیکار را می جامه عمل پوشد. در اینجا است که کل کارگران حضور دارند و

میدان اندیشیدن، آگاه شدن، آناتومی پروسه ارزش افزائی سرمایه، ارتقاء حاصل این 

نگاه به چشم انداز برنامه ریزی آناتومی به آگاهی، شناخت از کوه عظیم محصول کار، 

کار و تولید توسط خویش، درک نیازهای انجام این کار، دست به دست هم دادن، 

متشکل شدن، جنگیدن علیه سرمایه و احساس یقین به داری شورائی و ضد سرمایه

یری استقرار جامعه شورائی فارغ از کار مزدی و دولت و طبقات سازند. ذامکان پ
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 2018نوامبر     هل سال حاکمیت جمهوری اسالمیچایران در داری سرمایه

 

، متمایز ایفای نقش، دیکتاتوریهای موجود جهان، مستقل از شیوههای کلیه دولت

طبقاتی  دموکراتیک، فاشیستی، پارلمانی، نظامی، دینی یا الئیک بودنشان، در بنمایه

، حقوقی، مدنی و از فراساختارهای سیاسیای خود، سرمایه متعین در منظومه

ی کارکرد کارگر قطعا، شکل و شمایل یا حتهای ایدئولوژیک هستند. مبارزه طبقاتی توده

یف فوق از باقی است تعرداری گیرد اما تا وقتی سرمایهمی پدیده دولت را به زیر شالق

 دولت به قوت خود باقی خواهد بود. جمهوری اسالمی در پویه پیدایش خود تجسم

ر فردای بود. آنچه دداری دینی بورژوازی از درون بحران اقتصادی سرمایه عروج فاشیسم

و ترین زیر نام جمهوری اسالمی اعالم موجودیت کرد، ارتجاعی 57قیام بهمن 

یاست و ساز ایران با سازماندهی، ایدئولوژی، رویکرد، سدار الیه طبقه سرمایهترین منحط

تار پشت سر خود داشت. سابقه حضور در ساخرا دار و کارهای معلوم الهویه پیشینه

اشت اما قدرت سیاسی و برنامه ریزی نظم تولید و انباشت سرمایه اجتماعی کشور را ند

رمایه، و ماشین دولتی سها سال تقال برای احراز بیشترین سهم در مالکیت سرمایه 70

آویخت و اسالم می کرد . در همه این مدت به اسالممی صفحات سیاه کارنامه اش را پر

از نظم ای برای او نه یک شریعت آسمانی محض!! که الگوی ویژهها بر خالف تصور خیلی

 بود.داری اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیک سرمایه

خورشیدی پویه تکوین طی کرد.  50و  40استخوان بندی جمهوری اسالمی در دو دهه 

 هار دینی بورژوازی چیز دیگریآنچه در حال نطفه بندی بود، سوای فاشیسم 

پیمود، می توانست باشد. برای رؤیت مولودی که در طول دوره مذکور مراحل جنینینمی

نباید دنبال تابلوهای سیاسی سرنگونی طلبانه و حزبی گشت. نیروهای درون این 

 استخوان بندی، در آن روزها بسیار کم سیاست گرا بودند و در مواردی که به سیاست

بر دوش داشتند. به جای تحمل مخاطرات مبارزه سیاسی، « وا اسالما»یختند پرچم آومی
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زدند. با عزیمت از سکوی این می انتظارات، اهداف و منافع الیه اجتماعی خود را جار

پرداختند، از می منافع و خواست ها، به نقد محتاطانه و محافظه کارانه رژیم سلطنتی

ها کردند. تسلط این سرمایهمی بازار انباشت داخلی شکوهامریکائی در های حضور سرمایه

یا ها ساختند. سرمایه داران شریک تراستمی بر شرائط سودآورتر تولیدی را آماج گله

نمودند!! در پستوهای امن و خلوت خود رژیم می را لعنتداری غربی سرمایههای دولت

بورژوازی و شرکای امپریالیستی اش شاه را به خاطر دادن امتیازات زیاد به بخش باالی 

ائمه »دادند، تا به ترور می مخفی تشکیلهای گرفتند. در مواردی هستهمی به باد انتقاد

دانشگاهی یا روحانیون آنها بعضا علیه رفتار های پردازند، درس خوانده« کفر

ند، شاید کردمی شاه، زبان به انتقاد باز« اجنبی پرستانه»و « کفرآمیز»، «غیراسالمی»

 شدند. می در همین رابطه دستگیر هم

حانی ترکیب واقعی این بخش ارتجاع بورژوازی را معجون مشوشی از سرمایه داران رو

ان به ، جمعیت سرمایه دار«مؤتلفه»طرفدار خمینی، بازاریان مؤسس و حامی گروههای 

 ان ایندادند. درمیمی و همانندان تشکیل« حجتیه»هم پیوسته در شبکه سراسری 

ند، راه انداخت« اصالح طلبی»طیف نیروهائی که دهه دوم حاکمیت رژیم علم و کتل 

ه بازپردازی کردند. نیاز مبرمی بمی تقالتر اگر چه کم زورتر بودند، اما بیشتر و وسیع

ان نهضت دیدند، در این راستا از سرمی ارتجاع اسالمی به عنوان ایدئولوژی روز خود

توان در می گرفتند. نمود چشمگیر این جهتگیری رامی به کمکآزادی و محافل مشا

های و بحث« حسینیه ارشاد»به  40روی آوری پرجنب و جوش آنها، در نیمه دوم دهه 

 مشاهده نمود. « شریعتی»

قصد ما کالبدشکافی جمهوری اسالمی در روزهای تأسیس نیست، اما داشتن تصویری 

داری ز فهم رویکرد رژیم، به چرخه اقتصاد سرمایهساده از ترکیب قوای درونی اش، نیا

در زمان استقرار بختک وار خود است. بخش مورد بحث بورژوازی مرکب از بیشترین 

عناصر این طبقه بود. صاحبان صنایع، سرمایه داران بخش تجارت، مقاطعه  محافل و
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مداران، مدیران، مشاوران، سیاست«!! خدماتی»موسوم به های کاران، مالکان شرکت

 اقتصاددانان، پلیس، ارتش و نیروهای سرکوب رژیم شاهنشاهی، نظریه پردازان و کالً 

یا ایفای نقش در برنامه ریزی داری کسانی که به اعتبار موقعیت در سازمان کار سرمایه

بودند، صاحبان مدارس، بیمارستانها و دار و اعمال نظم سرمایه عضو طبقه سرمایه

خصوصی!! سرمایه داران بزرگ و متوسط روحانی همه و همه حضور « خیریه»مؤسسات 

کرد اشتهای سیری ناپذیر برای می داشتند. آنچه لنگرگاه وحدت و همگنی آنها را تعیین

 چند چیز بود. 

 هاو نامحدودتر به مالکیت سرمایهتر . دستیابی هر چه عظیم1

 داریسرمایه در ساختار قدرتتر . احراز سهم هر چه نافذتر و سترگ2

داری . کمونیسم ستیزی افراطی و قتل عام هر نوع جهتگیری رادیکال ضد سرمایه3

 درون جنبش کارگری

ین . سازماندهی فاشیستی عقب افتاده ترین، شرورترین، ماجراجوترین و متحجرتر4

رکوب، سبخش لومپن پرولتاریا در کنار پلیس، ارتش رسمی یا اشکال گوناگون نیروهای 

ت خواهی ایران در مقابل طبقه کارگر و تدارک زیادداری دفاع از حریم سرمایه با هدف

 در سطح بین المللی ها و بحران آفرینیها ها، رقابت طلبی

نسبت به توان خود برای گروگان گرفتن جنبش  57فاشیسم اسالمی بورژوازی در سال 

تسخیر ماشین دولتی  کارگر، اطمینان حاصل کرد، اما باز هم برایهای سراسری توده

نیازمند داری طبقه اش، خود را اسیر یک بن بست یافت. عروج بر اریکه قدرت سرمایه

جلب تفاهم بورژوازی جهانی شریک و حامی رژیم سلطنتی روز بود. بدون این کار یا در 

شد. می واقع بدون جلب رضایت دولت امریکا و شرکای اروپائی حصول این هدف ناممکن

تاکتیکی ای ن این بن بست و جلب این رضایت یک راه داشت، اینکه به گونهبرای شکست

نهضت آزادی و احزاب جبهه  -دینی و سکوالرهای و به طور گذرا لیبرال ناسیونالیست
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را با خود همراه کند. این ائتالف به وجود آمد و الجرم فاشیسم اسالمی بورژوازی   -ملی 

 در آستانه تسخیر قدرت طیف اخیر را هم کنار خود داشت. 

جوع به را باید با ر 58در سال داری نوع نگاه حاکمان جدید به چرخه اقتصاد سرمایه

رتر پیشینه دارتر و استخوانداترکیب عناصر درون طیف کاوید. درمیان اینها بخش 

ت دولتی بورژوازی از اسالم ساالر فاشیست تا سکوالر و الئیک رغبت چندانی به مالکی

ا ی« کمونیسم»نداشتند، هر اندازه تصاحب دولتی سرمایه اجتماعی را ها سرمایه

دن خواندند، با آن ضدیت داشتند و خواستار خصوصی بومی «کمونیسم»همجواری با 

 یشتر قلمروهای کار و تولید بودند. بر خصوصی بودن تجارت خارجی پایهر چه ب

مانند داری اقتصاد سرمایهای فشردند، حتی تمایلی به مالکیت دولت بر تأسیسات پایهمی

 شاندرمان و آموزش و برق و آب و منابع انرژی و راه آهن و حمل و نقل نهای بخش

تا تماعی وع نگاه به شکل مالکیت سرمایه اجدادند. این رویکرد یا در واقع این ننمی

شد، عمال دو بخش فاشیستی و لیبرال می مربوط جائی که به همین مسأله معین

اسی و بین ناسیونالیست بورژوازی را به رغم جهتگیریهای نسبتا متفاوت ایدئولوژیک، سی

 ساخت. می المللی به هم نزدیک

متفاوت بود. عناصر این الیه که کثیرترین بورژوازی تر ماجرا در مورد بخش پائین

دادند، بر دولتی شدن مالکیت سرمایه اجتماعی می جمعیت فاشیسم اسالمی را تشکیل

تا پیش فشردند. این امر دلیل روشن داشت. آنان سرمایه داران بزرگ نبودند، می پای

رار داشتند، زیر فشار الیه باالی طبقه خود و شرکای جهانی شان ق از سقوط رژیم شاه،

در برنامه ریزی نظم اقتصادی و سیاسی مستولی، صاحب سهم نبودند و قدرت سیاسی 

 مسلط بورژوازی داخلی و خارجی بر منافع خویشهای آن روز را نهاد تحمیل فشار بخش

یافتند. خطر سقوط و ملحق شدن به طبقه فروشندگان نیروی کار اگر نه با حدت می

کرد، حضور در ماشین دولتی و تسخیر اهرمهای می هدیدشاندور، کماکان تهای گذشته

 مؤثر قدرت سیاسی را راه حصول سهم هر چه افزونتر در مالکیت سرمایه اجتماعی
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دیدند، این بخش فاشیسم اسالمی با اینکه در تعیین شکل خصوصی یا دولتی مالکیت می

پهنه مناسبات شت اما در مدار فاشیست اختالف دابا بخش باالئی بورژوازی دینها سرمایه

باخت، حتی نقش نظریه می بین المللی و قطب بندیهای جهانی سرمایه با آنها نرد اخوت

 نمود. می پرداز، سردمدار و پیشتاز را هم برایشان بازی

. جنبش آنچه را که برای فاشیسم اسالمی، رؤیا بود، جامه عمل پوشاند 57قیام بهمن 

ه خود طبقه کارگر را در مصادرداری قاتی و ضد سرمایهسراسری فاقد استخوانبندی طب

زی بر نشست. قیام فقط پیروزی ارتجاع بورژواداری گرفت و بر اریکه حاکمیت سرمایه

ل جنبش کارگری نبود، شیپور پایان همراهی فاشیسم دینی سرمایه با جناح لیبرا

ه این قعیت آنست کناسیونالیست دینی و سکوالر طبقه خود را هم به صدا در آورد. وا

رگان همپیوندی پیش از وقوع قیام به فرجام رسیده بود. صدور حکم نخست وزیری باز

داد. فاشیسم می و مأموریت وی برای تشکیل کابینه شروع پویه پایان این شراکت را خبر

 ز رژیم شاهارا برای خنثی سازی حمایت امریکا ها اسالمی ائتالف با لیبرال ناسیونالیست

وم این واست. به همین خاطر چشم انداز وقوع قیام بهمن توجیه چندانی برای تداخمی

 گذاشت. نمی ائتالف باقی

باال، در آستانه سقوط رژیم شاه، گروهبندی های به این ترتیب و با توجه به همه مؤلفه

و محافل درون فاشیسم اسالمی بورژوازی تنها نیروهائی بودند که سکان ها ها، جمعیت

را به دست گرفتند. مافیاهائی که به رغم داری کشتی در هم شکسته اقتصاد سرمایه

ای اختالف بر سر شکل مالکیت سرمایه اجتماعی یا تقسیم و تصاحب سرمایه ها، در پاره

مسائل مانند کشتار کمونیست ها، سازماندهی فاشیستی توده شستشوی مغزی شده 

قتل عام آزادیهای سیاسی، بهره گیری سبعانه  لومپن پرولتاریا، سرکوب جنبش کارگری،

ون، زن یاز مذهب برای راه اندازه حمام خون، نسل کشی و قلع و قمع هر نیروی اپوزیس

ستیزی و اعمال تبعیضات جنایتکارانه جنسی، قومی و نژادی، تالش برای تشکیل یک 

داری رمایهقطب قدرت جهانی فاشیسم اسالمی، تمرکز بر هماوردی با اردوگاه غربی س



 77                                 منتخب مقاالت: جلد سوم                                                  

دینی و سکوالر از ساختار قدرت سیاسی های به ویژه امریکا، تصفیه لیبرال ناسیونالیست

 وحدت داشتند. ها در مالکیت سرمایه اجتماعی و نوع اینها یا کاهش سهام آن

صاحب کل دو بخش فاشیسم اسالمی بورژوازی با این وحدت ها، افقها و تمایزات آماده ت

 گردیدند. داری برنامه ریزی چرخه تولید سرمایهسرمایه اجتماعی و 

عی موضوع بحث حاضر همان گونه که ازعنوانش پیداست بررسی موقعیت سرمایه اجتما

ما سرمایه سال و در فاصله میان سقوط رژیم شاه تا امروز است. ا 40ایران در طول این 

وسط تتولید شده  کارگر، سوای اضافه ارزشهای سوای کار پرداخت نشده  متراکم توده

را فکارگران، سوای ساختار نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی، ایدئولوژیک و اجتماعی 

وه تولید رسته از رابطه خرید و فروش نیروی کار و باالخره سوای قدرت پاسدار این شی

ای ا، چارهدر هر دوره و هر کجای دنیداری چیز دیگر نیست. برای بررسی کارنامه سرمایه

نندگان آنکه آنچه را سرمایه بر سر تولید کنندگان واقعی خود، بر سر آفرینیست جز 

ر داغ لعنت خورده، مقهور، محکوم و سرکوب شده خود آورده است مورد بررسی قرا

دهیم. یک وجه تاریخ نظام بردگی مزدی کال این است. رویه دیگرش را هم جنگ 

 دهد. می یلر علیه این بربریت تشکطبقاتی گریزناپذیر ماالمال از افت و خیز توده کارگ

سال  40ایران در داری نوشته حاضر بناست به رویه اول پردازد، توضیح دهد که سرمایه

رده کحاکمیت رژیم اسالمی، با کار و حاصل کار و استثمار دهها میلیون کارگر چه 

ت، کارتن فالکاست؟ اینکه با تشدید از همه لحاظ وحشیانه فشار استثمار و تعمیق فقر، 

های یه روزیآموزشی و سایر سبی دارو و درمانی،بی بهداشتی،بی خوابی، ویرانه نشینی،

بعاد را در طول و عرض سرمایه اجتماعی و اای توده کارگر چه تغییرات خیره کننده

 پدید آورده است. به واکاوی ماجرا پردازیم. دار مالکیت طبقه سرمایه
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د ناخالص داخلی ایران در دوران جمهوری اسالمی به تغییرات درآمد و تولی

 (میلیارد ریال)قیمت جاری  

 1375 1370 1365 1360 1357 حوزه اقتصادی 

 979,7 27 461,9 6 437,4 2 101,4 1 410,2 گروه کشاورزی

 805,9 41 098,3 4 655,3 035,7 1 245,2 1 گروه نفت و گاز 

گروه صنایع، 

 معادن، ساختمان

1 265,8 1 756,7 3 331,8 13 862,8 71 996,7 

 994,8 131 646,7 28 125,7 9 227,2 4 656,7 2 گروه خدمات 

تولید ناخالص 

 داخلی 

5 415,7 8 114,1 16 017,8 53 880,7 269 192 

در آمد خالص 

 ساالنه 

4 573,4 6 690,3 12 229,2 43 022,3 214 497,4 

 اقتصادی مدیریت کل اقتصادیبانک مرکزی جمهوری اسالمی. معاونت 

 ادامه جدول باال

 1390 1385 1380 حوزه اقتصادی

 196,3 367 869,2 173 359,6 61 گروه کشاورزی

 359,8 564 1 926,5 590 743,3 99 گروه نفت و گاز

 221,9 338 1 312,6 503 969,9 194 صنایع، معادن، ساختمانگروه 

 749,7 142 3 181,4 205 1 290,6 386 گروه خدمات

 790,1 288 6 049,9 273 2 041,7 740 تولید ناخالص داخلی

 655,3 461 5 208,2 073 2 689 607 درآمد خالص ساالنه

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی. معاونت اقتصادی مدیریت کل اقتصادی
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ز ارزش نکات قابل تعمق است. مقدم بر هر چیای گویای پاره ،مندرج در جدولهای داده

، 1375ا ت 1357محصول اجتماعی ساالنه کار و تولید طبقه کارگر ایران در فاصله میان 

 برابر گردیده است. این 50سال نخست حاکمیت جمهوری اسالمی حدود  18در طول 

ین هم کم یا بیش مصداق دارد. در ا« درامد خالص»نسبت در مورد شاخص موسوم به 

 47دود حو سه میلیارد ریال در دوره مذکور  جا نیز رقم چهار هزار و پانصد و هفتاد

یارد ریال برابر افزایش یافته و مرز دویست و چهارده هزار و چهارصد و نود و هفت میل

دامه ابعد نیز همچنان های و دورهها در سالها را پشت سر گذاشته است. این افزایش

ست میلیون و دویتا رقم شش  1390یافته است. میزان تولید ناخالص داخلی در سال 

با سال  و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و نود میلیارد ریال اوج گرفته است و در قیاس

ر و از ششصد و هفت هزا «درآمد خالص ساالنه»برابر شده است.  1161تقریبا  1357

زار به پنج میلیون و چهارصد و شصت و یک ه 1375ششصد و هشتاد میلیارد ریال در 

رشد  1357نج میلیارد ریال افزایش پیدا کرده و در قیاس با سال و ششصد و پنجاه و پ

 کند!!!می برابری را حکایت 1194کامال انفجاری 

کار و تولید اجتماعی، از کشاورزی و دامداری و های طبیعتا کلیه حوزهها این افزایش

های ماهیگیری و جنگل تا نفت و گاز و صنعت و معدن و ساختمان و باالخره عرصه

را در شمول خود داشته است و در «!! خدمات»رمایه گذاری بسیار گسترده موسوم به س

کند!!، اگر ارزش تولیدات و درآمدها را با می با شدت و ضعف صدقها مورد کلیه آن

را در کل ای برآورد کنیم سیر رشدی از همه لحاظ افسانه« جاریهای قیمت»رجوع به 

موضوعی که در جای خود بحث انگیز است و باید به نمائیم. می این قلمروها مشاهده

آن پرداخت. برای این کار باید ارقام را در قواره و رویه موجودشان رها کنیم و چند و 

یا تغییراتشان را از دیدی دیگر و در شکل متفاوتی از محاسبه مورد ها چون واقعیت آن

ساله نخست و  18حیرت انگیز  واکاوی قرار دهیم. ببینیم از این منظر متمایز، تغییرات

ایران چه وضعی داشته داری سرمایه« درآمد خالص»یا « تولید ناخالص»سال بعدی  15
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اندازیم می نظر« قیمت ثابت» را با شاخص موسوم به ها است. این بار فراز و فرود داده

 و اگر چنین کنیم جدول زیر را در مقابل خود خواهیم یافت. 

 -1383درآمد و تولید ناخالص داخلی در جمهوری اسالمی به قیمت ثابت 

 (میلیارد ریال )

 1375 1370 1365 1360 1357 حوزه اقتصادی 

 300 90 300 74 500 59 100 44 300 37 گروه کشاورزی

 200 329 200 315 800 163 100 115 000 415 گروه نفت و گاز 

 900 293 700 177 800 138 500 125 200 158 صنایع، معادن، ساختمان

 900 525 600 447 800 414 700 469 531400 گروه خدمات 

 064 1 300 816 100 728 700 736 140 083 1 تولید ناخالص داخلی 

000 
 152 900 427 683 701 545 984 623 492,5 977 در آمد خالص ساالنه 

 ضمنیهای شاخصمحاسبه بر پایه .  بانک مرکزی جمهوری اسالمی

 ادامه جدول 

 1390 1385 1380 حوزه اقتصادی 

 700 120 700 132 400 94 گروه کشاورزی

 400 348 000 356 000 290 گروه نفت و گاز 

 300 562 500 412 000 291 صنایع، معادن و ساختمان

 500 199 1 200 929 400 636 گروه خدمات 

 400 355 2 000 762 1 600 193 1 تولید ناخالص داخلی 

 261 990 1 345 600 1 637 989 در آمد خالص ساالنه 

 ضمنیهای محاسبه بر پایه شاخص . بانک مرکزی جمهوری اسالمی
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های ا دادهموارد حتی متضاد بای بینیم روندی متفاوت و در پارهمی آنچه در جدول اخیر

یال بوده از یک تریلیون رباالتر  1357که در سال « تولید ناخالص داخلی»قبلی دارد. 

سال  5میلیارد ریال تنزل یافته است و  700هزار و  736تا سطح  1360است، در سال 

رقم  بعد یا در هشتمین سال وقوع قیام بهمن از این هم بیشترسقوط کرده است و به

در تر حتی فاحشای هزار و یکصد میلیارد ریال رسیده است. همین افت به گونه 728

 977ر از باالت 1357مد خالص ساالنه قابل مشاهده است. میزان آن که در سال مورد درآ

الی را هزار میلیارد ری 300سال یک کاهش بیش از  3هزار میلیارد ریال بود در طول 

ست. دوره اهزار میلیارد ریال لنگر انداخته  624تحمل کرده و با تقالی زیاد بر ساحل 

ار میلیارد هز 545تا مرز  1365ارتر داشته است و در ساله بعدی باز هم وضعی فاجعه ب 5

نی سال یع 1356ریال سقوط نموده است. اگر این ارقام را با آمارهای مربوط به سال 

تر است. پیش از قیام بهمن مقایسه کنیم ابعاد این پسرفت و سقوط باز هم حیرت انگیز

می عروج فاشیسم اسال، یک سال پیش از 56ایران در سال داری درآمد خالص سرمایه

خورشیدی حدود یک میلیون و یکصد و نود و  1383بورژوازی به قیمت ثابت سال 

شش هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم در ده ساله نخست حاکمیت جمهوری 

 .هزار میلیارد ریال رسیده است 545اسالمی تا مرز نصف سقوط نموده و به سطح 

بعد سمت و های و دوره 1370تا  1365ما در فاصله منحنی افت و عروج مورد بررسی 

کند و حالت نزولی خود را با موقعیتی صعودی جایگزین می سوی کامال متفاوتی احراز

سال سقوط پی در پی با افزایشی  13پس از  1370کرده است. تولید ناخالص داخلی در 

باز  1375است. در  میلیارد ریال رسیده 816300هزار میلیارد ریال به   100کمتر از 

میلیارد ریال را در نوردیده است. رقمی  1064000هم سیر باالرونده داشته است و مرز 

گزارش شده است همطراز است اما نسبت به سال ماقبل  1357که تقریبا با آنچه در 

ساله بعد  5کاهشی چشمگیر دارد. روند تولید ناخالص داخلی در  1356این تاریخ یا 

هزار  1193600تا رقم  1380کند و در می مال صعودی خود را حفظهم رویکرد کا
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رسیده و باالخره در سال  1762000به سطح  1385تازد. در می میلیارد ریال پیش

 میلیارد ریال بوده ایم.  2355400شاهد رقمی حدود  1390

لص ناخا شتاب تغییرات پدید آمده در روند افزایش درآمد خالص ساالنه نسبت به تولید

ه هزار ب 138با فزایشی حدود  1370داخلی به طور نسبتا محسوسی کمتر است. در 

هزار  200بازهم با یک بالندگی باالتر از  1375میلیارد ریال رسیده است، در  683427

 1380تهی به ساله من 5میلیارد ریال باال رفته است. در دوره  900152میلیارد ریالی تا 

فته است. میلیارد ریال باال ر 989637ما به هر حال تا رقم سرعت رشد کمتر شده است ا

 اندکی کمتر از 1390میلیارد ریال رسیده است و در  1600345به سطح  1385در 

 دومیلیون میلیارد ریال گردیده است.    

ای برای محاسبه میزان رشد محصول اجتماعی ساالنه کار و تولید طبقه کارگر چاره

موجود در گزارش نهادهای رژیم اسالمی با شاخص های ین دادهنیست جز آن که به هم

رجوع کنیم. واقعیت این است که این ارقام اعتبار چندانی ندارند.  قیمت ثابتمعروف به 

و مالکهای مورد عزیمت اقتصاد سیاسی ها از همه به خاطر آنکه پایهتر و مهم اوالً

حاصل کار و تولید توده کارگر، کال و برای گزارش داری سرمایههای بورژوازی یا دولت

در سراسر جهان بسیار گمراه کننده و مبتنی بر انکار حقایق مربوط به رابطه خرید و 

اقتصاد سیاسی  .استها فروش نیروی کار و در صدر آنها سرچشمه تولید اضافه ارزش

 منشأ تولید سرمایه و ارزش اضافی را بخش متغیر سرمایه یا نیروی کار طبقه کارگر

ثابت و متغیر سرمایه را در شکل کار مرده و زنده های بیند، در همین راستا بخشنمی

کند. به جای ارزش اضافی با گمراهه پردازی ابتدال آمیزی، از نمی از هم تفکیک

راند و سرچشمه آن را در وجود سرمایه می سخن« ارزش افزوده»ه نام موهوم بای پدیده

تا جائی که به طور خاص به  ثانیاًکند!!!  می به طور کلی و نه بخش متغیر آن جستجو

شود، حتی همان ارقام به لحاظ طبقاتی مجعول و می جمهوری اسالمی ایران مربوط

و تعارضات هم هستند. منابع ها قضتناگی ها، سراسر گمراه کننده، ماالمال از آشفت
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گزارش دهنده، هر داده آماری واحد را در جاهای مختلف حتی در یک سند کوتاه چند 

کنند و فراوان می سطری به شکلهای کامال مختلف و با ارقام عمیقا متعارض نقل

 باشد. نمی حالل هیچ مشکلیها اشکاالت اساسی دیگر که پرداختن به آن

را تا جائی که ها نیست و باید همین دادهای همان گونه که گفته شد چاره هابا همه این

ه کار بممکن است با استمداد از مبانی نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بازپردازی کرد و 

های تو نه قیم« قیمت ثابت»گرفت. چرا در این بررسی  مجبوریم از شاخص موسوم به 

شود بار سنگین می قیمتهای جاری نامیده جاری بهره گیریم دلیلش روشن است. آنچه

ها و کنند. بخشی از بهای روز کاالمی را با خود حمل« تورم»موسوم به های افزایش

هر چند مختصر به تر که پائینای که نمایش رشد یا افت واقعی نیستند. نکتهها سرمایه

نه فقط هیچ ها توفش بحرانهای جاری به ویژه در دورههای آن خواهیم پرداخت. قیمت

 به دستداری واقعی چرخه تولید سرمایههای نشان درستی از نوسانات و جا به جائی

 گردند. می دهند که بسیار گمراه کننده و غیرواقعی همنمی

 1390تا  1357روز بازار گیریم در فاصله میان های باالتر دیدیم که اگر مالک را قیمت

د و و کامال جنون آور هزار و یکصای انفجاری، افسانهسال، رشد  33یعنی در طول 

تر و نجومیتر و بالندگی انفجاری« تولید ناخالص داخلی»( برابری 1161شصت و یک )

گردیم. می را شاهد« درآمد خالص سرانه»( برابری 1194یکهزار و یکصد و نود و چهار )

م انجا 1338ثابت سال های حال اگر عین همین محاسبه را از طریق رجوع به قیمت

لی در دهیم به نتایج بسیار متفاوتی خواهیم رسید. در این صورت تولید ناخالص داخ

« االنهسدرآمد خالص »سراسر این مدت، فقط اندکی بیش از دو برابر گردیده است. رشد 

 درصد کمی بیشتر بوده است. نسبتی که شاخص 100نیز همین وضع را داشته و از 

کند. می أییدتنامد هم آن را می «نرخ تورم»آنچه اقتصاد سیاسی بورژوازی بهای کاالها و 

 به جدول زیر نگاه کنیم. 
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 1394تا  1357شاخص بهای کاالها در مناطق مختلف ایران در فاصله 

رقم  سال

 شاخص

رقم  سال

 شاخص

رقم  سال

 شاخص

رقم  سال 

 شاخص

1357 0/34 1360 0/58 1365 1/16 1370 2/95 
1375 11/21 1380 23/38 1385 44/53 1390 100 
1391 130/54 1392 175/88 1393 203/24 1394 227/46 

 1394تا  1357منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی،  شاخص بهای کاالها از 

 است( 100مساوی  1390)سال 

وده بمطابق این گزارش سیر صعودی قیمتها در سه سال اول بعد از قیام بهمن اندک 

ه بعد شدت یافتهای در پنج سال بعدی شتاب گرفته است، این شتاب در دوره است.

ر سال دباالتر نرفته است.  1357برابر سال  130از  1385است. با این وجود تا سال 

مواجه  57برابر سال  265با رقمی  90برابری و سرانجام در سال  215با یک نرخ  1388

 هستیم. 

باز گردیم. میزان اضافه ارزشهای تولید شده توسط طبقه به مندرجات جدولهای پیشین 

 «درآمد خالص ملی»کارگر ایران یا آنچه که ترمینولوژی اقتصاد سیاسی بورژوازی 

میلیارد ریال بوده است.  4573به قیمت جاری کمی بیش از  1357نامد در سال می

با فرض  1390ضرب کنیم، میزان آن، برای سال ها اگر این رقم را در شاخص قیمت

ثابت ماندن شدت استثمار در یک سوی و جمعیت نیروی کار مورد استثمار در سوی 

تا  1357تریلیون تومان قابل تخمین است. در طول این مدت  ) 1345دیگر، تا حدود 

 40درصدی را پشت سر نهاده است و از حدود  188( جمعیت کشور یک رشد 1390

توانیم در مورد افزایش شمار می مین نسبت رامیلیون رسیده است. ه 75میلیون به 

کارگران مورد استثمار سرمایه اجتماعی ایران نیز معتبر تلقی کنیم. اگر تمامی این 

مفروضات خوشبینانه را کنار هم چینیم، میزان ارزش اضافی حاصل استثمار پرولتاریای 
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رد ریال باشد. اما باید چیزی بالغ بر دو تریلیون و پانصد میلیا 1390ایران در سال 

دهد. در اینجا شاهد افزایش می گزارش بانک مرکزی رقم بسیار عظیم تری را نشان

تا سطح پنج تریلیون و چهارصد و شصت و دو میلیارد ریال ها نجومی اضافه ارزش

شدت استثمار و فقط  شدتهستیم. نتیجه عریان و صریح مقایسه ارقام روشن است. 

ایران در دوران حاکمیت جمهوری اسالمی و در فاصله میان  کارگرهای توده استثمار

برابر گردیده است. اگر نرخ استثمار نیروی کار، در   2بسیار بیشتر از  1390تا  1357

ایران، در سالهای آخر عمر رژیم درنده سلطنتی بورژوازی نزدیک داری جهنم سرمایه

ز جمهوری اسالمی سرمایه از در دوران یکه تازی فاشیستی رعب انگی ،بوده است 600%

 درصد عبور کرده است.  1200مرز 

با ها که در تمامی طول این سالای درصدی آن هم برای جامعه 1200نرخ استثمار 

به  و گاه سرکشی طوفان آسای بحران مواجه بوده است چه بسا عجیبها فشار  بحران

یست. درک آن هیچ مشکل نباشیم، ها نظر آید، اما اگر اهل کندوکاو مارکسی واقعیت

نان با آکارگر ایران حتی بدون این کار هم قادر به غواصی این بحر هستند. های توده

 سگوشت و پوست و سلول، سلول جوارح خویش واقعیت آن را لمس کرده و هر روز لم

ها یونکنند. سالیان متمادی و شاید به طول عمر دولت درنده اسالمی است که میلمی

 کنند، استثمارمی هر شبانه روز یک شیفت، دو شیفت و گاهی بیشتر کارکارگر در 

گاه  وگردد، در حالی که شش ماه، شش ماه می شوند، حاصل استثمار آنان سرمایهمی

 دارند. نمی یک سال، یک سال بهای محقر نیروی کار ماوراء ارزان خود را دریافت

د و چندین دهه جریان داشته است معنای زمینی، کارگری و مارکسی آنچه جریان دار

که مزد داری حتی نه شبه رایگان بودن نیروی کار که رایگان بودن کامل آنست. سرمایه

پردازد، این نمی هزاران کارگر مورد استثمار خود را برای شش ماه و یک سال و بیشتر

همان کند، می افزاید، به صورت سرمایه الحاقی پیش ریزمی مزد را بر سرمایه خود

نماید، با این سرمایه الحاقی کوه اضافه می استثمارتر کارگران را هر چه وحشیانه
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کند. با فرض اینکه پس از چند ماه، مثال مزد یک یا دو می خود را کوهسارانهای ارزش

ماه این کارگران را بپردازد، در عمل صرفا سود حاصل از پیش ریز و سرمایه گذاری 

پرداخت کرده است. او در عالم واقع یا مزدی نپرداخته است یا  همان مزدهای معوقه را

درصد قابل توجهی از همین مزد بسیار نازل را چپاول کرده و بر سرمایه خود افزوده 

از تهاجم سبعانه سرمایه در ای است. تعویق طوالنی مدت پرداخت مزدها فقط گوشه

 گر بوده است. کارهای سال به اساس زنده بودن و زندگی توده 40این 

لناک آنچه در این مدت زیر نام دستمزد پرداخت گردیده است خود حدیث یک فاجعه هو

، 1379، 1378های انسانی و تاریخی است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال

نفر،  913255نفر،  897429نفر،  874631به ترتیب  1382و  1381، 1380

از  ادی از مراکز بزرگ صنعتی شاغل بوده اند.نفر در تعد 1069726نفر،  1594150

داده اند. حجم  می درصد را کارگران تشکیل 80میان این جمعیت به طور معمول حدود 

د معین مورد اشاره تولیهای که فقط توسط این کارگران در سالهائی اضافه ارزش

ون میلی 74491968میلیون ریال  57762366گردیده است. باز هم به ترتیب بالغ بر 

میلیون ریال و در سال آخر  135795473میلیون ریال  86675563ریال، 

وی میلیون ریال گزارش گردیده است. بر اساس سند انتشار یافته از س 142420878

ها لبانک مزکری جمهوری اسالمی میزان دستمزد تعیین شده از سوی رژیم در این سا

تومان و سرانجام  69846ومان، ت 56790تومان 45801تومان،  36183به ترتیب 

مراکز  تومان در ماه بوده است. از میزان مزد واقعی پرداخت شده به کارگران 85338

ارگران مورد بحث هیچ رقم دقیقی در دست نداریم اما مقایسه اضافه ارزش ها، شمار ک

وحشت انگیز های و سطح مزد اعالم شده از سوی دولت سرمایه، همان نرخ اضافه ارزش

ارگر کسازد. در نظر بیاوریم که شدت استثمار توده می درصدی باال را منعکس 1200

پوشاک، های نمور تولیدیهای کارگاه و واحد صنعتی کوچک، در سیاه چالها در میلیون

  بسیار باالتر است.ها و مراکز مانند اینها یا در کوره پزخانهها قالی بافی
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 نیز همه معضل زندگی طبقه کارگر ایران در سطح بسیار پائین دستمزدهای رسمی

ل سال ک 40عصر حاکمیت سیاه فاشیسم اسالمی بورژوازی نبوده است. در طول این 

کارگر نیز با های پزشکی مورد نیاز حتمی تودههای هزینه دارو و درمان و هر نوع کمک

 اگر همین بهای نیروی کار بغایت نازل مستمرا در حال سالخی پرداخت شده است.

ا زیر رچیزی زیر نام بیمه وجود داشته است اوال درصد بسیار وسیعی از طبقه کارگر 

گران داده است، ثانیا بیشترین سهم هزینه آن بر دوش خود کارنمی پوشش خود قرار

ارگر گردیده است. عین همین فاجعه در عرصه آموزش نیز بر زندگی توده کمی سرشکن

بسیار های س تحت مالکیت سرمایه داران خصوصی با شهریهایران تلنبار بوده است. مدار

ه گزاف به صورت سرطانی رشد کرده و جای مراکز آموزشی بدون شهریه را پر ساخت

به نام ای است. در پهنه تحصیالت دانشگاهی، تراست سرمایه گذاری عظیم الجثه

یز های ناچوجب به وجب جامعه را کارگاه بلع یک بخش مهم دستمزد« دانشگاه آزاد»

ست. اکارگران و بازگشت مجدد آن به صورت کار اضافی به حساب سرمایه داران کرده 

ان باید استثمار ددمنشانه جمعیت عظیم چندین میلیونی کودکها در کنار همه این

نها را دید. آکار دو شیفتی و بهای ماوراء ارزان نیروی کار های خردسال کارگر با روزانه

رسمی های موارد حتی توسط نهادهای دولتی و روزنامهای که در پارهآمارهای غیررسمی 

دهند. نرخ استثمار می میلیونی کودکان کار خبر 7تا  4رژیم تأیید شده است از جمعیت 

 این کودکان خردسال بسیار رعب انگیز است.  

اید را به کل آنچه گفتیم ب« خانه دار»استثمار سبعانه میلیونها کارگر زن موسوم به 

ایران با کار سراسر رایگان و بدون هیچ مزد این کارگران اقالم دار افزود. طبقه سرمایه

پرورش نیروی کار، تربیت کودکان و نگهداری از سالمندان را صرفه های کهکشانی هزینه

 1200های رمز نرخ اضافه ارزشافزاید. می خودهای جوئی کرده و بر اضافه ارزش

جستجو نمود. به جای حیرت باید اوراق ها اینجا و در این عرصهدرصدی را باید در 
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سراسر خون کارنامه سیاه جمهوری اسالمی را در رابطه با تشدید انفجارآمیز استثمار 

 کارگر نفرین شده کاوید. به دو جدول زیر نظر اندازیم.   ها میلیون

 (لیارد ریالمی) ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش اضافی به قیمت جاری    

 ارزش تولید سال
 «هزینه واسطه»

 )هزینه تولید(

 «ارزش افزوده»

 )ارزش اضافی(
 نرخ سود

1357 1 538,7 1 053,6 485,1 31 % 

1360 2 400,6 1 550,5 850,1 35 % 

1365 4 311,1 2 844,9 1 466,1 34 % 

1370 19 573,5 10 992,2 8 581,3 44 % 

1375 106 361,8 61 726,2 44 635,5 42 % 

1380 2 99 844,4 173 238,4 126 605,9 42 % 

1385 846 879,2 522 898,3 223 981,4 26 % 

1390 2 075 286,7 1 386 002,7 689 284,1 33 % 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 

 -  1383ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش اضافی به قیمت ثابت سال 

 (میلیارد ریال)

 تولیدارزش  سال
 «هزینه واسطه»

 )هزینه تولید(

 «ارزش افزوده»

 )ارزش اضافی(
 نرخ سود

1357 149 693,5 102 357,8 47 335,8 31 % 

1360 142 450,3 92 421,8 50 028,5 35 % 

1365 158 334,3 103 232,4 55 101,9 34 % 
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1370 225 133,8 124 670,2 100 463,5 45 % 

1375 272 094,5 156 738,2 115 356,3 43 % 

1380 412 940 237 727 175 213 43 % 

1385 708 192,8 437 660,3 270 532,5 38 % 

1390 1 085 670,8 726 961,1 358 709,7 33 % 

 مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی. معاونت اقتصادی مدیریت کل اقتصادی 

 

اضافه ارزش و سرمایه را نیروی اقتصاد سیاسی بورژوازی به این دلیل که سرچشمه تولید 

بیند، در محاسبات آماری خود هیچ مرز مشخصی میان نمی کارگرهای کار مزدی توده

 شود. رژیم اسالمی پا را از این حدود هم فراترنمی بخشهای متغیر و ثابت سرمایه قائل

های هگوید، تودنمی گذارد، در سالنامه آماری خود از چیزی به نام مزد کارگر سخنمی

فروشنده نیروی کار، سرمایه داران مالک مؤسسه تولیدی یا مرکز کار، شرکای مشاور و 

برنامه ریز و سیاستگذار آنها، کارمندان عالیمقام بورژوازی، نیروهای سرکوب فیزیکی و 

فکری طبقه کارگر و خیل خدم و حشم اعمال نظم سرمایه علیه کارگران، همه را یکجا 

« مزد و حقوق بگیران»کند و زیر عنوان گمراه کننده می کاسه آمیزد، یکمی به هم

نماید!!. آنان که هر ماه دهها یا صدها میلیون تومان از حاصل استثمار طبقه می لیست

کند و می قلمداد« کارکن»بلعند و کارگران دارای نازلترین دستمزدها را می کارگر را

« جبران خدمات»ل و بسیار چندش بار دارند نیز اصطالح مجعومی برای آنچه دریافت

گیرد!! در یک کالم هیچ مرکز آمارگیری دولت سرمایه از خالص می را به کار

هایی آورد. با تشکیل ستوننمی دستمزدهای پرداخت شده به کارگران سخنی به میان

ارزش »، ارزش افزوده یا «ارزش داده شده»، «ارزش ستانده»زیر عناوین فریبکارانه 

کارگر یا منشأ و های و نوع اینها بر کل پویه استثمار توده« هزینه واسطه»، «تولید

باال های اندازد. در جدولمی پردهها و اضافه ارزشها سرچشمه واقعی تولید کل سرمایه
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نیز دقیقا شاهد همین جعل و گمراهه آفرینی هستیم. حتی با بازپردازی مارکسی 

را ها الزم برای محاسبه تقریبی نرخ اضافه ارزشهای توان دادهنمی مفاهیم باژگون نیز

توانیم رد پائی از هزینه تولید و ارزش محصوالت تولیده می پیدا کرد. در بهترین حالت

که به هر حال برای داشتن تصویری از هائی شده و میزان سودها به دست آریم. داده

کنند می هر دو جدول تصریحدهد. می کفافها و دورهها نرخ سودهای رایج این سال

سال استیالی رژیم اسالمی متوسط نرخ سود سرمایه اجتماعی در فاصله  40که در طول 

 درصد چرخ 31کرده است. سال وقوع قیام حول محور می درصد سیر 45تا  31میان 

و سپس  75تا  70های خورده است. پس از آن روند صعودی پیموده است. در سالمی

درصد باال رفته است. از این تاریخ  45متوسط سودها تا  85و  80ی به منتههای دوره

درصد نیل نموده است. در  33و  38و  43های به بعد اندکی تنزل یافته و به شاخص

 باره این نرخ سودها تذکر چند نکته مهم ضروری است.

ترین ظیمعمورد اشاره ما، متوسط نرخ سود سرمایه ها، حتی در های . در دوره یا دوره1

درصد بوده است. این نرخ در  15حدود داری قطب قدرت اقتصادی دنیای سرمایه

داشته است. در ممالک حاصل تر اروپائی سطحی نازلداری صنعتی سرمایههای غول

 دولتی موسوم به اردوگاه شوروی، روندی کامالداری فروپاشی بلوک بندی سرمایه

ود دست خیکای التین با شیب تند تنزل و بحرانی کرده است و در امرمی متزلزل را طی

 نموده است. می و پنجه نرم

 در چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایرانداری سرمایه . در سراسر این دوره بحران2

چرخیده است. نرخ سودهای باال با اینکه استثائی و قله کوب بوده است اما به هیچ می

کنند. این موضوع نمی را نفیداری شریان هستی سرمایهوجه تاخت و تاز بحران در 

باشد. معنای زمینی و واقعی بحران، پیشی گرفتن نرخ انباشت سرمایه از نرخ نمی ساده

تولید اضافه ارزش، بالفعل شدن گرایش رو به افت نرخ سود و فروپاشی روند پیش ریز 

ولید سرمایه اجتماعی است. قلمروهای اقتصادی یا کل چرخه بازتترین سرمایه در عظیم
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بینیم. آیا با یک استثناء مواجه هستیم!! آیا این می اما در اینجا ما وضعیتی متفاوت

ایران است!!؟ آیا نظریه مارکسی بحران اعتبار خود را از داری وضعیت خاص سرمایه

نیست و در مورد سوم، کامال ها دست داده است!!! واقعیت آنست که هیچ کدام این

و جاودانگی هر چه استوارتر تر عکس شاهد اعتبار هر چه عظیم تر، صحت هر چه دقیقبال

باشیم. این موضوع را ما در میداری واقعی بحران سرمایههای تحلیل مارکس از ریشه

ولو به اختصار توضیح داده ایم، بحثی که در « سرمایه و بحران»جای دیگر، در کتاب 

فقط به این اشاره کنیم که متوسط ترکیب ارگانیک  این جا مجال بازگوئی آن نیست.

سر به آسمان سائیده است. در همه داری بخش دنیای سرمایهترین سرمایه در عظیم

افریند، در حالی که لزوما می تندباد بحران ویرانی پشت سر ویرانیها و حوزهها این قطب

های به شکل گذشتهاری دشاهد فروپاشی و در هم ریختگی فراگیر چرخه تولید سرمایه

یا حتی نیمه اول قرن نوزدهم نیستیم. غالب  18دور و به طور مشخص سالهای سده 

دهند. عین همین می صنایع، بنگاهها و مراکز صنعتی و تجاری و مالی به کار خود ادامه

هم کم یا بیش، حداقل در بیشتر مواقع شاهد هستیم. داری وضع را در کل جهان سرمایه

ن است؟ واقعیت آنست که سرمایه جهانی توانسته است با استمداد از چرا چنی

ویژه درون جوش خود، پویه قهری تنزل نرخ سودها و چگونگی وقوع های مکانیسم

و ساز و کارهایی که حاصل به ها سازد. مکانیسمها بحرانها را دچار برخی جا به جائی

پیش های جهانی در قیاس با دورهکارگیری کل آنها فقط یک چیز است. اینکه سرمایه 

این امکان را یافته است که بار افت نرخ سودها و عوارض بحرانها را در ابعادی بسیار 

کارگر سرشکن کند. سرمایه های پیش، بر زندگی تودههای از دورهتر و کوبندهتر عظیم

اران ظرفیت اعمال بربریت و توحش خود در سالخی سیستماتیک بهای نیروی کار، بمب

وضعیت اشتغال و خاکسترسازی حداقل امکانات معیشتی و اجتماعی طبقه کارگر را به 

چرخد، از می اوج برده است. بحران مستمراً در چرخه ارزش افزائی سرمایه جهانی

به حوزه ای، از سرمایه اجتماعی کشوری به سرمایه اجتماعی کشور دیگر، از ای حوزه
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شود، در پیچ و خم این چرخش می خش دیگر منتقلبه بداری یک بخش جهان سرمایه

گیرد و وثیقه تأخیر می یا انتقال هست و نیست میلیاردها کارگر سکنه زمین را به قربانی

قاره گیتی را به  5اندازد. زندگی طبقه کارگر می سازد. همه جا توفان راهمی وقوع خود

میلیارد کارگر  4رود، می نفر فراترنشاند، شمار بیکاران را از مرز میلیارد می خاک سیاه

رفیع به اصطالح های سازد. در قلهمی کارگری دنیا را غرق گرسنگیهای و نفوس خانواده

، شمار کارگران معلم، پرستار، بهیار، کودکیار و درمانگر را به نصف داریسرمایه« رفاه»

و سالمندان و رساند. بیمارستان ها، مدارس و مراکز نگهداری معلوالن می و ثلث

زاید، دو میای و فرامنطقهای منطقههای کند، جنگمی مصدومان را سیل وار سالخی

 کند. می میلیارد انسان را بدون آب اشامیدنی سالم و دکتر و دارو و مدرسه

ل این و در واقع سرمایه محکوم به تحمل اجتناب ناپذیر بحران کداری بحران سرمایه

همین  نماید، همزمان و در بطن و متنمی کارگران جهان آواررا بر زندگی ها فاجعه

 سست و شکننده خود را جامه عملهای پروسه پاالیش حلقهها فاجعه آفرینی

ی و قرن پیش، آسیای جنوب شرق 80پوشاند، روسیه و کل اروپای شرقی، آخر دهه می

مامی این ه دنبال تکند و بمی تمامی امریکای التین دهه پایانی سده بیستم را ویرانه

گردد. می ظاهر 2008ها، به صورت یکجا، در ابعاد رعب انگیز سراسری بحران سال 

 30ان دهه بحرانی که به اعتراف تمامی اقتصاددانان ارتجاع بورژوازی به مراتب از بحر

یه گشت افتد و هر حلقه این رخدادها پومی اتفاقها بود. کل اینتر قرن پیش سهمگین

گذارد، در حالی که می امال طوفان آسای ویرانی آفرین بحران را به نمایشو گذار ک

اهرا به غول پیکر صنعتی، مالی، تجاری و بانکی نیز در گوشه، گوشه دنیا ظهای تراست

 دهند. می کار خود ادامه

کل مؤسسات، با علم و کتل تعطیل سونامی وار  عصر ما لزوماداری بحرانهای سرمایه

شوند، در وهله نخست به صورت نمی مراکز پیش ریز سرمایه آفتابیبنگاهها یا 

سراسری ویرانساز بسیار رعب انگیز، تار و پود زندگی میلیاردها کارگر کره های سونامی
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داروئی بی کنند، آتشفشان گرسنگی و فقر و فالکت و آوارگی ومی خاکی را در خود غرق

 هست و نیست میلیارد، میلیارد کارگر را خاکستراندازند و می آموزشی راهبی ابی وبی و

گیرند می سرمایه جهانی را پیشتر شکنندههای سازند، در وهله دوم راه پاالیش حلقهمی

ایران داری سازند. اگر در جنهم سرمایهمی و شدت خود توثیقه چالش حدو این کار را 

یم هیچ جای شگفتی بینمی درصدی را یکجا در کنار هم 45بحران و نرخ سودهای 

است که تمامی ای ندارد. شگفتی در کار جنبش کارگری بسیار مستأصل و فرسوده

 کند.  می را تحملداری سرشتی سرمایههای و بربریتها شبیخون

هالکت  حاصل استثمار انفجارآمیز چند ده میلیون کارگر زن و مرد و کودک خردسال در

ترین ئیدستمزدها، طالترین ممکن استثمار، نازل بارترین شرایط کاری با باالترین نرخ

و ترین کار، محو هر نوع امنیت شغلی، فرسایندههای روزانهترین نرخ سودها، طویل

یستی زدر عرصه بهداشت و درمان و آموزش یا هر نیاز اولیه ها محرومیتترین کوبنده

مستمرا  همان مزدهای و انسانی و باالخره تعویق چندین ماهه و گاه چند ساله پرداخت

ال سرا به چالش کشد، ها دهد تا بحرانمی در حال سالخی است که به سرمایه مجال

لص طبقه به سال بر هم انباشته شود و باالتر و باالتر رود. موجودی سرمایه ثابت خا

 19145سیر تصاعدی چشمگیر پیدا کند و میزان آن از داری و دولت سرمایهدار سرمایه

 1390میلیارد ریال در سال  19493744ریال در سال وقوع قیام بهمن به  میلیارد 

 رسد. به جدول زیر خیره شویم.
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به  1390تا  1357تغییرات موجودی سرمایه ثابت خالص، در فاصله سالهای 

 (میلیارد ریال) قیمت جاری

کل موجودی سرمایه  به صورت ساختمان در شکل ماشین آالت سال

 ثابت

1357 6 038 13 107 19 145 
1360 8 542 27 551 36 094 
1365 16 961 51 316 62 277 
1370 34 140 212 386 246 526 
1375 281 644 1 039 328 1 320 972 
1380 828 339 2 138 182 2 966 521 
1385 2 103 575 5 783 213 7 886 788 
1390 4 189 680 15 304 063 19 493 744 

ا سال مورد بررسی ر 33سرمایه ثابت خالص سرمایه داران در طول  منحنی افزایش

باال  واکاوی و دنبال کنیم، باز هم شاهد سیر 1383ثابت سال های حتی اگر با قیمت

میلیارد  5200866رونده جهش آسائی خواهیم بود. در این حالت نیز افزایشی به میزان  

 است.  . جدول زیر در این گذر گویاکنیممی ریال را در فاصله زمانی مذکور مشاهده

به قیمت  1390تا  1357تغییرات موجودی سرمایه ثابت خالص در فاصله میان 

 (میلیارد ریال) 1383ثابت سال 

کل موجودی سرمایه  به صورت ساختمان در شکل ماشین آالت سال

 ثابت

1357 912 616 1 825 737 2 738 353 
1360 875 730 2 250 969 3 126 699 
1365 693 620 2 836 814 3 530 435 
1370 656 453 3 064 539 3 720 992 
1375 741 449 3 398 172 4 139 621 
1380 1 108 460 3 735 207 4 843 668 
1385 1 717 512 4 385 433 6 102 945 
1390 2 321 668 5 448 377 7 939 219 

 اقتصادیدیریت م -منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی
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همیز کارگر و افزایش چشمگیر آنها زیر مهای تولید شده توسط تودههای سیل سرمایه

ناک نخست حتی در شرایط دهشتهای کوبنده تشدید استثمار نیروی کار، از همان سال

عراق و ایران، طول و عرض خود را در گسترش های جنگ هشت ساله میان دولت

 ناقتصادی نمایاهای تجاری، مالی و سایر حوزهروزافزون شمار مؤسسات تولیدی، 

کند. بر اساس آمارها، در حالی که تعداد کل جوازهای صادره برای تأسیس می

کرده است، نمی فقره تجاوز 563از  1355کارگاههای جدید در عرصه صنعت، در سال 

ز رمتا  1371و در  جواز 2337به  1365، در سال 2546به  1360این تعداد در سال 

در سال  یابد. به بیان دیگر کثرت مؤسسات تولیدی و صنعتیمی هزار پروانه افزایش10

 برابر دو سال پیش از وقوع قیام بهمن است.  18حدود  1371

در چرخه  60آنچه در این سالها از زمان سقوط رژیم سلطنتی سرمایه تا اواخر دهه 

منظر کامال قابل تعمق است. دهد از یک می ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران رخ

آنست که با وقوع هر بحران موج نیرومندی از پاالیش داری روند متعارف تولید سرمایه

افتد. به بیان دیگر می مؤسسات کوچک و متوسط تولیدی، تجاری یا کال اقتصادی راه

ود شوند، امکان بازتولید خمی سطح ورشکستهترین این نوع بنگاهها و کارگاهها در وسیع

شود. می صنعتی و مالی بلعیدههای آنها توسط غولهای دهند و سرمایهمی را از دست

کند و با سطح باالتری از بارآوری کار و متوسط می از تمرکز را آغازای سرمایه فاز تازه

گیرد. پویه چالش بحران اقتصادی مستولی می ترکیب ارگانیک دور جدید رونق را از سر

این مسیر را پیش نگرفت. عوامل اقتصادی، سیاسی و  58یران در سال اداری بر سرمایه

اجتماعی معینی بر این روند تأثیر گذاشتند و آن را زیر فشار خود قرار دادند. موج بحران 

داری همچنان در شیرازه هستی سرمایه 1355اقتصادی شروع شده در اواسط سال 

کوچک توسط های شاهد بلع سرمایه خورد اما پروسه پاالیش اندرونی سرمایهمی چرخ

های عظیم الجثه صنعتی و مالی پیشین نبود. جدال میان سرمایه داران و الیههای غول
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بر سر تقسیم سهام مالکیت و قدرت و حاکمیت سرمایه با دار مختلف طبقه سرمایه

روی تنید و بر می برای مهار توفان بحران، در همداری خیزاب درون جوش تولید سرمایه

کرد. حرص و می را خیرهها نهاد. در این میان آنچه بیش از هر چیز چشممی هم تأثیر

ولع سیری ناپذیر سرمایه داران متوسط یا حتی کوچکی بود که زلزله جنبش و قیام 

کارگر آنها را از ژرفنای رسوبات متراکم تاریخ به عرش حاکمیت سرمایه پرتاب های توده

خواست. همگی متحد و همنفس با می می بیشتر از دیگریکرد و اینک هر کدام سه

نمودند و در همان حال برای گرفتن حصه می دنیائی سبعیت جنبش کارگری را سرکوب

دادند. شمار سرمایه داران در تندباد می از کیک مالکیت و قدرت با هم مصافتر افزون

 یافت. می شد بالعکس افزایشنمی بحران اقتصادی معدودتر

یه فوقانی آنان که نارضایی از حصه سود و سرمایه و قدرت سیاسی، بنیاد جدالشان با ال

ل کرد هنوز کورسوی قیام بهمن از دور ظاهر نشده، مشغومی طبقه خود را تعیین

به  و ماشین دولتی سرمایه شدند. چند روز پس از ورود خمینیها بازتقسیم مالکیت

دار پیشینهدار و محمود لوالچیان دو سرمایهمحمد صادقی  ایران، عالءالدین میر

میته ک» صنعت، تجارت و صادرات مصالح ساختمانی، از درون نهاد موسوم به های رشته

وی تهیه کردند و با وساطت مرتضی مطهری، در مدرسه علای نامه« تنظیم اعتصابات

این نامه  ور درتهران به دست پیرموبد جدیدالوالده سرمایه رساندند. سرمایه داران مذک

الم که جایگزین اتاق بازرگانی روز باشد اعای آمادگی خود را برای تشکیل مؤسسه

وی موس»و « بهشتی»داشتند،. متن پیشنهاد آنان پس از جلب موافقت خمینی تسلیم 

دار با عضویت چند سرمایه 57بهمن  22شد، بنگاه جدید چند روز پیش از « اردبیلی

لی لی نسب، کرداحمدی، محمدعلی نوید، علینقی خاموشی، عدیگر از جمله مصطفی عا

بر  حاج طرخانی، اسداهلل عسکراوالدی، اکبر پوشهابی تأسیس شد و دست اندازی آن

   مختلف تولید و تجارت آغاز گردید.های پروسه کار بانکها و عرصه
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ها، مراکز کارگر و زن و فرزندانشان، در درون کارخانه ها در همان روزهائی که میلیون

های آب و برق، روزنامه ها، چاپخانه ها، راهها، بنادر، مزارع، مدارس، بیمارستان ها، شبکه

و میدانها، در تمامی شهرها و روستاها، ها حمل و نقل، در محله ها، خیابان ها، پس کوچه

 با تحقیر مرگ، علیه قوای قهر و سرکوب رژیم رو به سقوط سلطنتی بورژوازی

کارگر، پادگانهای نظامی های آری درست در همان روزها و ساعاتی که توده جنگیدند،می

تسلیحاتی رژیم شاه را یکی، یکی از دست ارتش شاهنشاهی سرمایه های و زرادخانه

ساختند، کرکسان دژخیم و مردارخوار ارتجاع هار دینی بورژوازی، بساط می خارج

پهن کردند. داری ه وجب جهنم سرمایهمیان خود را در وجب بها تقسیم مالکیت سرمایه

هر وجب حضور در ساختار قدرت سیاسی را سکوی نیرومندی برای چنگ اندازی بر 

سرمایه اجتماعی ساختند. بورژوازی هار خیز گرفته برای تسخیر تر عظیمهای حصه

از ها قدرت سیاسی، کل هوش، حواس و توان خود را بر حصول همزمان بزرگترین سهم

متمرکز ساخت. سرمایه دارانی که تا آن روز صاحب ها یغمای مالکیت سرمایهخوان 

چشم داشتند، ها تراستترین بنگاههای متوسط صنعتی یا تجاری بودند به تصرف عظیم

کشیدند و باندهای می برای نیل به رؤیاهای سرمایه پرستانه و انسان ستیزانه دیرین نقشه

روزشان کمتر بود، های که طول و عرض سرمایه دادند، آنانمی خاص خود را تشکیل

 برای جبران مافات و پیشی گرفتن از شرکای رقیب را دستور کارتر تالش سهمگین

آوردند. جمعیت کثیری که تا آن زمان تعلق طبقاتی می کردند و به هر دری رویمی

ودند و سهام بداری خود به بورژوازی را مدیون موقعیت ویژه خود در سازمان کار سرمایه

نمودند، در استانه ظهور رژیم جدید، به می سرمایه و سود خود را از این گذر دریافت

کردند، نقش کلیدی در قدرت و حصه بزرگ در مالکیت سرمایه نمی این حد اکتفا

ایران در روزهای مورد بحث عمال پهندشتی بود که داری خواستند. سرمایهمی اجتماعی

تاران زشت مردار خوار با تمامی سبعیت به شیار حاصل استثمار در نقطه، نقطه آن کف

نسلهای متوالی طبقه کارگر مشغول بودند و با جوع سیری ناپذیر طبقاتی بلع هر چه 
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شدند یا از چنگ می کردند، با هم شریکمی را دنبالها و ثروتها بیشتر این سرمایه

هیئت ها، مرتبط یا بدون ارتباط  ساختند. زنجیره طویلی از افراد ومی همدیگر خارج

قبلی، از کران تا کران جامعه، قارچ وار شروع به میدانداری کردند که یگانه فلسفه 

انتهای حجم و بی ظهورشان را یافتن جائی در ماشین دولتی جدید با هدف افزایش

همین نمود. در می کارگر تعیینهای میزان سرمایه و شراکت غول آسا در استثمار توده

یافت و هر ماه می و مؤسسات سرمایه گذاری هم افزایشها راستا بود که شمار شرکت

 شد.  می بیش از پیش

وی ، بهشتی، رفسنجانی، موس1358هفده روز پس از قیام بهمن، در نهم اسفند سال 

ا حکم باردبیلی، علینقی خاموشی، احمد جاللی، علی اصغر مسعودی و عزت اهلل سحابی 

بنیاد »، تأسیس تراست عظیم الجثه موسوم به «شورای انقالب»دستور خمینی و 

پرعظمت  آمد تا نقش یک الیگارشی بسیارمی را اعالم نمودند. بنیاد پدید« مستضعفان

ها،  اقتصادی را ایفاء کند. بر اساس مصوبه شورای انقالب بخش وسیعی از کارخانه

ها انکبا، کشت و صنعت ها، معادن، بنگاههای تجاری، فروشگاههای زنجیره ای، زمین ه

وی، قشر و مؤسسات مالی و در یک کالم همه مراکز کار و تولید متعلق به خانواده پهل

این  سابقا باالی بورژوازی ایران و شرکای خارجی آن ها، یک جا در سیطره مالکیت

اد نیبالیگارشی عریض و طویل و دارای قدرت نامحدود قرار گرفت. سوء تفاهم نشود، 

ه محصول پویه متعارف تمرکزپوئی سرمایه در شرایط بحران با هدف پاالیش سرمای

د، اساسا سست و فروپاشیده و یافتن راه خروج از باتالق مرگ نبوهای اجتماعی از حلقه

اجع را در پشت سر خود نداشت، بالعکس بر اساس تصمیم باالترین مرای چنین پروسه

، برای شد و به شکارگاه وحوش درنده سرمایه دارمی بنیانگذاریداری حاکمیت سرمایه

به لحاظ  وگردید. با اینکه ظاهرا می تبدیلها بر سرمایهتر چنگ اندازی هر چه گسترده

ین میزان آمد، اما به طور واقعی باالترمی به حساب« غیردولتی»ای مؤسسه«!! قانونی»

 نهاد. می را به نمایشری داادغام و درهمرفتگی قدرت سیاسی با مالکیت سرمایه
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باالی فاشیسم های تحت تملک الیههای تأسیس بنیاد مستضعفان حجم و میزان سرمایه

از آن جمعیت وسیعی تر اسالمی بورژوازی را به گونه انفجارآمیزی افزایش داد، اما مهم

ساخت. ها را نیز شریک و همطراز باالئیدار طبقه سرمایهتر ازعناصر اقشار پائین

دار سرمایههای که در دوره رژیم سابق به شمار نسبتا معدودی از خانوادههائی سرمایه

مانند خیامی، الجوردی، برخوردار، ایروانی، ثابت پاسال، خسروشاهی، رضائی، جهان، 

داروگر، میراشرافی، خانواده پهلوی و دیگران تعلق داشت اینک به تملک جمعیت کثیری 

برای زاد و ولد ای آمد و همزمان عرصهمی دولتی جدید در از سرمایه داران خصوصی و

را در سراسر هائی گردید. بنیاد به نوبه خود شرکتمی صاحبان سرمایهتر شمار انبوه

های مصادره شده افراد و غولهای ایران پدید آورد، با بهره گیری از ارقام نجومی دارائی

توسعه داد. در همین راستا باز هم بر  مالی و صنعتی سابق، دامنه انباشت سرمایه را

مختلف تولید، های کثرت شمار سرمایه داران افزود. تأسیس بنگاههای جدید در عرصه

میراث رژیم داری تجارت، توزیع، واردات و صادرات به راه خود ادامه داد. جهنم سرمایه

ر داشت. شاه و سرمایه داران سابق، حجمی کهکشانی از سرمایه در درون خود تلنبا

 کارگر غرق در گرسنگی، فقر،های که سالیان متمادی توسط تودههائی سرمایه

آموزشی تولید شده بود. این بی درمانی وبی داروئی،بی بهداشتی،بی مسکنی،بی

در همه جا، در صنایع، بانکها، مؤسسات بزرگ مالی، تجارت خانه ها، کشت و ها سرمایه

دیگر پیش ریز های حمل و نقل یا حوزههای شبکه صنعت ها، ساختمان و مستغالت،

هر چه بیشتر نیز در نهادهای متنوع های بودند. لشکر عظیم مردارخواران دروگر سرمایه

و مراکز کار، در وزارتخانه ها، بیدادگاهها و ها کارخانههای در هیئت مدیره«!!! انقالبی»

مستضعفان، شهید، مسکن، آستان حلقه، حلقه سیستم حقوقی و قضائی!!، بنیادهای 

قرض الحسنه گوناگون، بسیج اقتصادی، های قدس، ستاد اجرای فرمان امام، صندوق

دیگر تا های گوناگون و حوزههای شوراهای محله و مساجد، شوراهای مراکز کار، تعاونی

انداختند. صاحب سهم در سرمایه می دستها توانستند بر سرمایهمی هر کجا که
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شدند و برای خویش و شرکا، جواز تأسیس کارگاه، تجارتخانه، بنگاه داد و می یاجتماع

کردند. یک نگاه بسیار ساده و ابتدائی به تعداد می ستد یا مؤسسات اقتصادی دیگر صادر

که در این سالها فقط در قلمرو صنعت صادره گردیده است. برای داشتن هایی پروانه

ی است. به حکایت آمارها شمار کل مجوزهای تأسیس تصویری از چند و چون ماجرا کاف

یعنی سال رونق طالئی انباشت در دوره قبل قیام  1355کارگاه در این حوزه در سال 

 رسید.  16425به  1370کرده است. این رقم در سال نمی تجاوز 563بهمن از 

تا  1355جوازهای صادر شده برای تأسیس کارگاههای صنعتی در فاصله میان 

1392 

 قلمرو اقتصادی 1355 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1392

2196 2948 9849 2861 2065 2956 613 63 
مواد غذائی و 

 آشامیدنی

 توتون و تنباکو    0 2 7 22 20

 منسوجات 38 22 2963 828 1161 2683 529 634

 پوست و پوشاک ،رنگ    245 1164 1997 260 374

 کفش و یراق    153 230 506 79 100

 محصوالت چوبی    288 405 1780 528 518

 محصوالت کاغذی    532 600 1655 462 678

 چاپ و تکثیر    27 63 204 33 32

703 199 456 142 49    
پاالیش نفت، هسته 

 ای

 محصوالت شیمیائی 125 1014 1891 845 1298 3255 912 1381

 پالستیکالستیک و     965 1340 6573 1846 1926

 کانی غیرفلزی 257 209 4246 888 2528 8674 3936 3544

 فلزات اساسی 51 89 1251 391 555 2089 606 1251

 فلزی فابریکی    452 1289 4558 1353 1383

 ماشین آالت   1042 564 1196 3572 797 1104

 الت اداریآماشین     33 241 435 25 25
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 و انتقال برقمولد     225 552 1495 351 447

 رادیو تلویزیون    167 128 304 53 68

 ابزار پزشکی و ساعت    153 169 372 113 155

 نقلیه موتوری و تریلر    141 579 1306 280 297

 وسایل حمل و نقل    61 243 413 99 102

 مبلمان    72 279 1298 218 475

 بازیافت    44 73 807 239 392

 تولید انرژی    0 0 0 0 74

 های مسافرتیآژانس    0 0 0 0 189

 کامپیوتر    0 0 0 4 4

 تحقیق و توسعه    0 0 0 0 0

 خدمات مهندسی    0 0 0 0 1215

 جمع 563 2337 16425 9182 17098 54288 15872 19287

 1392و  1384و  1375آماری های منبع: مرکز آمار ایران. سالنامه

 

، بیشترین 1370تا سال  57شود. در فاصله میان قیام بهمن می مشاهدههمان گونه که 

معادن غیرفلزی، منسوجات، تولید مواد های کارگاهها و بنگاههای صنعتی، در عرصه

غذائی، صنایع شیمیائی، فلزات اساسی و ماشین آالت تأسیس شده است. در هشت سال 

و روستاها، انهدام مراکز کار و تولید سال سایه جنگ، بمباران، نابودی شهرها  13از این 

ویرانگر جنگی به همان سیاق های اما بورژوازی در طوفان بمباران  همه جا سنگین است.

ساخت، استثمار فرساینده، کوبنده و می کارگر دریاهای را از خون تودهها که دشت

رد. فقط در کمیها خونین نیروی کار آنها را هم موجد برپائی کوهسار عظیم سرمایه

حاصل این استثمار را که در نقطه اوج رونق های بخش تولیدات کشاورزی اضافه ارزش

 4679به سطح  1365رفت در سال نمی میلیارد ریال فرا 660از رقم   50طالئی دهه 

 15121به باالی مرز  1370میلیارد و باالخره در  11179به باالتر از  1369میلیارد، در 
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محاسبه کنیم  1361ثابت سال های اند. این ارقام را اگر حتی با قیمتمیلیارد ریال رس

به نزدیک  55میلیارد ریال سال  1706از ها باز هم شاید افزایش حجم اضافه ارزش

 1365میلیارد ریال در سال  2651، کمی کمتر از 1360میلیارد ریال در سال  1953

 خواهیم بود.  1370میلیارد ریال در سال  3120و سپس باالتر از 

، میلیون انبوه میلیونهای کوه ویرانی ها، خانه خرابی ها، فقر، فالکت و آوارگی ،جنگ

ی و نمود، آمارها در مورد خسارات جنگ ارتجاعمی کارگر آوارهای را بر سر توده

اما یک  ایران و عراق بسیار متشتت و آکنده از تعارض استهای بشرستیزانه میان رژیم

ها است. این جنگ سوای حمام خون بیش از یک میلیون کارگر، تریلیونچیز بدیهی 

خت. در این دالر از حاصل کار و استثمار طبقه کارگر دو کشور را به طور کامل نابود سا

و  کارگر ایران، در عرصه ساختمان و تأسیساتهای میان فقط آنچه بر زندگی توده

االتر رفت. بدو تریلیون دالر روز امریکا  ماشین آالت و نوع اینها سرشکن گردید از مرز

ان را به ویژه در نواحی غرب ایرداری جنگ بخش قابل توجهی از صنایع سنگین سرمایه

کارگران  از کار انداخت اما رشد و توسعه انباشت سرمایه به یمن شدت استثمار خونبار

اورزی، ذائی، کشدر بسیاری از قلمروها، از جمله صنایع نظامی، معادن، تولید مواد غ

یا  صنایع شیمیائی، راهسازی، ساخت ماشین آالت و خودرو، حمل و نقل، تولید برق

 تجارت خارجی و داخلی نه فقط کند نشد که شتاب بیشتر گرفت. 

 سپاه پاسداران و مالکیت سرمایه ها

ران ایدار و گزارش پردازیهای افراد یا محافل مختلف طبقه سرمایهها در ال به الی بررسی

اندرونی مغضوب جمهوری اسالمی، از دست اندازی گسترده سپاه « منتقدین»به ویژه 

در روزها و سالهای پس بخش سرمایه اجتماعی کشور ترین پاسداران بر مالکیت عظیم

جنایتکارانه دولت ها، به کرات سخن رفته است. این سخن اگر چه در  از پایان جنگ

 واقعیت آنچه عمال اتفاق افتاده است انطباق چندانی ندارد.باشد، اما با نمی مجموع غلط

با خاتمه جنگ ها چنگ اندازی سپاه، بسیج و سایر نیروهای نظامی بر مالکیت سرمایه
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و گفت و شنود میان رفسنجانی و خمینی آغاز نشد. تا اینجای ماجرا درست است که 

ی، تجاری و مالی به صورت عظیم صنعتهای حضور مستقیم این نهادها در سرمایه گذاری

«!! حقوقی»و « حقیقی»رسمی و زیر نام و عنوان سپاه پاسداران یا بنگاهها و عناصر 

سال منتهی به این زمان نیز  13شود، اما در طول می متعلق به سپاه از این تاریخ شروع

راد جمعیت ها، گروهها، باندها و مافیاهای مختلف فاشیسم اسالمی بورژوازی، از جمله اف

و مافیاهای درون همین شبکه سراسری نظامی، انتظامی و دولتی یا خصوصی هستند 

ایران مشغول استثمار بربرمنشانه توده کارگر داری که در وجب به وجب جهنم سرمایه

پروژه آشنای  16000باشند. می در مالکیت سرمایه اجتماعیها سهمترین و احراز عظیم

معدن و فلزات اساسی و مواد غدائی یا صادرات،   و پیش ریز سرمایه در حوزه صنعت

بخش مهمی از چرخه اقتصاد  70تا  57واردات و عمده فروشی کاال که در فاصله میان 

را در اختیار دارند همه و همه متعلق به سرمایه دارانی بودده اند که داری سرمایه

زی و پلیسی سرمایه کلیدی در ساختار سیاسی، نظامی، اطالعاتی، برنامه ریهای پست

 داشته اند. 

و سران سپاه پاسداران در مورد حضور سراسری و ای خامنه -توافقنامه رفسنجانی 

اقتصادی های بالمنازع قرارگاه خاتم االنبیاء یا سایر نهادهای نظامی رژیم در کلیه حوزه

و فعال آن  که امتداد انفجارآمیزها نه آغاز دست اندازی این نیروها بر مالکیت سرمایه

است. گمراهه پردازی دیگری که در همین رابطه صورت گرفته است القاء روایت دولتی 

ایران به اعتبار نقش ویژه سپاه پاسداران در مالکیت داری شدن هر چه بیشتر سرمایه

بخش عظیمی از مؤسسات اقتصادی کشور است!!. مثل روز روشن است که آنچه برای 

است. ها شی نیست بحث دولتی یا خصوصی بودن سرمایهطبقه کارگر واجد هیچ ارز

تملک « حقوقی»توده کارگر نه در شکل مالکیت یا سیمای های ریشه کلیه سیه روزی

سرمایه توسط افراد خصوصی یا دولتمرد بلکه فقط و فقط در وجود سرمایه و در 

تر ر و مسلمموجودیت رابطه خرید و فروش نیروی کار است. این واقعیتی بدیهی و محرزت
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از هر قضیه بدیهی و ساده هندسی است. اما جدا از این بحث اساسی، مالکیت سپاه 

وسیعی از سرمایه های پاسداران یا سایر نهادهای نظامی و پلیسی و اطالعاتی بر بخش

 ایران نبوده وداری اجتماعی ایران به هیچ وجه شاخصی برای دولتی خواندن سرمایه

همان سیاق که مالکیت اختاپوسی بسیاری ازغولهای دیگر مالی و باشد. درست به نمی

صنعتی مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد 

علمیه، نهادهای عریض و طویل تحت کنترل های شهید، سازمان تأمین اجتماعی، حوزه

یا حتی غلبه مالکیت  مستقیم ولی فقیه به هیچ وجه تجسم دولتی شدن، شبه دولتی

مانند ایدئولوژیک بودن، کنترل دولت بر هائی ایران نیست. مؤلفهداری دولتی در سرمایه

برخی قلمروهای کلیدی اقتصاد، تبعیت نهادهای متنوع قدرت سیاسی سرمایه از یک 

مختلف بورژوازی در های قطب فائقه حکومتی و ایدئولوژیک، نامتوازنی سهم بخش

های یا ارگان« نهادهای مدنی»مطبوعات، سیاسی مانند حزب، اتحادیه، ای هداشتن اهرم

کارگر، هم اگر چه در شکلهای شناخته شده های مسخ، انجماد و شستشوی مغزی توده

دولتی و به طور مشخص اردوگاه شوروی سابق وجود داشته است، اما مجرد داری سرمایه

 تواند باشد. نمی داریهوجود آنها به هیچ وجه گواه دولتی شدن سرمای

داری سرمایه»شکل سیادت و حاکمیت آنچه ترین فراموش نکنیم که حتی در طوفانی

نام گرفته است نیز دولت سوای سرمایه تعین یافته در هیأت « بازارآزاد»یا « رقابتی

هیچ چیز دیگر نیست. دولت نیاز داری ساختار نظم اقتصادی، سیاسی و حقوقی سرمایه

، ساز و کار ضروری آن و سالح حیاتی تأمین بقای آن داریپویه تولید سرمایه الیتجزای

همه های است. رابطه دولت و سرمایه در کل جهان موجود چنین است. جار و جنجال

از ارتجاع بورژوازی در مورد کاهش نقش دولت در هایی جا جاری و انفجارآمیز بخش

حد چندش بار است. بحث آنها مطلقا امور اقتصادی نیز یک دروغ پردازی بیش از 

کاستن از دخالتگری دولت در پویه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی کشورها نیست. آنها 

 مهارتر این دخالت هستند. آنچه آنها پیرامونش شیون راهبی خواستار افزایش هر چه
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بار احیانا در اختصاص سهم بسیار ناچیز هزاران ها اندازند، نقشی است که دولتمی

کنند. می به تأمین آموزش و درمان توده کارگر بازیها از اضافه ارزشای سالخی شده

و حفظ ها سود سرمایهتر دولتها این نقش را هم دقیقا با هدف افزایش هر چه پرخروش

گیرند تا می نمایند. آنها این وظیفه را به دوشمی ایفاداری امنیت چرخه تولید سرمایه

آموزش نیروی کار مورد نیاز سرمایه اجتماعی را به نفع سود هر چه تأمین سالمتی و 

سرمایه داران، تا سرحد ممکن کم هزینه و شبه رایگان سازند. با همه اینها ارتجاع تر انبوه

درنده بورژوازی خواستار تقلیل باز هم روزافزون این هزینه است و نام کمپین خویش 

یا کاهش مداخله گری دولت در امور « دولتکوچک کردن »برای تحقق این خواست را 

 گذارد!!! میداری مربوط به سرمایه

در هر شکل برنامه ریزی اقتصاد، سیاست، داری به محور اصلی بحث باز گردیم. سرمایه

حقوق، مدنیت و اعمال قهر فیزیکی و فکری خود بر طبقه کارگر نیازمند بیشترین میزان 

جای شکی نیست. با همه اینها وقتی از دولتی بودن دولت است. در این داری میدان

گوئیم مقدم بر هر چیز و مهمتر از همه چیز تمرکز کامال می سخنداری سرمایه

سیستماتیک، سازمان یافته و انحصاری نقش دولت یا کل قدرت سیاسی در برنامه ریزی 

همراه با اشکال مختلف نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی و اجتماعی سرمایه 

مالکیت سراسری و بالمنازع سرمایه اجتماعی مطمح نظر است. چیزی که به هیچ وجه 

داری و به ویژه در عصر حاکمیت جمهوری اسالمی در رابطه با سرمایهای در هیچ دوره

ایران صائب نبوده و مصداق نداشته است. در اینجا بالعکس آنچه بسیار بارز و خصلت 

ان یافته انحصاری مالکیت و برنامه ریزی نظم سرمایه اجتماعی نما است نه تمرکز سازم

در دست  دولت یا کل قدرت سیاسی، بلکه آشوب زدگی، پراکندگی، درهم ریختگی و 

مختلف بورژوازی بر سر تعیین های جنگ و ستیز بدون هیچ انقطاع میان تمامی بخش

ائل مربوط به نظم مرزهای مالکیت خویش، نوع  برنامه ریزی، دیپلوماسی و کل مس

اقتصادی و سیاسی و حقوقی و بین المللی چرخه بازتولید سرمایه است. سپاه پاسداران 
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قطعا مالک صدها تراست غول پیکر صنعتی، مالی و تجاری است. اما این مالکیت اواًل 

حتی تر در ایران نیست، ثانیا و از این مهمها هیچ دلیلی برای دولتی خواندن سرمایه

تضمن مالکیت یک نهاد نظامی و دولتی بر حجم عظیمی از سرمایه اجتماعی لزوما م

که در هایی باشد. بسیاری از بنگاهها و مؤسسات مادر یا زیر مجموعه کنسرننمی هم

خصوصی متعلق به سرمایه داران های شوند، عمال شرکتمی مالکیت سپاه لیست

ظامی، پلیسی، اطالعاتی هستند. سپاهی، بسیجی یا ابوابجمعی این و آن نهاد سرکوب ن

های مالکان این مؤسسات در واقع سرمایه داران خصوصی دارای مشاغل کلیدی و پست

اختاپوسی قهر و سرکوب سرمایه اند. پیدا است که کل بنگاهها های حساس درون شبکه

مورد گفتگو چنین نیستند و شمار کثیری هم متعلق به سپاه به عنوان های و تراست

باشند. یک چیز روشن است. اینکه سپاه می تش رسمی جمهوری اسالمی سرمایهیک ار

بسیار عظیم های و هولدینگها پاسداران یا سرمایه داران سپاهی به هر حال اولیگارشی

در قلمروهای گوناگون صنعت و کشاورزی و واردات و صادرات و معادن و ای الجثه

را در سیطره ها خابرات و سایر حوزهو آموزش و بیمه و حمل و نقل و م« خدمات»

مالکیت خود دارد. سپاه پاسداران و سرمایه داران سپاهی سوای همه اینها، صاحب 

پیش ریز سرمایه در کشورهای عراق، سوریه، لبنان، اقلیم کردستان های بزرگترین حوزه

و خیلی جاهای دیگر در فراسوی مرزهای جغرافیائی ایران است. این غول مهیب 

وسیع سرمایه های تصادی، سیاسی، نظامی با داشتن این حجم عظیم سرمایه و حوزهاق

گذاری در ایران، خاورمیانه، منطقه خلیج و آسیای میانی از توان تحرک و قدرت مانور 

بسیار باالئی برای اثرگذاری مهم بر چرخه بازتولید و مسائل مربوط به پویه سامان پذیری 

ار است. در تنظیم سیاست خارجی جمهوری اسالمی و تعیین ایران برخوردداری سرمایه

زند. کل اینها قطعا درست است، می فراز و فرود نظم سیاسی سرمایه حرف نخست را

 نیست. ها هم اینها اما قطعا همه واقعیت
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خصوصی  مقدم بر هر چیز یک بار دیگر تأکید کنیم که سپاهی بودن و نبودن، دولتی یا

ش نظامی بودن مالکیت سرمایه تعیین کننده هیچ چیز نیست و پیبودن، سیویل یا 

ده کشیدن آن فقط و فقط ساز و کار فریب ارتجاع بورژوازی برای شستشوی معزی تو

درصد  40درصد،  60درصد،  80باشد. ثانیا اینکه گویا سپاه پاسداران مالک می کارگر

ت، کوهساران عظیم پایه اسبی است سخنیها یا کمتر و بیشتر از کل سرمایه

سلط تسال پروسه انکشاف، استیال و  100که طبقه کارگر ایران در طول هائی سرمایه

ه است در این جا و در این نقطه از جهنم نظام بردگی مزدی تولید نمودداری سرمایه

ت تحت مالکیهای آنچنان سر به فلک کشیده و غول پیکر است که طول و عرض سرمایه

کند. طبقه نمی میزترین حالت هم درصد چندان زیادی از آن را تعیینسپاه در اغراق آ

اقتصادی، های ایران به لحاظ کثرت شمار سرمایه داران، شمار بلوک بندیدار سرمایه

یه و گروههای بزرگ مالی، صنعتی، تجاری یا هر شکل دیگر پیش ریز سرماها تراست

 بیش از حد رعب انگیز است. 

ا و از همه راهها، از درون دانشگاهها، از زبان فیلسوفان، اقتصاددانان، ورژوازی با همه قوب

جامعه شناسان و کل نمایندگان مسخ و شعورباخته خود، چپ یا راست، دینی یا سکوالر 

به نام ای مریخی و افسانهای به ویژه در طول چند دهه اخیر با سینه زدن حول پدیده

ایران و کثرت وحوش دار طبقه سرمایهطول و عرض کهکشانی «!!! طبقه متوسط»

را در محاق کشیده و از دید توده کارگر دور کرده است. دهها میلیون کارگر دار سرمایه

تا سرخس و از بازرگان تا  کایرانی در طول یک سده، سراسر این جهنم تفتان از خار

تر و کوبندهتر عمیق چاه بهار را از سرمایه آکنده اند، هر چه بیشتر سرمایه تولید کرده اند،

از کار خود جدا و از دخالت در سرنوشت کار و زندگی خود ساقط شده اند. همزمان 

را غول آساتر و شمار سرمایه داران را بسیار کثیرتر ساخته دار حجم سرمایه هر سرمایه

غولهای اقتصادی و یکی از قطبهای مهم ترین اند. سپاه پاسداران یکی از عظیم الجثه

شمار سرمایه ای سیاسی و نظامی در ایران و منطقه است، اما سوای کثرت افسانهقدرت 
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غول پیکر مالی و اقتصادی درون چرخه بازتولید سرمایه های داران، حتی اولیگارشی

اجتماعی ایران هم به سپاه پاسداران، به ستاد اجرای فرمان امام  و چند نهاد عظیم 

  گردد.نمی ختمها الجثه مانند این

 آستان قدس رضوی

یه سرمایه گذاری و قدرت اقتصادی و سیاسی سرماهای حجم سرمایه، طول وعرض حوزه

ر نیز چه د« آستان قدس رضوی» آفریده  شبکه اختاپوسی مالی و صنعتی موسوم به

دارد نیست.  ایران و چه در منطقه، به هیچ وجه کمتر از آنچه  سپاه پاسداران در اختیار

 تحت مالکیت این قطب نیرومند مالی و صنعتی با شمار بسیار  هشت تراست مهیب

کل  و مؤسسات پیش ریز سرمایه، بخش قابل توجهی ازها کثیر زیر مجموعه ها، شرکت

مای سرمایه اجتماعی کشور را در حوزه مالکیت، قدرت و حکمرانی خود دارند. به ن

 یم.بیرونی استخوان بندی این هیوالی سرکش اقتصادی نظر انداز

 نازیر مجموعه بزرگ مشتمل بر: شرکت مسکن و عمر 9با «!! عمرانی»های . تراست1

قدس رضوی، شرکت ساختمانی بتون و ماشین قدس، شرکت مهندسان مشاور و 

ستان قدس، مهندسی آب و خاک قدس، کاشی سنتی قدس رضوی، شرکت آشهرسازی 

شرکت احداث، بهره صنایع چوب، صنایع سیمان سمنگان، کارخانجات بنای سبک، 

پروژه  برداری و نگهداری آزادراه مشهد، چناران و قوچان. شواهد حاکی است که کمتر

سر اخیر در سراهای راهسازی، ساختمانی، احداث راه آهن و خطوط ریلی در طول دهه

ر بخش مشرق و شمال شرقی و جنوب خاوری کشور یا حتی برخی نواحی دیگر ایران د

ن ه است که تنها مقاطعه کار یا شریک اصلی مقاطعه کاری آدست اجرا قرار گرفت

 عمران رضوی نباشد.های گروههای تابعه تراست

زیر مجموعه بزرگ مرکب از  17. هلدینگ کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی با 2

شرکت کشاورزی و موقوفات چناران، شرکت کشاورزی رضوی، کشت و صنعت اسفراین، 

حلقه چاه عمیق  28ارای چهار هزار هکتار اراضی مرغوب زراعی، د انابدکشت و صنعت 
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ستان آو دو هزار زمین زیر کشت ساالنه، شرکت کشت و صنعت سرخس، مؤسسه باغات 

قدس رضوی، شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه، مؤسسه موقوفات و کشاورزی جنوب 

تی قدس خراسان، شرکت قند تربت حیدریه، قند چناران، مؤسسه دامپروری صنع

لبنی رضوی، شرکت نان های رضوی، شرکت آرد قدس، بنگاه خمیرمایه رضوی، فراورده

و مراکز مهم ها قدس و ... هلدینگ کشاورزی سوای این شرکت ها، صاحب کارخانه

 انبوهی دارد. های تجاری سرمایه گذاریهای پرورش گل است و در پهنه تأسیس گلخانه

 50گسترده تولیدی و تجاری، صاحب بیش از های ه. تراست سالمت و دارو با شبک3

مهم مانند های تزریقی و دیالیز صفاقی، دارای زیرمجموعههای پروانه تولید انواع محلول

روی داروسازی ثامن با شراکت صندوق بازنشستگی و داروسازی حکیم، شرکت سامان دا

 دیگرهای هشتم، مؤسسه یاراطب ثامن و شرکت

های حتراستی عظیم که سهامدار مهم بسیاری از پتروشیمی ها، طر ،. هلدینگ انرژی4

و  توسعه نفت و گاز و تولید انرژی در مناطق مختلف کشور است. شرکت توسعه نفت

زرگانی مرتبط با صنایع نفت باالدستی، پائین دستی و باهای گاز رضوی فعال در حوزه

 .داخلی و خارجی یکی از مؤسسات تابعه این هلدینگ است

متعدد از جمله: شرکت شهاب خودرو در کیلومتر های . تراست صنعتی با زیر مجموعه5

جاده مخصوص کرج، شرکت شهاب یار، کمباین سازی ایران، شرکت تهیه و تولید  9

ستان قدس رضوی، نخریسی و نساجی خسروی خراسان، مؤسسه معادن قدس آفرش 

تی دیگر که در تولید کامیون، بنگاههای صنعای رضوی، گرانیت قدس رضوی و پاره

شهری و بین شهری، استخراج و فراوری های کمباین، ماشین آالت کشاورزی، اتوبوس

انواع سنگ ها، تولید منسوجات، اکتشاف، تجهیز و بهره برداری معادن، شرکت بهینه 

عظیم دارند. معدن قدس در دو عرصه صنعت های سازی مصرف سوخت سرمایه گذاری

کند. فقط در حوزه معدن بیش از ده می ت کثیری کارگر را استثمارو معدن جمعی
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کارخانه مهم سنگ گرانیت را مالک است و در عرصه صنعت صاحب چند کارخانه بزرگ 

 سنگبری در مشهد و نهبندان است. 

فعال در های . هلدینگ مالی مرکب از مؤسسات بزرگ بانکی، سرمایه گذاری و شرکت6

مختلف،  رکت کارگزاری رضوی با ایستگاههای معامالتی در شهرهایبازار بورس از نوع ش

ات شرکت فرابورس ایران، بورس کاالی ایران، صندوق سرمایه گذاری مشترک و مؤسس

 دیگر.  

ت شرکت مدیریهای نوین با زیر مجموعههای . تراست فن آوری اطالعات و فن آوری7

، تجدیدپذیر رضویهای ی، انرژیآب رضوهای توسعه فن آوری رضوی، توسعه فن آوری

ن فن آوری نانو رضوی، فهای صنایع خالق رضوی، شرکت مواد پیشرفته رضوی، شرکت

ق کشاورزی و غذائی و صنایع تبدیلی، صندوهای زیستی، مؤسسات فن آوریهای آوری

کز سرمایه گذاری دانش بنیان رضوی، فن آوری اطالعات و ارتباطات رضوی، هفت مر

های مختلف ذیربط در حوزههای محصوالت فن آوری با مشارکت هلدینگمهم توسعه 

الق، نرم و صنایع خهای کشاورزی، غذائی، صنعت، انرزی، سالمت و بهداشت، فن آوری

 راهبردی، های فن آوری

. منطقه ویژه سرخس. مرکب از زیر مجموعه های: ستاره شرق میهن در حوزه بسته 8

، شرکت بیتاشیمی سرخ تولید کننده انواع چسب و بندی مواد غذائی و کنسروجات

رزین و پلی وینیل الکل، انرژی اطلس سرخ در عرصه پاالیش مواد نفتی و گازی، آساتوس 

میلیارد ریالی در بسته بندی و فراروی مواد غذائی و کنسروها،  40با سرمایه گذاری 

حمل های اتاقکسرخس خودرو شمس تولید کننده انواع ماشین آالت خدمات شهری و 

بار، شرکت بسته بندی چای صادراتی، کاشی و سرامیک تندیس ابریشم، نیروگاه برق 

مگاوات به صورت سیکل ترکیبی، شرکت سیلوی  500شمس سرخس با قدرت اسمی 

گندم، پترو سرخس ایرانیان برای تولید اسید سولفوریک و اسید فسفریک با ظرفیت 

ی سفید، شیرین ناب توس تولید کننده انواع ساالنه صدهزار تن، شرکت پنبه طال
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شیرینی و شکالت، شرکت صنایع شیمیائی لقمان ساریکا تولید کننده پودر گوگرد، 

گوشتی مقدم ثانی، کاریان شرق سرخس سازنده انواع قطعات پیش های شرکت فراورده

سازی ساخته بتونی و سنگهای مصنوعی، کارخانه آراد جم که در عرصه پاالیش و ذخیره 

 نفتی و گازی فعالیت دارد و باالخره پارس برلیان شرق.های انواع فراورده

دوده هلدینگ یکه تاز و بدون مرز و مح 8اولیگارشی مالی، صنعتی آستان قدس سوای 

ؤسسات غول باال با صدها زیر مجموعه بزرگ اقتصادی که نام برخی از آنها را آوردیم، م

ی، مالکیت خود دارد. سازمان عمران و توسعه رضوپیکر اقتصادی دیگری را در هم 

ع مجتمع کارخانجات هبلکس، مجتمع آهن آالت ضامن، هتل بین المللی رضوی، مجتم

ورد حجم بازار بزرگ با هفت هزار فروشگاه از این جمله هستند. در م 15تجاری اطلس، 

هائی شسرمایه و سهم مؤسسات اقتصادی تحت مالکیت آستان قدس از کل اضافه ارز

در  کند، مطابق معمول هیچ گزارش یا سند معتبریمی که طبقه کارگر ایران تولید

تن رد باشد. با همه اینها برای داشنمی قابل دسترسیتر دست نیست و به بیان دقیق

ه میزان کافی است فقط بها و اضافه ارزشها پائی ناقص از ارقام کهکشانی این سرمایه

یکی از های یکی از زیر مجموعه« غدیر»موسوم به  تیصنع –فروش تراست مالی 

ل پرعظمت نه گانه این غول اقتصادی نظر اندازیم. مجتمع غدیر در ساهای تراست

مجموعه برتر اقتصادی در جهنم  500خورشیدی چهارمین تراست پرفروش از  1394

ش داشته فرو میلیارد ریال 206تریلیون و  199ایران بوده است و بالغ بر داری سرمایه

 «    تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل» است. 

گفتیم که تمرکز بر می محور اصلی کندوکاو خود را از دست ندهیم. باالتر سخن از این

روی طول و عرض مالکیت سپاه پاسداران در کل سرمایه اجتماعی ایران صرفا بخشی 

ارتجاع هار بورژوازی بر سر  مختلفهای از جنگ و ستیزهای معموال جاری میان بخش

سهم مالکیت و قدرت و حاکمیت خویش در نظام بردگی مزدی است. سپاه به لحاظ 

و کثرت مؤسسات اقتصادی به هیچ وجه ها تملک حجم عظیم سرمایه، شمار تراست
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تنها نیست. آستان قدس رضوی نیز همین اندازه هلدینگ و تراست و شرکت در اختیار 

و سایپا و مپنا و قوامین و پتروشیمی خلیج فارس و ستاد اجرائی  دارد. ایران خودرو

های فرمان امام و بنیاد مستضعفان و بانک رفاه کارگران و بنگاههای دیگر نیز، سرمایه

کم شمارتری ندارند. جمعیت چشمگیری از سرمایه های چندان کمتر یا زیر مجموعه

باشند. میها بنگاهها و هلدینگداران خصوصی نیز شرکای تنگاتنگ همین نهادها و 

مالکیت سپاه یا آستان قدس و ستاد اجرای فرمان امام و بانک ملی و بانک پاسارگاد و 

مشتی نهاد که ای قوامین و پارسیان و ملت هم نه مالکیت مریخی موهوم و افسانه

مالکیت بورژوائی و سرمایه سرشت سرمایه داران سپاهی، رضوی، بسیجی، پلیس، دولتی 

و خصوصی است. نکته بنیادی و کلیدی در اینجا آنست که برای طبقه کارگر ایران و 

و مواردی ها برای هر کارگر دارای حداقل شعور و شناخت و آگاهی طبقاتی تنها مؤلفه

که حائز هیچ پشیزی ارزش نیستند، اسم و رسم مالک سرمایه، ابعاد بزرگی و کوچکی 

بودن سرمایه، حوزه پیش ریز و نوع تولیدات سرمایه،  سرمایه، صنعتی یا تجاری و مالی و

باشد. طبقه می و کل مسائل این گونهداری شکل برنامه ریزی و اجرای نظم سرمایه

کارگر با سرمایه سر و کار دارد. سرمایه مادام که هست باالخره مالکانی و حاکمانی دارد، 

جرای فرمان امام، بنیاد تواند سپاه پاسداران، آستان قدس، ستاد امی این مالک

، اسداهلل عسکراوالدی، محسن رفیق دوست، علینقی داریمستضعفان، دولت سرمایه

 خاموشی، بادامچیان یا هر مردارخوار درنده دیگر باشد. 

 بنیاد مستضعفان 

 تحت مالکیت و کنترل این کنسرن چه اندازه استهای و تراستها اینکه کل شرکت

از آنها را به شرح زیر ای سایت ویژه اینترنتی خود اسامی پاره دانیم اما بنیاد درنمی

 اعالم داشته است.

 نام مؤسسه  نام مؤسسه 
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فردوس  گسترش کشاورزی پیوند 1

 پارس

 صنایع تخصصی سیاحتی پارسیان  16

 صنایع مادر تخصصی زمزم 17 دامپروری شیر و گوشت پارس 2

 بنیاد علوی  18 سرمایه گذاری صنایع پوشان 3

 سازمان فناوری و ارتباطات سینا 19 صنایع چوبی و سلولزی پارس 4

 های بنیادمؤسسه فرهنگی موزه 20 گسترش صنایع معدنی کاوه پارس 5

 مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند 21 خدمات مهندسی و شهرسازی علوی 6

 مؤسسه حسابرسی و بازرسی بینات 22 گسترش بابا صنعت سینا 7

 مطالعات تاریخی معاصر ایران 23 سرمایه گذاری قند پانید پارس 8

 مؤسسه توسعه آموزشی و ... سینا 24 صنایع تخصصی انرژی گستر سینا 9

 مؤسسه سینمائی نور تابان 25 صنایع برق و انرژی صبا 10

مدیریت سرمایه گذاری ره نگار  11

 پارس

 کشت و صنعت شهید مطهری 26

 شرکت آزادراه تهران شمال 27 بابا سامان پارسصنایع تخصصی  12

 شرکت نفت تهران  28 شرکت عمران و مسکن ایران 13

شرکت تخصصی  سرمایه گذاری  14

 سینا

 بانک سینا 29

  30 مدیریت طرح آتیه سازان 15

هزار نفر گزارش شده است. ارزش  30حدود ها شمار کارگران مورد استثمار شرکت

 90تریلیون تومان، سال  60حدود  88محصول ساالنه تولید شده توسط آنان در سال 

تریلیون تومان گذشته است. سود  147از مرز  1391تریلیون و در سال  105بیش از 

ده است. تریلیون تومان بو 27 91تریلیون و در سال  18بالغ بر  90ساالنه بنیاد در سال 
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بنیاد مستمراً بر وسعت سرمایه گذاری خود افزوده است. سرمایه الحاقی تراست در سال  

 تریلیون تومان گزارش شده است. 27اخیر 

 سازمان اقتصادی انرژی پارس

کرانه  هزار هکتار، در سرتاسر 46به وسعت ای کل منابع گاز دنیا در ناحیه %9صاحب 

ی هشت ذخایر گازی کشور را در اختیار دارد. دارا کل %47شمالی خلیج فارس است که 

یمی، مجتمع بزرگ پتروش 15طرح پاالیشگاهی اکتشاف، استخراج و بهره برداری گاز، 

باالخره  شمار زیادی مجتمع تولید محصوالت نفتی، صنایع مختلف مرتبط با نفت و گاز و

ال ش تا پایان سچندین مرکز مهم صنایع سنگین است. میزان سرمایه پیش ریز شده ا

 میلیارد دالر رسیده است. متوسط 47، فقط در منطقه پارس جنوبی به رقم 1389

 د دالر بالغمیلیار 13به رقم ها ساالنه پیش ریز سرمایه در سراسر منطقه بر پایه گزارش

دالر  میلیارد 50تا ها سال آتی میزان این سرمایه گذاری 5گردد. بناست که در می

ر اضافه میلیون دال 10کارگران شاغل هر فاز منطقه در هر روز بیش از افزایش یابد. 

 کنند و به سرمایه داران خصوصی و دولتی مالک مجتمع تحویلمی ارزش تولید

می یا دهند. در پارس جنوبی سوای فازهای پاالیشگاهی و مراکز غول پیکر پتروشیمی

زند می ری است. شواهد بانگفاز فرآوری در حال بهره بردا 16مؤسسات صنعتی دیگر، 

یش از که کارگران مورد استثمار سازمان انرژی پارس فقط در حوزه عسلویه هر سال ب

 کنند.می میلیارد دالر اضافه ارزش تولید 52

فاز پاالیشگاهی پتروشیمی در حال بهره برداری است.  12در کل منطقه انرژی پارس 

ای در دریا دارد. میزان گاز پاالیش شده حلقه چاه فعال 10هر فاز یک سکو و هر سکو 

 110یابد، سر به می که هر سال از طریق این فازها و سکوها به شبکه سراسری راه

تن  200هزار بشکه میعانات گازی و  40زند. در هر فاز، روزانه می میلیارد متر مکعب

ر معتنابهی عالوه بر این تولیدات مقادی 5و  4شود. در فازهای می گوگرد هم تولید

گیرد. میزان تولید می گازهای اتان، بوتان و پروپان استخراج و مورد بهره برداری قرار
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 73000میلیون بشکه و وزن گوگرد تولید شده تا  15ساالنه میعانات گازی منطقه به 

 تن در سال برآورد گردیده است. 

کند به می تولید که توده کارگرشاغل در انرژی پارسهائی ارقام نجومی اضافه ارزش

نیز ها شود، پتروشیمینمی حوزه خاص اکتشاف، استخراج و بهره برداری گاز محدود

هستند. پتروشیمی در چند دهه اخیر ها اضافه ارزشترین پهندشت تولید عظیم

 بیشترین سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است، سهم عظیمی را در محصول

به چرخه ارزش ها را در پمپاژ اضافه ارزشای یین کنندهاجتماعی ساالنه و جایگاه تع

 کنیم. افزائی کل سرمایه اجتماعی ایران احراز کرده است. به چند مورد مشخص اشاره

میلیون تن گزارش شده است که  239/3حدود  1393تولید آن در سال  -آمونیاک 

های تولید ترین مجتمعدرصد تولید جهان است. پتروشیمی پردیس و رازی مهم 2

 آمونیاک ایران هستند. 

کند. می درصد کل تولیدات دنیا را تعیین 3میلیون تن تولید،   6.5 -( urea اوره ) 

گردد. می شود و مابقی به هند صادرمی ر داخل مصرفمیلیون تن( د 2عمدتا ) حدود 

(، شیراز %49پتروشیمی پردیس )های تولید کنندگان اصلی اوره در ایران پاالیشگاه

 ( هستند.%8( و خراسان )%9(، رازی )%10(، کرمانشاه )24%)

رقم کل تولید در دست نیست اما پتروشیمی بوعلی سینا  -(  Xylene-pپارازایلین )  

هزار تن تولید ساالنه دارند. قیمت هر  750هزار تن و پتروشیمی برزویه هر سال  400

 دالر است. 800دالر و در آسیا  740تن در اروپا 

 تن متانول خالص تحویل 417پاالیشگاه زاگرس هر ساعت  -( (Methanolمتانول 

است. میلیون تن  5.5درصد یا  7دهد. سهم ایران از کل تولید جهانی بالغ بر می

 در سازمان انرژی پارسکند. می میلیون تن از این مقدار را تولید 3.3پتروشیمی زاگرس 

 500در لیست ها واحد عظیم پتروشیمی مشغول به کار هستند. همه این 25مجموعا 

تراست نخست  100مؤسسه برتر اقتصادی کشور قرار دارند. برخی از آنها حتی در زمره 
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توان از مجتمع مهم پردیس می غول بزرگ پتروشیمی 25این صنعتی هستند. در میان 

میلیارد تومان، کنسرن برزویه با محصول ساالنه چهارمیلیون و  5126با ارزش بازار 

تریلیون تومان،  4چهارصد و هفتاد سه هزار تن، مجتمع پارس با سرمایه اولیه باالتر از 

د شیمیائی در سال و سپس آریا سول با تولید یک میلیون و هفتصد هزار تن موا

سازمان انرژی پارس ر، مروارید، پارس و جم نام برد. مبین، زاگرس، مههای مجتمع

کنیم که حجم می اسکله عظیم بارگیری است. مشاهده 25دارای یک مجتمع بندری با 

تولید شده و بر هم تلنبار گردیده توسط طبقه کارگر ایران چنان عظیم و های سرمایه

تحت مالکیت سپاه، استان قدس و بنیادهای مشابه با های ست که کل سرمایهکوه اسا ا

دهند. به جدول زیر که فقط می همه عظمتشان تنها بخش اندکی از آن را تشکیل

شرکت برتر  500 فقطغول مهم مالی و صنعتی از میان  60نمایش فروش ساالنه 

 ایران است نگاه کنیم.    داری اقتصادی سرمایه

سال  -ایرانداری شرکت برتر سرمایه 500تراست و بنگاه از  60ساالنه فروش 

 ریال میلیارد –1394

میزان  نام مؤسسه ردیف

 فروش

میزان  نام مؤسسه ردیف

 فروش

صنایع پتروشیمی  2 657 364 بانک ملی ایران  1

 خلیج فارس

250 576 

 206 199 سرمایه گذاری غدیر  4 995 241 بانک ملت 3

 198 195 بانک پارسیان 6 099 196 خودروایران  5

گروه نفت و گاز  8 623 184 نک تجارتبا 7

 پارسیان

182 331 

صندوق بازنشستگی  9

 کارکنان نفت

پاالیش نفت  10 092 164

 بندرعباس

145 964 
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سرمایه گذاری پارس  11

 آریان

 854 137 بانک پاسارگاد 12 145 139

شرکت مخابرات  14 679 127 بانک مهر اقتصاد 13

 ایران

125 565 

 308 116 بانک رفاه کارگران 16 862 121 بانک قوامین 15

 297 111 بانک آینده 18 702 111 شرکت سایپا 17

 270 93 گروه توسعه ملی 20 196 97 فوالد مبارکه اصفهان 19

 550 88 بانک کشاورزی 22 884 90 ارتباطات سیار ایران 21

 284 78 بانک سامان 24 144 79 بانک انصار 23

 922 68 بانک اقتصاد نوین 26 072 70 بانک شهر  25

نفت و گاز و  27

 پتروشیمی تأمین 

 333 66 گروه مپنا 28 817 68

ارتباطات و فناوری  29

 سینا

شرکت پتروشیمی  30 224 62

 برزویه

60 342 

سرمایه گذاری  32 509 52 پتروشیمی بندر امام  31

 نوینداروئی تأمین 

50 594 

 631 48 پتروشیمی مارون 34 698 49 پتروشیمی جم 33

شرکت سرمایه  36 638 43 پتروشیمی پارس   35

 گذاری ایران 

42 143 

 726 40 بانک سینا 38 887 41 بانک دی 37

کشتیرانی جمهوری  39

 اسالمی

 542 36 صنایع مس ایران 40 950 37

مهندسی سازه  42 232 36 پتروشیمی مبین 41

 گستر سایپا 

33 679 

 534 32 سازمان اتکا 44 202 33 گروه مالی ملت 43
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شرکت اعتباری  46 187 52 بازرگانی پتروشیمی 45

 مرکزی کوثر

32 160 

مهندسی و  48 617 31 پلی مر آریاسول  47

ساختمان صنایع 

 نفت

30 202 

 336 28 شرکت داروپخش  50 119 29 توسعه صنایع بهشهر 49

 709 26 شرکت بیمه آسیا 52 129 28 پاالیش نفت الوان 51

 944 25 پتروشیمی زاگرس 54 173 26 بانک صنعت و معدن 53

شرکت پتروشیمی  56 991 23 بانک گردشگری 55

 شازند

23 983 

گسترش صنایع  57

 غذائی سینا 

آسان پرداخت  58 701 22

 پرشین

22 482 

شرکت معدنی و  59

 صنعتی گل گهر 

 319 22 بانک کارآفرین 60 399 22

 منبع: مدیریت سازمان صنعتی 

 

شرکت  500شرکت غول پیکر اقتصادی از  60مؤسسات باال همان گونه که گفته شد 

 500برتر مالی، صنعتی، معدنی، مخابراتی، کشاورزی و تجاری هستند. از میان این 

یا « هولدینگ ها»واحد در زمره  200ایران، نزدیک به داری راز نخست سرمایهطبنگاه 

قرار دارند که هر کدام به نوبه خود، چندین تراست یا شبکه وسیعی از هایی تراست

مختلف صنعت، تجارت، های بزرگ و متوسط اقتصادی در عرصههای مؤسسات و شرکت

واحد  41نند. حدود کمی و حمل و نقل را مالک هستند و کنترل« خدمات»بانکداری، 

دهند. از این می خصوصی و دولتی تشکیلهای از این غولهای مهم اقتصادی را بانک

تعداد، فقط هشت بانک مرکب از پاسارگاد، ملی، مسکن، تجارت، پارسیان، ملت، شهر و 
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تراست مالی و صنعتی یا مؤسسات بزرگ اقتصادی را در سیطره تملک  160دی بالغ بر 

مؤسسه به نوبه خود صاحب دهها زیرمجموعه عریض  160کدام از این خود دارند. هر 

غولهای اقتصادی تحت مالکیت  وها باشند. فقط شمار هلدینگمی و طول مالی و صنعتی

گردد. هر کدام این بنگاهها باز می واحد بالغ 26و بانک ملی به  31بانک پاسارگاد به 

نمایند. می ی را مالکیت و کنترلهم به سهم خود واحدهای اقتصادی بسیار متعدد

کارگر های بانک از طریق استثمار توده 8که این هایی میزان فروش محصوالت و فراورده

 1394مستقیم سرمایه گذاری خود در اختیار گرفته اند، فقط در سال مالی های حوزه

فروش  میلیون تومان فراتر رفته است. رقم 300میلیارد و  379تریلیون و  157از مرز 

هلدینگ،  500شرکت اول صدر لیست این  100کاال و محصوالت کار کارگران در 

میلیارد و  153تریلیون و  450تراست و بنگاه اقتصادی برتر، در طول همین سال باال 

 میلیون تومان گزارش شده است. 500

دهند. شمار می مجموعه اقتصادی باال را تشکیل 500خودروسازیها بخش اندکی از 

متجاوز است. ایران  30ایران از داری نگاههای تولید اتوموبیل در پهندشت سرمایهب

خودرو و سایپا هر کدام تعداد زیادی زیر مجموعه برای تولید انواع قطعات یدکی و  

کاالهای نیم ساخته و ماشین آالت و ابزار کار مورد نیاز این حوزه صنعت دارند. سهم 

درصد  هم کمتر  2نامد، از می «تولید ناخالص داخلی» این صنایع در آنچه  بورژوازی

این بخش و البته مهمترین های گردد، اما  میزان فروش فقط یکی از کمپانیمی گزارش

میالدی( با فروش غول بزرگ  2015) 1394در سال مالی « ایران خودرو» آن یعنی 

بسیارقابل تأکید است از بوده است. رهمت« اتوواز»صنعت خودروسازی روسیه موسوم به 

که ایران خودرو یا در واقع کل صنایع اتوموبیل سازی ایران در این سال یک افت فاحش 

درصدی  40تر و کوبندهتر و یک افت کامال فاحش 1393درصدی را در قیاس با سال  13

با تمامی  94نهاده است. در همان سال مالی می پشت سر 1390را در مقایسه با سال 

ش دامنگیر حجم تولیدات این بخش صنعت، حاشیه سود ناخالص خودرو سازی افت فاح
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تولید اتوموبیل های سایپا از حاشیه سود ناخالص جنرال موتورز یکی از بزرگترین کمپانی

بوده است. تراست ایران خودرو نیز بیش از دو برابر کمپانی رنوی فرانسه تر جهان افزون

 سود برده است. 

ناخالص  تولید»ینکه صنعت خودروسازی ایران به رغم وزن نازل خود درنکته مهم دیگر ا

ودرو بیش به دلیل کثرت کارگران مورد استثمار و رونق بازار انباشت و فروش خ« داخلی

و  1389های کند. در سالمی بخش صنعت را تولیدهای درصد کل اضافه ارزش 13از 

یلیون رگر در این حوزه تا سقف یک مکاهای آمار خودروهای حاصل استثمار توده 1390

ید حجم تولایران به لحاظ داری و هفتصد هزار دستگاه در سال باال رفت و سرمایه

زیر  با با اینکهها کشور نخست جهان قرار گرفت. خودروسازی 15اتوموبیل، در زمره 

ودرو د خغول مهم تولی 20بین المللی هستند  باالخره یکی از های فشار بدترین تحریم

داری مایهعظیم و پرسود سرهای کنند. با همه اینها در صدر حوزهمی در دنیا را تعیین

رصد، صنایع د 5فارمداری صنعتی با داشتن های ایران قرار ندارند. بر اساس آمارها: بخش

ش شیمیائی و پتروشیمی و پالستیک و الستیک و نفت چهار و هفت دهم درصد، آموز

بهداشت و مددکاری سه و سی و پنج صدم درصد، سیستم سه و هشت دهم درصد، 

زات بانکی دو و نیم درصد، دامداری و مرغداری و پرورش طیور دو و نیم درصد، فل

اساسی یک و شصت و پنج صدم درصد، مخابرات یک و چهار دهم در صد، معادن 

های ، همگی در رده«تولید ناخالص داخلی»غیرنفتی یک و دو دهم درصد سهم در 

شت و قرار دارند. در این میان نقش حوزه آموزش و و بهداها باالتر از خودروسازی

داری ایهو دولت سرمدار به طبقه سرمایهها مددکاری در تحویل ارقام نجومی اضافه ارزش

تی و بسیار قابل توجه است. بخشی که باید ظاهرا پاسخگوی نیازهای آموزشی و سالم

ر بر اساس گزارشات منابع رسمی رژیم پهنه استثما کارگر باشد،های درمان توده

رگر به برای بازگردانی سرشار کار پرداخت شده توده کاای وحشیانه کارگران یا عرصه

 حساب سود سرمایه داران است.  
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ایران، فریب پردازی تاریخی بورژوازی و معضل بنیادی طبقه داری سرمایه

 کارگر

باژگونه پرداز، تحریف ساز و ای نمایه خود رابطهرابطه خرید و فروش نیروی کار در ب

مربوط به زندگی های انسان ستیزانه است. شالوده هستی سرمایه بر جعل واقعیت

اجتماعی انسان، انکار استثمار کارگر توسط سرمایه دار، انکار وجود طبقات، سرشت 

قی حاکم، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، مدنی و اخالهای طبقاتی فرا جوشیده

انکار بنمایه کاپیتالیستی قانون، حق رأی، انتخابات، دولت، نهادهای مدنی و قضائی 

مسلط، انکار جدائی انسان از کار و حاصل کار و پویه تعیین سرنوشت زندگی خود، انکار 

گیرد و کل وجود می همه اینها استوار است. بورژوازی نیز هستی خود را از سرمایه

اسی، ایدئولوژیک، اخالقی، فرهنگی و اجتماعی اش توسط سرمایه طبقاتی، فکری، سی

است که شکل و شمایل آدمیزاد احراز نموده است. ای شود. سرمایهمی دیکته و القاء

یگانه ضامن بقا و پشتوانه موجودیتش قدرت سرمایه و وارونه پردازی ها، تحریفات، دروغ 

خرید و فروش نیروی کار، تولید و بازتولید و جعلیاتی است که رابطه ها ها، انکار واقعیت

انسانی، های تواند، واقعیتنمی است،دار مادام که سرمایهدار کند. سرمایهمی و پاسداری

اجتماعی و تاریخی را مجعول نبیند و تحریف شده القاء نکند. بورژوازی مستقل از چپ، 

رات، اروپائی، آسیائی، فاشیست یا دموک ،راست، دینی، سکوالر، محافظه کار، لیبرال

امریکائی یا افریقائی بودنش چنین است. در این میان و به عنوان جزئی از این کل واحد، 

اما متشتت که تشتتش نیز مولود تشتت ذاتی سرمایه است، بخشی هر چند اندک، از 

جمله و به طور اخص یک بخش بورژوازی ایران، تاریخا خود را مجبور به نوعی جعل و 

ذاتی طبقاتی خود دیده است. های و تحریف پردازیها زید بر همه باژگونه نمائیمسخ، م

دار بودن جامعه و سرمایهداری چند و چون واقعی سرمایهها اینکه همواره، در همه دوره

از ابهام آفرینی و اسرار پردازی گور ای بودن خودش را رمزآمیز کند و در کالف پیچیده

از راستهایش کمتر « چپهایش»نی بورژوازی که بدبختانه کفه و گم سازد. این طیف طوال
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در داری نبوده است از اواخر قرن نوزدهم و از همان سپیده دم سیاه پیدایش سرمایه

ایران دو پای خود را در یک لنگ کفش جفت کرد که آنچه اینجا در حال انکشاف است 

است!! « ملی»واقعیداری نیست!!! اصرار ورزید که سرمایهداری هر چه هست سرمایه

حاصل رشد و توسعه مانوفاکتورهای صنعتی آبا و اجدادی است!!! تکنیک، دانش، صنعت، 

بر چهره « مام میهن»اختراع، اکتشاف، ابزار تولید و همه چیزش مهر مقدس و زیبای 

 دارد!!! 

ایران!! داری نبودن پویه انکشاف سرمایهداری این بخش بورژوازی در اثبات سرمایه

عظیم!! دانش اقصاد سیاسی شرکای بین المللی چپ های کمپین راه انداخت. گنجینه

نما و راست نمای طبقاتی خود را سالح پیشبرد این کمپین ساخت. از عصر امپریالیسم 

گفت، درباره فئودالیسم دوستی سرمایه انحصاری و ضدیت لجوجانه اش با پروسه تکوین 

کرد!!!  در این کمپین هر روز ستاد نوینی «!!! چپ»آتشین ی هانطقداری آزاد سرمایه

بر پا نمود، فلسفه جدیدی ابداع کرد، اردوگاه ایدئولوژیک پرآوازه تری معماری نمود، 

پرداخت!!!، « وابستهداری سرمایه»پیش کشید!!! به تدریس « بورژوازی کمپرادور» بحث 

های م اینها را سوژه تدوین استراتژیرا جنجال نمود. هر کدا« پیرامونیداری سرمایه»

پرزرق و برق ساخت. از درون راهبردها تا توانست راهکار ائتالف، تشکیل جبهه ضد 

امپریالیستی، صف بندی خلق و ضد خلق و نوع اینها بیرون آورد. کران تا کران کشور 

بست رسید. را میدان تبلیغ، ترویج، قیام، انقالب و اصالحات ساخت. کل اینها اما به بن 

خود های چپ نمایان این بخش بورژوازی شاهد شکست، انحطاط و پوچی نظریه پردازی

شدند. جماعت کثیری ریل و جبهه و ایدئولوژی و مکتب و استراتژی عوض کردند، به 

ماالمال از همان ای اقارب راست طیف طبقاتی پیوستند و در معیت آنان بازار تازه

وابسته، ساز داری . این بار به جای دمیدن در شیپور سرمایهکاالهای پیشین بر پا کردند

 اقتصاد» با را فئودال نیمه –کوک نمودند. تئوری نظام نیمه مستعمره « اقتصاد نفتی»

 واقعیداری سرمایه هست اینجا آنچه که گفتند ،!!ساختند جایگزین «رانتی پایه تک
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 ایمان «آزاد بازار» به!! است مکتبی و مدار دولت!! است پایه یک و رانتی نفتی، نیست،

خود به کند های تئوری تکمیل برای آنها!!! نیست جدی ساالری رقابت در!! ندارد آهنین

و کاو بیشتر پرداختند. به سراغ مالکان و حاکمان سرمایه رفتند، بر روی لباس و عمامه 

چه تا حال گفتیم و ایدئولوژی و آداب و عبادت آنها انگشت نهادند. فریاد زدند که هر 

ازاده، بسیجی، نورچشمی، دالل قدرست بوده است!!. بیشتر مالکان سرمایه نظامی، آ

صفت، تاجر مسلک یا روحانی هستند، سرمایه داران صنعتی سره، علم پرور، دانشدوست، 

حدیث ها نیستند و کتاب« اقتصاد رقابتی غربی»پژوهشگر، رقابت جو و شیفته غرب و 

 آنها بسیار آزار دهنده خواهد بود.   دیگر که ورق زدن

لسوف، یک بخش بورژوازی ایران علی العموم، دانشگاهی، فعال سیاسی، اقتصاددان، فی

ه هم بافته دور چپ نما و بعدها منتهی الیه راست، تاریخا این ترهات را بهای در گذشته

را و شوند. چاند و خورد توده کارگر داده اند، بدون آنکه دچار هیچ احساس خستگی 

داری بنیاد حرف آنها چیست؟ پاسخ ساده و روشن است. از منظر این جماعت، سرمایه

ر!!، انتخاب اساسا سکوالر!! مدرن!! دموکراسی پناه!! تمدن زا!! صنعت آفرین، رقابت ساال

 قید و شرط رقابت!!،بی پرور!! رفاه محور!! مبتنی بر مالکیت خصوصی، آزادی

تراض!!! و این دار آزادی احزاب!!، عقیده و دین و آیین و اجتماع و اعانحصارستیز!!، دوست

ی نظام نوع معیارها است!! در زیج نگاه فکری و ایدئولوژیک این طیف متشتت بورژواز

ن که آیینه تمام نمای همه ایای هر جامعهداری چنین است و سرمایهداری سرمایه

ن و نیست و کل آنچه که سرمایه دارای دارنباشد، اصال سرمایهها و مؤلفهها شاخص

محور،  دهند نباید به حساب نظام منزه، مقدس، صنعتمی حاکمان و دولتمردانش انجام

 گذاشته شود!!! داری رفاه پرور و دموکراسی ساالر سرمایه

اقتصاد سیاسی، فلسفه، ایدئولوژی و سیاست فریب محور و انسان ستیز دانش 

 کند، پا را فراترنمی ازی به بافتن الطائالت باال بسندهاین بخش بورژوهای آموخته

«!!! خیلی خوب استداری سرمایه»گذارد و با تکرار همان باور ضد انسانی خود که می
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 ایران است!!داری و ایرادات نامتجانس عارضی سرمایه« ضیرَویژگیهای عَ» و مشکل در 

« تک پایگی»و « نفتی بودن»، «!خواریرانت »، «!دولتمداری» افزاید: اگر معضل می

در اینجا رفع شود کل جامعه حاضر از بلندای دماوند تا ژرفنای خلیج برای داری سرمایه

نیازی خواهد شد!!!  این عمله فریب، سرکوب فکری بی همگان!! ماالمال از رفاه، آبادانی و

ال را با بیشترین یک قرن تمام است که سموم مرگ زای باداری و تحمیق نظام سرمایه

زیادی هم های کنند و چه جای انکار که موفقیتمی شرارت در شعور توده کارگر تزریق

کسب کرده اند. هیچ کم نیستند کارگرانی که هر کجا سخن از شدت بربرمنشانه 

 داروئی،بی درمانی،بی استثمار، فقر و فالکت، گورخوابی و ویرانه نشینی، آوارگی،

چندین ماهه و چند ساله پرداخت دستمزدهای محقر یا صدها نکبت  آموزشی، تعویقبی

ایران به میان آید فوری باد داری و سیه روزی دهها میلیون کارگر اسیر جهنم سرمایه

گردند، بر کرسی می پوشند!! دانای شرق و غربمی اندازند، لباس افاضلمی به غبغب

اقتصاددانان، درس خوانده ها،  نشینند و در نهایت وقاحت، خزعبالت همینمی وعظ

کنند. شمشیر از می اکادمیکرها و نمایندگان فکری ارتجاع بورژوازی را نشخوار و تکرار

دانید، اطالع ندارید، نخوانده و نیاموخته نمی شما»آرند که می نیام و زبان از کام بیرون

تک پایگی، دولت نیست!!! در رانتی بودن، نفت محوری، داری اید که اشکال در سرمایه

برطرف ها ایران است!!! اگر این عیبداری ساالری، سپاه گردانی و دینی بودن سرمایه

شود کشتی حیات همه ما برای همیشه بر ساحل رفاه و آزادی و دموکراسی و امنیت و 

سکوالریسم و مدرنیسم و مدنیت و حقوق بشر لنگر خواهد انداخت!!! این نوع کارگران 

فسیل شده متحجر های یستند و کثرت آنها فقط به درس خواندهبدبختانه کم ن

کارگری، جماعت یاحسین میرحسین گو و حمل کنندگان سینه چاک های خانواده

جنازه رفسنجانی هم محدود نیست. وجودشان خیلی جاها به ویژه در میان الیه کمتر 

 گرسنه طبقه کارگر کامال مشهود است. 
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ایران یا چراغ داری متن مختصر با هدف کالبدشکافی سرمایهقبال گفته شد که تهیه این 

ت. چنین اندازی بر همه زوایای چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی کشور صورت نگرفته اس

برای ای نهو واکاوی است. قصد واقعی نوشته باز کردن روزها کاری نیازمند انبوه بررسی

ازان فاجعه آفرینی است که نظریه پردگمراهساز و های رؤیت دنیای باژگونه پردازی

یا « دولت مدارداری سرمایه»  ،«نظام تک پایه» ،«نفتیداری سرمایه»، «اقتصاد رانتی»

 کارگرهای هراه انداخته و بر زندگی و شعور و شناخت و مبارزه تود« اقتصاد سپاه محور»

داری که سرمایه نشان دهد بر سر آن بود تا بسیار به اختصارآوار کرده اند. این مقاله صرفا 

رزش تولید اضافه اهای حوزهترین و پرعظمتترین ایران یکی از سرشارترین، پرخروش

 بین المللی است. داری و سرمایه در سطح جهانی و در وسعت کل سرمایه

تر و رؤیائیتر و نرخ سودها از همه جای دیگر طالئیای در اینجا افسانهها نرخ اضافه ارزش

اقتصاددانان، دولتمردان، تئوری آفرینان و فلسفه بافانی که خالف این را در شعور است. 

و سودآور نبودن سرمایه ها کنند، آنان که از سود نازل سرمایهمی طبقه کارگر القاء

رانند، کسانی که نسل می در فاصله مرزهای این جهنم وحشت و دهشت سخنها گذاری

گورخوابی و شدت انفجارآمیز استثمار توده کارگر را به سطح بعد از نسل فقر و فالکت و 

دهند، آری این جماعت اگر فریبکارترین، شیادترین و می ارجاعها پائین سود سرمایه

دغلکارترین عمله و اکره سرمایه در حوزه شستشوی مغزی طبقه کارگر نباشند، قطعا 

ی نظام بردگی مزدی هستند. خدم و حشم فکرترین و توخالیترین در زمره شعورباخته

اگر دستمزد کارگران در اینجا نازل است، اگر سطح معیشت توده کارگر همیشه فاجعه 

بار بوده و امروز از هر زمان دیگر فاجعه آمیزتر است، اگر کارگران به حداقل دارو، درمان، 

ه و بهداشت، آموزش، آب سالم آشامیدنی و سایر مایحتاج اولیه زندگی دسترسی نداشت

شود، اگر همین می از روز پیش سالخیتر ندارند، اگر بهای نیروی کار هر روز وحشتناک

گردد، اگر هر نفس نمی دستمزد مستمرا سالخی شده، ماهها و گاهی سالها پرداخت

شود، اگر شرایط کار کارگران رعب انگیز و می کشیدن اعتراضی توده کارگر سرکوب
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آکنده ها یا و آب و هوا و کل اجزاء محیط زیست انسانکشتارگاهی است، اگر زمین و در

است، اگر سراسر این ها قتل عامترین و آماج وحشیانهها آلودگیترین از مرگ آفرین

است، قطعا و یقینا ها و فسادها و انسان ستیزیها و تباهیها جهنم ماالمال از این نکبت

و «!! دولتمداری»و «!! تک پایگی»و ! «!رانتی»و «!! نفتی»هیچ کدام آنها هیچ ربطی به 

 ایران ندارد. داری سرمایه«!! سپاه محوری»

ممالک  ایران و امریکا وداری آیا این به آن معنی است که هیچ تفاوتی میان سرمایه

باشد؟. تا جائی که به نمی اسکاندیناوی یا ژاپن، انگلیس، آلمان، کانادا و فرانسه موجود

ود نیست بار قطعا هیچ تمایزی موجها شود، قطعا و میلیونمی وطبودن مربداری سرمایه

، درجه مربوط به متوسط ترکیب ارگانیک کل سرمایه هاهای ویژگیای اما در پهنه پاره

ه بارآوری کار، قدرت رقابت سرمایه اجتماعی در عرصه جهانی، میزان سهم سرمای

های اوتاینها بدون هیچ تردید، تفبین المللی و نوع های اجتماعی از کل اضافه ارزش

رمایه سایران نیستند، میان داری که مطلقا خاص سرمایههایی بارز وجود دارد، تفاوت

میان دو بخش تر اجتماعی هر کشوری با کشور دیگر موجود است. بعالوه و از این مهم

ند. در جهانی تا حدود زیادی تعیین کننده و نیازمند توضیح هستداری متمایز سرمایه

غاز پیدایش و قابل تأکیدتر است. از آتر و مهمتر ایاین میان یک نکته از همه چیز پایه

بوده  کل آرمان، آرزو و خواب و خیالش آنای نظام بردگی مزدی، بورژوازی هر جامعه

قطب ترین و پیشرفتهترین کشورش صنعتی ترین، مدرنداری است که روزی سرمایه

اددان، آنچه به شعور هیچ سرمایه دار، هیچ دولتمرد، هیچ اقتصسرمایه جهانی باشد. 

مطلقا  وهیچ نماینده فکری بورژوازی خطور نکرده و قرار نیست خطور کند، محال بودن 

ا تبیشتر ممالک داری محال بودن توسعه همه بخشهای سرمایه جهانی یا حتی سرمایه

چیزی را محال مطلق و بخش جهان سرمایه است. آنچه چنین ترین سطح پیشرفته

است. این داری غیرممکن محتوم ساخته است هم فقط سرمایه و خود نظام سرمایه

 موضوع را باید با رجوع به چند نکته مهم زیر توضیح دهیم. 
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. سرمایه به عنوان شاخص هویت نمای یک شیوه تولید، به محض ظهور خود یک 1

های کلشرایط کارش پدید آورد. در شتغییر بنیادی در رابطه میان انسان و ابزار و 

دف مالکیت زمین کشاورزی پایه نظام اقتصادی و ه»که داری تولیدی ماقبل سرمایه

و مخزن  اقتصاد تولید ارزشهای مصرفی بود مالکیت زمین به عنوان کارگاه، ابزار کار

ارکس، )م« دادمی گرفت بلکه مقدمه الزم کار را تشکیلنمی مواد خام از راه کار صورت

بزار تولیدی مذکور اهای ( در شیوه490گروندریسه جلد اول ترجمه تدین و پرهام ص 

بود که به  توانست مسلط بر پویه کار آنها باشد. بالعکس انساننمی هاو محصول کار آدم

گرگون دطور مثال ادوات موجود یا زمین را زیر سلطه خود داشت. سرمایه این وضع را 

انسان فعال مایشاء  انسان با ابزار و شرایط کار را باژگون نمود. کار مردهکرد و بنیاد رابطه 

مین و زو قدرت قاهر شد. اگر در گذشته آدمها از طریق مالکیت همگانی و قبیله ای، 

ی بدن مورد شرایط کار را در اختیار داشتند و به گفته مارکس آنها را مثل اجزاء غیرآل

گردید، می هپس محصول کار یا کار مرده بود که همه کاردادند، از این می استفاده قرار

کرد. به بیان دیگر می گرفت و وسیله خودگستری و خود افزائیمی کار زنده را درخدمت

طه یافت که برخالف رابمی کار مرده یا محصول سنگ شده کار کارگر این قدرت را

 تثمار نماید. کار گیرد و اس پیشین بشر با طبیعت، کار زنده را به عنوان جزء آلی خود به

. سرمایه با این هویت، تناقض بنیادی سرکش و غیرقابل گریزی را در خود خلق و با 2

خود متولد کرد. تناقضی از همه لحاظ  غیرقابل حل که به نوبه خود شالوده خیل کثیر 

بر  :اولتناقضات بالنده، ویرانگر و بشرستیز دیگر است. رابطه میان کار مرده و زنده، 

ساقط ساختن کامل کارگر از هر نوع دخالت و اثرگذاری بر پویه تعیین سرنوشت کار، 

خودگستری بدون هیچ مرز و مهار کار  دوم: حاصل کار و زندگی خود استوار است،

کند. می مرده یعنی تولید سود و تبدیل آن به سرمایه کل هدف کار و تولید را تعیین

مایه فاقد هر نوع ظرفیت برای ارزش افزائی است و کار مرده یا بخش ثابت سر سوم:

الجرم فقط کار زنده یا بخش متغیر سرمایه است که با فرسودن، استهالک و تباهی 
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کند و به خودافزائی نامتناهی سرمایه می جدید یا اضافه ارزش  تولیدهای خود ارزش

د نسبت کار زنده شومی بالد و غول پیکرترمی هر چه سرمایه چهارم:گوید. می پاسخ

افزایش بدون انقطاع و انفجارآمیز  پنجم:گردد. میتر کاهد و کوچکمی به کار مرده

بخش ثابت سرمایه و کاهش نسبی مستمر سرمایه متغیر، جبراً و گریزناپذیر پویه ارزش 

گیرد. سیر رو به می افزائی و تولید سود را زیر شالق اختالل، تعطیل، فروپاشی و سقوط

 افت نرخ سودها و وقوع بحران ها، جزء اندرونی و الیتجزای موجودیت سرمایه است. 

با آتشفشان تناقضات قهری باال محکوم به رشد نامتوازن، متشتت، متضاد داری . سرمایه3

و عمیقا ناهمگون است. هدف تولید در اینجا صرفاً سود و حصول سودهای هر چه بیشتر 

 را پیشای مین اساس انباشت فقط راه عرصه، دیار، کشور، قاره و نقطهاست. بر ه

گیرد که سودآورتر باشد، آنچه در این گزینش هیچ و میلیونها بار هیچ محلی از می

کند، نیاز آدمها به کار و تولید و زندگی است. این شیوه تولید در همین نمی اعراب احراز

ودن یا نبودن رشد، در قاموس خود باز نکرده راستا، هیچ جائی برای مالک متوازن ب

تواند بکند. اما کل ماجرا این نیست. مسأله بنیادی دیگری هم وجود دارد. نمی است و

وقتی هدف تولید صرفا سود است، سیر صعودی فزاینده و حتی افراطی ترکیب ارگانیک 

ایه جهانی و مختلف سرمهای تمایزات، در ترکیب ارگانیک بخشترین و باالخره فاحش

سرمایه اجتماعی هر جامعه جداگانه  نیز جزء ذاتی و غیرقابل تفکیک هستی سرمایه 

خواهد بود. روندی سرشتی و گریزناپدیر که پویه افت سود، قهری بودن آن و وقوع 

زاید. هر چه این افزایش )سیر صعودی ترکیب ارگانیک( اعم از عادی یا می بحران را

کل سرمایه صورت گیرد خطر تر عظیمهای و در بخشتر هافراطی، در سطحی گسترد

و مستدام شدن تر و مزمنتر تشدید و تسریع روند افت نرخ سود، وقوع بحران و کوبنده

گردد. سرمایه زیر فشار این می و غیرقابل مهارترتر آن محتوم تر، بالفعل تر، سرکش

ندارد سوای آنکه در کنار باالترین ای تناقض عمیق طغیان آلود مجبور است و هیچ چاره

را نیز در چرخه سراسری بازتولید بین ها ترکیبترین سطح ترکیب ارگانیک ها، نازل
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المللی و حتی در فاصله مرزهای اقتصادی هر کشور مجزا دارا باشد. این چیزی نیست 

تصمیم یا هیچ نهاد قدرت سرمایه برای آن داری که هیچ سرمایه دار، هیچ دولت سرمایه

گیرد، برایش برنامه ریزی کند و فراز و فرود پویه اجرایش را طی بنماید!! جزء جبری 

هست داری وجود سرمایه و حکم قهری هستی آن است. تاریخا چنین بوده و تا سرمایه

و ها جبرا چنین خواهد بود. سرمایه بین المللی امکان ندارد که در تمامی بخش

ل الکتریک، ایرباس، دایملر، هوندا، بایر، داوکمیکال، فت، جنراامایکروس اندامهایش

ام، پاناسونیک، بنز، فیلیپس، زیمنس، سامسونگ، و بی یآ جنرال موتورز، اپل، تویوتا،

از اینها باشد. هستی سرمایه با چنان تر یا حتی چند سطح نازلها مشابه این سرمایه

 شدن و یا به چنین وضعیتی از انکشاف دست یافتن در تعارض هویتی قرار دارد. 

شرکت اقتصادی  2000در گزارش ساالنه خود لیستی از « فوربز»چندی پیش مجله 

ش کشور جهان منتشر نمود. این دو هزار کمپانی بر اساس گزار 60مهم مستقر در 

ه آنها مرز تریلیون دالر فروش داشته اند. سود ساالن 40ول یک سال بالغ بر مذکور در ط

حی و های تریلیون و دویست میلیارد دالر را پشت سر نهاده است و ارزش سرمایه 3

ت مهم صنعتی، شرکهای تریلیون دالر است. در میان این غول 57حاضرشان بیش از 

سامسونگ   میلیارد، 150رد، جنرال موتورز میلیا 222میلیارد، فولکس واگن  325تویوتا 

یلیارد، م 127میلیارد، اچ پی  136میلیارد، فورد  148میلیارد، جنرال الکتریک  149

 سود خالص نصیب خود 2013میلیارد دالر فقط در سال  120و نیسان  123هیتاچی 

لجثه ابانک عظیم  5ساخته اند. از این چند تراست کوه پیکر صنعتی که بگذریم فقط 

زی بانک صنعتی و بازرگانی چین، بانک سازندگی چین، بانک کشاور»چینی مرکب از 

 14، به عنوان مؤسسات مالی رده نخست جهان بیش از «سی و بانک چینبی چین، اچ

ندی بعد از ببانک امریکایی، ژاپنی و اروپائی در رده  5میلیارد دالر و  673تریلیون و 

 ر دارند. میلیارد دالر سرمایه در اختیا 236تریلیون و  11مالی چینی بیش از های غول
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نرال جتوانند تویوتا و می سؤال اساسی این است که آیا کل صنایع خودروسازی جهان

توان داد که پیش می موتورز و فولکس واگن و بنز باشند. پاسخ این سؤال را فقط زمانی

های ولم سود و سرمایه این غاز آن جواب یک پرسش دیگر را مشخص سازیم. اینکه اقال

االنه میلیارد دالر سود س 325کهکشانی صنعتی و مالی از کجا جوشیده است؟ آیا کل 

ل در هزار کارگر شاغ 300تویوتا را چند ده هزار کارگر ژاپنی این کنسرن یا حتی 

م ! آیا اقالدارای نام و امتیاز آن در ممالک مختلف جهان تولید نموده اند؟!های کمپانی

ریک، فولکس واگن، سامسونگ، جنرال موتورز، اپل، جنرال الکتهای سود نجومی تراست

تر پائینهای فت، هیتاچی و صدها یا هزارها غول صنعتی همتراز یا در رتبهامایکروس

و  صرفا حاصل استثمار چند ده یا چند صد هزار کارگر حوزه مستقیم انباشتها آن

های آیا سرمایهتر ای! از اینها حیرت انگیزتر و افسانهارزش افزائی این بنگاهها است؟

داری بانک چینی صدرنشین کل بانکهای دنیای سرمایه 5تریلیون دالری  15کهکشانی 

محدوده  را فقط کارگران چینی شاغل در این اولیگارشیهای اختاپوسی مالی بدون مرز و

را فقط  بانک عظیم رده بعدی 5تریلیون دالر سرمایه موجود  11خلق کرده اند؟!! آیا 

اسخ کل کارگر امریکائی و اروپائی تولید نموده اند. توضیح واضحات است که پای عده

ادن داین سؤاالت و هر پرسش مشابه آنها منفی است. درست به همان سیاق که ارجاع 

و « شرکت ملی نفت»میلیارد دالر 150و گاه  90و  70نفتی هر سال های اضافه ارزش

 یراناایران به استثمار فقط چند هزار کارگر شاغل در حوزه نفت داری سرمایهدولت 

ار واقعی معنی و ابتذال آمیز است. برای اینکه جواب درست این نوع سؤالها یا اسربی

 نیست سوای اینکه به مارکس رجوع کنیم. ای ماجرا روشن گردد، چاره

لید هنگام فروش کاالها ارزش سرمایه با وجود اینکه سرمایه داران قلمروهای مختلف تو»

اضافه ارزش یا سود تولید شده در ها کنند، ولی آنمی به کار رفته در تولید را بازیافت

کنند، بلکه به نسبت نمی هنگام تولید این کاالها در قلمرو خاص تولیدی خود را بازیافت

سود از اضافه ارزش  سرمایه شان از کل سرمایه اجتماعی، فقط آن مقدار اضافه ارزش یا
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در همه قلمروهای تولیدی ها آورند که به وسیله کل سرمایهمی یا سود کل را به دست

در یک زمان معین تولید گشته است و به طور یکسان نصیب هر واحدی از این سرمایه 

 مارکس. کاپیتال، جلد سوم(« ) شود.می کل

ا بیقین دریافت و  به تواننمی ردیاب ماوراء مدرن علمی و عقلی سییییسیییتمبا هیچ 

سیرمایه های قاطعیت گفت که این یا بخش از کل اضیافه ارزش ها، سیودها و سیرمایه

وض یک عداران کشیییورها را کدام فرد یا کدامین بخش از کارگران تولید کرده اند. در 

ضییافه توان ابراز داشییت. این که کل امی چیز را بسیییار مطمئن، محرز، علمی و قاطع

یا را طبقه کارگر بین المللی و کل تودههای ارزش ید نموهای دن ند. این طبقه تول ده ا

 ز پسسیییرمایه داران به گفته مارکس ارزش سیییرمایه به کار رفته خود در تولید را با

ز کل اکنند صرفا سهمی است که می گیرند اما آنچه به صورت اضافه ارزش دریافتمی

ضافه ارزش ستثمار طبقه کارگهای ا صل ا صیب خودحا صادمی ر جهانی ن  سازند. اقت

سی کوردل و منگ بورژوازی که کارش انداختن پرده شمه های سیا سرچ پوالدین بر 

 اسییت با راه اندازی آتشییفشییان تحریف ها، از نقشها واقعی سییودها و اضییافه ارزش

شرفته سخنتر در تولید نجومیتر تکنولوژی پی کند که می راند. گرد و خاکمی سود 

یش خصیییص علمی آفریده بورژوازی!!! و اهدایی سیییرمایه به کارگر!!! باعث روگویا ت

صاددانان بورژوازی در تمامی بر طبل این تومیتر سودهای عظیم  هم بافیهاگردد!!!. اقت

سوای کار مرده متراکم شده کارگرهیچ چیز دیگر می سرمایه ثابت  یست و نکوبند، اما 

معین  ط کار مورد نیاز برای تولید یک کاالیکند. متوسییینمی هیچ ارزش نوینی ایجاد

بزار اکار الزم برای ایجاد آن محصول در سطح معین تکامل  زمانهم در واقع متوسط 

 تولید و درجه بارآوری کار است.

اسییت، با داری و بنیاد هسییتی تولید سییرمایه« قانون ارزش»اگر نکات باال را که بنمایه 

کارناپذیر اقتصیییادی و علمی را، خیلی راحت و برمال دقت واکاویم، آنگاه این حقیقت ان

ضافه ارزشها خواهیم دید که کل ارزش شته و جاری در دنیا، های و الجرم تمامی ا انبا
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کارگر جهان، مستقل از ساده یا مرکب بودن، های زمان کار مصرف شده کل آحاد توده

آسییییائی، امریکائی، افریقائی، بارآوری کامال نازل یا خیلی باالی این کار و مسیییتقل از 

ته  به این بخش از گف کار اسیییت.  جام دهنده آن  پائی بودن ان یا ارو کای التینی  امری

 مارکس نظر اندازیم.

است که به طور متوسط هر شخص معمولی بدون تکامل ای کار صرف نیروی ساده» 

ز د نیخاصی در ارگانیسم طبیعی خود دارا است. راست است که کار ساده متوسط خو

ین کند، ولی همواره در یک اجتماع معمی تمدن تغییرهای بر حسب کشورها و دوره

بگوئیم مضروب تر مشخص است. کار مرکب فقط مانند قوه کار ساده یا اگر بخواهیم دقیق

ست. آن است. به نحوی که مقدار کمتری از کار مرکب مقدار بیشتری از کار ساده ا

تواند محصول می شود. کاالئیمی قل و تحویل دائما انجامدهد که این نمی تجربه نشان

گیرد و در نتیجه می کارها باشد، ارزشش او را با محصول کار ساده یکسانترین مرکب

نواع امختلفی که بر طبق آن های فقط نماینده مقدار معینی از کار ساده است. نسبت

ید گردد بدون اطالع تولمی متفاوت کار به کار ساده چون واحد سنجش خویش تحویل

سنتی  شود و از همین جهت مانند احکاممی کنندگان به وسیله عملی اجتماعی برقرار

 ( 97کاپیتال، جلد اول ترجمه اسکندری ص « ) کندمی در نظر تولید کنندگان جلوه

، سهمی است که سرمایه داران مالک این کنسرن از «تویوتا»میلیارد سود ساالنه  325

حاصل استثمار پرولتاریای بین المللی به چنگ آورده اند یا در های ارزش کل اضافه

سطحی وسیع تر، آنسان که در باال دیدیم، سه تریلیون و سیصد میلیارد دالر سود 

است که صاحبان این بنگاهها از ای دوهزار شرکت مستقر در شصت کشور دنیا، حصه

ند. هر کدام این دو رقم بیانگر جهانی کسب کرده اهای حاصل جمع کل اضافه ارزش

الزم متراکم به صورت سود و سرمایه است. زمان کار  اجتماعاکوهی عظیم از زمان کار 

که در شکلهای کامال متنوع ای الزم بسیار انبوه و انباشته اجتماعایا همان  متوسط

و اضافه ساده یا مرکب، با بارآوری باال یا اندک در کاالها متراکم گردیده و به ارزش 
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کنسرن غول پیکر اقتصادی در  2000ارزش تبدیل شده است. مالکان تویوتا یا صاحبان 

های مجموع و به عنوان یک کل سرمایه دار، برای دستیابی به سهام سود و سرمایه

 اجتماعا الزمو  میانگینیا کل این زمان کارهای ها خویش نیازمند کل این ارزش

است ها به همان اندازه نیاز حتمی حصول اضافه ارزش هستند. کار ساده موجود در آن

مارکس دار که کار مرکب و دارای بارآوری عظیم، تأکید بسیار مؤکد، دقیق، علمی و ریشه

بودن کار به عنوان مالک محاسبه ارزش هر کاال، خود  اجتماعا الزمیا  حد متوسطبر 

بدون تمرکز کافی بر متضمن احتساب سنجیده کل طیف کارهای ساده و مرکب است. 

شد در می معنابی اعتبار حتمی همه انواع این کارها، آنگاه گزینه اجتماعا الزم عمال

کند. این می حالی که مارکس به ویژه در گروندریسه به کرات بر این شاخص مهم تأکید

آنها به عنوان  حد متوسطتوضیح یا این نوع نگاه به اعتبار کل انواع کار در محاسبه 

و اضافه ارزش ها، در سطح سراسری یا در رابطه با کل سرمایه بین المللی ها یار ارزشمع

 کند. می جهانی هم صدقدار و کل طبقه سرمایه

به آنچه که ای کنیم و حال برای لحظهمی صحبتداری فراموش نکنیم که از سرمایه

جهان است  حاصل جمع ارزش اضافی ساالنه تولید شده توسط تمامی آحاد کارگران

کار اجتماعا را در هیأت میلیونها یا میلیاردها ساعت ها چشم دوزیم. این اضافه ارزش

پیش چشم خود مجسم سازیم. معنای واقعی اینکه سرمایه جهانی همه این ارزش  الزم

یا میلیاردها ساعات کار میانگین ها را تصاحب کند آنست که کل این میلیونها اضافی

و الجرم کل طیف کار پشتوانه این حد متوسط را در اختیار گیرد. هر )اجتماعا الزم(  

شود. یک معنای مهم کاهش می میزان آن که احراز نگردد، از حجم کل سودها کاسته

هرمقدار این زمان طویل کار آنست که بخش عظیمی از ساعات کار ساده یا کم بارآورتر 

ه ارزش افزائی سرمایه رجوع کنیم حذف گردیده است. اگر به ترجمه زمینی آن در چرخ

معنایش آن خواهد بود که متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه جهانی یا سرمایه اجتماعی 
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یک جامعه معین وسیعا باالتر رفته است. در همین راستا سیر رو به افت نرخ سود دچار 

 شدت فزاینده شده یا بالفعل گردیده است. 

کنیم، می ز ساده، مرکب یا بارآوری کار صحبتیک نکته در این بحث مهم است. وقتی ا

این  رویه مجرد کار مورد نظر است، اما نسبی بودن و تأثیرپذیری گسترده هر کدام

ر داشت. از شرایط تاریخی یا سطح تکامل تکنیک و ابزار کار را باید مطمح نظها حالت

مورد نیاز  اجتماعی موضوعی که بالفاصله حد و اندازه کار اجتماعا الزم یا میانگین کار

که صد  دهد. متوسط کاریمی برای تولید یک کاالی معین را نیز تحت تأثیر جدی قرار

کیفیت آن ایام بی سال پیش در صنعت خودروسازی برای ساختن یک دستگاه اتوموبیل

 ت، قابل قیاسمدل  خودرو دنیا استرین الزم بود با آنچه که امروز مورد نیاز تولید مدرن

عا الزم اشد. تاریخ نظام بردگی مزدی در عین حال تاریخ کاهش میزان کار اجتمابنمی

به حکم داری برای تولید کاالها و الجرم تنزل مستمر ارزش آنها بوده است اما سرمایه

ده و تناقض سرشتی انفجارآمیز خود در اینجا نیز اسیر یک تضاد هویتی فاحش، کوبن

 ویرانگر است. 

 وی اضافه ارزش غول آساتر که بنمایه هستی و فلسفه وجودیاز یک سوی در جستج

ان کار، حداکثر آورد تا از حداقل زممی اوست مدام اندازه این کار اجتماعا الزم را پائین

ا که سود را به چنگ آرد و از سوی دیگر در متن همین فرایند بخشی از زمان کار ر

 هطیف گون آن حاصل و محاسب میانگین اجتماعی مورد بحث از  بطن وجود متنوع و

گر یا دهد. زمان کاری که بخش متغیر سرمایه، کار زنده کارمی گردد را از دستمی

خه یگانه سرچشمه تولید اضافه ارزش است. این دقیقا همان رخدادی است که در چر

 ، در ترکیب میان دو بخش متمایز یک سرمایه، سرمایهداریارزش افزائی سرمایه

ترکیب  کشورها یا کل سرمایه بین المللی از آن به عنوان سیر صعودی متوسطاجتماعی 

ر و کنیم. روندی که در یک طرف بالندگی روزافزون بارآوری کامی ارگانیک، صحبت

 ود دارد.  و در سوی دیگر سیر رو به افت نرخ سودها را با خها افزایش نرخ اضافه ارزش
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های سازی د باز گردیم. اینکه آیا همه اتوموبیلبه پاسخ سؤال مهمی که باالتر مطرح ش

ند!!. آیا توانند جنرال موتورز یا کل صنایع تولید دارو ممکن است فایزر گردمی جهان

دیم که تواند آلمان و ژاپن و امریکا شود!! ما تصریح کرمیداری همه دنیای سرمایه

 حاظلتناقض و از همه در هستی خود محکوم به رشد متشتت، نامتوازن، مداری سرمایه

ر انسجام است. این تشتت، تناقض و گسیختگی جزء الیتجزای هستی سرمایه و دبی

عین حال نیاز جبری بقای آن است. بخشهای مختلف سرمایه اجتماعی یک کشور و 

درت رقابت تواند دارای رشد همگون، بارآوری کار همتراز، قنمی قهرا کل سرمایه جهانی

ترکیب  ب ارگانیک مشابه، نسبت همانند در اجزاء صنعتی و تجاری،نزدیگ به هم، ترکی

یها باشد. متشابه قلمروهای تولیدی، میزان متقارن واردات و صادرات و نوع این همانند

رمایه محاالت است و با بنیاد وجود سترین از محالداری چنین چیزی در نظام سرمایه

رگانیک، امرز و محدوده در متوسط ترکیب در حادترین تناقضات قرار دارد. تفاوت بدون 

ی و صنعتی و تجارهای بارآوری کار، درجه انکشاف صنعتی، توان رقابت،  آرایش بخش

ر اینکه مالی سرمایه اجتماعی، نسبت صادرات و واردات قطعا اجتناب ناپذیر است. تصو

لکس واگن ز، فوجنرال موتورز، تویوتا، بنها ، همه خودروسازیداریروزی در نظام سرمایه

بانک »، «جی پی مورگان چیس»ها است. اینکه همه بانکها خیالبافیترین شود، مسخره

!! شوند« مورگان استنلی»و « گلدمن ساکس»، «سیتی گروپ»، «ولزفارگو»، «امریکا

ک بان 5است. در نظر داشته باشیم که همین االن سرمایه داری نقض هستی سرمایه

رابر آن و بیش از یک و نیم بتر غول بانکی امریکا بسیار عظیمبزرگ چینی از این شش 

چینی به های بر سرمایه جهانی از جمله همین بانکها است اما قدرت کنترل دومی

 است. تر مراتب افزون

بر انفصال کامل طبقه کارگر از کار و حاصل کار و سرنوشت داری اگر شالوده سرمایه

بسیار های کشاف، خودافزائی و بقای آن بدون شکافزندگی اش استوار است، پویه ان

مختلف آن به لحاظ درجه بارآوری کار، ترکیب آلی، های فاحش فزاینده میان بخش
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باشد. نمی توان رقابت، توازن صادرات و واردات کاال و وسعت تسلط بر بازارها قابل دوام

داری شیوه تولید سرمایهاجتناب ناپذیر یا هویتی های نتیجه مستقیم و قهری این شکاف

های و بخشها حوزهای از پارهها نقل و انتقال مستمر و همیشه جاری اضافه ارزش

دیگر است. سیل خروشان اضافه ارزشهائی که در های و بخشها سرمایه جهانی به حوزه

گردد، هیچ مشخص می کارگر تولیدهای این یا آن کشور، این یا آن قاره توسط توده

دار داخلی و چه مقدارش شکار صیادان سرمایههای چه میزانش صید سرمایه نیست که

از ها کشورهای دیگر شود. یک چیز روشن است. شیب سرازیری این اضافه ارزش

دارای های به سوی حوزهتر و بارآوری کار نازلتر قلمروهای دارای ترکیب آلی پائین

بسیار تند است. در همین راستا تر افزونترکیب ارگانیک بسیار باالتر و بارآوری کار 

سرمایه داران ممالک نخست بدون استثنا و صد البته تا جائی که توانشان یاری دهد و 

طبقه کارگر تحمل کند، قتل عام معیشت و مایحتاج اولیه حیاتی توده کارگر را دستور 

سازند. آنها می کار خویش و محتوای برنامه ریزی چرخه تولید و نظم اقتصادی سرمایه

تولید شده توسط های اهل ضرر و زیان یا تحمل جزر دریای پرخروش ارزش اضافی

جمعیت دهها میلیونی کارگران مورد استثمار مستقیم خود نیستند، با اینکه نرخ 

ترین چرخد و از پیشرفتهمی سودهایشان حتی در پی از دست دادنها، باز هم در مدار اوج

 باالتر است اما با تمامی درندگی راه جبران مافات راسرمایه جهانی های بخش

تر رانند، نازل و نازلمی پیمایند. سطح مزدها را تا هر کجا که امکان دارد، به حضیضمی

تر سازند، دارو و درمان و آموزش و همه چیز کارگران را سالخی و سود افزونمی

ایران دو بخش آموزش و داری هنمایند. باالتر دیدیم که در جهنم سرمایمیها سرمایه

یا « تولید ناخالص داخلی»درمان به لحاظ داشتن سهم در ترکیب اضافه ارزش ها، 

تر کالنهای و صاحب سهمتر درآمدهای دولتی از خیلی مناطق کره ارض، پربازده

هستند!!! دلیلش روشن است. سرمایه داران و دولت سرمایه نه فقط هیچ موضوعیتی 

تولید شده توسط کارگران به آموزش و دارو و درمان های سهمی از ارزشبرای اختصاص 
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پیش ریز های قائل نیستند که بخش عظیمی از کار پرداخت شده آنها را سود سرمایه

نمایند!!!  و این البته در جامعه و در قعر شرایطی است که باز می شده در این قلمروها

ه در قیافه آدمیزادش از دخالت دولت در اقتصاد حلول یافتهای هم اقتصاددانان و سرمایه

، داریشکوه دارند!!! در این بخش از دنیای سرمایهها و زیان این دخالت برای سرمایه

تواند که با توپخانه نمی نظم سیاسی و حقوقی و مدنی و فرهنگی و اجتماعی سرمایه نیز

و ها سبعیت ها، بربریتهمیشه توفنده قهر و سرکوب و حمام خون پشتیبانی نشود. 

بورژوازی علیه معیشت و آموزش و دارو و درمان و محیط زیست  های هولوکاست آفرینی

کارگران الجرم طوفان خشم و اعتراض توده کارگر را در پی دارد و سرمایه برای خاموش 

های ساختن و خفه کردن این آتشفشان یگانه راه را زندان، شکنجه، بیدادگاه، میدان

تاریخی کارخانه وطن ها، نساجی مازندران ها، معدن های بیند، حادثهمی ده تیرگستر

و نوع  67، هولوکاست 60سمنان ها، جهان چیت ها، هفده شهریورها، کشتارهای دهه 

 همه گواه این واقعیت هستند.ها این

امریکا های و بزرگترین مراکز مالی قارهها انباشته در بانکهای کوهساران عظیم سرمایه

گوناگون  ثابت تلنبار شده در صنایعهای کران سرمایهبی و اروپا و چین و روسیه، کوه

ها شو مراکز رعب انگیز صنعتی همه و همه مستسقی دریاهای اضافه ارزها این قاره

شود و می خلقها هستند، اضافه ارزشهائی که بخشی از آنها توسط کارگران این قاره

های ا حوزهکارگر آسیا و افریقا  یهای از محل حاصل استثمار توده آن بایدتر بخش عظیم

ژرف های و ممالک پمپاژ گردد. شکافها سرمایه در همان قارهتر دارای ترکیب آلی نازل

کار،  مختلف سرمایه جهانی از لحاظ درجه بارآوریهای مستمرا رو به فزون میان بخش

و به عنوان داری وسعت تسلط بر بازار سرمایهمتوسط ترکیب ارگانیک، قدرت رقابت و 

ه کارگر محصول کار و تولید طبقهای نتیجه همه آنها توان سهم بری در کل اضافه ارزش

 نیروی محرک این پمپاژ و انتقال است.  
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      اسالمی

ایران در دوره حاضر و در داری هسته اصلی بحث حاضر ترسیم شمای عمومی سرمایه

سالمی بود. سرمایه اجتماعی ایران اگر چه پمپاژ کننده عصر حاکمیت بورژوازی درنده ا

حاصل استثمار طبقه کارگر به شریان هستی سرمایه های بخش معتنابهی از اضافه ارزش

آن است، اما در همان حال گیرنده و تر و پیشرفتهتر عظیمهای جهانی و در واقع قطب

کارگران سایر مناطق  جذب کننده سهم سترگی از اضافه ارزشهای تولید شده توسط

دور و عهد های گیرد اگر در گذشتهمی ایرانداری باشد. آنچه سرمایهمی دنیا هم

شد اکنون می نفتی خالصههای استیالی رژیم سلطنتی بورژوازی فقط در اضافه ارزش

بسیار بیشتر از اینها است. جدول واردات و صادرات غیرنفتی تأییدی بر واقعیت این 

 برداشت است.

ارزش صادرات  ارزش واردات نوع کاال و سرمایه

 غیرنفتی

 434 224 38 098 394 25 ت زنده و ......احیوان

 974 674 97 762 760 183 محصوالت نباتی

 056 975 1 462 542 29 و مواد روغنیها چربی

 620 523 40 452 570 47 محصوالت صنایع غذائی 

 082 163 463 990 417 23 مواد معدنی

 106 694 179 945 882 131 محصوالت شیمیائی

 923 358 142 816 211 66 مواد پالستیکی

 824 036 3 366 207 پوست و چرم

 162 716 657 473 21 چوب و مصالح چوبی

 892 535 1 938 687 33 خمیر چوب و ...

 965 610 28 681 890 30 مواد نساجی
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 496 984 2 978 318 کفش و کاله

 371 720 25 315 054 10 سنگیمصنوعات 

 671 658 750 335 14 مروارید طبیعی و ...

 560 672 103 597 635 118 فلزات معمولی و ....

 646 684 22 131 469 319 ماشین آالت

 218 285 6 254 967 78 وسایل نقلیه زمینی

 953 249 1 249 286 36 آالت و دستگاههای اپتیک

 571 9 000000000 اسلحه و مهمات

 840 339 1 996 804 7 کاالهای متفرقه

 939 720 2 318 999 38 اشیاء هنری

 303 840 164 1 219 740 222 1 جمع 

 1394منبع: مرکز آمار کشور. سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسالمی، سالنامه آماری 

 

رفیع صنعت میان قله « سعی»کورش تبار گم شده در های برای ناسیونال رمانتیسیست

شاید چندان خوشایند نباشد که شاهد موازنه منفی واردات و «!! میهن آریائی»و جالل 

باشند، اما حتما از مشاهده مثبت « وطن»صادرات ماشین آالت در تراز بازرگانی ساالنه 

بودن این موازنه در حوزه محصوالت معدنی، صنایع شیمیائی، مواد پالستیکی، کفش و 

که اگر چه تویوتا و جنرال موتورز و بنز و ولوو هائی نگی، خودروسازیکاله، مصنوعات س

های ساید، از همه اینها افتخارآمیزتر!! سالحمی نیستند اما نرخ سودشان سر به عرش

کشتار فردی و جمعی، غرق در شادی خواهند شد و صد البته که پس از مشاهده کل 

« اقتصاد رانتی و نفتی»ایمان الوهی خود به از پیش بر تر و متقیتر باز هم مؤمنها این

عظمت کبریائی وال  پای خواهند فشرد!! همچنان منشور کورش در دست، مسحور

اقتصاد اوالد « تک پایگی» ،خشایارشاه بر آب نیلهای استریت، مست صدای تازیانه
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داریوش را شیون خواهند کرد، کتاب پشت سر کتاب منتشر خواهند نمود و در سطر، 

ه دگون سوای چند چاه نفت، چند شاهزاسطر آن خواهند نوشت که در این برهوت کویر

نفتی هیچ چیز های نفت دار، چند روحانی نفت فروش و مشتی گرسنه روزی خوار پول

شته و به وجود نخواهد آمد. آنها باز هم ادامه خواهند داد که در این فالت دیگر وجود ندا

پیش ریز شده است. نه کارگری متولد ای آب و علف نه هیچ ریال سرمایهبی پهناور

به شهادت کل »هم « پرافتخارش»وجود دارد، تاریخ داری گردیده، نه هیچ سرمایه

منزه بوده است!!! اینجا اصال نه بخشی داری از وجود فئودالیسم و سرواژ و برده« اسناد

 از کره خاکی که فقط سرزمینی اهورائی، کیانی و میترایی است!!!

ایران را یکی از داری صندوق بین المللی پول چند بار در گزارشات ساالنه خود، سرمایه

اعالم کرده است. گزارش صندوق حداقل در این داری اقتصاد بزرگ دنیای سرمایه 17

میلیون کارگر از فروشنده  30مورد معین صحت دارد. سرمایه اجتماعی ایران حدود  یک

صنعت، معدن، راهسازی، ساختمان و حمل و نقل گرفته تا های نیروی کار در حوزه

کشاورزی، دامداری، جنگل و شیالت تا نفت و گاز و آموزش و درمان تا هتلداری و 

خردسال زیر و باالی هفت سال، سالخوردگان رستوران و مراکز فروش کاال، تا کودکان 

و ترین بدون هیچ مزد را به بربرمنشانهدار سال، میلیونها زن کارگر خانه 70باالتر از 

در اینجا رعب انگیز ها کند. نرخ اضافه ارزشمی فاجعه بارترین شکلی استثمار و سالخی

میلیون کارگر زن و مرد  30و نرخ سودها در شرایط کنونی دنیا واقعا حیرت آور است. 

و  8کار های و کودک و جوان و پیر لب گور در درون این جهنم از بام تا شام، با روزانه

 ساعت و بیشتر یکراست اضافه ارزش و باز هم اضافه ارزش و سرمایه تولید 16و  12

کامال سرطانی ای به ویژه در این چهل سال به گونهدار کنند. جمعیت طبقه سرمایهمی

کند می الیده و افزایش یافته است. حجم سرمایه بسیاری از سرمایه داران تا چشم کارب

های گردیده است. غولتر باال رفته و از سرمایه همتایان آنها در اروپا و امریکا افزون

اقتصادی سرکشی مانند سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، ستاد 
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ویژه پارس جنوبی، هر کدام با دهها و صدها کنسرن عظیم  اجرائی فرمان امام، منطقه

صنعتی، بانکی، مالی، بیمه، تجاری، حمل و نقل، اقالم نامتناهی کهکشان آسائی از 

 سرمایه حاصل استثمار توده کارگر را در مالکیت خود دارند. 

 شخصایران با توجه به مکان مداری با تمامی این اوصاف جای شکی نیست که سرمایه

یب خود در تقسیم کار جهانی سرمایه، از لحاظ بارآوری کار اجتماعی، متوسط ترک

ک مدرن تکنیهای ارگانیک سرمایه، دسترسی به آخرین دستاوردهای علمی و فراورده

ثرگذاری بر و صنعت، قدرت رقابت در بازار جهانی، شعاع تسلط بر این بازارها و میزان ا

نگلیس، ایاالت متحده، کانادا، چین، اداری سرمایهپروسه تشکیل نرخ سود عمومی، با 

ایران داری هژاپن، چند کشور اروپای غربی و ممالک اسکاندیناوی فاصله بارز دارد. سرمای

بیش ها یا اجبار به تحمل همه یا بسیاری از این شاخصها به دلیل داشتن همین ویژگی

صادی ان اجتناب ناپذیر اقتاز سرمایه اجتماعی ممالک باال در معرض ریزش بار بحر

های انیسمبا بهره گیری از مکداری نیرومندتر سرمایههای سرمایه بین المللی است. قطب

شار دیگر از این توان برخوردارند که فهای اقتصادی اندرونی سرمایه و همه اهرم

به امع مشاسهمگین بر پویه افت نرخ سود در حوزه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران و جو

کوه پیکر خود های را وثیقه تعویق مطلق شدن این روند در قلمرو ارزش افزائی سرمایه

و ها انکباین امکان را دارند که کوه عظیم سرمایه مالی متراکم شده در ها سازند، آن

ه مؤسسات غول آسای خود را با رودهای پرخروش اضافه ارزش ناشی و جاری از چشم

آبیاری و سودآور داری دیگر دنیای سرمایههای میلیاردها کارگر بخشاستثمار فاجعه بار 

فاقد عرصه انباشت های کنند. از این توان برخوردارند که مستمرا اقالم کهکشانی سرمایه

زند. دوردست انباشت صادر و ارزش افزا ساهای در فاصله مرزهای داخلی را به حوزه

 سی زیرر آن چه قابل تعمق است دو نکته اساواقعیت دارد، اما در این گذها همه این

 باشد. می
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معضل  . با رجوع به همه توضیحاتی که در این نوشته، به ویژه در بخش آخر آوردیم1

ان بر پائین بودن سطح بارآوری کار، قدرت رقابت و وسعت تسلط سرمایه اجتماعی ایر

ت ضعیف و سپاه، موقعیبازار کار جهانی، به هیچ وجه از نقش خاص نفت، مالکیت دولت 

وع نجمهوری اسالمی در منطقه و های مدیریت ناکارآمد، بحران آفرینی بخش خصوصی،

ه یابی گردد. سخن از نفی مطلق تأثیر این عوامل نیست، سخن از ریشنمی اینها ناشی

 ن تکلیفاست. این سرمایه داران نیستند که برای سرمایه تعییها مادی و درست واقعیت

اسی و بالعکس دومی است که اندیشه و شعور و استراتژی و سیاست و دیپلوم کنند.می

سازد. بنیاد می بخشد و آماده انجام تکالیفمی را جانها صف بندی و جهتگیری اولی

ساس ایران نه در عوامل باال که در موجودیت آن، در اداری واقعی معضالت سرمایه

ثال نجا است. هیچ محال نیست که روزی مبودن آنست. ریشه کل معضل ایداری سرمایه

ا در آن سرمایه اجتماعی ایران موقعیتی مشابه سرمایه اجتماعی امروز ژاپن یابد، ام

ه ورطه صورت باید حتما بخشی از سرمایه بین المللی که موقعیت حال ژاپن را دارد ب

ل سرمایه بین ر کروز ونزوئال، یونان، آرژانتین، شیلی یا ایران سقوط کند. آرایش انداموا

ی ممکن یا شمال المللی در سطح ایاالت متحده و چین و ژاپن و چند کشور اروپای غربی

 نیست.  

حقوق »اینکه سرنوشت زندگی، کار، معاش، رفاه اجتماعی، تر و حیاتیتر . از این بنیادی2

جهان سیاسی طبقه کارگر ایران یا هر جامعه دیگر در هر کجای های و آزادی« انسانی

، هیچ ربط اساسی به سطح بارآوری کار و پیشرفت متعالی صنعتی، ترکیب داریسرمایه

آلی سرمایه ها، قدرت رقابت و نرخ سود افزونتر یا نازلتر سرمایه اجتماعی ندارد. سهم 

سیاسی های یا آزادی «حقوق انسانی»معیشت و رفاه و بهداشت و آموزش و درمان و 

فقط و هزاران بار فقط چگونگی آرایش قوای پیکار آنها در مقابل را ای کارگران هر جامعه

کند. این پویش طبیعی می طبقه سرمایه دار، دولت سرمایه و نظام بردگی مزدی تعیین

و قهری بورژوازی است که از لحظه تولد تا مرگ، از حلقوم تمامی آحادش و به ویژه از 
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نمایندگان فکری فریبکار و تاریک  کالً حلقوم اقتصاددانان، فیلسوفان، سیاستمداران و 

اندیش خود در نقطه، نقطه جهان عربده سر دهد که گویا هر چه کارگران بیشتر تولید 

را پرسودتر و نیرومندتر ها صنعت را رشد دهند، هر چه سرمایهتر کنند، هر چه عظیم

های و آزادی ترسازند، به همان میزان هم مزد افزون تر، زندگی راحت تر، رفاه متعالی

سازند!!! شنیدن این کالم دروغ، شرم آور می سیاسی و حقوق مدنی بیشتر نصیب خود

و انسان ستیزانه از زبان صاحبان سرمایه و کل نمایندگان فکری بورژوازی عادی است 

های کارگر در محافل انس خود باد به غبغب اندازند و همین حرفای اما زمانی که عده

دهند، فقط می اخته و پرداخته بورژوازی را خورد هم زنجیران خویشرسوا، مسموم و س

 و فقط ابعاد نامتناهی شستشوی مغزی شدن، شعور باختگی و سفاهت خود را جار

زنند. کارگران تنها با به صف نمودن و آراستن هر چه عظیم تر، سراسری تر، متحدتر، می

توانند سرمایه را می خویش است که قدرت مبارزه طبقاتیتر و شورائیتر سازمان یافته

تحمیل کنند داری بیشتری را بر نظام سرمایههای مجبور به عقب نشینی کنند، خواست

 و سرانجام این نظام را نابود سازند. 
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 2018دسامبر     « جلیقه زردان کمرسی»کارگران عاصی فرانسه و بیانیه 

 

ارد به ک»، «کم درآمد اجتماعی از فشار مشکالت معیشتی به ستوه آمده اندهای الیه»

عمل خود های مکرون به وعده»، «صبر لبریز شده اندهای رسیده و کاسهها استخوان

ان اکثریت غالب معترض»، «او همه را عاصی ساخته استهای نکرده است و فریبکاری

ی صندوق شهروندان با امید زیاد پا» ، «دهندمی را] کارگران و حقوق بگیران[ تشکیل

 ..… و« گرددمی روند اما به رأی آنها خیانتمی رأی

اتومی ها!! و ماالمال از این گونه آناز چپ تا راست داری سرمایههای کران تا کران رسانه

«!! گویندمی چشم بسته غیب»واکاوی ها!! در مورد رخدادهای روز فرانسه است. همه 

ازند. ده سال ریشه واقعی ماجرا را از دیدگان توده کارگر پنهان سها تا با این غیب گفتن

 ده چرخهپیش وقتی تندباد بحران اقتصادی، طوفان شد و با غرشی سهمگین و کوبن

رمایه سو نهادهای قدرت ها ارزش افزائی سرمایه در همه جهان را مختل کرد، کل دولت

اقعیت از همه وبین المللی، با همه توان، آماده چالش بحران گردیدند. در این وانفسا، دو 

 .بودندتر و یقینیتر زمخت

 قرن اول نیمه حتی یا نوزدهمی قرنهای گذشته خالف بر بحرانها اینکه نخست

 رسیده انتها به عصر آن. دهندنمی رونق مشعشعهای دوره به را جایشان خود بیستمی

 زمانی در دنیا، روز شرایط در. نیستداری سرمایه سرشتی پدیده فقط دیگر بحران. است

باال رفته است و افزایش ها ا کهکشانت جهانی سرمایه ارگانیک ترکیب متوسط که

ها، همه جا با سیر رو به افت بسیار حیرت انگیز نرخ سودها  انفجاری نرخ اضافه ارزش

عجین است، بحران پدیده همیشه حاضر و همه جا جاری این نظام هم هست. 

مگر در موارد استثنا، در این یا آن گوشه دنیا، آن هم به دالئل ، حاضر داری سرمایه

وتاه مدت نیست، تنها ویژه، قادر به جایگزین سازی واقعی بحران با رونق حتی برای ک

کاری که موقتا و صد البته به لطف اغمای مستولی بر جنبش کارگری جهانی از دستش 
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ابعاد  ساخته است، نوعی میزبانی مستمر بحران همراه با کاهش حتی المقدور

 .خردکنندگی یا شدت ویرانگری زلزله گون آنست

ضع ویژه سیاسی، با توجه به ومعنای زمینی این میزبانی در نقد مارکسی اقتصاد  .دوم

ناهی با کل عظمت نامتها فقط یک چیز است. اینکه بحرانداری تاریخی امروز سرمایه

ه سرمایه، متنوع سرشتی یا تاریخا آفریدهای خود، از مجاری گوناگون و با کمک مکانیسم

امل ور کانبوه و انفجاری یا تدریجی، با منحنی معینی از شدت، ضعف، افت و خیز به ط

 .کارگر تزریق و سرشکن شودهای به شریان معیشت و همه وجوه زندگی توده

، تاریخ تحمل، چالش، چرخش و سرشکن سازی بار داریتاریخ شش دهه اخیر سرمایه

به شیوه باال بر شریان هستی کارگران دنیا بوده است. بورژوازی با بحران سونامی ها بحران

توقف آن نیز چنین نمود. تا هر کجا بی هایلرزه و پسها ، پیش لرزه2008گونه سال 

که امکان داشت آن را سیل آسا بر زندگی چندین میلیارد کارگر جهان آوار کرد و برای 

های آوار نمودن تبعات، عوارض فزاینده و مستمرا رو به افزایش آن بحران و بحران

تدارک دید. دولت ها، یر بعدی بر هست و نیست طبقه کارگر، به اندازه کافی ذگریزناپ

خود را کهکشان آسا به حساب نسل حاضر و چندین نسل آینده طبقه کارگر بین المللی 

دالر از حاصل کار و استثمار توده ها بگوئیم تریلیونتر به سرمایه بدهکار نمودند. روشن

 با این چشم انداز و محاسبه بشرستیزانه که کل ، کارگر را تقدیم سرمایه داران کردند

این ارقام را از خورد و خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش، درمان و بند بند معیشت 

دنیا مرکب داری کشور از ثروتمندترین جوامع سرمایه 4توده کارگر کسر نمایند. فقط 

« بدهکاری خارجی»تریلیون دالر 30از ایاالت متحده، انگلیس، آلمان و فرانسه بالغ بر 

آن بود ها ردند!!! ترجمه دقیق و سرراست این بدهکاریبه حساب دولتهای خود ثبت ک

در نقش نماینده، کارگزار و قائم مقام کل سرمایه اجتماعی کشورها با یک ها که دولت

تیر نه چند هدف، بلکه کل زمین و زمان زندگی طبقه کارگر جوامع را هدف ویرانی و 

آزاد و سرگردان متراکم در  تریلیون سرمایه 30بیش از ها دادند. آنمی قتل عام قرار
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ها پیش ریز و ارزش افزائی را به تراستهای مؤسسات مالی یا بازار بورس و فاقد زمینه

های نمودند تا این غولمی عظیم الجثه صنعتی، تجاری، مالی پیشکشهای و کمپانی

راکز کوه پیکر اختاپوسی را از ورشکستگی خارج سازند. زیر نام بدهی دولت به بانکها و م

ها ساختند، پرداخت این به اصطالح بدهیمی مالی!! طبقه کارگر را بدهکار مادام العمر

های را در شکل رعب انگیزترین حمام خونهای معیشت و امکانات محقر اجتماعی بر توده

تریلیون دالر سرمایه  30کردند. همزمان و همراه با این درندگیها، می کارگر تحمیل

ساختند. طبقه کارگر می لت آزاد و سرگردان بیرون آورده و سودآورمذکور را هم از حا

مستمرا رو به تعمیق و تشدید خورد های نمودند که از طریق تحمل سالخیمی را مجبور

ها آتی خود، معادل کل این سرمایههای و خوراک و دارو و درمان و همه چیز خود و نسل

پرداخت کل این ارقام تر به بیان دقیقسازد. دار و سودها را تسلیم طبقه سرمایه

کهکشانی را، مزید بر استثمار بربرمنشانه روتین روزش تقبل نماید و از این طریق به 

 .و هالکت آمیزتر از نرخ استثمار پیشین تن دهدتر نرخ استثماری بسیار کوبنده

به اعمال داری سرمایههای توضیح واضحات است که دستیازی سرمایه و دولت

شروع گردد. سرشکن  2008باال چیزی نبود که با بحران اقتصادی سال های سیاست

یا هر نوع و هر میزان افت نرخ سودها بر معیشت و امکانات ها سازی کل عوارض بحران

است. بر همین داری زیستی طبقه کارگر پدیده همزاد، همگن و شیوه تولید سرمایه

و پود و آنات خود تاریخ تشدید فزاینده این اساس تاریخ این نظام نیز در همه تار 

بوده است. هر چه تناقضات ذاتی سرمایه حادتر و ابعاد بحران ها و جهتگیریها کارکرد

به کاربرد داری گردیده است، توسل شیوه تولید سرمایهتر خیزی این شیوه تولید گسترده

ود، چالش بحران و در خنثی سازی افت نرخ سهای و وحشت انگیزتر مکانیسمتر سبعانه

تر همین گذر قتل عام بهای نیروی کار و معیشت کارگران هم دامنه دارتر و اختاپوسی

کرد فقط لحظه معینی می دستور کار 2008شده است. آنچه بورژوازی با وقوع بحران 

از توسعه، تشدید و تعمیق این روند ذاتی و گریزناپذیر سرمایه و نه هیچ چیز دیگر بود. 
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صعودی خیره کننده آن بود که همه های بطن این روند، اما بر فراز یکی از قوسدر 

سراسیمه و « سارکوزی»آوردند و دولت می هر چه سالح داشتند از نیام بیرونها دولت

ناشی از سونامی بحران، طبقه کارگر فرانسه را تا های وحشت زده از خرابی

وامدار مؤسسات مالی بین المللی کرد!!. این کشور « تولید ناخالص داخلی»چهاربرابر

تریلیون و دویست میلیارد یورو باال رفت. بدهکاری کوه  4تا «!! بدهی دولت»سطح 

و ندار معیشتی مستمرا سالخی دار کارگر فرانسه باید کل آن را ازهای آسایی که توده

 .شده خود پرداخت نمایند

ن فرانسوی زیر فشار فقر بیش از یک آغاز شد. خیلی سریع شمار کارگراها این سالخی

میلیون نفر رسید. دستمزدهای واقعی با شتاب کم  9میلیون افزایش یافت و به باالی 

رو به افت رفت. سن بازنشستگی بر خالف بهای نیروی کار سیر صعودی پیمود. ای سابقه

درمان  بیکاری، بخش هر چه عظیم تری از طبقه کارگر را در خود پیچید. وضعیت دارو و

به گونه چشمگیری از گذشته بدتر شد. در شرایطی که اشتغال و یافتن کار، روز به روز 

گرفت دسترسی کارگران به می دشوارتر و در گرو کسب تخصص و مهارت افزونتر قرار

شد. آوارگی، کومه نشینی، تر پائین تر، به آموزش و مدارس عالی ناممکنهای ویژه الیه

اهی ناشی از بیکاری و فقر و کاهش مزدهای واقعی سرنوشت شهرگریزی و حومه پن

را ها طبقه کارگر بار این مصیبتتر محتوم فوج، فوج توده کارگر شد. اقشار تهیدست

تحمل کردند و در این میان کارگران حاشیه نشین نفرین شده مُهر مهاجر تر سهمگین

افتاد می دها در شرایطی اتفاقخورده، اسیر وضعیتی از همه بدتر گردیدند. کل این رویدا

 انفجارآمیز باالای شد. نرخ استثمار به گونهمیتر هر روز کهکشانیها که حجم سرمایه

گرفت. کار اضافی کارگران می رفت. متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی اوجمی

بازتولید  زائید و کار الزم آنها محقرتر از پر کاه، کفاف هیچ میزانمی کوهستان سرمایه

و زندگی تر با بیشترین شتاب فربهدار داد. سرمایه طبقه سرمایهنمی نیروی کارشان را

 از همیشه، غرق در فالکت و تنگدستیتر کارگر فرانسه، با سرعتی فزایندههای توده
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گردید. این شرایط در گام به گام توسعه و تعمیق خود شورش روئید. جنبش قهرآمیز می

اغ لعنت خورده پاریس و شهرهای دیگر را متولد ساخت. ایستادگان حومه نشینان د

است که ها شب!! را پدید آورد، اعتراضات خیابانی انبوه دیگر را باعث شد و اکنون هفته

و محالت را، در بیشتر شهرهای ها سنگفرش خیابان ها، میدان«!! جلیقه زردها»زیر نام 

ب دولت بورژوازی ساخته است. همه حوادث بزرگ آوردگاه خود علیه قوای قهر و سرکو

باال و تمامی شکلهای شبیخون سرمایه به زندگی کارگران که در فرانسه رخ داده است 

در همین فاصله زمانی در سراسر اروپا از جمله در غول عظیم اقتصادی آلمان هم اتفاق 

ت که افتاده است. گزارش سال جاری مربوط به گسترش فقر در این کشور حاکی اس

این  %41مهمیز فقر قرار دارند.  هزار نفر از نفوس طبقه کارگر زیر 700میلیون و  13

 سود و سرمایه تولیددار باشند و تمام وقت برای طبقه سرمایهمی جمعیت فقیر، شاغل

وضعی بدتر یا  2018درصد این خیل عظیم برده مزدی در همین سال  84 ،کنندمی

میلیون نفر از متقاضیان  8را تحمل نموده اند. حدود پیش های بسیار بدتر از سال

به زندگی آکنده از نیاز، فقر و مذلت « مستمری اجتماعی»اشتغال فقط از طریق حداقل 

و فاجعه آمیزتر، تر که با ابعادی بسیار دردناکها دهند. این واقعیتمی خویش ادامه

 بیش را چیز دو روز استبخش طبقه کارگر در سراسر دنیای ترین حدیث زندگی عظیم

 .سازندمی همگان چشم پیش تابلوی و زنندمی فریاد چیز همه از

قادر به چرخیدن، بازتولید و بقای خود نیست. باقی است فقط از این داری سرمایه -1

طریق که هر روز راهکارهای تازه تری برای قتل عام بهای بازتولید نیروی کار و مایحتاج 

کند. امحاء امکانات درمانی، تعطیل مراکز می کارگر کشف و اعمالاولیه معیشتی توده 

آموزشی، سالخی تسهیالت اجتماعی و امدادی، آلوده سازی انفجارآمیز خوراک، پوشاک، 

زمین، هوا، دریا و محیط زیست برای کاهش هزینه تولید و سود بیشتر سرمایه ها، محو 

مسکونی زنان کارگر و سرشکن های کومهغرامت ایام بیکاری و بیماری، کارخانه کردن 

سازی بهای آب، برق، ساختمان و گاز سرمایه بر سفره خالی این دوزخ نشینان، تبدیل 
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صدها میلیون کارگر به شاغالن صنعت گدائی!! فحشاء، خرید و فروش مواد مخدر، گرسنه 

تی و حداقل میلیارد کارگر، محروم سازی میلیاردها خانوار کارگری از آب بهداش 4سازی 

تولید سود، آری با این های درمان، فرسودن صدها میلیون کودک خردسال در سیاهچال

باقی است به این داری رساند. سرمایهمی امروز خود را به فرداها و هولوکاستها سبعیت

شکل که دستیازی به کل این اشکال توحش را برگ تضمین هر لحظه ماندگاری خود 

 .کرده است

ل، یأس، زبونی و فروماندگی جنبش کارگری آخرین مرزها را در نوردیده و استیصا-2

ندارد جز آنکه بساط این وضعیت را در هم پیچد. معنای زمین ای این جنبش چاره

کنند، نمی گیری، سقوط یا استیصال جنبش کارگری، این نیست که کارگران اعتصاب

 ستیزانه یا حتی سرنگونی طلبانه راهعظیم رژیم های زنند، خیزشنمی دست به شورش

زنند و نوع این کارها را با بیشترین ظرفیت نمی اندازند. مطالبات روز خود را فریادنمی

دهند. بالعکس کارگران خیلی کشورها بسیار پرخروش نمی ابعاد انجامترین و در گسترده

هستند. معضل  و خشماگین در حال برنامه ریزی، سازماندهی و پیشبرد این مبارزات

راست و چپ این اعتصابات، قیام ها، های اینجاست که بر خالف تصور رفرمیست

سرنگونی طلبی ها، در داربست روزشان، نه فقط نقیض فروماندگی و سردرگمی نیستند 

زنند. آنچه امروز، در این فاز از گندیدگی می را بانگها که شدت و سرکشی پاشنه آشیل

و ابراز وجود تاریخی داری تواند نشان حداقل میدانمیداری و انقراض پویی سرمایه

جنبش کارگری باشد نه اعتراض و خیزش خواهان این یا آن تغییر، تبدیل، تحول و 

جایگزین سازی درون ساختار نظم سرمایه که فقط فرا رفتن رادیکال، جنبشی و طبقاتی 

ء تفاهم نشود و این سخن را باشد. سومی از مرزهای موجودیت و استیالی کل این نظام

برخی احزاب تداعی « سرمایه ستیزانه»توخالی، گمراهساز و ظاهرا های با شعاربافی

داری منتهی به تعویض شکلی ازسرمایهداری نکنیم. بحث بر سر جنجال مرگ بر سرمایه

با شکل دیگر نیست. گفتگو پیرامون راه اندازی و سازمانیابی جنبشی است که کل قدرت 
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قرار دهد. هر سطح اعتراض، داری ز طبقه کارگر را در مقابل بنیاد موجودیت سرمایهرو

هر مطالبه معیشتی، سیاسی، رفاهی، زیست محیطی، حقوقی و اجتماعی خود را 

از زنجیره یک جنگ سراسری همیشه جاری طبقاتی علیه شیرازه ای و حلقهای لحظه

کارگر برای های شی که در آن تودههستی رابطه خرید و فروش نیروی کار کند. جنب

جنگند اما نقطه می خارج سازی ریال به ریال، حاصل کار خود از حلقوم سرمایه داران

، نه مجرد تعدیل «نرخ تورم»عزیمت جنگشان نه همترازسازی افزایش مزدها با 

 تولید، و کار کل سرنوشت بر شورائی تسلط در همان حال معیشتی، کههای مصیبت

 قدرت با متناسب و ممکن میزان هر به سرمایه، به تولید و کار تبدیل مجاری انسداد

 بیشترین برای جنبانش سلسله کارگران که جنبشی. است آنان طبقاتی حاضر و حی

 کارزار از گامی در عین حال این رفاه را حصول اما کنندمی پیکار اجتماعی رفاه

 تبعیضات میزان هر علیه. بینندمی مزدی بردگی نظام نابودی برای طبقاتی سراسری

 اعتیاد و فحشاء آوارگی، فقر، گرسنگی، محیطی، زیستهای آلودگی کودک، کار جنسی،

همگن در  و همجوش همپیوند، آنی و قدم را رزمیدن این آنِ هر و قدم هر اما رزمندمی

پروسه پیکار برای تسخیر بیشتر قالع مقاومت سرمایه، تضعیف و به عقب راندن نظام 

و تحکیم روزافزون موقعیت جنبش سراسری و شورائی خویش با دورنمای داری سرمایه

 .یابندمی رهائی واقعی انسان

رگر، روایت واقعی مارکسی و کارگری مبارزه طبقاتی این است. هستی اجتماعی طبقه کا

 گوید و فریادمی بنمایه، تار و پود یا سرشت انکشاف تضاد طبقاتی اش با سرمایه این را

باشند، هر چه کمتر اسیر آوار رفرمیسم و تر زند. کارگران به هر میزان که آگاهمی

این راه را برای مبارزه روز خود تر و مصممتر مهندسی افکار بورژوازی باشند، سرراست

سخن کوتاه، در ارزیابی موقعیت جنبش کارگری و فروماندگی یا  گیرند.می پیش

 شورش اعتراضات، اعتصابات، شمار حول خوردن چرخ  و قدرت نمائی آن،داری میدان

 جهانی کارگر طبقه. سازدنمی روشن را چیز هیچها طلبی سرنگونی وها ستیزی رژیم ها،
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ه بدبختانه فراتر از این ها، فراتر از ک دارد بسیار فقط نه حوادث این از خود کارنامه در

چیز دیگری داری دور فرساینده اعتراض و عصیان در مدار استیال و حاکمیت سرمایه

ندارد. این سرنوشت غم انگیز و عمیقا فاجعه باری است که رفرمیسم در شکلهای 

مختلفش بر آن تحمیل کرده است و آنچه اینک در فرانسه شاهدش هستیم نمایش 

از همین انجماد جنبش کارگری در رفرمیسم است. از رویکردهای سخت جان دیگری 

سندیکالیستی، آویختگان به فاشیسم و دخیل بستگان به این یا آن مافیای راست و 

رویم. به میها جهت گیری«!! رادیکال ترین»کنیم، به سراغ می چپ بورژوازی صرفنظر

دوزیم. حرفهای زیبا در این بیانیه کم می چشم« فراخوان جلیقه زردهای شهر کمرسی»

نیستند اما اگر صدها بار صدر و ذیل کیفرخواست، شعارها ، تحلیلها کالبدشکافی گردد 

در آنها یافت داری دریغا که هیچ اثری از هیچ میزان جهتگیری رادیکال ضد سرمایه

 .شود. به این عبارات بسیار زیبا، مطنطن و شورانگیز نگاه کنید

زنده باد دموکراسی »، «دهیم نیروهای سیاسی، جنبش ما را مال خود کنند!اجازه ن»

اینجا در کمرسی، » ،«نداریم!ای هیچ نیازی به انتخاب نمایندگان منطقه»، «مستقیم!

بریم، در می روزانه کار خود را به پیشای ما از همان اول با مجامع توده در استان موز،

خواهیم، به نمی ایما هیچ نوع نماینده» ، «دارند!این مجمع همه حق و حقوقی برابر 

اگر  » ،«این دلیل که اجبارا در نهایت نه برای ما که به جای ما سخن خواهند گفت

خواهد برای آن نیست که خشم و مطالبات ما را بهتر می دولت از ما نماینده و سخنگو

ماست. همان طور که  درک کند، بلکه صرفا برای کنترل کردن و نهایتا به خاک سپردن

اما آنها هنوز قوت و هشیاری جنبش ما را درک » ،«کنندمی از طریق سندیکاها عمل

نکرده اند، آنها درک نکرده اند که ما در حال فکر کردن، سازماندهی و تکامل بخشیدن 

پایان به بی که هراسهایی و گسترش دادن به عملیات خویش هستیم، یعنی فعالیت

فهمند که جنبش جلیقه زردها به دنبال چیز دیگری نمی آنها»، «ندازدامی جان آنها

کند چیزی فراتر از قدرت خرید و معیشت می است. چیزی که به اشکال گوناگون طلب
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است. جلیقه زردها خواهان این هستند که قدرت مردم توسط مردم و برای مردم اعمال 

تحقیرآمیز توسط دولتمردان مورد که به نحوی هایی گردد. یعنی سیستم جدیدی که آن

قدرت را دوباره به دست گرفته و آن « هیچ چیز نیستند»گیرند، آنها که می خطاب قرار

را بر همین رهبران، قدرتهای پول و ثروت، آنهائی که جیبهای خود را پر کرده اند اعمال 

 ماکنند. این است برابری!، این است عدالت!، این است آزادی! این است آنچه 

 « ...خواهیممی

 حلها، هرا راهبردها، انتظارات، نقل قول طوالنی شد، زیرا خواستیم ابتدا تا انتهای

 قیم،مست دموکراسی». سازیم منعکس را پیام در موجود!! های یابی ریشه و راهکارها

 این رد همگان حقوق برابری ای، توده مجامع به اتکاء نماینده، انتخاب از نیازیبی

گو اینده تضمین حضور ما نیست دور زدن ماست. تن دادن به انتخاب سخننم مجامع،

م و کند. باید قدرت مردم توسط مردمی دفن وجود ما و همان کاری است که سندیکا

ی، عدالت برای مردم اعمال شود، این قدرت باید بر پولداران اعمال گردد و همین آزاد

 .ترجیع بند کل مانیفست است«!! و برابری است

گردد!! ریشه کل می کنیم که همه چیز از دموکراسی آغاز و به آن ختممی مشاهده

 مشکالت در ناخالصی، عدم شفافیت و مستقیم نبودن دموکراسی حاضر است!!. اگر

دی و مستقیم شود، سره گردد، همه در آن سهم مطلوب یابند، جامعه غرق عدالت، آزا

ماند!!! شالوده نمی در زندگی انسانها باقیبرابری خواهد شد و هیچ کاستی و کمبودی 

ین نوع فقدان حاکمیت مردم بر مردم است!! و راه رهائی بشر استقرار اها کل بدبختی

جود، ریشه کاوی خود از معضالت مستولی موترین حکومت است!!! این کارگران در ژرف

موکراسی، خالصی درسند!! دنیای آنان دنیای نامی نهایتا به مشتی پولدار و صاحب قدرت

کرد، از  فقر فراگیر اکثریت و ثروت در حال طغیان اقلیت است. باید دموکراسی را سره

 !!ل نمودثروت اغنیا کاست، به فقیران زر داد و جامعه را از برابری و آزادی ماالما
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جا، از عالمگیر از ک گوید که این فقر رعب انگیزنمی «جلیقه زردان کمرسی»مانیفست 

رسنه و جوشد!! میلیاردها گمی رابطه اجتماعی یا مناسبات سبعانه اقتصادی دل کدام

بقاتی مفلوک سکنه زمین چه کسانی هستند و چرا، چگونه، زیرفشارکدام قهر مادی و ط

نها از باشند و ثروت آمی چه موجوداتی« ثروتمندان»به این ورطه سقوط کرده اند؟، 

یستم س»ماعی سر بیرون آورده است؟ الغاء ژرفنای کدام رابطه منحط و بشرستیز اجت

یی انسان ؟!! که قرار است اکسیر اعجاز رها«دموکراسی مستقیم»؟! و استقرار«نمایندگی

بقه یا شیوه طاز دامان کدام کارزار طبقاتی، علیه کدامین  ،باشد!! از بطن کدام دگرگونی

چه  بناست«!! قیمدموکراسی مست»گردد؟!! این می تولید و مناسبات اجتماعی متولد

در کدام  وچیز را رفع و نابود کند؟ چه چیز را وضع و مستقر سازد؟ این کار را چگونه 

غاء ؟! یا ال«مجامع توده ای»فرآیند محقق خواهد کرد؟ چرا مجرد حضور همگان در 

واهد کرد؟! الگوی نیابتی، فقر را ریشه کن، آزادی را فراگیر و برابری را جهان گستر خ

نامه چیست؟ چه چیز بناست در آنجا برای ینی حضور مستقیم در مجامع تودهمعنای زم

ه گردد؟ بدیل آن چمی ریزی و چاره گری شود؟ با شیوه تولید اختاپوسی روز چه

 دارد و چگونه معماری خواهد شد؟هایی شاخص

بیانیه جلیقه زردان کمرسی در باره کل این مسائل خاموش است. نوعی خاموشی که به 

 مستقیم حضور» جنس ازهائی بندی فرمول. هست نیز زا گمراهی  ت دهشتناکیصور

 نیروهای ندهید اجازه» ،«است خود قدرت دفن نماینده، یا سخنگو تعیین» ،«همگان

 احزاب، وها سندیکا بازی نقش از انزجار ابراز ،«کنند خود مال را ما جنبش سیاسی

ین هستند. اینها در دنیای مبارزه طبقاتی آفر نوید و شورانگیز پرشکوه، بسیار عباراتی

ترین بارهای اجتماعی، رخشندهترین واقعی یا جنبش لغو کار مزدی پرولتاریا، عظیم

رخدادهای تاریخ تکامل جوامع بشری را با ترین دورنماهای زندگی انسانی و فرخنده

ها، آرمان ها، کنند. مشکل اما آنست که تئوری ها، افکار، باورمی خود حمل و حکایت

کنند، نمی افقها، و الگوها به خودی خود فاقد هر میزان اعتبار هستند، هیچ چیز را روشن
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آلوده اند و بر همین اساس بحث نه بر سر « مصیبت ماده»باشند. به نمی بیان هیچ چیز

، کنند، باور دارند، آرمانگرایند، افق پردازندمی آنها بلکه بر سر انسانهایی است که فکر

اهل جامعه اند. ها افرازند. سخن از آدمها است و آدممی راها الگوها را معماری و بیرق

که استخوان بندی اقتصادی، سیاسی، حقوقی، مدنی و اجتماعی مبتنی بر ای جامعه

بالندگی یک شیوه تولید است. از طبقات تشکیل شده و طبقات در هستی اجتماعی 

با هم دارند. استثمارگرند، استثمار شونده اند، حاکمند، خود انفجارآمیزترین تضادها را 

باشند، می فرودست هستند، پاسدار شیوه تولید و مناسبات اقتصادی، اجتماعی مسلط

 تضادها را دارند و علیه آنترین و مشتعلترین با این مناسبات ژرفترین، عظیم

تعطیل جاری است. جنگند. میان این طبقات مبارزه اجتناب ناپذیر و غیرقابل می

 .باشدمی که لکوموتیو واقعی تاریخ بوده وای مبارزه

که هر نوع اندیشه، نظر، باور، اعتقاد، افق، الگو مبتال به مصیبت ماده ای درچنین جامعه

است و انسانها قهرا مهر تعلق طبقات بر هستی اجتماعی خود دارند و جنگ طبقات 

ف کردن عبارات زیبای حضور مستقیم همگان، لکوموتیو تاریخ زندگی بشر است با ردی

شود که دنیائی نمی نه فقط هیچ چیز روشنها لغو سیستم نیابتی یا نمایندگی و نوع این

 توهم، جعل، جهل و گمراهه پردازی هم تحویل استثمارشوندگان و حکومت شوندگان

 ار همگردد. مانیفست جلیقه زردهای کمرسی کوهی از الفاظ مطنطن رادیکال کنمی

، از طبقه سرمایه دار، طبقه کارگر، داریچیند، اما حاضر نیست یک کلمه از سرمایهمی

علیه طبقه دیگر، رابطه خرید و فروش ای استثمار طبقاتی، مبارزه گریزناپذیر طبقه

نیروی کار به عنوان بنیاد جامعه حاضر، جدائی کارگر از کار و حاصل کار خود در این 

ناک فروشندگان نیروی کار از پویه تعیین سرنوشت کار، تولید و جامعه، جدائی دهشت

زندگی خویش یا دنیای مسائل مشابه مستولی در نظام بردگی مزدی بر قلم آرد. صادر 

کنندگان بیانیه اهل سر دادن سرودند، به این کاری ندارند که آنچه آنان ام الفساد ارض 

خوانند!! آنچه آنان می سیه روزیها انسان و بنیاد همههای و عصر، ریشه کل مصیبت
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نامند، فقط و فقط تبخاله عفونی می «فقدان حضور مستقیم همگان در مجامع توده ای»

مرگ آفرین رابطه خرید و فروش نیروی کار، رابطه جدا کننده کارگر از کار خود، رابطه 

 .مبتنی بر ساقط شدن کامل کارگر از حق تعیین سرنوشت کار و تولید خود است

کنند، می نویسندگان بیانیه سونامی فقر، گرسنگی، آوارگی، فالکت و ذلت را مشاهده

اکثریت  نیستند. انفصالها اما اهل پیکار برای یافتن و خشکاندن سرچشمه این سونامی

بینند، اما قادر می راها یا حکومت شونده بودن آنها از پویه تصمیم گیریها غالب انسان

غبتی به باشند. هیچ رنمی انفصال یعنی جدائی کارگر از کار خویش به رؤیت ریشه این

همه  کنند. چشمان خویش را برنمی دیدن آن ندارند، نیازی به جنگ علیه آن احساس

« یمدموکراسی مستق» بندند و سرود می زمخت زمینی و طبقاتی فروهای این واقعیت

بافند، اما می رات بسیار زیبا به همدهند. کلمات و عبامی سر« الغاء سیستم نیابتی»یا 

کنند می آفرینند، در بهترین حالت ساده اندیشی و توهم خویش را نجوامی فقط گمراهه

سازند و از پیکار میها کارگر را بیش از پیش سرگردان برهوتهای و با این نجواها، توده

 .دارندمی بازداری طبقاتی ضد سرمایه

آلمان، اروپا و دنیا مسلما مستقیم نبودن دموکراسی نیست. مشکل کارگران فرانسه، 

کامال متضاد و برعکس، معضل در وجود شیوه تولید و مناسبات یا رابطه اجتماعی معینی 

است که دموکراسی، هر نوع دموکراسی، از جمله دموکراسی مستقیم ایدآل و اتوپیائی 

سیاسی و مدنی و حقوقی و  جلیقه زردان کمرسی نیز فقط شکلی از برنامه ریزی نظم

اجتماعی آنست. مشکل در وجود کار مزدی و رابطه خرید و فروش نیروی کار است. 

که دموکراسی مستقیم!! و هر چه مستقیم تر!! نیز نهایتا نوعی از تشخص ای همان رابطه

نظم و تعین برنامه ریزی آن است. مادام که این شیوه تولید و این رابطه اجتماعی باقی 

ت، هر نوع فراساختار سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی، اخالقی، ایدئولوژیک و اس

همین رابطه و پاسدار های اجتماعی حاکم یا مستولی بر زندگی انسانها، قهرا فرارسته

ماندگاری آن خواهد بود. اینکه همگان نظر دهند، اعمال اراده کنند، دخالتگر باشند، 
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خود را کوبند، در عالم مبارزه طبقاتی، در ادبیات  ایفای نقش کنند، مهر حضور و قدرت

رادیکال طبقه کارگر فقط یک معنی دارد. باید کل این داری جنبش ضد سرمایه

در پهنه تعیین ها و اعمال قدرتها اثرگذاریها، دخالتگری ها، مشارکت ها، نقش آفرینی

چه تولید شود، چه سرنوشت کار و تولید و زندگی اجتماعی محقق گردد. باید در پهنه 

تولید نشود، چرا تولید گردد یا نگردد، چه میزان تولید شود، حاصل تولیدات چه 

سرنوشتی یابد، برنامه ریزی محو طبقات، دولت، جامعه طبقاتی، هر شکل نابرابری و 

باالخره امر رهائی کامل همگان از هر قید حتی قید کار، آری در تمامی این عرصه ها، 

زندگی اجتماعی و انسانی، شاهد دخالت مستقیم، آزاد، آگاه، نافذ و ی هادر کل حوزه

« حضور مستقیم همگان و الغاء الگوی نمایندگی یا نیابتی»خالق همه آحاد باشیم. 

 .چیزی نیست که بر صفحه خیال نقاشی شود و سرود دنیای رؤیاها گردد

افکار، معتقدات، الگوها و اینکه جلیقه زردان شهر کمرسی دانسته یا ندانسته خود را به 

دانیم اما یک چیز روشن است. برای نمی آویزند،می باورهای مریخی و ماوراء طبقاتی

فراهم سازی شرائط حضور و مشارکت همگان در تصمیم گیریها، برای اینکه هیچ کس 

قیم، قائم، نماینده و نایب هیچ انسانی نباشد، برای آنکه هیچ فردی خود را محتاج ولی، 

زعیم، قائد و نائب نبیند فقط یک راه وجود دارد. باید کار مزدی و رابطه خرید و فروش 

را راهی گورستان تاریخ کرد. داری نیروی کار را به طور کامل ملغی ساخت. باید سرمایه

این کار دشوار، اما یقینا ممکن است. عبور از این دشواری، تحقق این امر سترگ تاریخی 

ی رهایی آفرین نیز صرفا در ظرفیت یک جنبش شورائی سراسری و حصول این پیروز

ضد کار مزدی است. جنبشی که هر لحظه موجودیتش تجلی قدرت همبسته، متحد و 

شورائی بیشترین شمار توده کارگر باشد، این قدرت را گام به گام و مستمر به مؤثرترین 

تصادی و در هم شکل ممکن برای انسداد مجاری تولید سود، مختل سازی نظم اق

داری کوبیدن نظم سیاسی و حقوقی و مدنی و فرهنگی و ایدئولوژیک و اجتماعی سرمایه

و دولتش را در کلیه دار به کار گیرد. در هر نقطه این اعمال قدرت، طبقه سرمایه
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حیات اجتماعی مجبور به عقب نشینی کند. بیشترین مطالبات معیشتی و های عرصه

مکانات اجتماعی را بر آنها تحمیل نماید. هر پیشرفت در این جنگ و اها رفاهی و آزادی

را سنگر تازه نیرومندی برای حصول فتوحات بعدی سازد. جنبشی که سازمانیابی 

شورائی خود را ستاد دخالتگری آگاه و نافذ و آزاد همه آحاد کارگران در تعیین سرنوشت 

آگاهی طبقاتی کارگران در سنگر  پویه پیکار سازد. دانشگاه ارتقاء شعور و شناخت و

جنگ طبقاتی باشد. طبقه کارگر نیاز به این جنبش دارد. جنبشی که تجلی عینی و 

در جهنم نظام بردگی مزدی داری طبقاتی قدرت سازمان یافته شورائی ضد سرمایه

گردد. با این استخوانبندی نیرومند علیه سرمایه بجنگد، دولت سرمایه را سرنگون سازد، 

امه ریزی کار و تولید و زندگی اجتماعی، بدون هیچ کار مزدی، هیچ دولت باالی سر برن

و با دخالت شورائی آگاه همه آحاد انسانها را مستقر گرداند. توده کارگر فرانسه باید راه 

های برپائی این جنبش را پیش گیرد. مانیفست جلیقه زردان کمرسی مشتی حرف

 .توخالی است
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 2019ژانویه          استتار بربریت سرمایه با نقد اصالح طلبانه شکنجه 

 

تها و نمایندگان فکری سرمایه به انکار سبعیونهای راست، چپ، کل سیدولتها، اپوزی

ر از ساز و کارهای بسیار مهمت ،کنندنمی اکتفاءداری بشرستیزیهای سرشتی سرمایه

واقعی شکنجه و های گیرند. انداختن پرده پوالدین بر روی ریشهمی انکار را نیز به کار

شی کفشار، آزادی هولوکاست آفرینی دولت ها، باژگونه کردن مصادیق واقعی شکنجه، 

از انکار  و سلب حقوق انسانی، اقداماتی هستند که ابعاد بشرستیزی آنها میلیونها بار

ز حمام خون، ساله ماالمال ا 40کال و دوره داری افزونتر است. به آنچه در تاریخ سرمایه

در  سالخی و دهشت جمهوری اسالمی بورژوازی ایران صورت گرفته است نظر اندازید.

ا، حتی در هنگاریها، تحلیل پردازی ها، کالبدشکافی ها، افشاگری ها، گزارش  ریختا کل 

ها لتواقعی اعمال شکنجه توسط دوهای از ریشهای آنها هیچ نکتهترین آتشفشان گونه

چیزی است که ترجیع بند « حاکمیتهای حفظ پایه»شود!! نمی یافتها و قدرت

 خود ماندگاریها حاکمیت و دولتها!!. است پژوهشها یاها متن ترین معتبرترین و پرآوازه

یا اعمال شکنجه، ها ل به قتل عام انسانموکو آنها بقای چرا خواهند؟می چه برای را

گردد؟ اگر می رعب، زندان و وحشت است؟ شکنجه و اعدام در چه شرایطی نیاز این بقا

ین آویزند! کدامنمی علی الظاهر به شکنجه، اعدام و سونامی دهشتها برخی دولت

ها دمآسازند. شکنجه شوندگان کدام می را وثیقه بقای خودها اهرمها یا ساز و برگ

 هستند و چرا با علم به حتمی بودن خطر شکنجه، سیاهچال و اعدام از همه این

رشها و فراون پرسش مشابه هیچ گاه به گزاها کنند؟ این پرسشمی مخاطرات استقبال

 .!!به طور کامل مفقودندها و کیفرخواستها کل اینها در تحلیل یابند،نمی راه

و سرمایه مدار اعدام، زندان، شکنجه، خفقان و سانسور، «! حقوق بشری»نقد مصلحانه، 

کند ریشه واقعی جنایتها را از دسترس افکار انسانها خارج و از تیررس می اولین کاری که



 159                                 منتخب مقاالت: جلد سوم                                                  

قرمز کل بانیان و پرچمداران این نقد از راست  سازد. خطمی کارگر پنهانهای نگاه توده

 .تا چپ تقدس حریم سرمایه است

به اعتبار شکل و ساختار خود، به اعتبار چگونگی کارکرد پارلمان، نهادهای ها رژیم

حقوقی، مراکز برنامه ریزی، سازمانهای اداری، سیستم آموزشی، ارتش، پلیس، زندانها و 

عریف نیستند. کل دولتهای روز دنیا به رغم همه انبوه مؤسسات درون خود قابل ت

و تمایزاتشان تبلور کنکرتی از ملزومات حیاتی و غیرقابل تفکیک پویه ارزش ها تفاوت

هستند. دولت داری افزائی سرمایه و جزء انداموار و بسیار پرنقش سازمان کار سرمایه

ها جنایات و انسان ستیزیمعاصر جدا از سرمایه وجود ندارد، سرمایه است که بانی کل 

خواهد و نیاز حیاتی و شرط قطعی بقای می کنند که سرمایهمی فقط آنها است. دولت

است. چرا برخی دولت ها، سراسر قلمرو حاکمیت خود را، شکنجه گاه، داری سرمایه

نیازی از این مراکز هستند؟ برای بی زندان و میدان تیر کرده اند، اما برخی دیگر مدعی

کوتاه الزم است. باید تکلیف خود را با تعریف ای ود به متن پاسخ این پرسش دیباچهور

 مشخص سازیم. نقد مصلحانه وقتی از شکنجهها شکنجه، زندان ، آزادی، حق و نوع این

، نقص عضو، شاید هم آزار روانی افراد نظر گوید، یکراست به شالق، ضرب و شتممی

یا ضربات کوبنده و مرگبار ناشی از گرسنگی مادام العمر اندازد، اما سؤال این است که آ

 آزارد، به رعشهمی پیچد،می انسانها که سلول، سلول جسم و روان آنان را در خود

جسمی و روحی های کند، بدترین و دردناکترین شکنجهمی اندازد و تسلیم مرگمی

فاجعه بار طبقاتی نیست؟ آیا احساس حقارت، ذلت و خفت ناشی از نداری و تبعیضات 

آید؟ آیا مادری که با نمی شکنجه به حساب ،اندازدمی که هر انسانی را به آرزوی مرگ

دو شیفت کار شاق فرساینده و کوبنده، قادر به تهیه داروی کودک بیمارش نیست و 

شود، زیر فشار می بند، بند وجودش با درد عجز از مداوای جگرگوشه اش بمباران

قرار ندارد؟ آیا اجبار به تن فروشی زیر مهمیز قهر احتیاج و ها شکنجهترین وحشیانه

گرسنگی و فقر، رعب انگیزترین شکنجه روانی و جسمی یک زن نیست؟ آیا کار خرد 
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شرایط کار، درهم کوبنده هر نوع تعادل فیزیکی، ترین بار در جانکاه کننده و هالکت

ارتن خوابی، ویرانه نشینی، تحمل زجر باشد. آیا کنمی فکری، عاطفی و روحی انسانها

قالی بافی های اعتیاد، کور شدن، فرسودن و تباهی کودکان خردسال در اعماق سیاهچال

نیست؟ قطعا هست، پاسخ کل ها یا سایر مراکز تولید سود، دهشت انگیزترین شکنجه

کیک آری است. این جنجال که گویا شکنجه در شالق، قصاص، تعزیر و فحشهای رها این

گردد، صرفا راه اندازی گرد و خاک برای کور کردن چشم ها، خفه ساختن می خالصه

آورد می و مسخ واقعیتها است. آنچه سرمایه بر سر انسانها شعورها، سالخی تشخیص

فعاالن سیاسی باشند تا ها عین شکنجه، جنایت و توحش است. هیچ الزم نیست انسان

ا مصداق سلب آزادی و آزار و ضرب و شتم و اعدام زندانی شدن و شکنجه و اعدام آنه

قرار گیرد. اصطالح بسیار نادرست زندانی سیاسی صرفا پرده اندازی بر روی اساس 

کارگر دنیا توسط های زندانی بودن و زیر شکنجه بودن و مرگ لحظه به لحظه کل توده

ان، کیلوئی گوشت نای سرمایه و در جهنم نظام بردگی مزدی است. آنکه با دزدیدن بسته

 شود، قصاصمی افتد، شکنجهمی یا یک پیرهن برای رهائی فرزندش از مرگ، به زندان

شود، میلیاردها بار بیشتر از منتقدین خواستار اصالح می گردد یا تسلیم جوخه اعداممی

داری ، زندانی سیاست، سبعیت و جنایت دولتهای سرمایه است. نظام سرمایهداریسرمایه

ذوب هر نوع حق، قدرت، اعتبار، آسایش، بالندگی، آزادی انسان و قربانی ساختن کوره 

کل اینها در آستانه ارزش افزائی و خودگستری سرمایه است. کل اینها شکنجه و کشتار 

بر شکنجه، اسارت و نابودسازی انسان استوار است. راه داری بشریت است. بنیاد سرمایه

این نظام از شکنجه، زندان و اعدام با موازین نقد مصلحانه اندازی هیاهو پیرامون پاالیش 

انداموار از زنجیره سراسری کمپین سرمایه برای ای حقوق بشری بورژوازی سوای حلقه

باژگونه سازی کل حقایق مربوط به جامعه موجود، سرنوشت انسان، کار و تولیدش در 

 .قعر این جهنم هیچ چیز دیگر نیست
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 انسانها شکنجه بهها دولت چرا. گردیم باز باال در خویش ل اصلی با این مقدمه به سؤا

کارگر از هستی های بر ساقط کردن تودهداری د سرمایهوجوهای پایه که زیرا پردازند؟می

توار و سالخی خورد و خوراک، پوشاک، معیشت، رفاه، آزادی و حقوق انسانی آنها اس

ور به تهاجم، هولوکاست آفرینی سرمایه مجباست. زیرا طبقه کارگر در مقابل تعرض، 

سرکوب  پیکار، شورش، اعتراض، خیزش و انقالب است. زیرا که سرمایه بقای خود را در

بیند. زیرا که جامعه می و حمام خون این پیکار، خیزش، کارزار و سنگربندی

و ر میدان جنگ گریزناپذیر، محتوم و همیشه جاری میان دو طبقه کارگداری سرمایه

و سالح  است، زیرا که شکنجه، زندان، اعدام و قهر جزء الیتجزای این جنگدار سرمایه

همه دالیل ها کارگر است. آیا اینهای و ساز و کار جنگیدن ارتجاع بورژوازی علیه توده

دار یهاست. سرشت متناقض سرمایه، خود طبقه سرماتر هستند؟! نه، لیست ادله طوالنی

برنامه  تقسیم سهام مالکیت، سود، قدرت، در قلمرو انباشت، در پهنهرا هم، در عرصه 

رق غ، در کل این موارد داریریزی نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی سرمایه

 به جان هم کند. سرمایه داران و نمایندگان فکری و دولتمرد آنها رامی باتالق اختالف

راند. حتی وحوش مالک، می به جنگ علیه همدارد، می اندازد، به کودتا علیه هم وامی

هام سمدافع و پاسدار این نظام نیز گاهگاه در تسویه حساب با همدیگر، در ربودن 

لب سسود، قدرت و مالکیت از یکدیگر به زندانی ساختن و شکنجه نمودن و تر افزون

 سرمایه به معنای عام خود، به عنوان یکد. آزادی هم، نیاز جدی و حتمی دارن

 ، به هولوکاست آفرینی، بربریت، شکنجه وشیوه تولید، در هیأت سرمایه جهانی

زائی خود زندان همان اندازه نیازمند است که به سایر مواد و مصالح و شرایط ارزش اف

 .محتاج است

های سرمایه یک رابطه اجتماعی است، دولت ها، پلیس، ارتش، بیدادگاهها، زندانها، شبکه

ضد انسانی، همه و همه اجزاء جدائی ناپذیر این رابطه اجتماعی  مخوف مافیائی قهر

هستند، سرمایه وجود، گسترش و بقای خود را مدیون ساقط سازی کارگر از هستی، 
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آماج مبارزه طبقاتی کارگر، مجبور به جنگ علیه کارگر است و ساز و کارهای باال را نیاز 

ها عوامفریبیترین از سرمایه کثیفها یا رژیمها یابد. جدا کردن دولتمی این جنگیدن

است. جستجوی ریشه شکنجه و سبعیت و انسان ستیزیها در خارج از وجود سرمایه 

رویه دیگری از همین فریبکاری و نیرنگ زشت بشرستیزانه است. سؤال بعدی و مکمل 

، پرسش باال آنست که چرا بازار شکنجه به طور مثال در اسکاندیناوی به اندازه ایران

ندارد؟ « گوانتانامو»و « الغریب»چین، پاکستان و افریقا داغ نیست؟ چرا آلمان امروز 

فرانسه، سوئیس و هلند از جمهوری اسالمی و افغانستان کمتر های چرا شمار زندان

 و شکنجه به جهانی سرمایه مختلفهای بخش نیاز که زیرا. است ساده پاسخاست؟ 

 عام، مفهوم به سرمایه. است ظریف و مهم بسیار نکته ینا. باشدنمی هم اندازه به زندان

لی خود بدون شکنجه و بربریت المل بین سراسری هستی در مزدی، کار رابطه عنوان به

های مختلف سرمایه و الجرم دولتهای و هولوکاست وجود خارجی ندارد، اما بخش

شکنجه و اعدام انسانها دنیا به اندازه هم نیازمند زندان سازی، داری متفاوت سرمایه

نیستند. یک بخش، به کمک سطح باالی بارآوری کار، قدرت رقابت باال، وسعت دامنه 

 حاصلهای ارزش اضافه سهم بیشترین جهانی،  انباشت و حضور سراسری در بازار

 عظیم بسیار سهم این احراز یمن به کند،می تصاحب را دنیا کارگر طبقه استثمار

 حوزه کارگر میلیون صد چند رفاهی و معیشتی اولیه مطالبات برخی مقابل در تواندمی

کامال گذرا ای تا حدی و به گونه تواندمی بنشیند، عقب حدودی تا خود حاکمیت

تواند از مجادالت سودجویانه می انفجاری شدن فشار استثمار کارگران را به تأخیر اندازد.

تواند انتخابات می بکاهد، در همین راستاهم دار مختلف طبقه سرمایههای میان بخش

و سندیکا و اتحادیه و حزب و حق تظاهرات را جایگزین شکنجه، زندان و اعدام سازد. 

و نهادهای ها در سیطره حاکمیت این بخش سرمایه جهانی پارلمان، احزاب، اتحادیه

، زندانبانان کنند که پلیس، ارتش، سپاه، بیدادگاههامی مدنی با مبارزه کارگران همان

 .نمایندمی ایرانداری در جهنم سرمایه
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بخش دیگر و به طور مشخص سرمایه اجتماعی غالب کشورهای آسیائی، افریقایی، 

حقق کل امریکای التین، اروپای شرقی به لحاظ بارآوری کار و توان رقابت قادر به ت

 کارگر حوزه حاکمیت خودهای حاصل استثمار تودههای اضافه ارزش

 برتر ولیدت شرایط دارایهای سرمایه نفع به راها ارزش اضافه این از درصدی  باشند،ینم

رین نرخ ند. این بخش برای جبران مافات، برای احراز باالتدهمی دست از سودآورتر و

ادامه  انتهای خود و دستیابی به شرایط مورد نیازبی سودها، برای تضمین خودگستری

و و خورد و خوراک و پوشاک و دارتر قتل عام هر چه سراسریارزش افزائی اش، راه 

ین بخش گیرد. دولتهای امی درمان و آموزش و سرپناه و همه چیز توده کارگر را پیش

راض، مداوم اعتهای سرمایه جهانی با تحمیل این وضعیت بر طبقه کارگر، آماج طوفان

ان این استا حتی سرمایه دارپیکار، طغیان، شورش و قیام کارگران هستند، در همین ر

گردند. می کشورها هم بر سر چگونگی برنامه ریزی نظم سرمایه دچار جدال و کشمکش

ون قادر سرمایه در این جوامع با سندیکاسازی و انتخابات و حزب بازی و مدنیت و قان

راسری، سبه کنترل موج پیکار توده کارگر نیست. زندان، شکنجه، اعدام، حمام خونهای 

یه را توانند موجودیت سرمامی هستند کههائی آدم سوزی تنها سالحهای پائی کورهبر

نیروی کار  توده عظیم فروشندهداری از خطر قهر رادیکال، انسانی، انقالبی و ضد سرمایه

به  حراست کنند. ریشه موضوعیت، اجتناب ناپذیری، وجود سیستماتیک و اعمال لحظه

 .جا در وجود سرمایه قرار داردباال در اینهای لحظه بربریت

آیا سرمایه در جوامع نخست از سالح شکنجه، زندان، رعب و ارعاب، قهر ارتجاعی ضد 

 انسانی حتی اعدام و قتل عام برای درهم کوبیدن اعتراض و پیکار کارگران استفاده

ی گویند قطعا مدافعان دروغگو و فریبکار نظام بردگی مزدمی کند؟!! آنان که چنیننمی

کند مسلما اسیر توهم و بالهت می هستند و هر کارگری که شیادی و فریب اینان را باور

ای است. همین االن چند صد کارگر عاصی فرانسوی موسوم به جلیقه زردها در جامعه

رخداد تاریخ زندگی بشر، با قیام کموناردها، آمیخته است، به ترین که تاریخش با عظیم
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ناشی از ضرب و شتم و شکنجه پلیس سرمایه در بیمارستانها سنگین های خاطر جراحت

خانمانی مولود بی برند. یگانه جرم این کارگران اعتراض علیه گرسنگی، فقر ومی به سر

کمترین تعرض به ها است. در هیچ کشور اروپای غربی نیست که دولتداری سرمایه

انی پاسخ نگویند. تمامی نظم و ثبات نظام بردگی مزدی را با قهر ارتجاعی ضد انس

بزرگ کارگری در اروپا و امریکا به مجرد آنکه حتی با های تظاهرات و آکسیون

افق ها، خیال کمترین آسیب به نظم اقتصادی، ترین مطالبات و موهومترین رفرمیستی

 به خون کشیدهای در سر بپرورند در سطحی و به گونهداری سیاسی و اجتماعی سرمایه

قله دموکراسی سرمایه، اجتماع بین المللی چند میلیون ترین ر سوئد رفیعشوند. دمی

نامیدند!! در شروع قرن بیست می «داریجهانی شدن سرمایه»انسان معترض به آنچه 

و یکم، گلوله باران شد و یک کشته و جمعیت کثیری زخمی بر جای گذاشت. اما بحث 

کارگر نیست. دولت های ابانی تودهفقط بر سر سرکوب و به خون کشیدن اعتراضات خی

به محض « حقوق بشر»بورژوازی در هر نقطه دنیا از جمله در کشورهای مشعلدار 

اقتضای پاسداری نظم سرمایه به همان جنایاتی دست یازیده است که رژیمهای 

های یازند. شکنجهمی جمهوری اسالمی، شاه، پینوشه و نوع آنها دست یازیده و دست

سده پیش،  70وسطائی، بربرمنشانه و سیستماتیک رژیم آلمان فدرال در دهه قرون 

و سایر اعضای گروه آنان از اوراق ماندگار « اندریاس بادر»، «اولریکا ماینهوف»علیه 

است!! رفتار پلیس، دستگاههای ها دموکراسیترین کارنامه بورژوازی زیر بیرق پرشکوه

کردن این افراد، نگهداری آنان برای ماههای طوالنی  اطالعاتی و امنیتی آلمان در شکنجه

درسلولهای انفرادی دهشت زا و سرانجام کشتار بدون نشان آنها، رونوشت مطابق اصل 

 بادر»کرد. فراموش نکنیم که گروه می بود که ساواک آریامهریهایی همان سبعیت

طبقه کارگر داری یهجنگید و هیچ ربطی به مبارزه ضد سرمانمی علیه سرمایه« ماینهوف

نداشت. در مخاطره آمیزترین حالت، تهدیدی آن هم نه قابل احصاء برای آشفته کردن 

 .شدمی خواب حاکمان این نظام تلقی



 165                                 منتخب مقاالت: جلد سوم                                                  

آنها در لحظه، لحظه حیات ترین بورژوازی دنیا از جمله دموکراتیکهای تمامی دولت

احتمال خطر اخالل جدی ننگین خود بسیار فاش و صریح نشان داده اند که هر گونه 

تهاجمات ضد انسانی، با توسعه ترین و سبعانهترین را با وحشیانهداری در نظم سرمایه

شکنجه گاهها، سیاهچال ها، بگیر و ببندها و کشتارها پاسخ خواهند تر هر چه عظیم

داد. کل آنها عمال آشکار کرده اند که در صورت احساس چشم انداز چنان مخاطراتی 

و شمار زندان ها، زندانیان، شکنجه گران و شکنجه « حبقوق نبی خواهد شد ،کجان ال»

فرانسه، آلمان، انگلیس، اسکاندیناوی و کل اروپا از جمهوری اسالمی و چین های خانه

باشد. از نمی خواهد گردید. تکلیف امریکا روشن است و نیازمند اشارهتر و افریقا افزون

و اگر و شاید سخن راند!! آنچه نمادهای عالی دموکراسی بین  چرا باید از اگرتر این مهم

المللی در طول چند قرن اخیر صرفا و صرفا برای افزایش سود سرمایه اجتماعی 

کشورهای خویش در عرصه جهانی و علیه طبقه کارگر دنیا انجام داده اند، نه فقط روی 

سودان و سومالی را شاه، جمهوری اسالمی، پینوشه، صدام حسین، چین، های رژیم

سفید کرده است که برای فراعنه مصر باستان و داعش حی و حاضر نیز وسیعا آبرو 

فوق افراطی بورژوازی امریکا در ویتنام، کره، امریکای التین، های خریده است. بربریت

و جنایات بشریت بربادده بورژوازی ها افریقا، افغانستان، عراق و کل جهان، درندگی

سودان، الجزایر، مراکش، کنگو، گینه، هائیتی و ممالک دیگر، هولوکاست  فرانسه در

افریقا و بیش از های آفرینی بورژوازی انگلیس در شبه قاره هند، رودزیا، بیشترین بخش

درصد کل جمعیت جهان، کشتارها،  25میلیون کیلومتر مربع کره زمین با بیش از  33

بلژیک و ایتالیا و هلند و های بشرستیزانه دولتهای و جنگ افروزیها شکنجه گری

ال و اسپانیا، در امریکای التین و آنگوال و کنگو و کیپ ورد و لیبی و گینه و تغپر

موزامبیک و صحرا، همه و همه صفحاتی از کارنامه سراسر جنایت، هولوکاست، شکنجه، 

شرمانه و بی ر،زندان، جنگ و بربریت سرمایه علیه بشریت هستند. هیچ چیز وقیح ت

دنیا بر بام کل این داری قدرت سرمایههای و قطبها از آن نیست که دولتتر کثیف
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آدم سوزی، بر بام های جهنم ماالمال از بربریت و شکنجه و حمام خون و کوره

یا « حقوق بشر»گوانتاناموها و الغریب ها، با حداکثر شناعت و وقاحت، عربده دفاع از 

زی، شکنجه گری و جنگ افروزی سر دهند!!. آنان که به این ستیز با زندان سا

های باور آرند، فقط فسیل شده ها، شستشوی مغزی شدگان و شعور باختهها عوامفریبی

توانند باشند. شکنجه و زندان و اعدام و حمام خون و می آویزان به موازین همین نظام

ناپذیری پویه ارزش افزائی و بازتولید سرمایه اند. اگر شمار  جداییهولوکاست اجزاء 

از فرانسه و انگلیس یا تر ایران افزونداری و شکنجه گاهها در جهنم سرمایهها زندان

آلمان و سوئیس است هیچ ربطی به شقاوت و قساوت و خون آشامی کمتر دولتمردان 

د صباحی به شکل آشکار این نوع اروپائی ندارد. نیاز سرمایه در اینجا عجالتا و چن

کمتر است. اینکه چرا کمتر است نیز دلیل بسیار بدیهی و شفافی دارد. باالتر ها توحش

بخش دنیای ترین کارگر عظیمهای تودهتر و کوبندهتر گفتیم که استثمار هر چه سبعانه

را ها رزشاز جمله ایران، سهم سرمایه اجتماعی چند کشور از کل اضافه اداری سرمایه

توانند ابعاد سبعیت، کشتار و می سازد که بورژوازی و رژیمهای این ممالکمی چندان

بربریت خود علیه کارگران حوزه حاکمیتشان را اندکی تعدیل کنند. روزی که این سهم 

، به طور قطع از می، آنگال مرکل، اوباما و ترامپ کاهش یابد، امانوئل مکرون، ترزا

تبه سپاه پاسداران، رفسنجانی، خامنه ای، ابراهیم رئیسی و اسداهلل فرماندهان عالی ر

 .الجوردی بسی شکنجه گرتر خواهند شد

یا حتی نیمی از دنیا چنان ها آیا ممکن است سرمایه در همه کشورها، شمار زیادی از آن

نماید؟! موقعیتی احراز کند که به یمن آن بتواند بازار شکنجه، زندان و سبعیت را تعدیل 

محاالت است. چرا؟ زیرا که هر چه کارگران ترین این امر نه فقط محال که در زمره مطلق

شده است. ها دنیا در طول این چند صد سال تولید کرده اند، سرمایه و کهکشان سرمایه

انتهای سرمایه برای ادامه بقای خود به چنان اقیانوسی از سود نیاز بی این کهکشانهای

کارها، تحمل تمامی گرسنگی ها، ترین یلیاردها کارگر جهان به رغم شاقدارند که م
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زیست محیطی و های آلودگیترین درمانی ها، کشندهبی بهداشتی ها،بی آوارگی ها،

انفجارآمیزترین نرخ اضافه ارزش ها، باز هم قادر به تولید سود مورد احتیاج آنها نیستند. 

تا چه رسد به اینکه بازار توحش و شکنجه و  قادر به چرخیدن نیست.داری سرمایه

هولوکاست آفرینی خود را تعدیل نماید!!. در عوض یک چیز کامال و یقینا امکان دارد. 

، حتی در سیطره هارترین دیکتاتوریهای داریاز جهنم سرمایهای در هر کجا، هر نقطه

سراسری سازمان دهد، اگر و داری بورژوازی اگر توده کارگر خود را شورائی، ضد سرمایه

یک قدرت عظیم شورائی سرمایه ستیز شود، اگر این قدرت را علیه سرمایه اعمال کند، 

اگر بر بلندای این باروی سترگ قدرت با بورژوازی وارد جنگ شود، آنگاه در هر لحظه 

را هم مجبور داری وحوش حاکم سرمایهترین این جنگ و در هر گام این جنگیدن درنده

خود خواهد کرد. اگر بناست علیه شکنجه و زندان های قب نشینی و قبول خواستبه ع

گردیم. جار و جنجال مبارزه با داری و اعدام بجنگیم باید وارد میدان جنگ با سرمایه

شکنجه در خارج از این سنگر فریبکاری است. آیا همه کسانی که برای کارزار علیه 

نهند در زمره می روی« حقوق بشری»اد مدنی و شکنجه شدن انسانها به این یا آن نه

گویند و چه بسا فداکارند، می راستها فریبکاران هستند، مسلما چنین نیستند. خیلی

چرخند و عمال در خدمت تمامی می به دور خودها اما واقعیت آنست که در گمراهه

هم به انچه پیرامون  ارتجاع هار بورژوازی هستند. بازهای و وارونه بافیها تحریف پردازی

. زندان و شکنجه جمهوری اسالمی در داخل و خارج کشور بر سر زبانهاست نگاه کنید

مستولی ها روایتی از همه لحاظ دروغین و اصالح طلبانه بر کل پویه افشاگری

شکنجه گران و زندانبانان در باره قبح شکنجه، زندانی ترین شده است. درنده

گویند!! می یا طول و عرض اعمال این جنایتها سخن کردن آدمها، اعدام آنها

و جامعه مدنی معماری شده ها حجاریان ها، خاتمی ها، موسوی ها، کروبی

لباس داری توسط این بانیان رژیم وحشت، دهشت و حمام خون اسالمی سرمایه

مخالفت با شکنجه و زندان و اعدام تن نموده اند!! سعید امامی و اکبر گنجی و 
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نوگورانی و مهدی خزعلی صدرنشین لیست شکنجه شدگان گردیده  فهیمه

 4000هزار و در بهترین حالت  3تا  2به  67اعدامی هولوکاست  8000اند!!! شمار 

نفر سالهای  300و  200و  150تنزل یافته است!!! هیچ کس از اعدامهای هر روز 

یل آباد و مرکزی در اوین و قزلحضار و گوهردشت و عادل آباد و وک 62و  61و  60

راند!!. از جنایات و نمی تبریز و کارون خوزستان و جاهای دیگر سخن

 60اعمال شده علیه کودکان متولد زندانها و شکنجه گاهها در دهه های بربریت

آید!!، بر هم انباشتن و تلنبار کردن بیش از صد زندانی در نمی حرفی به میان

ه کردن چند ساعت خواب شبانه متر مربعی و سه شیفت 20یک سلول تنگ 

رعب انگیزتر داستان ها روزی آنها به کلی فراموش شده است!!! از همه این

شکنجه و سالخی لحظه به لحظه، داستان بیدارنگهداری و قفل کردن هزارها 

 داوود حاج قیامت های انسان مبارز دختر و پسر در طول چندین ماه، در تابوت

 زندگی تاریخهای بربریتترین مخوف وترین سابقهبی داستان الجوردی، و

!! همه آزاردنمی را بشر حقوق مدافع و زندان و شکنجه مخالف هیچ خاطر بشر،

پرجنجال های در تریبونالها اینها تحویل تاریخ شده اند!! کل این توحش

« دادگاههای حقوق بشر»حقوق بشری مخالفان زندان و شکنجه و اعدام!!، در 

جهانی و ایادی ایرانی آنها بناست یکجا مرور و تسلیم داری ساالر!! سرمایه

سرنوشت مبارزه ضد شکنجه و اعدام در خارج از سنگر پیکار   !!بایگانی تاریخ گردند

ها و بربریتها تواند باشد، برای کارزار علیه این جنایتنمی سوای اینداری ضد سرمایه

از ای جنگید، باید این کارزار را لحظه ای، سنگری و حلقهداری باید علیه اساس سرمایه

 .ساختداری جنگ سراسری ضد سرمایه
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 1397بهمن                         و آستانه انفجار داری سرمایه

 

فقط جنبش شورائی سراسری ضد کار مزدی طبقه کارگر است که ناقوس مرگ 

نبش هم، جتواند در غیاب این میداری آورد، اما سرمایهمی را به صدا درداری سرمایه

ر مدفون این انفجادچار انفجار شود و سکنه کارگر کره زمین را در البالی آوار حاصل 

ت آن است. سازد. آنچه امکان رخ دادن دارد نه یکی از این دو چشم انداز که هر دو حال

و داری سرمایههای که در همه رسانههائی آماری زیر نگاه کنیم. دادههای به داده

عظیم و غول های خبری متنوع دنیا به اندازه کافی موجودند، حتی تریبونهای شبکه

کرده  پیرامون آن بحثها و هارترین بخش بورژوازی بین المللی ساعتترین تپیکر راس

به کمک این  اند، بر همین اساس قصد ما از آوردن آنها نیز قطعا افشاء جنایات بورژوازی

ناگفته ای رهارقام و اطالعات نیست. هدف نه تکرار مالل آور گفته ها، که پرداختن به پا

 را مرور کنیم.  ها است. قبل از هر چیز دادهها کمتر گفته شدهها، یا به بیان درست تر، 

  عیت روز نفر برابر با کل دارائی سه میلیارد و هشتصد میلیون نفر از جم 26ثروت

 جهان است. 

  فزایش امیلیارد دالر  900فقط در طول سال گذشته بیش از «! میلیاردرها»دارائی

 داشته است. 

  دالر امریکا  کمتر از پنج و نیمای کره زمین درآمد روزنهسه میلیارد از ساکنان فعلی

 دارند.

  یون میل 262اگر سرمایه داران بزرگ فقط یک درصد بیشتر مالیات پرداخت کنند

ون یابند و سه و سه دهم میلیمی کودک بازمانده از تحصیل امکان سوادآموزی

 کنند.می گرسنه از مرگ زودهنگام نجات پیدا

 مدیر مؤسسه آمازون معادل کل بودجه « جف بزوس»های مایهارزش یک درصد سر

 میلیون نفر جمعیت است. 105ساالنه کشور اتیوپی با 
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  درصد افزون  12جهان دار میالدی سرمایه طبقه سرمایه 2018فقط در سال

  .شده اندتر فقیرتر و گرسنه %11گردیده است و همزمان توده کارگر دنیا 

 احبان جهان هر سال مبالغ انبوهی به سرمایه داران و صتمامی کشورهای های دولت

 دهند.می عظیم مالی و صنعتی کمکهای کنسرن

  نه میالدی مالیات بر ارزش اضافی یا سود ساال 2013تا  1970در فاصله میان

  .تتنزل یافته اس %38به  %62دنیا از تر سرمایه داران در کشورهای پیشرفته

 دهند می خود را افزایشهای ا سرعت سیر نور سرمایهدر حالی که سرمایه داران ب

 نیمه فقیر جهان مستمرا در حال سقوط است.

  ین و کم درصد از فقیرتر 10در خیلی از کشورها و به طور مثال انگلستان و برزیل

 کنند. می را پرداختها درآمدترین آحاد جامعه بیشترین درصد مالیات

سال  77که ای تهیه و منتشر شده است. مؤسسه همه این ارقام توسط مؤسسه آکسفام

قطب قدرت سرمایه جهانی آن روز، در یکی از مراکز مهم ترین پیش در انگلیس، عظیم

دانشگاهی، با برنامه ریزی بخشی از بورژوازی به وجود آمد تا جزئی ولو نه چندان معنی 

های ای درک زمینهبرداری دار، از چرخه اندیشه، پژوهش، هشدار و چاره گری سرمایه

اقتصادی، اجتماعی انفجارهای احتمالی، مخاطرات سرکش و همیشه در حال بروز 

الزم برای رفع این مخاطرات باشد. آکسفام هر سال های جنبش کارگری و پیش بینی

کند. انتشار آن هم، مطابق معمول و دقیقا همان گونه که می این گزارش را آماده و ارائه

و داد و ها و هویهای هدف و برنامه ریزی بورژوازی است بحث ها، جزئی از انتظار،

سازد. موضوع گفتگوی مختصر ما در این جا نیز دقیقا می فریادهای بسیار زیادی را برپا

افتند تا می انبوهی که راههای است. گرد و خاکها بررسی بنمایه همین جار و جنجال

بشریت کارگر و های ه واقعی کل سیه روزیریش«!! افشاگری»و «!! انتقاد»زیر پوشش 

فرودست را از انظار مخفی سازند. سر و صداهای ظاهرا انتقادآمیز لزوما همگون و عین 

ها، به طور مثال بانیان همین آکسفام، ترین هم نیستند، بالعکس طیف وسیعی از راست
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کردن ، شیفتگان آتشین مزاج اصالح و انسانی «پیکتی»نظریه پردازانی چون 

تا احزاب چپ « اکونومیست»مانند گردانندگان هایی !! حتی اولترا راستداریسرمایه

ها گیرد. تکلیف راستمی و سرنگونی طلب را در بر« داریضدیت با سرمایه»مدعی 

مستقل از تمایزاتشان روشن است. آنها با دنیائی از عشق به ماندگارسازی نظام بردگی 

برای بقای این نظام، به بهای راه اندازی هر روزه  مزدی و احساس مسؤلیت عمیق

 کارگر، بر بام منابر وعظ جلوسهای هولوکاست ها، در کران تا کران جهان، علیه توده

ریزند که: ]وجود این همه گرسنه خیلی خوش یمن نیست. می کنند و اشک تمساحمی

آفریند، می ضائیتعمیق هر روزه و هر ساله شکاف طبقاتی هم کمی بد است زیرا نار

افتد، می نارضایتی هم شورش زا است. اگر این وضع ادامه یابد ثبات و امنیت به خطر

ثروتمندان باید قلبی رئوف داشته باشند، عاقبت نگری هم باالخره الزم است[ و سلسله 

و مواعظ که تجلی هویت این طیف بورژوازی است. آنها ها طویلی از این معرکه گیری

و شستشوی مغزی کارگران ها آورند،  به مهندسی افکار انسانمی به جایرسم رسالت 

پردازند، به سرمایه داران، دولتمردان سرمایه و حاکمان نظام بردگی مزدی می جهان

دهند که ضمن تالش صد در صد الزم و بسیار قابل تکریم، برای افزایش هر می هشدار

عاصی کارگر هم های خطر طغیان توده سودها و سرمایه ها، نسبت بهتر چه کهکشانی

 غافل نباشند.

با سرمایه و سرنگونی طلب شمایلی متفاوت « ضدیت»و انتقادات طیف مدعی ها واکنش

یا آرایش و پیرایش این نظام داری دارد. در اینجا ظاهر داستان دغدغه بقای سرمایه

مضمون که سرمایه  با اینای نیست! حتی سخن از صدور یک کیفرخواست است! ادعانامه

کند، بانی و باعث وجود طبقات و شکاف طبقاتی است. این شکاف را مستمرا می استثمار

آفریند می بخشد، در این راستا گرسنگی و فالکت و فقر و آوارگی و کارتن خوابیمی عمق

که کامال درست هستند و نمای بیرونی هایی و از این روی باید سرنگون گردد. حرف

روند، استثمارگری نمی هم دارند!! اما هیچ گاه به سراغ بنیاد واقعی فاجعهرادیکال 
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در تعمیق شکاف طبقاتی، زایش فقر و گرسنگی و فساد و داری سرمایه یا نقش سرمایه

کنند، می زیست محیطی و کار کودک را تقبیحهای تباهی و تبعیضات جنسی و آلودگی

 پردازند. نمی هاحقیقی کل فاجعه« بیگ بنگ»ولی به هسته اصلی، به کانون سرشتی یا 

، در بردگی و سرواژ یا فئودالیسم هم داریاستثمار درشکلهای تولیدی ماقبل سرمایه

کرده می طبقه دیگر را به شدت استثمارای هم طبقهها وجود داشته است. در آن نظام

نموده است. می است و الجرم شکاف طبقاتی همراه با فقر و فالکت و گرسنگی بیداد

آنچه در گزارش آکسفام برخالف هدف، جهتگیری و محتوای رسالت بانیان مؤسسه و 

 طیف چپ نمای مدعی ضدیت با سرمایه موجهای و انگارهها همزمان بر خالف برداشت

داری زند، به هیچ وجه مجرد استثمارگری، تبعیض آفرینی و فالکت زائی سرمایهمی

کارگری را خیره و قدرت تشخیص او را میخکوب خود  نیست. چیزی که باید چشم هر

سازد، نه مجرد تعمیق ساالنه شکاف میان طبقات بلکه ماهیت و شاخص هویتی رابطه 

اجتماعی معینی است که بدون تعمیق لحظه، به لحظه این شکاف و بدون آفرینش کل 

تماعی و فجایع ضدانسانی مستولی در دنیا امکان بقا ندارد. بحث بر سر رابطه اج

و بشرستیزی بر سر چندین ها و سبعیتها مناسباتی است که آوار تمامی این درندگی

میلیارد نفوس طبقه کارگر جهانی، شرط حتمی و جدائی ناپذیر تداوم هستی آنست. از 

آماری آکسفام و کوه ارقام مشابه باید این واقعیت را کاوید و این کاوش های درون داده

کار طبقاتی برای در هم کوبیدن و تغییر بنیادی این واقعیت کریه را سالح کارساز پی

با کل دارائی سه میلیارد  نفر برابر 26ثروت »شروع کنیم. ها کرد. از سطر نخست داده

چرا؟ و چگونه چنین چیزی رخ داده « و هشتصد میلیون نفر ازجمعیت روز دنیااست

یا ناقدان چپ نمای مدعی  است؟ آیا آنسان که خیل وسیع منتقدین راست و مصلح

توان از می گویند! با وجود رابطه خرید و فروش نیروی کار،می مبارزه برای کمونیسم

و شیادترین مزدوران ترین وقوع چنین رخدادی جلوگیری به عمل آورد؟! فقط وقیح

توانند به این پرسش پاسخ مثبت دهند. رمز پنهان پشت این می نظام بردگی مزدی
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 سکنه زمین برابری 3800000000و ندار دار  نفر با کل 26یست که ثروت ارقام آن ن

کند، رمز عظیم این گزاره آماری آنست که در شکل تولیدی تاریخا معینی به نام می

، شیوه تولید مبتنی بر کارمزدوری یا رابطه خرید و فروش نیروی کار قریب داریسرمایه

اند، از دستشان خارج و یکراست سرمایه  میلیارد انسان هرچه کار و تولید کرده 4

 260000نفرند یا  26000نفرند  26ها گردیده است. اینکه مالکان این سرمایه یا سرمایه

آرد. راز نهان تک، نمی یا بیشتر به هیچ وجه، هیچ تغییری در اساس وجود فاجعه پدید

، ستیز و ماوراء باال حدیث وجود نظام هویتا اختاپوسی، انسانهای تک ارقام و داده

کنند، می ارتجاعی است که در سیطره موجودیتش، میلیاردها کارگر با همه توان کار

کنند، هر چه را که تا آخرین لحظه می جهان موجود را از حاصل تولیدات خود ماالمال

نمایند، اما نتیجه کل این کار و تولید می تقویم تاریخ، به فکر بشر رسیده است خلق

داروئی، آلودگیهای بی بهداشتی،بی صرفا فقر، گرسنگی، آوارگی، فالکت،برای آنان 

دهشت زای زیست محیطی، محرومیت از آب سالم آشامیدنی، از دست دادن هوای 

تنفسی مورد نیاز، فحشاء، اعتیاد و تمامی اشکال سیه روزی شناخته شده تاریخ زندگی 

نه کره خاکی اسیر شیوه تولید، انسان است. راز وحشتزای این ارقام آنست که کل سک

مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا رابطه اجتماعی تاریخا معینی هستند که به 

دار دالر بر سرمایه طبقه سرمایهها حکم ماهیت و بنمایه وجودی خود، هر سال تریلیون

 وابی وافزاید و همزمان میلیاردها انسان کارگر را به ورطه فقر و گرسنگی و کارتن خمی

غلطاند. شیوه تولید، مناسبات می و مرگ آورتر فروتر داروئی و اعتیادِ بسیار عمیقبی

چنان دار اقتصادی و رابطه اجتماعی معینی که بر اساس اقتضای هستی اش، یک سرمایه

 حجم عظیمی از حاصل استثمار میلیاردها کارگر را سرمایه و باز هم سرمایه خود

میلیون  105ایه روزش از کل بودجه ساالنه یک کشور دارای سازد که میزان سرممی

را با کل دار گردد و در نظر آرید که اگر حجم سرمایه این سرمایهمیتر جمعیت افزون
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برابر که  100میلیون کارگر اتیوپی مقایسه کنیم نسبت مذکور نه  80هست و نیست 

 گردد. می هزاران برابر

بلکه « آکسفام»ری، اما این بار نه منتشر شده از سوی به گوشه دیگری از گزارشات آما

که فرایند افزایش محصول اجتماعی ساالنه کار هایی منابع معتبر دیگر نظر اندازیم. داده

« تولید ناخالص داخلی»و تولید طبقه کارگر جهانی یا به تعبیر اقتصاد سیاسی بورژوازی 

 دهد.   می پیش روی ما قرار 2018تا سال  1960در سطح جهانی را، در فاصله میان 

 محصول اجتماعی ساالنه سال

 )دالر امریکا( 

محصول اجتماعی ساالنه  سال

 )دالر امریکا( 

1960 11 202 000 000 000  1965 14 609 000 000 000  

1970 19 074 000 000 000  1975 23 037 000 000 000  

1980 27 819 000 000 000  1985 31 619 000 000 000  

1990 37 825 000 000 000  1995 42 224 000 000 000  

2000 50 030 000 000 000  2005 58 129 000 000 000  

2010 65 957 000 000 000  2015 75 733 000 000 000  

2017 80 078 000 000 000  2018 84 836 000 000 000  

---https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNPمنبع: 

internationellt 
  میلیارد دالر 11000حدود  1960ارزش کار و تولید طبقه کارگر جهانی که در سال 

به  1980از رقم نوزده هزار میلیارد باالتر رفته است. این رقم در  1970بوده است در 

هزار میلیارد افزایش یافته است.  38به حدود  1990 هزار میلیارد و در سال 28نزدیک 

 66000به رقم  2010هزار میلیارد عبور نموده است. سال  50میالدی از  2000در سال 

هزار میلیارد دالر صعود کرده است.  85تا مرز  2018میلیارد رسیده است و باالخره در 

 4000فزایشی حدود ، در طول یک سال، شاهد ا2018تا  2017فقط در فاصله میان 
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میلیارد دالر در ارزش محصول اجتماعی ساالنه کار و تولید کارگران جهان بوده ایم. در 

همین فاصله زمانی نسبت شمار کارگران زیر آوار فقر، گرسنگی، آوارگی، ویرانه خوابی،  

بیکاری و مرگ و میر ناشی از گرسنگی و نداری، به کل توده کارگر یا کل سکنه زمین 

چشمگیر افزایش داشته است!! در طول همین دوره روند وخامت وضعیت ای گونهبه 

معاش، دارو و درمان، مسکن و حداقل امکانات زندگی کارگران در همه جای جهنم 

ترین و تندتر بوده است و چیزی به نام امنیت اشتغال در وسیعتر شتابناکداری سرمایه

برابری  8ینجا نیز نکته اساسی سیر صعودی سطح محو گردیده است. با همه اینها در ا

ساله و سیر بسیار پرشتاب  58ارزش کار و تولید چند میلیارد کارگر در یک دوره زمانی 

تولید کنندگان این کوهسار عظیم های و آمیخته افزایش فقر، فالکت و سیه روزی

نه که یا محصول اجتماعی کار و تولید نیست. بالعکس اساس بحث همان گوها ارزش

گفته شد، وجود شیوه تولید، مناسبات اقتصادی یا رابطه اجتماعی معینی است تر پیش

که همپیوندی ذاتی، همگنی اندرونی و گریزناپذیری افزایش کهکشانی محصول کار و 

خانمانی، کارتن بی مهار و نامحدود گرسنگی،بی در یک سوی و گسترشها تولید انسان

سیاسی های حقوق انسانی یا کمترین آزادیترین از ابتدائی و محرومیتشانها خوابی آن

و مدنی جزء الیتجزای ماهیت و هستی آن است. سخن بر سر این نظام، این رابطه 

است. داری اجتماعی، رابطه خرید وفروش نیروی کار، رابطه کار مزدی یا نظام سرمایه

نباشد، برای امحاء کل این  تواند که چنین نباشد و برای اینکه جهان چنیننمی سرمایه

فقط یک راه وجود دارد و آن راه امحاء ها و انسان ستیزیها جنایات، بربریت ها، سبعیت

 است. داری سرمایهای کامل و ریشه

ن پرسشی تواند یا محال است که چنین نباشد. اینمی چنین است و چراداری چرا سرمایه

 تی و بنیادی است. است که پاسخ آن برای هر کارگر بسیار حیا

در بنمایه هستی خود تولید سرمایه است. هدف تولید، هدف کار، داری تولید سرمایه

باشد. تأمین این هدف قهرا نیازمند قربانی می انتهای سرمایهبی سرمایه و افزایش ،اساسا



 177                                 منتخب مقاالت: جلد سوم                                                  

شدن بدون قید و شرط انسان، معیشت و رفاه و آزادی و حقوق و اختیار و اراده و کل 

یا اساس زنده بودن و نبودن انسان، در آستان خلق، توسعه و انباشت بدون هیچ  هستی

باشد. برای اینکه سرمایه تولید شود یا هدف شیوه تولید می مرز و محدوده سرمایه

نیست سوای آنکه فعالیت هدفمند انسان برای ای محقق گردد، هیچ چارهداری سرمایه

خویش یا آماده سازی طبیعت برای رفع احتیاجات مصرفی مورد نیاز های تولید ارزش

دهد. می دگرگون و باژگون شود. این کاری است که سرمایه انجام ،انسانی خود، از بیخ

از فعالیت ها، دخالت در طبیعت و تغییر ای پروسه کار با تعریف نخست یعنی مجموعه

نامحدود فکری و آن به منظور تأمین مایحتاج معیشتی، رفاه متعالی جسمی و تعالی 

معنوی، به گفته مارکس شرط عمومی مبادله بین انسان و طبیعت یا شرط ابدی زندگی 

سازد. محصول کار را به می بشر است. سرمایه این روند را وارونه و اسیر ماهیتی متضاد

جای آنکه وسیله رفع حوائج مادی و شالوده شکوفائی نامتناهی فکری، اخالقی و فرهنگی 

د نیروی قاهر، فعال مایشاء، مسلط و حاکم بر سرنوشت کل کار و تولید و انسان باش

کند. با پیدایش سرمایه دیگر انسان تولید کننده و کارگر یا کال انسان می زندگی او

اراده، زبون و مفلوک از چرخه بی یکراست و با کل وجود به مرتبه یک شیئی، یک جزء

کند، از انسان بودن می افزائی سرمایه سقوط تولید سرمایه، یک مهره مورد نیاز ارزش

واقعی خود به معنای موجودی صاحب اراده آزاد، رشد آزاد، اندیشه آزاد و دارای توان 

گردد. می دخالتگری آزاد در طبیعت یا تعیین سرنوشت هستی خود به طور کامل ساقط

بهداشتی، بی ری،میلیارد، میلیارد به ورطه گرسنگی، بیکاری، فالکت، ذلت، فقر و ندا

داروئی، محرومیت از هر بی زیست محیطی، جنگ، کارتن خوابی، آوارگی،های آلودگی

هم صاحب دنیای بیکران سرمایه ای غلطند، عدهمی میزان آزادی و حقوق انسانی فرو

شوند. نکته می ها، ثروتها، قدرت ها، رفاه، شوکت، عزت، موقعیت، حاکمیت و همه چیز

قع هسته کل رخدادها این است که کل اینها را فقط سرمایه است که اساسی یا در وا

سازد، میدار گیرد. سرمایه است که صاحب خود را سرمایهمی کند و تصمیممی تعیین
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آرد، مالکیت سرمایه دارانه می را پدیددار کند، طبقه سرمایهمیدار فردی از طبقه سرمایه

 ه است که به عنوان یک رابطه اجتماعی قانونگذارنماید. سرمایمی را خلق و وارد تاریخ

شود و تک تک نیازهای خود برای تولید سود یا افزایش و خودگستری خود را لباس می

قانون، نظم اجتماعی، حقوق، مدنیت، فرهنگ، اخالق، مذهب، ایدئولوژی، سیاست، 

رش و تسلط پوشاند. سرمایه با ظهور، گستمی دیپلوماسی، صلح، جنگ یا هر چیز دیگر

کند که بشر می خود، نقش و عظمت و قدرت قهر یا فعال مایشائی همان نیرویی را پیدا

بنیادی های نامد. تفاوتمی «خدا»دانشی آن را بی بر پایه وهم، خیال، جهل، خرافه و

در اینجا آنست که خدا اوال وجود ندارد و صرفا مولود وهم و جهل انسان است، ثانیا به 

وهم بودنش فاقد هر نوع قدرت است، ثالثا با این مشخصات، هیچ تأثیری  همان دلیلی

تواند داشته باشد، اما سرمایه در تعارض با این شاخص نمی هم بر سرنوشت زندگی بشر

و تار و پودهای ها ها، خدائی کامال مادی و تعیین کننده سیر تا پیاز یا تمامی پیچ و خم

ه، قانون است، دولت است، نظم اجتماعی است، حیات اجتماعی انسانها است. سرمای

قراردادهای مدنی است، حاکمیت است، اعتقاد و ایدئولوژی و آیین است. خداپرستی 

واقعی روز کل مؤمنان به ادیان و شرایع موجود دنیا است، به این دلیل روشن که همه 

ات سرمایه بر و تحمیل منویداری و مذاهب روز عالم ساز و کار بقای سرمایهها شریعت

های باشند. کل این ها، این باورها، روابط، فراساختارها، ارگانمی کارگر جهانهای توده

سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی های نظم سیاسی و حقوقی، همه و همه فرا روئیده

 کنند. می هستند و نقش اجزاء غیرقابل تفکیک چرخه تولید سرمایه را بازی

محاسبات سرمایه چیزی است که اشاره شد.  معنای هستی انسان در مکان، موضوعیت و

دراین محاسبات یا منظر، بشریت کارگر تنها و تنها به این دلیل حق خورد و خوراک و 

پوشاک یا کومه مسکونی و محلی برای بیتوته دارد که زنده بماند و سرمایه تولید کند، 

منتفی شود، اساس زنده ماندن یا حق  به محض آنکه نیاز سرمایه به نیروی کار کارگر

حیات کارگر هم منتفی است. درست همان گونه که وقتی صاحب سرمایه محتاج خرید 
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دستگاه تراش، ماشین فرز، اره برقی، وسیله ایاب و ذهاب، ترانسفورموتور، الستیک 

هر نوع  برایش فاقدها بود و نبود این ابزار و مواد و مهره ،اتوموبیل یا نوع اینها نیست

است. محصول کار تمام و کمال به دار موضوعیت است. کار کارگر متعلق به سرمایه

تعلق دارد. ششدانگ شعور و فکر و مشغله مالک سرمایه روی این محور دار سرمایه

متمرکز است که از حداقل نیروی کار کارگر حداکثر سرمایه را تولید کند. پروسه کار، 

خریده است، کارگر هم یکی از این اشیاء است دار که سرمایه فرایند ارتباط اشیایی است

بشری در های و این فرایند باید بیشترین میزان ممکن سرمایه را به بار آرد. کل دانش

جهان بینی سرمایه معنی، اعتبار، جهتگیری، نقش و رسالت خود را دقیقا در همین جا 

آموزشی، اکتشافی و پژوهشی های فعالیتکنند. علم در روایت سرمایه مجموعه می پیدا

سرمایه را پاسخ گوید، تا زمانی که تر و کهکشانیتر است که نیازهای تولید هر چه انبوه

است دبستان، دبیرستان، دانشگاه، انستیتوهای تحقیقی ها سرمایه نیازمند این فعالیت

ه محض آنکه دامنه کنند. بمی و سایر مراکز علمی هم جواز تأسیس و مجوز توسعه پیدا

ترین و کل مؤسساتی که تا دیروز مقدسها این احتیاج کاهش یابد، روند برچیدن مدرسه

رود. سرمایه نه مشتی شیئی که می شود و با سرعت سیر نور پیشمی اماکن بودند آغاز

یک رابطه اجتماعی است. تولید سرمایه برای بقای موجودیت و گسترش خود به همان 

اج خرید نیروی کار کارگر، تملک کار و محصول کار کارگر است، نیازمند گونه که محت

انکشاف و بسط اجتماعی خود در قالب قانون و سیاست و جامعه مدنی و دولت و 

حاکمیت و اخالق و فرهنگ و ایدئولوژی هم هست. وقتی از رابطه اجتماعی بودن سرمایه 

ر، مکمل همدیگر، با نیاز قهری و به صورت یک کل اندامواها کنیم همه اینمی صحبت

افکار داری گردند. در جامعه سرمایهمی جبری به هم، همگن و ارگانیک یکدیگر برآورد

اجتماعی چیره، مالکهای فائق شناخت، تعریف های مسلط، ایدئولوژی حاکم، ارزش

سرمایه های مستولی حق و آزادی و اعمال اراده، همگی تولیدات سرمایه، ساز و برگ

رای تحمیل خود بر طبقه کارگر، سالح دست سرمایه برای بقای خود و به معنای واقعی ب
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و دقیق کالم، خود سرمایه در هیأت قرارها و نهادهای اجتماعی آن هستند. درست بر 

قانون » ،«دولت مدافع منافع سرمایه داران است»همین اساس تعابیری از قبیل اینکه 

ارتش، »، «کنندمی سیاست را سرمایه داران تعیین» ،«استدار در خدمت طبقه سرمایه

نادرست و از هایی گزاره« پلیس یا بیدادگاهها همه گوش به فرمان طبقه حاکم هستند

ها هستند. در نظام بردگی مزدی این نهادها و سیستمداری جنس نقد رفرمیستی سرمایه

اجزاء انداموار سرمایه به حافظ یا مدافع و خدمتگزار سرمایه نیستند، خود سرمایه اند، 

 باشند. می مثابه یک رابطه اجتماعی

باز گردیم. معضل میلیاردها کارگر دنیا بر خالف آنچه از سوی طیف ها به ارقام و داده

شود، به هیچ وجه آن نیست که درآمدها می گسترده محافل راست و چپ جنجال

طرف و توسعه فقر در طرف نابرابرند، شکاف طبقاتی عمیق است. تراکم ثروت در یک 

کند. می و ندار چهار میلیارد انسان برابریدار نفر با کل 26کند. دارائی می دیگر بیداد

مشکل درموجودیت، تسلط و حاکمیت شیوه تولید یا رابطه اجتماعی معینی است که 

میلیارد سکنه کارگر روی زمین را یکراست و به  5تا هست، کار و حاصل کار بیش از 

ها سازد. ریشه کل فاجعهمیدار خارج و سرمایه طبقه سرمایهها م و کمال از دست آنتما

وحشت و دهشت چیره بر جهان و تاریخ اینجا است که های و سرچشمه تمامی سونامی

شود، قدرت، دولت، قانون، می کنند، سرمایهمی هر چه این میلیاردها  کارگر کار و تولید

 ی سرکوب فیزیکی و فکری و نهادهای حکمرانی سرمایهپارلمان، فرهنگ، دستگاهها

اتمی، های شود، نظم مدنی، حقوقی، ارتش، پلیس، سپاه، اطالعات، امنیت، زرادخانهمی

گردد. راه می جنگ، زندان، بیدادگاه، شکنجه گاه و میدان تیر نسخه پیچی سرمایه

نفر  26ازی ثروت و هوی حول شکاف طبقاتی و تعمیق این شکاف یا همترهای اندازی

بشر روز که فقط و فقط انداختن های میلیارد آدم، نه حدیث بدبختی 4با هست و نیست 

است. آنچه باید نابود شود ها و سیه روزیها پرده پوالدین بر ریشه واقعی این مصیبت



 181                                 منتخب مقاالت: جلد سوم                                                  

اجتماعی که مناسبات های طبقاتی و وسعت عظیم نابرابریهای نه عمق زیاد شکاف

 است.  ها بطه اجتماعی بانی و باعث سرمایه شدن حاصل کار و تولید انساناقتصادی و را

وال بوده ایم که اهایی و جنبشها اخیر، شاهد عروج خیزشهای و دههها در طول سال

و داری سوای فشار دهشتناک استثمار سرمایهها واقعی رویش و طغیان آنهای زمینه

راز وجود و هیچ چیز دیگر نبوده است، ثانیا اب گرسنگی، نداری و نارضائی مولود سرمایه

پیدا  عظیم، گاه سراسری یا حتی شبه بین المللی بسیارای آن ها، گسترهداری میدان

را با ها همه این شاخصها کرده است. ثالثا آرایش صوری چپ داشته اند. این جنبش

نقد  ان ازشان اعتراضشو ندار انتظار یا صدر و ذیل آتشفدار خود حمل کرده اند، اما کل

زدی یا بغایت مصلحانه، عمیقا رفرمیستی و بسیار زبونانه آثار و تبعات وجود کار م

هایی فراتر نرفته است. خیزشداری کامال طبیعی و قهری موجودیت سرمایههای بدبختی

استریت،  از نوع ضد گلوبالیزاسیون، نود و نه درصدی ها، سیاتل، جنوا، گوتنبرگ، وال

مللی که اعتراضی ببین الهای ا جلیقه زردها در فرانسه و شمار زیادی از آکسیوناخیر

ک سو و یعلی العموم با بیرق پیکار علیه تعمیق شکاف طبقاتی، رشد فزاینده ثروت در 

زیست محیطی یا جنگ، های گرسنگی و فقر در سوی دیگر، ضدیت با آلودگی

ریاد فمیدان نمایش قدرت و کانون سر دادن تمامی شهرهای بزرگ دنیا را های خیابان

خود را ها خویش ساخته اند. شرکت کنندگان در بسیاری از این کارزارها و خیزش

ند!! اما اسر داده داری خوانده اند!! و به زعم خود شعار ضد سرمایهداری مخالف سرمایه

دی نموده اند، رمول بنالم تا کاف آنچه پنداشته اند، اندیشیده اند، بر زبان آورده اند، ف

، تطهیر داریایهراه چاره قلمداد کرده اند و باالخره انجام داده اند در راستای برائت سرم

ی بوده است. سرمایه، فرار از کارزارعلیه سرمایه و هموارسازی راه بقای نظام بردگی مزد

 به دلیل بنمایه رفرمیستی راهبردها رفرمیسم کارش این است و همه این جنبش

 مستولی بر خود فقط این نقش را بازی نموده اند. 
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اجتماعی از تعمیق فزاینده های و شبکهها نه مجرد انباشتن صفحات کتابها، روزنامه

کارگر هیچ کمکی به افزایش های شکاف طبقاتی و بیکاری و گرسنگی و آوارگی توده

ختن  سندیکا، حزب و است، نه ساداری آگاهی طبقاتی یا ارتقاء شناخت آنها از سرمایه

اتحادیه هیچ گامی در سازمانیابی قدرت پیکار طبقاتی کارگران و تسطیح راه برای تحقق 

مطالبات اولیه معیشتی، رفاهی و حقوق اولیه انسانی آنها است و نه با رژیم ستیزی و 

ا را کوبید. رفرمیسم تاریخداری توان آستانه نابودی سرمایهمی سرنگونی طلبی فراطبقاتی

اما کارگران دنیا هیچ  .کارگر کرده استهای را بدیل مبارزه طبقاتی تودهها همین

گشاید می ندارند جز آنکه دست بر ریشه گذارند. مبارزه طبقاتی صرفا آنجا میدانای چاره

 گیرند. ریشه کل ستم کشی ها،می آماج تعرض قرارها افرازد که ریشهمی و چهره

در وجود سرمایه ها مفاسد، محرومیت ها، جنایات و سیه روزیحقوقی ها، تبعیضات، بی

است. دست بر ریشه نهادن یعنی اینکه در کلیه عرصه ها، در مبارزه برای افزایش مزد، 

بهبود شرایط کار، علیه بیکاری، مبارزه برای دارو و درمان، آموزش، بهداشت، ضد 

قومی، کار کودکان یا هر زیست محیطی، تبعیضات بشرستیزانه جنسی و های آلودگی

حوزه دیگر یکراست شریان هستی سرمایه را هدف گرفت. این کار عمیقا و قطعا ممکن 

طبقه کارگر با داری است. یک مرز اساسی و هویتی میان جنبش واقعی ضد سرمایه

و چپ کمونیسم نمای بورژوایی، میان رویکرد لغو کار مزدی ای رفرمیسم راست اتحادیه

با داری ر یک سوی و احزاب لنینی دست به کار جایگزینی شکلی از سرمایهپرولتاریا د

های شکل دیگر هم دقیقا در همین جا، در ممکن دیدن و ندیدن جنگ جاری توده

است. این داری زندگی اجتماعی علیه اساس موجودیت سرمایههای کارگر در کلیه حوزه

سال اخیر، روزمره و مستمر  30در طول داری موضوعی است که فعاالن ضد سرمایه

پیرامون آن بحث کرده اند، گفته اند، نوشته اند و هر چه توانسته اند انجام داده اند. 

 و ارقامی که در اینجا آمد با صدای بلند فریادها کلیه شواهد موجود، از جمله همین داده

یوه تولید و کند. شمی دروازه یک انفجار عظیم را دق البابداری زنند که سرمایهمی
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رابطه اجتماعی معینی که هدف، غایت و رمز هستی آن آفرینش سرمایه است. به حکم 

ماهیت خود، کل حاصل کار و تولید میلیاردها کارگر را به سرمایه و نظم اقتصادی، 

سیاسی، حقوقی، پلیسی، نظامی، امنیتی، مدنی، فرهنگی، فکری، ایدئولوژیک، اخالقی 

داری از سرمایه، نیاز بقای سرمایه و پاسدار ماندگاری سرمایهو اجتماعی فرا جوشیده 

تواند جز این باشد. نمی سازد. رابطه اجتماعی و مناسباتی که به هیچ وجه و مطلقامی

هر کالم در مورد آرایش و اصالح آن فریبکاری محض و گمراهه پردازی بشرستیزانه 

والی است که به اندازه کافی سد متهای است. این شیوه تولید سالیان متمادی و دهه

واقعی بقای خود گردیده است. کران تا کران کره زمین را از سرمایه آکنده است. هر چه 

که برای ادامه ای بشر در طول چندین قرن آفریده است سرمایه ساخته است. سرمایه

د و و سودها است. سوها متالطم اضافه ارزشهای هستی و خودافزائی نیازمند اقیانوس

باشد. سرمایه با قهر نمی اضافه ارزشی که طبقه کارگر جهانی دیگر قادر به تولید آن

نان های اقتصادی، سیاسی، فکری، پلیسی، نظامی و همه اشکال دیگر قهر، آخرین لقمه

فرزندان این میلیاردها کارگر، دارو و درمان، آب آشامیدنی، هوای تنفسی و همه چیز 

کند تا شاید چرخ هستی اش بچرخد و می لیم جوخه سالخینسلهای این طبقه را تس

ترین چرخد. این وضع بشریت عصر را بر سر عظیمنمی امروز را به فردا رساند، اما باز هم

های و سرنوشت سازترین دوراهی تاریخ قرار داده است. راه نخست آنست که ما توده

طبقاتی باز گردیم. هر مطالبه روز کارگر دست بر ریشه گذاریم، به سنگر واقعی پیکار 

خود، هر اعتراض خویش علیه هر جنایت سرمایه، جدال علیه هر تعرض سرمایه به خورد 

و محیط زیست را، «!! سیاسیهای آزادی»و «!! حقوق اجتماعی»و خوراک و معیشت و 

رژیم ستیزی، سرنگونی طلبی، کارزار علیه تبعیضات جنسیتی یا هرشکل تقابل با 

سازیم. درهمه داری ات مسلط را سنگری توفنده برای جنگ علیه هستی سرمایهمناسب

این سنگرها نظم اقتصادی سرمایه را آماج تعرض گیریم، چرخه ارزش افزائی سرمایه را 

به ورطه اخالل اندازیم، نظم سیاسی و مدنی و اجتماعی و فرهنگی سرمایه را مختل 
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و متفق، بساط حزب سازی، سندیکاآفرینی، کنیم، برای این کار باید قاطع، استوار 

پارلمانتاریسم، آویختن به قانون و صندوق رأی را جمع کنیم و برای همیشه به بایگانی 

تاریخ بسپاریم. باید یک جنبش سراسری شورائی ضد بردگی مزدی راه اندازیم. جنبشی 

ایه، نیروی که تجلی قدرت سازمان یافته طبقاتی ما، سالح اعمال این قدرت علیه سرم

، داریکارزار، سلسله جنبان پویه سرنگونی و محو سرمایههای مستقر درکلیه عرصه

استخوان بندی واقعی جامعه آتی عاری از کار مزدی و طبقات و دولت باشد. راه دوم، 

راه تن دادن به استیصال، فروماندگی و بلعیده شدن در کام امواج سهمگین انفجارهای 

است. انفجارها و آتشفشانهایی که مدام و داری لحظه سرمایه پی در پی و لحظه به

مستمر از ژرفنای گسل همیشه فعال و همواره خروشان پویه افت نرخ سود سرمایه 

 خیزد، طبقه کارگر جهانی راهی سومی در پیش ندارد. می جهانی بر

ن به ما توده کارگر ایران در طول یکی دو سال اخیر گامهای مؤثری برای نزدیک شد

ای . رشتهنقطه آغاز راه اول برداشته ایم. این واقعیتی است که باید آن را جدی گرفت

ر از پیوند درون جوش طبقاتی، همصدایی طبقاتی، همپیوندی و همبستگی طبقاتی د

ائی اولیه یک صف آرهای میان ما شروع به نضج، تکوین و بالندگی کرده است. نطفه

برای  وسه رخدادهای روز جنبش ما در حال بالیدن است.در پرداری طبقاتی ضد سرمایه

همه  نخستین بار در تاریخ، خود ما توده کارگر نیروی واقعی محرک و سلسله جنبان

ید ببالد، این رویدادها هستیم. این روند باید تعمیق یابد، خیز خودپوی طبقاتی ما با

ورنمای بر دوش گیرد، دی دارچراغ نقد رادیکال طبقاتی افروزد، سالح جنگ ضد سرمایه

یز محو کار مزدوری پیش روی قرار دهد. باید یک جنبش سراسری شورائی سرمایه ست

دیک و بسیار شود. آنچه در این دو سال انجام گرفته است ما را به نقطه آغاز این راه نز

 نزدیک کرده است. باید آماده جنگ واقعی گردید. 
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   ی طبقاتی در تاریخ!ی مبارزهترین حلقهجنبش شورایی کارگران، عظیم 
 2019آوریل 

 

-ر، کلیدواژهی کارگدار تعلق به طبقهاحزاب و محافل داعیه یلفظ شورا تاریخا برای همه

زی است، که ساراهیابی بوده است. این تعبیر عمیقا باژگونه و ُگمی تعیین شکل سازمان

شورا  کنند.چنان کشت میاند و همهای کارگر کشت کردهاز این مساله در ذهن توده

اخص شرولتاریا به میان است، فقط ی طبقاتی پوقتی که پای جنبش کارگری و مبارزه

-از شکل نوع تشکل نیست. یگانه بستر واقعی کارزار طبقاتی و شرط الزم انفصال هویتی

ی ظریهحتا پاسداران ن. ی رفرمیسم و سازش با نظام بردگی مزدی نیز هستهای عدیده

چ وجه یهکنند، به پندارند و تبلیغ میچه میسازی نیز بر خالف آنلنینی حزب و حزب

ها ننمایند. آی کارگر عزیمت نکرده و نمیای برای متشکل شدن طبقهاز ظرف ویژه

ی کارگر ودهداری تی طبقاتی ضد سرمایهآگاه یا ناآگاه، به هر حال بر روی اساس مبارزه

 . دهندکشند و حکم به تعطیل کامل این پیکار میخط بطالن می

ها ، به تاریخ اندیشه«تاریخ تکفیری»با انکار ها،اگر هگل به رغم کُل پیچ و خم رفتن

ای وری در گل و الی همین تاریخ پردازی، انسان را وسیلهآویخت و اگر پرودون با غوطه

آویز و ساالر، کمونیسم حزبیافت، بورژوازی حزب« عقل ابدی»برای متجلی شدن 

رگر را صرفا محملی ی کای لفظ بازی، طبقهاحزاب لنینی به طور واقعی و خارج از حوزه

اند و وران حزب نشین تلقی نمودهمداری دانشگری حزب و رسالتبرای تجلی منجی

گردیم، اما پیش از آن به بررسی این مهم پردازیم که نمایند. به این موضوع بازمیمی

ی طبقاتی پرولتاریا و بستن سد بر سر راه این پردازی در بنیاد خود ضد مبارزهچرا حزب

داری پیش گیرد، اگر ی کارگر اگر راه واقعی پیکار علیه سرمایهاست؟ چرا طبقه پیکار

طلبی دورنمای  نابودی نظام بردگی مزدی را پیش روی قرار دهد، اگر اسیر برهوت اصالح

داری نباشد و اگر بخواهد تاریخ تکامل جوامع انسانی را در و آرایش و پیرایش سرمایه
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بندی استوار هویتی بازی و پایاند، سوای فرار دایمی از حزبی طبقاتی بدتاریخ مبارزه

به برپایی یک جنبش نیرومند شورایی ضد کار مزدی، هیچ راه دیگری ندارد؟ به این 

بُردش آنست، که از واکاوی یا کالبدشکافی ی درست انجام و پیشبررسی پردازیم و شیوه

تی در یک سو و رفرمیسم یا سازش ی طبقارادیکال تضاد و تعارض بنیادی میان مبارزه

سال اخیر،  150ی موجود، آغاز کنیم. در طول طبقاتی در سوی دیگر، در درون جامعه

به ویژه از زمان مرگ مارکس تا امروز، بخش عظیمی از بگومگوهای جاری احزاب طیف 

آمیز عقیدتی حول همین های جدالیا حتا درون جنبش کارگری را صف آرایی« چپ»

طلبی و ی طبقاتی و سازش طبقاتی، اصالح، رفرمیسم و رادیکالیسم، مبارزهمفاهیم

ی داده است. طنز تلخ تاریخ است که هر دو سوی جبههها تشکیل میانقالب یا نوع این

-اند! در هر دو سمت، نیروهای سختجدال، اهل یک زمین طبقاتی و از یک جنس بوده

تر بر رقیب نظریه بافی کرده و دست به یشساالر رفرمیستی برای تفوق بکوش سرمایه

مدارتر و برای کفن و دفن اند. هر طرف، از طرف دیگر سرمایهصدور کیفرخواست زده

تاخته است. جنبش کارگری در تر پیش میی پیکار ضد کار مزدی، آهنین عزمهر بارقه

ی و افراشته سراسر قرن بیستم شاهد این وضعیت بوده است، اما ببینیم که مرزهای واقع

-ی طبقاتی رادیکال و ضد سرمایهی اشکال رفرمیسم در یک سوی و مبارزهمیان کُلیه

های ی کوتاه از حرفی کارگر در سوی دیگر، در کجا قرار دارد؟ به این قطعهداری طبقه

 مارکس در نقد پرودون دقت کنیم.

تقابل خواهد باشد، جامعه محصول کنش ممی جامعه چیست؟ به هر شکلش که»

ها است. آیا انسانها آزاد هستند که این یا آن جامعه را انتخاب کنند؟ به هیچ وجه، انسان

را در نظر بگیرید. آن وقت به شکل ها سطح مشخصی از تکامل نیروهای مولده انسان

مشخصی از تجارت و مصرف خواهد رسید. مراحل مشخصی از تکامل را در تولید و 

بگیرید و آن وقت به یک نظام اجتماعی مطابق با آن، به یک تجارت و مصرف در نظر 

ی ها و طبقات اجتماعی مطابق با آن و در یک کالم به یک جامعهبافت خانواده، گروه
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ی مدنی را در نظر بگیرید، یک نظام مدنی مطابق با آن خواهید رسید. چنین جامعه

ی فا بیان رسمی جامعهسیاسی متناسب با آن را خواهید یافت. یعنی نظامی که صر

مدنی است. آقای پرودون هرگز این را درک نخواهد کرد، چه او معتقد است که با حرکت 

 ی یعنی از جلوه رسمی جامعه، به جامعه رسمی، عمل مهمی را انجاماز دولت به جامعه

، 1846ی هشتم، دسامبر سال دهد. )نامه مارکس به پاول واسیلویچ آننکف، نامهمی

 ( پارسا خسرو ترجمه تاریخ، مادی تکامل باره در کتاب –بروکسل 

نیروی  ی خرید و فروشداری تبلور کنکرتی از وجود و انکشاف رابطهی سرمایهجامعه

ی اساسی  کارگر ینی، که دو طبقهی تولید تاریخا معای اجتماعی یا شیوهکار است. رابطه

ند و به کهستی اجتماعی، متولد میدار را به مثابه طبقات هویتا متضاد در و سرمایه

-ر میهای زندگی انسانی رویاروی هم قرای عرصهی متخاصم در کُلیهصورت دو طبقه

عبور،  آرایی، بستری وقوع، چگونگی صفمایه، محتوا، پویهدهد. برای درک درست بُن

ی امعهها، فراز و فرودها یا هر شاخص دیگر تقابل و جدال طبقاتی درون جپیچ و خم

ید به ی اجتماعی مسلط رجوع کرد. بای تولید یا رابطهحاضر باید به واقعیت شیوه

یه یک سرما»کالبدشکافی رادیکال این رابطه پرداخت. عبارت بسیار معروف مارکس که 

که  ی احزاب، نیروها و افرادی استبند کالم همه، ترجیع«ی اجتماعی استرابطه

مین اما واقعیت کامال زمخت و تلخی است، که ه در جیب دارند؛« چپ»ی نامهشناس

 تر وهای دیگرش، که تا حدود زیادی بیشحرف مارکس نه فقط مثل کُل آموزه

است. در این  توجهی قرار گرفتهبی ها آماج لوث شدن، وارونه بینی وتر از آنرحمانهبی

شواهد فریاد  یام، اما همهمورد، در جاهای دیگر به مناسبت نکاتی را توضیح داده

 را داریم.تری به واکاوی ژرف ماجزنند که نیاز بسیار بیشمی

ی اجتماعی است و این بدان معنی است که سرمایه فقط مشتی ارزش سرمایه یک رابطه

هیات پول،  باشد؛ فقط ارزشی نیست که درافزا شدن نمیاقتصادی در حال ارزش

آهن، نیم ساخته، کارخانه، راه، جاده، راهآالت، مواد خام، قطعات یدکی، وسایل ماشین
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خانه، بانک، مزرعه، بازار بورس، مدرسه یا هزاران هیات دیگر، مستقیم و تجارت

خرد؛ فقط ارزشی نیست که نیروی کار خریداری شده را غیرمستقیم نیروی کار را می

روی هم  ها را نماید و با سالخی کردنش، کوه اضافه ارزشکند، استثمار میمصرف می

های غول آساتر کند. سرمایه مسلما سازد تا زادراه خودافزایی یا تولید سرمایهتلنبار می

های ی ارزشمایهها هست، اما فراتر از آن، تار و پود مراودات مستولی، ُبنی اینهمه

ی فرهنگ چیره، روح باورها، افکار و ایدئولوژی مایهاجتماعی و اخالقی مسلط، خون

های اجتماعی، نظم اکم، کانون زایش قانون، حقوق، سیاست، مدنیت، نظریهی حطبقه

ی استثمار کننده های حقوقی طبقهسیاسی، نظم اقتصادی، شکل مالکیت و مانیفست

نیز هست. سرمایه کُل فراساختارهای اجتماعی، سیاسی و مدنی، دولت، پارلمان، عدلیه، 

ی علمیه، شورای پلیس، زندان، حوزه آموزش و پرورش، مذهب، مرام، ادبیات، ارتش،

ی رفرمیستی، جویانههای تحولپیچیطلبانه، نسخههای اصالحگرینگهبان، قدرت چاره

ی مسلط و همه چیز طبقه«! انقالبی»ی بُردهای اپوزیسیون مآبانهها و راهمنشورها، برنامه

ردیم، زیر نام افکار، چه را که نام بی آنای که هر چه دارد و همهباشد. طبقههم می

ها را ی انسانسازد و همهها، سنن و فرهنگ عام بر کُل جامعه مستولی میباورها، ارزش

رود، لباس کمونیسم ها هم فراتر میکند. سرمایه از اینها مدفون میدر میان جرز آن

خود، بمب افکن و سالح دست این یا آن بخش کند، این کمونیسم را زره، کالهتن می

های کارگر در یک سو و علیه رقبای طبقاتی خود زای تودهبورژوازی برای فریب دهشت

ها است. تمامی ها و نه فقط بخشی از آنکند. سرمایه تمامی ایندر سوی دیگر می

جا آوردیم، صرفا های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اخالقی و اجتماعی که در اینمقوله

ی تولید اضافه ارزش هستند. نقش سرمایه یا رابطهبیان انتزاعی موجودیت، قدرت و 

های روزشان وجود دارند، فقط به این دلیل که ها در محتوا، تعبیر و واقعیتی اینهمه

ها قطعا دچار تغییرات بنیادی ی تولید مسلط است. تمامی اینسرمایه وجود و شیوه
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ی نابودی افتد، رطهی خرید و فروش نیروی کار به وخواهند شد، هنگامی که رابطه

 مناسبات کار مزدی الغا گردد و راهی گورستان تاریخ شود.

ناسبات را معلیه این رابطه یا  ی طبقاتی در این جامعه،تعریف درست و رادیکال مبارزه

ن ی واقعی شمول موجودیت و حاکمیت آباید با چنین شناختی از سرمایه و دایره

تصادی، تی قطعا چرخ خوردن در مدار استیالی اقی طبقاوجو نمود. معنای مبارزهجست

الش تی تولید مسلط و سیاسی، مدنی، حقوقی، ایدئولوژیک، فرهنگی و اجتماعی شیوه

، با هر برای پیرایش و آرایش آن نیست. بالعکس، چنین کاری به هر شکل، زیر هر بیرق

رد، صرفا صورت گی کار و ساز و برگیبُرد و با هر سالح، راهدورنما، حول هر نوع راه

-ی بیشبخشد و ماندگارتر میم افزونسازد، به آن قواهای قدرت نظام را محکم میپایه

ستولی ی بحث نیست. آرایش و پیرایش مناسبات مکند. اما این همهترش را تضمین می

اری دگیری، جنبش، خیزش، مبارزه، انقالب، میدانفقط یک شکل ندارد، هر نوع جهت

ناسبات را بر هر شعار، هر میزان حماسه و رادیکال نمایی که نهایتا بنیاد م با هر پرچم،

ی دیگر جای گذارد و الگویی از نظم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی آن را جایگزین الگوی

لط است. ی تولید مسسازد، باز هم فقط اقدامی در راستای استحکام، قوام و بقای شیوه

ی طبقاتی ها هیچ ربطی به مبارزهرها یا تغییرجوییها، کارزاگیریهیچ کدام این جهت

 ندارند، بالعکس، نافی و نقیض و ضد آن هستند.

ها از درونش، روابط تولیدی روز را به چالش ی طبقاتی فرایندی است که انسانمبارزه

بر زندگی کشند. چالشی که از یک سوی، شدت استثمار و فشار سهمگین نظام حاکم می

گن زمان، همگیرد و از سوی دیگر، به طور همممکن زیر ضربه میرحد توان ها را تا سآن

پرورد، ی مناسبات مطلوب آتی را در بطن همین روابط مستولی میو ارگانیک، نطفه

ها، نماید. در همین راستا و در دل همین فرایند، اندیشهسازد و بارور میشکوفا می

مراودات انسانی متناسب و منطبق بر روابط یا ها، باورها، فرهنگ، اخالق و کُل ارزش

کند و علیه فراساختارهای اعتقادی، سیاسی، اجتماعی دورنمای آتی را نیز تولید می
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ی متجلی در عمل و پراتیک ی طبقاتی، اندیشهمبارزهنماید. فعلی وارد میدان می

گیری مون، جهت. هر نوع خالی ساختن آن از این مضمند این فرایند استطبقاتی اندیش

ی یا ماهیت، سوای ستیز ارتجاعی و منحط با بنیاد رهایی بشر و تاریخ انکشاف جامعه

تواند انسانی هیچ معنای دیگری ندارد. پرولتاریا به حکم هستی اجتماعی خود، نمی

مبارزه برای حصول انتظارات و نیازهای روز خویش را در هیچ مسیر دیگری، سوای 

داری وجو نماید. ذات سرمایهبقاتی و جنگ ضد بردگی مزدی جستی رادیکال طمبارزه

ترین گوید و بسیار مهم و حیاتی است، بدانیم که همین واقعیت یکی از هویتیاین را می

ی ترین وجوه افتراق آن با همهی بارزترین و سرکشهای این نظام و در زمرهشاخص

ی تکوین، داری پویهرایطی که سرمایهدر ش سرمایه و کارهای تولیدی پیشین است. شکل

ی استقرار نظام سرواژ یا کرد، به طور مثال در سیطرهقوام و انکشاف خود را طی می

فئودال، هنوز به طور کامل در تعارض حاد آنتاگونیستی با هم قرار نداشتند و تقابل 

عالیتی الینه ها موجد و خالق فرایند نابودی یکی توسط دیگری نبود. کار قطعا نقش فآن

آفرید و شده و بیگانه با خود، با آدمی، با طبیعت و آگاهی انسانی داشت. سرمایه را می

نگریست. این روابط میان طرفین جاری و سرمایه به وی، به عنوان جزیی از خود می

راند. ماجرا در نافذ بود، اما تا این حد، تضاد کامال سرکش الینحلی بر آن حکم نمی

جا، بند بند مراوده و تقابل زیر بمباران تضادی ی ماهیتا متفاوت است. در ایندارسرمایه

 کند:کوبنده و آشتی ناپذیر است. مارکس موضوع را چنین توصیف می

ی مالکیت خصوصی را به نمایش در ی میان این دو، خصیصهکار، سرمایه و رابطه»

طی کنند، این چنین است: دهنده باید  آورد. مسیر حرکتی که این اجزای تشکیلمی

دیگر وحدت دارند. سپس اگر چه از هم جدا ی اول هنوز با همسرمایه و کار در وهله -1

کنند شوند، اما به صورت متقابل، تکامل پیدا میدیگر بیگانه میگردند و نسبت به یکمی

ای که رهتضاد میان سرمایه و کار، دو -2بخشند؛ دیگر را به طور ایجابی ارتقا میو یک

دار را به عنوان نمایند. کارگر سرمایهدیگر را به صورت متخاصم طرد میاین دو هم
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کوشند تا دیگری را از حیات ساقط دهد و هر کدام میناوجود خویش تشخیص می

 «(مالکیت ارضی و سرمایه -ها نوشتهدست«)»سازند.

رار دارد. کارگر از کارش قی این تضاد هویتی آنتاگونیستی و ضد اجماع در جدایی ریشه

ه سلول بی کاپیتالیستی، داری، در مالکیت خصوصی انکشاف یافتهاین تضاد در سرمایه

ر شاخ و های حیات انسانی و به تمامی منافذ زندگی بشی حوزهسلول جامعه، به کُلیه

کند، که کُل ذرات هستی کشد. نقش پرتو اثیری نافذ و فراگیری را پیدا میبرگ می

ر خود گردد. کارگر با فروش نیروی کارش به طور کامل از کامعه در آن شناور میجا

ده، ششود و با این جدایی، به موجودی از همه لحاظ مسلوب الحقوق، نفرین جدا می

گی اجتماعی ی امور مربوط به تولید، فعالیت و زندممنوع از هر میزان مداخله در کُلیه

وم زندگی از این لحظه به بعد، فقط سرمایه است که مفهگردد. و انسانی خود تبدیل می

کند، چه  گیرد که او چهکند. تصمیم میکارگر و سیره و سیاق این زندگی را تعیین می

ندهد، نوع  نکند، چه تولید بنماید یا ننماید، چگونه بیاندیشد، چه کاری انجام دهد یا

یگر، دهای اش با انسانرابطهاش، اش، شکل و جنس و میزان مصرف روزانهاحتیاجات

تا حهمه چیزش، چه مسیری اتخاذ نماید و چه فرجامی را به آزمون ایستد. سرمایه 

سرمایه  سازد. تا زمانی که نیاز حتمیشروط زنده ماندن و نماندن او را هم مشخص می

نتفی گیرد و به محض آن که احتیاج سرمایه به نیروی کار او ماست، جواز حیات می

جودش وی خورد. کُل اعتبار، موضوعیت و فلسفه، حق زنده ماندنش مُهر ابطال میشود

آید و از هر داری پایین میکاری اجزای یک ماشین سرمایهتا حد روغن مورد نیاز روغن

 گردد.چه موقعیت و حقوق و تشخص انسانی است، ساقط می

-ی اجتماعی و جهانیطبقهی خرید و فروش نیروی کار، کارگر و تضاد ذاتی درون رابطه

های گرسنگی، فقر، فالکت، آوارگی، زبونی، ذلت اش را محکوم به تحمل بدترین سونامی

نماید؛ به این دلیل عریان و عالم شمس، که رشد سرمایه قهرا با و محرومیت می

فرسایش، انحطاط و زوال کارگر قابل تامین است. سرمایه اگر نبالد، افزایش پیدا نکند، 
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تر ی پیش تنومندتر و فربهاش از لحظهفزا و خودگستر پیش نتازد، اگر هر لحظهخودا

تواند باقی ماند. برای ماندگاری خود، نیاز قهری به بالیدن سرطانی و انفجاری نشود، نمی

تر و فقر دارد و این رشد اختاپوسی بیمارگونه فقط از طریق فرتوت شدن هر چه عظیم

گردد. بحث بر سر آن ی کارگر محقق میعب انگیزتر طبقهو فاقه و تباهی هر چه رُ

مزد کارگر را گیر و فاحش دستنیست، که هر ریال افزایش سرمایه لزوما کاهش چشم

ای ممکن است اتفاق افتد، ممکن هم هست که اتفاق نیافتد، آرد. چنین حادثهدر پی می

ین که حتا اگر مزد کارگر اما یک چیز هست که رُخ دادنش محتوم و گریزناپذیر است؛ ا

اندازی و تطاول گیر این مزد باشیم، باز هم دستافزایش یابد یا حتا شاهد افزایش چشم

تر دچار گسترش تر و عظیمسرمایه به کار و محصول کار و تولید کارگر، بسیار فاحش

 گردیده است. فاصله میان آن چه کارگر به عنوان بهای بازتولید نیروی کار، معیشت و

نماید، با آن چه که به شکل سود و سرمایه تحویل مایحتاج زندگی روز خود دریافت می

تر مزد دیروز و امروزش بسیار سترگی میان دستدهد، در قیاس با فاصلهدار میسرمایه

  :تر گردیده است. این حکم  قهری تضاد سرشتی سرمایه است کهو انبوه

قدار ماش از لحاظ قدرت و ید کند و محصوالتتری تولهر چه کارگر ثروت بیش».... 

آفریند، خود به کاالی گردد. هر چه کارگر کاالی بیشتری میفقیرتر می شود،می تربیش

ز ارزش اشود. افزایش ارزش جهان اشیاء نسبتی مستقیم با کاستن تری تبدیل میارزان

ود و کارگر را نیز به مثابه کند، بلکه خولید نمیها دارد. کارگر فقط کاال تجهان انسان

 کند و این با همان نسبتی است که به طور کُلی کاال تولیدمی کاال تولید

سن حترجمه « کار الینه شده»اقتصادی و فلسفی، های مارکس، دستنوشته«)کند...می

 مرتضوی(

ساران عظیم فقر، گرسنگی، ی سرمایه و کار مزدی، اما فقط کوهتضاد هویتی رابطه

کند؛ فقط کارگران را در  ی کارگر آوار نمیو ذلت را بر زندگی توده ی، محرومیتآوارگ

ی ی انسانی به ورطهها و فجایع خُرد کنندهها، سیه روزیانتهای این فالکتبی تعمیق
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تر بر این ی کار و آغاز ماجرا است. پیشها عجالتا شالودهی ایناندازد؛ همهنابودی نمی

ی اجتماعی است و به اعتبار و تصریح نمودیم، که سرمایه یک رابطهسخن مارکس تاکید 

ی ساقط سازی ی اجتماعی بودنش، تضاد سرشتی خود را که سرچشمههمین رابطه

ی حاضر ی کارگر از هستی است به کُل اجزای جامعهبدون هیچ مرز و انتهای طبقه

ز همه چیز، ماهیت، عناصر، تر اکند. مقدم بر هر چیز و مهمدهد و پمپاژ میتسری می

ترین شکلی تحریف کارانه و شیادانهی تار و پود این جامعه را به فریبها و همهواقعیت

های نماید و این تصویر وارونه و تحریف شده را به ساختار شعور، ادراک و حواس تودهمی

خودگستری ی بقا یا کند. آن چه را که  نیاز، شرط و الزمهکارگر منتقل و تزریق می

داری است، محتوای اندیشه، مضمون شعور، معیار سنجش و مالک تشخیص سرمایه

ی مسلط را شعور و فکر و خرد و شناخت کند. افکار و امیال و انتظارات طبقهکارگران می

آموزد و هشدار گرداند. به بورژوازی میی کارگر میمستولی بر کُل جامعه از جمله طبقه

های ی مسلط تاریخ، منافع، اهداف، رویاها، انتظارات و آرمانطبقه دهد، که مثل هرمی

های مغز ها و توقعات عام اعالم دارد و افکار و شعور و سلولآلها، ایدهخود را خواست

ها، کند که تمامی اندیشهدهد و مهندسی میوشو میگونه شستی کارگر را آنطبقه

های بورژوازی را از آن خویش، نیاز خود، ها و راه حلنسخه پیچیها، بُردها، راه چارهراه

 زاد زندگی خویش پندارد!ی خود و خانهجریان فکر طبقه

مزدشان معادل ارزشی کُل کارشان است! که کند، که دستهای کارگر القا میبه توده

ها است! تحریف پلیدی که بر روی ی معادلی خرید و فروش نیروی کار، مبادلهرابطه

ی آهنین خویش، پرده ساس ساقط بودن کارگر از مداخله در سرنوشت کار و زندگیا

داری ی سرمایهکند، که هر وجب توسعهاندازد. در شیار مغز کارگران کشت میمی

« ملتی واحد»داران، راه با سرمایهتر رفاه در زندگی آنانست! که هممتضمن طغیان افزون

سازند! که جهنم استثمار و هولوکاست و افع واحد میبا امیدها، اهداف، آرزوها و من

زار پُر افتخار آنانست و برای حفظ مرزهای این دهشت« میهن» داری،بربریت سرمایه
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ی خود در جاهای زنجیران نفرین شدهو کُل هم« یک به یک تن به کشتن دهند»باید 

ردگی مزدی پاسدار جان، گوید، که نظم بدیگر دنیا را نابود کنند! سرمایه به کارگر می

رفاه، شرف و حرمت اوست! که قانون یا زنجیر پوالدین قفل بر شعور و دست و پایش، 

منشور امنیت و آرامش خیال وی است! که اصول، شروط، احکام و عقود ارزش افزایی، 

 خودگستری یا بقای سرمایه، مالک تمیز حق از ناحق، آزادی از اسارت، عدالت از

گری، خوب از بد، مجاز از ممنوع، انتخاب انسانیت از وحشینیت از بربریت، عدالتی، مدبی

نیازی از نیازمندی و قدرت از فروماندگی و بی از اجبار، عزت از زبونی، آزادگی از رقیت،

کند. ساختار فکر، ذلت است! سرمایه کُل این مفاهیم را مسخ و تحریف ضدانسانی می

نماید، که ساقط شدن کامل آالید و مسموم میچنین می ی کارگر راذهن و ادراک توده

کردن پندارد! که خلع سالح « حق اعتصاب»داری را همان از حق اعتصاب ضدسرمایه

حق »داری را همان یابی علیه اساس موجودیت سرمایهبار از حق سازمانبه غایت فاجعه

مامی قدرت پیکار بار تسپاری رقتیا حق واقعی متشکل گردیدن بیند! خاک« تشکل

ضد بردگی مزدی خویش در اتحادیه و حزب را سازمان دادن قدرت طبقاتی خویش به 

ی طبقاتی سرمایه ستیز خود در صندوق رای را حق رای ناب حساب آرد! دفن اراده

داری با شکلی دیگر را سوسیالیسم و انسانی تلقی کند! جایگزینی شکلی از نظم سرمایه

آمیز فراطبقاتی را نص سرنگونی ستیزی توخالی زبونانه و یاسکمونیسم خواند! رژیم

تر را طلبی رادیکال کارگری پندارد! ساقط کردن یک رژیم درنده و آوردن رژیمی درنده

بار و فاجعه آفرین از هر مافیای روی ذلتراستین انگارد! دنباله« انقالب»پیروزی یک 

ی خویش ی پیکار طبقهرا تاکتیک پخته« هاانقالب»ارتجاع بورژوازی در این به اصطالح 

برای فرا رفتن ازیک فاز انقالب به فازی دیگر بشناسد! قدرت حزب باالی سرش را همان 

حزب را در »ی خویش قلمداد کند! وقتی های طبقهی آحاد تودهقدرت سازمان یافته

ر خودش را انگیز سرمایه بدیکتاتوری رُعب«! بیند، خود را در قدرت یابدقدرت می

ها را بر ها و تحریفدیکتاتوری خویش بر سرمایه انگارد! سرمایه کُل این باژگونه پردازی
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کند و مغز و اندیشه و احساس و شعور او را با این وارونه ی کارگر آوار میسر طبقه

 نماید.دهد و مهندسی میوشو میها شستگردانی

یه فشار علیه کُل آن چه نام بردیم. عل ای استی طبقاتی پرولتاریا، مبارزهمبارزه

رسنگی، گگیر داری، علیه سونامی جهانفرساینده، شاق و هالکت آفرین استثمار سرمایه

ی هاآوارگی، جنگ زدگی، کارتن خوابی، آپارتاید جنسیتی، کودک آزاری و آلودگی

-نهوها، وارگر تحریفهای سرکش و ویرانزیست محیطی مولود سرمایه، علیه سیالب

ی سرمایه های اجتماعی، باورها، سنن و ایدئولوژپردازی، افکار، فرهنگ، اخالق، ارزش

ها و حقوقیبی ی اجتماعی، علیه هولوکاست همه جا گستربه عنوان یک رابطه

ای علیه کُل نظام بردگی مزدی داری و در یک کالم مبارزههای قهری سرمایهمحرومیت

 است.

تواند ی کارگر نمیترین مساله آنست که طبقهتر، اساسیدقیق ی اساسی و به بیانمساله

ی جاری خویش برای تضمین مایحتاج معیشتی و رفاه و حقوق و جنگ و جدال روزمره

گن با این جنگ وار همرفتگی اندامهای سیاسی یا هیچ چیز دیگر خود را از درهمآزادی

ی سرمایه یا میان خودش با بطههویتی فراجوشیده از تضاد سرشتی و آنتاگونیستی را

دادی قطعا شتاب روزافزون موجودیت سرمایه بیرون کشد و جراحی کند. چنین رُخ

راه با زوال و تباهی کُل بشریت را در پی خواهد اضمحالل و فرسودگی و سقوط او، هم

اش تسلیم توفان گرسنگی، آورد. از یک سوی، هر روز جمعیت کثیرتری از آحاد طبقه

های زیست محیطی ی اجتماعی، فقر و آلودگیکارانه و کوبندهی، تبعیضات جنایتآوارگ

ها زیر فشار ی انکشاف مادی تاریخ و زندگی انسانخواهد شد و از سوی دیگر، پویه

وار رود و آماج تهاجمات موجگردد، به قهقرا میآسا فلج میهای سونامیترین فاجعهعظیم

شود. وضعیتی که ما سالیان متمادی است در سراسر عی میگرترین نیروهای ارتجاویران

شود و چرا ی آشکار تاریخی شاهدش هستیم. چرا چنین میجهان و به صورت یک دوره

داری بر تولید سود و بنیاد سرمایهتواند گردد؟ پاسخ آن را قبال گفتیم. جز این نمی
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فزایی با کهکشانی شدن هر ی این خوداپویه خودافزایی نامتناهی سرمایه استوار است.

مهارتر بخش ثابت سرمایه در مقابل بخش متغیر آن عجین است. این، بدان معنی بی چه

های نوین است که سرمایه ذاتا آن بخش خود را که فاقد هر نوع ظرفیت زایش ارزش

های تازه یا سود را به ی این ارزشبرد، در حالی که تنها بخش آفرینندهاست به اوج می

ها، یگانه راه تداوم سازد. سرمایه با این شاخصدهد و محدود میرت نسبی کاهش میصو

ارزش افزایی و خودگستری خود را افزایش تا سرحد امکان بارآوری کار و حصول نرخ 

گوی ی طغیان آلود بودنش پاسخبیند. جریانی که با همههای نجومی میاضافه ارزش

بستی که هر بار بستی کوبنده است. ُبنمواجهه با بُننیازهای سرمایه نیست، محکوم به 

زاید. سرمایه مدام و تر و استوارتر میتر، پُر قوامهای آهنینبستشکستن آن قطعا بُن

راست قربانی این تضاد مستمر زیر آتشفشان این تضاد و چالش است و آن چه یک

قط بر سر فراگیر شدن شود، پرولتاریا و کُل بشریت است. بحث فسرکش و الینحل می

های مهار بشریت به شیوهبی وار فقر و گرسنگی و فالکت نیست؛ سخن از تباهیسونامی

وگو از زایش ها است. گفتبینیگوناگون و غیرقابل احصاء یا حتا خارج از حیطه پیش

-جبهه ها،ها، فجر لیبیها، طالبانها، القاعدهها، جبهه النصرهها، بوکوحرامگیر داعشعالم

ها اتریش، فاشسیم رُعب انگیز دموکراتیک غربی و از این ها، حزب آزادیی ملی لوپن

ها، ژائیر بولسوناروها و صدها مافیا و رژیم و قدرت ها، ترامپبدتر، جمهوری اسالمی

 سیاسی مشابه است.       

تواند داری، نمیهای سرشتی سرمایهها و توفانجنبش کارگری زیر شالق این سونامی

اش را ترین مطالبات معیشتی، رفاهی و اجتماعیها و انتظارات خود، حتا نازلخواست

هایی قفل کند که همگی مولود به قوانین، قراردادها، حقوق، مدنیت، الگوها و ارزش

داری است! یک داری از موجودیت و بقای سرمایهها، پاسی وجودی آنسرمایه و فلسفه

، «هاانتخاب»، «هاآزادی» ،«حقوق»ی در همین جا، آنست که این ی حیاتی و کلیدنکته

و قوانین حتا اگر زیر فشار اعتراض کارگران انکشاف یافته و به تعبیری « هامدنیت»
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داری سرمایهند، باز هم تا زمانی که مناسبات محصول مبارزات سالیان دراز آنان باش

ی پیوند زنجیرههای هموردها، حلقهحاکم است و تا هنگامی که این به اصطالح دستا

اند و منویات و الزامات ماندگاری نظم حاکم هستند، ساز و کار یا سالح قدرت سرمایه

ها، کنند. جنبش کارگری با آویختن به آنهای کارگر اعمال میداری را بر تودهسرمایه

جای آن کشد. به عمال بر روی موجودیت مستقل و قدرت پیکار طبقاتی خود خط می

داری و طبقاتی خود آماج مصاف گیرد، این که قدرت سرمایه را با قدرت ضد سرمایه

کند، نماید. خود را هیچ و پوچ میقدرت را در گورستان نظم بردگی مزدی دفن می

اش بر او تحمیل آورد که سرمایه به حکم ماهیتدقیقا همان بالیی را بر سر خود می

یه است، که هستی کارگر را تا حد پیچ و مُهره یا مایع نماید. ذات سرمانموده و می

دهد. در این جا نیز کارگر قدرت پیکارش را با دست و کاری یک ماشین تنزل میروغن

سازد. از توسل نماید و خود را هیچ و پوچ میکند، تسلیم سرمایه میمغز خود هیچ می

کند و به جایش، نظم، مینظر به این قدرت و ابراز وجود مستقل مبتنی بر آن صرف

ی چانه زنی و اجماع با نظام بردگی داری را آشیان تحصن و دکهحقوق و مدنیت سرمایه

اندازد، که سرمایه برایش حفاری کرده است. سازد! خود را به همان چاهی میمزدی می

اش کوبد! زنجیر بردگی طبقهحق ابداعی سرمایه را که ناحقی مطلق اوست، مُهر حق می

زای اراده و قدرت خود را برج تضمین نامد، گورستان دهشتا قانون زندگی انسان میر

داری را  مدنیت، بار در مقابل نظام سرمایهکند! تسلیم ذلتحقوق و امنیت تلقی می

شناسد و فرسودن و تباه شدن در نظام بردگی مزدی را انتخاب ساالری و آزادی میقانون

 پندارد.اد خود میمندانه، آگاهانه و آزهوش

دادهای شوم، جنبش کارگری از نقش، اعتبار و مکان واقعی تاریخی خود، با وقوع این رُخ

ی قانونی، ، مبارزه«حق تشکل»، «حق اعتصاب»گردد. وقتی که دور و دورتر می

ی مدنی و اتحادیه سازی، آویختن به احزاب، توسل به دموکراسی، جامعه سندیکالیسم،

ها، داری، رژیم ستیزی میلیتانت فراطبقاتی، ساقط و برقرار کردن حاکمیتنظم سرمایه
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ها، های مختلف یا نوع اینها و نامانقالب برای تغییر الگوهای نظم بردگی مزدی زیر بیرق

ی طبقاتی به عنوان شود، دیگر هیچ ردپایی از مبارزهو ندار جنبش کارگری میدار کُل

ی طبقاتی ستین تکامل جوامع انسانی قابل رویت نیست. مبارزهلکوموتیو تاریخ یا روند را

نامیم، کارزاری نیست که رسالت ی کارگر میداری طبقهو آن چه که جنبش ضد سرمایه

ی حاکمیت کار مزدی و دورنمایش، هموارسازی راه زندگی بهتر کارگران در سیطره

فریبی تاریخ ترین عوامباشد. چنین چیزی امکان ناپذیر است و پیش کشیدن آن موحش

ی طبقاتی و سرمایه ستیزی پرولتاریا دقیقا همان موضوعیت، نقش و است. مبارزه

ی نوین در درون رسالتی را دارا است، که مارکس از آن به عنوان نقش نیروهای مولده

ی بسیار مهمی که در رابطه با بحث حاضر کند. نکتهمناسبات مستولی هر عصر یاد می

ترین داری، واجد بیشی سرمایهاخص موقعیت و نقش پرولتاریا در جامعه و به طور

 گوید: اهمیت است. مارکس می

و  ی روند عام زندگی اجتماعی، سیاسیی تولید زندگی مادی، تعیین کنندهشیوه»

-کند، وجود اجتماعی آنشان را تعیین نمیها وجود اجتماعیفکری است. شعور انسان

ی نماید. نیروهای تولیدی مادی جامعه در مرحلهرا تعیین میهاست که شعورشان 

ب آن معینی از رشد، با مناسبات تولیدی موجود یا مناسبات مالکیتی که در چهارچو

د نیروهای گیرند. این مناسبات که از بطن فرایند رشاند، در تضاد قرار میرشد نموده

ن هنگام است، زنند. در ایها زنجیر میاند، بر دست و پای این نیرومولده سر بیرون آورده

 «(ی نقد اقتصاد سیاسیقدمهم»مارکس، «)رسد.ی انقالب اجتماعی فرا میکه یک دوره

ی تکامل سازند و پویهها تاریخ را نمیی اصلی سخن مارکس، آنست که اندیشههسته

لید وسایل معاش راه با توها هستند که با کار و همزنند، انسانتاریخی جوامع را رقم نمی

ای که نمایند. شیوههاشان را هم تولید مییا زندگی مادی خویش، افکار، باورها و ایده

ی تولید هر آفرینند، شیوهوار آن را میها به کمک آن، زندگی مادی و بیان اندیشآدم

زاید، که در فازی از رشد، سد ی تولید از بطن خود مناسباتی میدوره است. این شیوه
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ی سخن مایه و عُصارهگردد. بُنه زندگی و بالندگی نیروهای تولیدی آن دوره میرا

جا، ی تولید در اینداری واکاوی کنیم. شیوهمارکس را به صورت کنکرت در مورد سرمایه

جوشد، مناسبات ی خرید و فروش نیروی کار است و مناسباتی که از بطن آن میرابطه

داری و افکار، ، ایدئولوژیک، فرهنگی و اخالقی سرمایهاقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی

دار ی نوین و پرچمدار است. نیروی مولدهی سرمایهباورها، انتظارات و دورنماهای طبقه

اش زهدان و بستر رشد انکشاف مادی تاریخ در این جامعه، نیرویی که هستی اجتماعی

وار و آگاه هستی اجتماعی ندیشو بلوغ کمونیسم لغو کار مزدی و این کمونیسم بیان ا

باشد؛ طبقه و جنبشی که با استقرار و تسلط اوست، پرولتاریا و جنبش طبقاتی وی می

-ی تولید زاینده و پرورندهی خرید و فروش نیروی کار، با کُل این مناسبات و شیوهرابطه

، بالندگی، گیرد. این طبقه و جنبش برای زندگیای و هویتی قرار میی آن در تضاد ریشه

ی ای ندارد سوای آن که شالودهی خود، هیچ چارهشکوفایی و تضمین حیات بالنده

ی داری را آماج  اعتراض و پیکار مستمر خود در کُلیههستی و بند بند موجودیت سرمایه

جا نه فقط از سنخ موقعیت بورژوازی های زندگی گیرد. موقعیت پرولتاریا در اینحوزه

گونه که سوسیالیسم و نیست که دقیقا ضد آنست؛ درست همان  در نظام فئودال

داری جا موضوعیت، نقش، محتوا و رسالتی ماهیتا متضاد با سرمایهکمونیسم در این

ی ی شخصیت یافته یا تشخص اجتماعی و انسان گونهجا، سرمایهدارد. بورژوازی در آن

تولید اضافه ارزش و سرمایه بود،  یماند. رابطهی خرید و فروش نیروی کار را میرابطه

پیچید، اندیشید، تئوری میکه برای ارزش افزایی، خودگستری و حاکمیت خود می

-زد، به رقابت میسازی میساخت، دست به راهخانه میکرد، تجارتکارخانه بنا می

آفرید، بساط عدلیه نوشت، حزب مینمود، قانون میی گمرکی وضع میآویخت، تعرفه

-فشرد، به ستایش حق رای و انتخابات میکرد، بر تاسیس پارلمان پای میمیپهن 

گفت، خواستار برپایی نمود، از اهمیت آموزش و پرورش میگذاری میپرداخت، سیاست

کرد. آفرید و کارهای دیگر میهای اخالقی میشد، فرهنگ و ارزشگاه میو دانش مدرسه
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مناسبات پیشین و در همان حال زنجیر اسارت و  ها را بدیلسرمایه بود، که کُل این

ی این ی تولید اضافه ارزش بود، که در کُلیهنمود. رابطهی جدید میاستثمار طبقه

کرد و بورژوازی ها  نقش نیروی سلسله جنبان را بازی میها و تغییرجوییگراییتحول

دیگر، سرمایه واقعیت داد. به بیان حکم می نمود که سرمایه نیاز داشت وصرفا آن می

کرد. بورژوازی با این مند اولی را تعیین میمادی بورژوازی و دومی هستی اندیش

داد. این بحث را با ی درون نظام فئودال را تشکیل میها، نیروی تولیدی بالندهشاخص

ی بنیادی دیگر تکمیل کنیم. این که بورژوازی به حکم همین هستی اجتماعی یک نکته

ی استثمارگر دیگر تاریخ، خود را طبقه ی استثمارگر بسان هرمقام یک طبقهخود، در 

پنداشت و در همین راستا، کُل آن چه را که شروط و الزامات ی کُل جامعه مینماینده

دار نظم زندگی، سعادت، رفاه، آزادی، برابری، داری بود، قالع آهنین پاسبقای سرمایه

زد! درست در حالی که هر اعتراض، قهر و جار میحقوق و همه چیز پرولتاریا هم  

داری را زیر لوای ی کارگر علیه استثمار و قراردادهای اجتماعی سرمایهعصیان توده

-دلی تنگاتنگ و همکوبید، خواستار همهنجارشکنی و قیام علیه امنیت ملی درهم می

بات پیشین، سلطنت وار استثمارشوندگان با خود برای تسویه حساب با مناسنفسی اندام

 گردید.و کلیسا، می

کرد؛ در مورد پرولتاریا موقعیت بورژوازی چنان بود و ایفای چنین نقشی را دنبال می

دار برپایی همه چیز متضاد و معکوس است. شکل تولید و زندگی نوینی که او مشعل

هم  ی روزشآنست، کمونیسم لغو کار مزدی است و الجرم هر اعتراض، قهر و مبارزه

ی الیتجزای پویه اگر بناست رادیکال، بالنده و ضد ارتجاعی باشد، باید به مثابه جزء

برپایی این کمونیسم ظاهر گردد. کمونیسم برای پرولتاریا مشتی باورهای ایدئولوژیک 

شهری نیست که باید پس از نابودی باشد؛ آرمانی تاریخ  نمییا آرمانی مربوط به آینده

ی معماری آن شد! طرحی داری، سنگ بنایش را استوار کرد و آمادههکامل نظام سرمای

ای نیست که باید برای فرا رسیدن زمان اجرایش، سیاست صبر در پیش گرفت و نقشه
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ها نیست. بالعکس، و به انتظار روز موعود نشست. کمونیسم به هیچ وجه، هیچ کدام این

های کارگر است. جنبشی بقاتی تودهدار و اندرونی در هستی اجتماعی و طجنبشی ریشه

زاد پرولتاریا است. که به طور اخص با شاخص سرمایه ستیزی یا ضدیت با کار مزدی هم

آمیز و اتوپیک آن از آغاز زندگی بشر وجود داشته و در مراحل های ابتدایی، تحریفشکل

ی مختلف تاریخی توسط نیروهای اجتماعی هر دوره مطرح گردیده است، اما الگو

ی کارگر، در زندگی، کار، رادیکال ضد کار مزدی آن فقط در هستی اجتماعی طبقه

استثمار و پیکار او نطفه بسته است و همین جا یگانه بستر رشد، شکوفایی، شاخ و برگ 

ی کمونیستی، بدون اگر و اما، توسط این جنبش معماری کشیدن و بلوغ آنست. جامعه

از توان و شرایط این مهندسی باید فاصله میان نطفه گردد. اما این جنبش برای احرمی

نای همین های کارگر، در ژرفتا بلوغ خود را دقیقا در مبارزات جاری و روز به روز توده

داری طی نماید. کمونیسم لغو کار مزدی باید در جهنم گند و خون و دهشت سرمایه

پیدا کند، قوام یابد، نیرو گیرد، بندی گونه ببالد، استخوانزار همین جهنم، همان تاریکی

آرایی و سنگربندی ایستد، جنگ نماید، دست به مقاومت زند و از متشکل شود، به صف

ی حاکمیت سرواژ و داری و بورژوازی در سیطرهخود به دفاع برخیزد، که سرمایه

 پوشاندند.ی عمل میدادند و جامهمناسبات فئودالی انجام می

داری و بورژوائی تاریخ، روایتی که تاریخ را محصول میدان روایت منحط متافیزیکی

بیند! کمونیسم را هم نوع خاص ها میمندان، نظریه پردازان، قهرمانان و اسوهاندیش

شناسد، که در مقطع معینی از حیات بشر، با یک انقالب رژیم ستیزانه ای میجامعه

اری و نقش آفرینی پیشاهنگان مدمبتنی بر عصیان قهرآگین استثمارشوندگان، رسالت

گردد! این شود و آذین زندگی انسان و تاریخ میآراید، مستقر مینشین، چهره میحزب

ترین درک از کمونیسم است و هیچ تجانس و سنخیتی با کمونیسم لغو کار پوشالی

ی کارگر ندارد. کمونیسم پرولتاریا یک جنبش ممتد، رادیکال و مزدی مارکس و طبقه

ی واقعی پیکار طبقاتی او علیه گردد و پویهه ستیز است، که با خود او متولد میسرمای
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های زندگی اجتماعی است. جنبش کارگری برای این ی میادین و عرصهسرمایه در کُلیه

های کارگر و شاهد بالندگی کمونیسم لغو کار ی طبقاتی تودهکه مظهر واقعی مبارزه

ها و مناقشات ، باید کُل مطالبات، انتظارات، کشمکشنای هستی خود باشدمزدی در ژرف

سازی ترین، از جدال برای حصول مزدهای معوقه تا خارجترین تا عظیمخود را از نازل

ی های اجتماعی از سیطرهها و کمککامل آموزش و پرورش، دارو و درمان یا مراقبت

یابی به باالترین زار دستهای زیست محیطی تا کارخرید و فروش، از ستیز علیه آلودگی

سطح رفاه و امکانات زندگی، از چالش ژرف آپارتارید جنسی و زن ستیزی تا ممنوعیت 

وار را، دقایق و آنات اندام هاها، کُل اینکامل هر نوع دخالت دولت در امور زندگی انسان

نات خود سازد. کمونیسم پرولتاریا این جنبش است و فقط جنبشی با این سرشت و تعی

ی عاری از وجود ی متعالی انسانی یا کمونیسم به مثابه یک جامعهاست، که جامعه

ی کمونیستی با پیروزی سازد. جامعهکند و مستقر میطبقات و دولت را معماری می

ی این جنبش، عبور آن از همه فراز و فرودها، پشت سر نهادن کُل کارزارها در همه

ها، انتظارات و جنگ ری، تبدیل کردن تمامی خواستداقلمروهای زندگی علیه سرمایه

و ستیزهای جاری به لحظات و آنات بالندگی خود است، که راه تولد خود از زهدان 

کند. به توصیف مارکس از کمونیسم ی حاکم را هموار میمناسبات انسان ستیزانه و کهنه

 دقت کنیم:

خودبیگانگی آدمی  ی به مثابه ازکمونیسم به عنوان فرا رفتن ایجابی از مالکیت خصوص»

و در نتیجه تملک واقعی ذات انسانی توسط آدمی و برای خود آدمی. بنابراین، کمونیسم 

]در این شکل[ به معنای بازگشت کامل آدمی به خویشتن به عنوان موجودی اجتماعی 

ز )یعنی انسانی( است. بازگشتی آگاهانه و کامل در چهارچوب کُل ثروت و رفاه حاصل ا

کامال رشد یافته ( تکامل قبلی ]جامعه[. این کمونیسم که ناتورالیسمی )طبیعت باوری

سان است و به عنوان اومانیسم کامال رشد یافته با است با اومانیسم )انسان باوری( یک

حل واقعی تعارض آدمی با طبیعت و آدمی با آدمی ناتورالیسم برابر است. کمونیسم راه
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تعارض میان هستی و ذات، میان عینیت یافتگی و اثبات خویشتن، حل واقعی است. راه

میان آزادی و ضرورت، میان فرد و نوع، کمونیسم معمای تاریخ حل شده است و خود 

اقتصادی و فلسفی، مالکیت های )مارکس، دستنوشته« داند.می حل ]این معما[را راه 

 خصوصی و کمونیسم. ترجمه حسن مرتضوی(  

نیم کمونیسم مورد توصیف مارکس در پاره شدن کُل بندهای از کمشاهده می

روی ی کارش نیخودبیگانگی انسان، خالصی بنیادی وی از شرایطی که در آن فراورده

ر قید و قاهر مستولی بر اراده و زندگی و مشیتش باشد، رهایی جامع االطراف او از ه

 عیارض میان هستی اجتمای تعشرط ماورای خود، ظرفیت رسای وی برای حل آگاهانه

ها ل ایناش، شایستگی کارای او در غلبه بر تضاد آزادی و ضرورت، در کُو ذات انسانی

نده ی فروشجا هدف از انسان، تودهگردد. فراموش نکنیم در ایناست که متجلی می

ی جامعه گوییم، کُل کارگران را مطمح نظر داریم.نیروی کار است. وقتی از کارگر می

جا، ترین پرسش در ایندارند و اساسیهایی با این اوصاف برپای میونیستی را انسانکم

رای بها، این کارگران واجد این مختصات و دارای کفایت کافی آنست که این انسان

از  ی کمونیستی، شایستگی، آمادگی، تدارک، ظرفیت و توان خویش رامعماری جامعه

نبش کنند؟ در پیچ و خم کدام جپروسه  کسب میآورند؟! چگونه و در کدام کجا می

رت اعجاز ای را کارگران متوهم به قدنمایند؟ پاسخ روشن است. چنین جامعهاحراز می

ر دوشوی مغزی شدگان مدفون نشین یا شستی حزباحزاب و نمازگزار پشت سر ائمه

عه فقط ین جامگورستان سندیکا و اتحادیه تاسیس نخواهند کرد! معماران و سازندگان ا

ی کارزار کوره دیده درکارگران پرورده، بالیده، آموزش یافته، تجربه آموخته، ورزیده و آب

همه  زاد همیشه جاری وداری، در کمونیسم به عنوان جنبش خانهطبقاتی ضد سرمایه

یه جا ساری بردگان مزدی علیه استثمار، بربریت، موجودیت، قدرت و حاکمیت سرما

 خواهند بود.
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مزدها بر اش، افزایش سال به سال دستی کارگری که صدر و ذیل کیفرخواستتوده

ی کارش برای بهبود زندگی، رفاه اجتماعی، حقوق مدنی، ی نرخ تورم است! و شالودهپایه

های سیاسی یا علیه مردساالری، کار کودک، زن ستیزی حفاظت محیط زیست، آزادی

-ی طبقاتی و جنگ رادیکال ضد سرمایهه بر مبارزهها، نو تبعیضات جنسیتی، و نوع این

داری، که بر مناقشات قانونی، اجماع یا انقالب برای جایگزینی یک رژیم با رژیم دیگر، 

ی کارگری مادام که بر الگویی از نظم سرمایه با الگویی دیگر استوار است، چنین توده

ای نخواهد ی چنان جامعهدهتند، نه فقط هیچ گاه و در هیچ شرایطی سازناین سیره می

ی ای برای رویت دورنمای آن هم بر روی خود باز نخواهد کرد. جامعهشد، که روزنه

تر، تر، زندگی مرفهجدال برای مزد بیش کمونیستی را کارگرانی برپا خواهند کرد، که در

ساعدتر تر، شرایط مرفتهتر، بهداشت، دارو، درمان و آموزش پیشامکانات اجتماعی افزون

مندان یا علیه گرسنگی، تر از سالداری و مراقبت مطمئنتربیت و بالندگی کودکان، نگه

ی کار و تولید به یکایک خانمانی، بر اصل اختصاص کُل محصول ساالنهبی فقر، آوارگی و

های سیاسی و حقوق اجتماعی یا علیه خفقان، کوبند. در کارزار برای آزادیموارد باال می

ری و سانسور، اساس هر نوع دخالت دولت در امور زندگی یا فعالیت اجتماعی دیکتاتو

ی جنسی، بیرق کارانهگیرند. در کمپین ضد تبعیضات جنایتها را آماج تعرض میانسان

ها، پرچم داوطلبانه شدن افرازند. در ستیز علیه بیکار سازیالغای کامل کار خانگی می

ها مین مسلم معیشت و رفاه و امکانات زندگی  انسانکار و ابطال شرط اشتغال برای تض

های زیست محیطی، خواستار قطع آورند. در مبارزه علیه آلودگیرا به اهتزاز در می

گردند. درجنگ ی ارزش افزایی و سودسازی سرمایه میها در پویهی کُل آلودگیریشه

مستغالت و مراکز دولتی ی سرپناهی، سنگر واگذاری بدون هیچ هزینهبی علیه آوارگی و

کنند. کارگرانی که آویختن به حق اعتصاب! ها را توفانی میخانمانبی به محل سکونت

یابی و حق تشکل! نسخه پیچی سرمایه را بمباران حق واقعی اعتصاب، اعتراض و سازمان

ی مدنی و قانون های سیاسی و دموکراسی و جامعهخوانند و آزادیضد بردگی مزدی می
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ی انسانی عام آزادی و حقوق اولیهنتخابات بورژوازی را قالع قدرت سرمایه و سالح قتلو ا

ی ی کمونیستی را تودهآرند. جامعهخویش توسط نظام بردگی مزدی به حساب می

دار ی سرمایهی کارزار خود علیه سرمایه و طبقهعظیم کارگرانی خواهند ساخت، که پویه

ریزی گونه برنامههای مختلف حیات اجتماعی، این رصهداری را در عو دولت سرمایه

ی طبقاتی راستین خواهند کرد و پیش خواهند برد. چنین جنبشی که تجلی مبارزه

ی کهنه، همان جنبش ضد ی نوین در جامعهپرولتاریا است، همان نیروی تولیدی بالنده

. در هستی اجتماعی ی کارگر استزاد طبقهداری، همان کمونیسمی است که همسرمایه

بالد، رشد در پیچ و خم و فراز و فرود مبارزات روزش می این طبقه نطفه و ریشه دارد،

ی سازد و جامعهکند، بورژوازی را سرنگون میرسد، انقالب میکند، به بلوغ میمی

 گرداند.  کمونیستی را مستقر می

 کمونیسم لغو کار مزدی و جنبش شورایی

جمله احزاب لنینی و کمونیسم بورژوایی، لفظ شورا را به یکی از  بورژوازی کال، از

سازی راهکاری برای فروش همه نوع کاالی جعل، فریب و ُگمترین مراکز کاسبجنجالی

ی محافل طیف اخیر، آنست که شورا یک ی اشتراک و پیوند کُلیهاند. نقطهتبدیل کرده

های کارگر در متن یک شرایط رای تودهب -های دیگردر کنار شکل -یابی شکل سازمان

-ها و احزاب، از بلشویکپردازان، جمعیتی عزیمت هیچ کدام این نظریهویژه است! نقطه

-کمونیست»ها گرفته تا منتقدین بلشویسم و به طور مثال پانه کوک، پل متیک، سایر 

باالخره  سابق و الحق، تا گرامشی و برپای دارندگان شوراهای تورین و« های شورایی

کوش فعلی، به هیچ وجه و هیچ میزان، سرمایه ستیز بودن شوراپرستان پُرهیجان سخت

های متوالی این ی نسلباشد. شوراهای همهیا نبودن جنبش کارگری نبوده و نمی

های کارگر بوده و هست. یکی یابی تودهی شورادوست، صرفا حدیث نوع سازمانسلسله

، روزهای قیام و نهاد انتقال قدرت از رژیم حاکم به «!انقالبی ایام اعتالی»ی آن را ویژه

دیده است! دیگری بر قدرت اعجازش  - «ی کارگرحزب طبقه»و معموال  -رژیم دیگر 
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ی کار برای برای تمامی فصول اصرار ورزیده است. سومی آن را یگانه چاره

ادیکال بودن آن را به دموکراتیزاسیون تشکل کارگری یافته است! چهارمی ارتجاعی یا ر

اش با حزب آویخته است! پنجمی آن را سندیکای مناسبی برای شرایط حاد نوع رابطه

القولند ی قانونی تشخیص داده است! همه متفقها از قبول مبارزهخفقان و اجتناب دولت

ه یابی کارگران برای تکمیل الگوهای دیگر، در این یا آن دورکه  این هم الگویی از تشکل

 باشد.خاص، است و  شاخص افتراق آن همین تفاوت میان شرایط مختلف می

از نگاه پرولتاریای رادیکال سرمایه ستیز، ماجرا اما از بنیان متفاوت است. در این منظر، 

بندی  های کارگر، مظهر هستی، استخوانداری تودهشورا و جنبش شورایی ضد سرمایه

ی نوین رادیکال در ار مزدی یا همان نیروی بالندهو نشو و نمای واقعی کمونیسم لغو ک

ی محکوم به نابودی است. شورا در قعر نظام بردگی مزدی و در بطن مناسبات کهنه

-جا عین همین کمونیسم است که باید مراحل مختلف نطفه، تکوین، رشد، میداناین

ر طبقاتی همه جا ی کارزاداری، صف آرایی، بلوغ، عروج و استقرار خود را از درون پویه

گن و ی طبقاتی را بستر ارگانیک، همجاری و غیرقابل تعطیل کارگران طی کند. مبارزه

دار ای را تقبل نماید که کمونیسم عهدهسرشت طی این مراحل سازد. همان وظیفههم

موجودی اجتماعی »انجام آن است. بازگشت کامل آدمی )کارگر( به خویشتن به عنوان 

ی تباه و سیاه از خودبیگانگی لباس واقعیت پوشاند. کارگر را از ورطه را« یا انسانی

داری، به کمال خودیگانگی آزاد و سرفراز انسانی ارتقا دهد. رقیت را با محصول سرمایه

ریزی ی برنامهآزادی و شور قدرت پیکار انسانی ضد بردگی جایگزین سازد. شعور بالنده

ی ماشین نظم و تولید خ و تحجر و انجماد و مُهرهمتعالی ضد کار مزدی را بر جای مس

-سرمایه بودن بنشاند. رضایت به استثمار شوندگی و فرودستی را جاروب نماید و جوانه

ی طغیان آگاه انسانی علیه هر شکل استثمار و حکومت شونده بودن های شاد و بالنده

کریه از فروشندگی  ی شعور و شناخت کارگر بارور سازد. ابراز خرسندیرا در مزرعه

نیروی کار را بمباران و نفرت مقدس از اساس کار مزدی را بر جای آن برویاند. احساس 
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زبونی و ضعف و حقارت را درهم کوبد و خروش اقتدار برای معماری جهانی آزاد و فارغ 

وار با از استثمار و طبقات را در وجود کارگر سرکش سازد. رقابت شنیع و پلید برده

رزمی پیوندی و همیران برای زنده ماندن و کشیدن نفس در زنجیر رقیت را با همزنجهم

سنگری افتخارآفرین ضد کار مزدی جانشین کند. در یک کالم، هر چه بشرستیز و هم

و ضد انسانی است را راهی گورستان کند و هر چه انسانی است را به جای آن شکوفا 

داری، بستر و میدان و سنگر این جا به گرداند. شورا و جنبش شورایی ضد سرمایه

تر تر و ژرفها است. این بحث را حتما ادامه خواهیم داد اما برای فهم شفافجاسازی

ی تحقق و عینیت پذیری ماتریالیستی آن، ضروری تر پویهآن، به ویژه برای درک عمیق

ای بر سر دیهسازی، جنبش ارتجاعی سندیکاآفرینی و اتحااست که ابتدا به آن چه حزب

 آورد، نگاهی اندازیم.های کارگر دنیا آورده و میتوده

ی پیوند هستی همهسنخ و همگن، همنهاد هم ،ی حزب را بورژوازی افکند. حزبشالوده

های بورژوازی در تمامی مراحل انکشاف، تسلط، احتضار و انحطاط ها و جناحبخش

همان اندازه حیاتی است و موضوعیت  داران بهداری است. حزب برای سرمایهسرمایه

های اطالعاتی و امنیتی یا هر دارد، که دولت، ارتش، پلیس، پارلمان، انتخابات، سازمان

ها مهم و حیاتی است. بورژوازی در نهاد دیگر استقرار و تضمین نظم سرمایه برای آن

ی انسان است، ی تاریخ زندگکارترین طبقههارترین و جنایت حالی که استثمارگرترین،

خواند! در همین می« مردم»ی منافع و حافظ هستی کُل زمینیان و خود را نماینده

اش ها، دولت، قانون، پارلمان، مدنیت، آیین و قدرتترین وارونه پردازیراستا، با کثیف

دار رفاه و امنیت را نه سالح اعمال حاکمیت و قدرت بر کارگران، که موازین و قوای پاس

-کند. بورژوازی به حزب هم دقیقا از همین منظر، برای همین عوامقلمداد میها آن

ها نیاز دارد. حزب یک ظرف اعمال قدرت ها و ساز و کار تحقق همین هدففریبی

داند، حزبش را ی اهالی میسرمایه است. بورژوازی قدرت خود را قدرت جامعه و همه

خواهد تا به او پیوندند، فراخوان گان میزند و از همجار می« شهروندان»نیز حزب کُل 
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ی این طبقه برای انحالل قدرت کارانهدار، مانیفست منحط و فریبی سرمایهتحزب طبقه

 ی طبقاتی است.های کارگر در ساختار قدرت اختاپوسی خود و تعطیل مبارزهتوده

غز کارگران المللی زیر نام حزب به شعور، شناخت و مچه در جنبش کارگری بینکُل آن

مایه و دارای همین رسالت و تزریق گردیده است نیز دقیقا از همین جنس، با همین بُن

جا نیز نمایندگان و باشد. در اینتر از گذشته میهدف بوده است و امروز نیز بسیار بیش

نخبگان فکری، سیاسی و ایدئولوژیک بخشی از بورژوازی زیر بیرق دروغین سوسیالیسم، 

نامه نامه، منشور و آییننامه، برنامه، اساسپرولتاریا، اسنادی را به صورت مرام کمونیسم و

گوییم، به کنند. در نظر داشته باشیم وقتی از نمایندگان بورژوازی سخن میمنتشر می

ی اجداد یا رگ و ریشه و حسب و نسب فامیلی های پوسیدهسراغ نبش قبر استخوان

کم نیستند و تاریخا  سازان خودشان هم کارگر باشند،رویم. شاید حزباین جماعت نمی

دار را مثل یا حتا بهتر از خود ی سرمایهاند کارگرانی که سرمایه و طبقهکم نبوده

اند. ضرباتی هم که بر جنبش کارگری وارد شایستگان این طبقه نمایندگی نموده

ها از خواص ژنتیک آدم داری بوده است.تر از ضربات آگاهان سرمایهاند، کوبندهکرده

ی های لفظ بازانهها، مواضع ایدئولوژیک و استراتژی پردازیزنیم، با شعاربافیحرف نمی

ها، نقشی که های واقعی طبقاتی، سیاستگیریها هم هیچ کاری نداریم. از جهتآن

این گذر  هایی که درکنند، نسخهی کارزار جاری میان طبقات ایفا میعمال در پهنه

-آورند، عزیمت میی وی میپیچند و در یک کالم آن چه بر سر پرولتاریا و آیندهمی

نامه و بیان آفرینی بازگردیم. جماعت باال با انتشار مرامنماییم. به بحث حزب و حزب

ی کارگر دهند، آن را حزب طبقهاهداف و اعالم استراتژی، حزب خویش را تشکیل می

خواهند که به حزب پیوندند، آن را حزب خود ی کارگر میهانهند! از کُل تودهنام می

ها و همه چیزش دست به نامهدانند و در اجرای منویات و مصوبات و فرامین و قطع

ی قدرت بازی بزنند. حزب را نیرومند و نیرومندتر کنند، بر اریکهداری و جانمیدان

راتش را اطاعت کنند و ی دستوبنشانند، قدرتش را قدرت واقعی خویش پندارند، همه
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ها در تاریخ زندگی بشر رُخ خواهد داد! و شاهد ترین دگرگونیاگر چنین نمایند، عظیم

 آل خویش خواهند گردید!ی ایدهاستقرار جامعه

ها تئوری وها چه باشد، مسلما عالج هیچ دردی نیست. افکار، نیات، باورها این که نیت

ی دادهای زمینی و پیکرهسخن بر سر رُخسازند.  می نیستند که تاریخ، جامعه یا جهان را

ی یجهها است. آن چه که بسیار زمخت، در شکل نتواقعی، انسانی و ماتریالیستی آن

شود، اریخ ظاهر میتی های حزب بر صفحهمادی، اجتماعی، جنبشی و طبقاتی فعالیت

ت، ارتجاعی، ، سرمایه سرشساالرمدار، سرمایهبه تمام و کمال و در بند بند خود سرمایه

چه  غیرانسانی، در خدمت تحکیم بندهای بردگی مزدی و در راستای ماندگارسازی هر

ن حزب داری است. فراموش نکنیم بحث بر سر خوب یا بد بودن این و آتر سرمایهبیش

احزاب هم به یقین «! ترینکارگری»و «! کمونیست نماترین» ،«!ترینرادیکال»نیست. 

ها مادام که ماشین دولتی شند. این حزبتوانند چنین نباکم باال هستند و نمیمشمول ح

ما در ارا در اختیار ندارند، طبیعتا قادر به سرکوب فیزیکی جنبش کارگری نیستند، 

کنند که احزاب ارتجاعی یا ی کارگر به عینه همان میی سرکوب فکری طبقهپهنه

 ند.دهارتجاعی بورژوازی انجام میماورای 

رزم، راه، همجماعتی حتا اگر همگی کارگر هم باشند! نه در مقام فعاالن آگاه، عجین، هم

-ی کارزار روز کارگران یا سیر رُخگشا در درون پویهگر و  گرهگر، اثرگذار، چارهدخالت

-پردازان، دانشدادها و تالطمات جاری جنبش کارگری، که در لباس منجیان، نظریه

کنند! آن چه ها، موجودیت حزب را اعالم میگذاران و اسوهنان، سیاستوران، اقتصاددا

بخشد، نه نقش بازی رادیکال، خالق و پراکسیس ضد شان هویت میبه آنان و حزب

ی طبقاتی، که فقط مشتی فرمول ی مبارزهداری در حوادث لحظه به لحظهسرمایه

ساز راهیینی و الجرم دروغین و گُمهای ایدئولوژیک، مکتبی، ابراز وفاداری دینی، آبندی

ها است! پیام موجودیت حزب بسیار صریح و سلیس به آرمان رهایی کارگران و انسان

 اند تا قطب عالم امکان،نظر به دور هم جمع شدهمند و صاحبای اندیشآنست، که عده
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چه نباید  ی خیر و شرها، چه باید کردها وی کُلیهلنگر زمین و آسمان و تعیین کننده

های عظیم کارگر را مشتی ضعیف کردها، برای جنبش کارگری باشند. افرادی که توده

حقوقی و فرودستی بی کشی،و ضعیفه، عاجز از فهم موقعیت طبقاتی و استثمار، ستم

-گویند، که شما اسیر استثمار و فشار و ستم سرمایهپندارند. به کارگران میخویش می

شوید، دیکتاتوری و سبُعیت و بربریتی که تحمل استثماری که میداران هستید، اما از 

هایی که بر سرتان آوار است، هیچ چیز ی مصیبتکنید یا تبعیضات و جنایات و همهمی

اید، اما بُرد اعتراض و صدر و ذیل دانید! اگر چه همواره و همه جا در حال مبارزهنمی

ک و مایحتاج محقر معیشتی، یک لقمه ی خورد و خورانارضایی شما اصال از محدوده

رود. شعور شما یارای یافتن راه واقعی رهایی نان، یک متر کرباس، یک آلونک فراتر نمی

گذاری شده است. از سیاست هیچ چیز تان محدود و مینظرفیت شناخت را ندارد،

د امام، فهمید، در یک کالم اُمت فرومانده، ذلیل و اسیری هستید که به شدت نیازمننمی

 باشید!زعیم، مراد و رهبر می

ی کارگر، سوای همین اوراد و احکام و تعبیرات ی پیام حزب آفرینان برای طبقهعُصاره

دهند تا نقش رسوالن اولوالعزم و قافله ها حزب تشکیل میهیچ چیز دیگر نیست. آن

ی کارگر از تودهمند را بازی کنند و حال به دنبال تاسیس این ستاد رسالت، بانان اندیش

شان باشند و آن کنند که رهبران و اعاظم ی دریافت و اجرای مصوباتخواهند آمادهمی

ها بر اند. حزب برای متقاعد نمودن کارگران و کشاندن آنحزبی اندیشیده و تدبیر کرده

کند. مقدم بر هر چیز حتا در ریزی میریل تصمیمات و منویات خود شروع به برنامه

ترین و انسانیت ستیزترین مراودات را تار و پود تحزب د بدترین، ارتجاعیدرون خو

ساالری طبقاتی، انگیزی مبتنی بر شایستهسازد. هیرارشی و سلسله مراتب وحشتمی

گذاری و دستورپذیری، زیستی، سیاستتقسیم کار فکری و یدی، باالنشینی و پایین

شمار ای انگشتآورد. عده، به وجود میدهی و اطاعت کنندگی، ژنرالی و سربازیفرمان
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-گیرند. تعداد بیشی این هیرارشی منحط طبقاتی، اعضای دفتر سیاسی نام میدر قُله

-ی اجرایی پُر میی سوم را افراد کمیتهپوشند، حلقهی مرکزی میتری لباس کمیته

یمات ها و تصمنمایند تا اندیشهکنند، قلم به دستان در هیات تحریریه جلوس می

ی ایدئولوژی و سیاست ها را انشا کنند و زادراه ترویج، تبلیغ، ترویج و اشاعهباالتری

گردد، تا یابد و تکمیل میچنان تداوم میحزب سازند. هیرارشی و سلسله مراتب هم

ی دوران دست ساخت مانوفاکتورهای کهنه« هزارپیشه»های جایی که حزب شکل جعبه

ریزی گردیده  و مُهر بندی شده، قالب ای از افراد تقسیمجعبه کند.فئودالی را پیدا می

ها، که حصار بیرونی آن، تمامی خورده با مدارج و مراتب و عناوین و القاب و ماموریت

ی تحت قیادت و زعامت یا جا از جامعه و تودهها را یکها و پیشهها و مُهرهاین جعبک

ی جادو و جنبل ی رهایی آفرینی این جعبهی کارگری که بناست اُمت و سوژهطبقه

 سازد!باشد، جدا می

اد قدرت و کند. خود را حزب مطاع، نهمی حزب با این سیره و بنیاد، دعوت خود را آغاز

اد ممکن خواند! برای اثبات این ادعا، هر تعدمی ی سرنوشت طبقه کارگرتعیین کننده

 داجی خود، ی جنبش جاری طبقهرهاز فعالین کارگری را که بتواند شکار و از پیک

ها برای خود کند تا با نشان دادن آنمی گرداند. آنها را کاالی ویترین نشین حزبمی

لیستی  یی این کارها را به عالوهساز، همهنماید. ناجیان حزبمی مشتری دست و پا

د و چه نمایند که سرانجام چه کننمی های مشابه دستور کار خویشطوالنی از فعالیت

ارگری کی کارگر و جنبش برای طبقهکارگر ریزند. حاصل کارشان های خاکی بر سر توده

 بوده است.ها به روایت تاریخ و با رجوع به همه شواهد این

گذارد، بر هر چه کمونیسم ای که پشت سر میگیری و کُل پروسهحزب با این جهت -1

آورد. ستیز است، شالق مرگ فرود میلغو کار مزدی یا کمونیسم مارکسی و سرمایه 

دهد. ترین و انسانیت ستیزترین انکارها قرار میبنیاد این کمونیسم را آماج ضد کارگری

ها و شیارهای کاود، بلکه در سلولی واقعی کمونیسم را در جنبش کارگری نمینطفه
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ها را قادر به گیرد. فقط ایندار سراغ میی سرمایهوران طبقات دارا و طبقهمغز دانش

بیند! حزب با این کار، به هیچ و پوچی ماهوی و فهم دقیق کمونیسم پرولتاریا می

ی کارگر، به نیروی زبون و ذلیل تاریخ بودن این طبقه و تُهی واری هویتی طبقهاُمت

-بخش تاریخی حکم میاش از ظرفیت نقش آفرینی مستقل، خالق و رهاییبودن کامل

ی در حال بالندگی کمونیسم ضد طبقاتی پرولتاریا را فاقد نطفه دهد! هستی اجتماعی و

دهد، تا های کارگر را مورد انکار قرار میبیند. سرمایه ستیزی هویتی تودهکار مزدی می

 گری حزب را اثبات کند.         نیازمندی ماهوی او به منجی

گر علیه بردگی ی کارداری و جنگ طبقهمونیسم را نه جنبش جاری ضد سرمایهک -2

بیند. م میمزدی، که یک ایدئولوژی، شریعت، مشتی افکار، عقاید، باورها، مبانی و احکا

ت. بخش آنان اسکند، که کمونیسم، مذهب یا ایدئولوژی نجاتبه کارگران القا می

ستگار دار، شارع و حافظ این شریعت هم حزب است. به آن روی آرید تا رصاحب، پرچم

فارغ از »ای مرفه و آبادان و قدرت رسانید تا شاهد استقرار جامعه شوید، آن را به

 باشید! «استثمار

-تر و نیرومندتر جدایی کار فکری از یدی، میتر، زمختبه استحکام هر چه سخت -3

ریزی را حق گیری و برنامهپردازد. عزت و حرمت و اعتبار و شوکت، موقعیت و تصمیم

کند و کُل سایرین را محکوم به دازان و شایستگان میپرمندان، نظریهمحرز اندیش

نماید. اقلیت فرودستی، سیاست پذیری، حکومت شوندگی و اطاعت از اعاظم می

جا نشاند. در ایننماید و اکثریت عظیم را بر خاک ذلت میمحدودی را عزت تفویض می

ی را بر بنیاد حتما گفته خواهد شد، که حزب پای بند دموکراسی است و شایسته ساالر

ها سازد؛ شایستگان انتخابی هستند و حق عزل آندموکراسی و حق رای استوار می

ی ترین استدالل برای کشیدن پردههمواره برای رای دهندگان محفوظ است! این منحط

سازی فرودستی، حکومت آهنین بر روی نقش  ارتجاعی حزب در کمک به جاودانه

های کارگر است. این دقیقا همان ثمارشوندگی تودهشوندگی، آلت فعل ماندن و است
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ها و حقوق واقعی انسانی ی آزادیاستداللی است، که بورژوازی تاریخا برای قتل عام کُلیه

وشوی مغزی زیر اسم و رسم دموکراسی و انتخابات آزاد به کار گرفته و با آن به شست

خشیدن، اصالت دادن و مقدر کارگران پرداخته است. بنیاد این استدالل بر اعتبار ب

ریزی و شمردن جدایی انسان از کار خویش، جدایی کار فکری از یدی، جدایی برنامه

های عملی استوار است. ی کار و تولید و فعالیتگیری از پویهسیاست گذاری و تصمیم

کشیدن شمشیر و ریختن بمب بر روی «! انتخاب آزاد»کوبیدن بر طبل تقدس این 

 م مارکسی و لغو کار مزدی یا اساس رهایی انسان است. اساس کمونیس

وفایی، شاخ و برگ کشیدن و بلوغ را بر روی های رشد، بالندگی، شکحزب تمامی راه -4

مجریان،  بندد. وقتی نقش و موقعیت افراد به مثابه دستورپذیران،های کارگر میتوده

ه حق هر شود؛ زمانی کبیت میخدمه، عمله و اکره اجرای احکام باالنشینان تعیین و تث

ها گری، چارهمندانه و مستقیم در تدبیر امورگری آگاه، نافذ، خالق، اندیشمیزان دخالت

می که گردد؛ هنگاهای کارگر سلب میها از اکثریت عظیم و غالب تودهگیریو تصمیم

ها به ریزیامهها یا برنپردازیحلها، راهی سیاست گذاریشعاع اثرگذاری افراد بر پروسه

نزل تنوعی شرکت در انتخابات منحط سلسله مراتبی، کاریکاتوری و ماورای ارتجاعی 

ذاری خالق ها یا اثرگیابد؛ دیگر چه جایی برای رشد، شکوفایی و بالندگی انسانی آنمی

ر، انتخاب کاو نافذشان بر استراتژی، تنظم برنامه، تعیین سیاست، تشخیص تاکتیک و راه

چه که محتاج اندیشیدن،  دیدها و هر آنها، کشف صالحابداع ارزش ی طریق،رائهمسیر، ا

 ماند؟! ابتکار، شعور و شناخت است، باقی می

گذاری و اندیشیدن است به نخبگان گیری و سیاستآید، تا آن چه تصمیمحزب پدید می

فرمان بودن، ی مرکزی یا بوروی سیاسی واگذارد و در مقابل، گوش به و افراد کمیته

های حزبی سازد! از یاد های کارگر حتا تودهدستور پذیری، اجرا کردن را سهم توده

حزب کمونیست « پولیت بوروی»نبریم، که لنین با غرور و سربلندی زایدالوصفی نقش 

کشاند و با ستایش تمام از نقش بازی های منتقد آلمانی میشوروی را به رُخ کمونیست
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گیرند و سیر ود که یک جمع شش نفری برای کُل روسیه تصمیم مینمحزب، تاکید می

 نمایند!تا پیاز مسایل را رتق و فتق می

است. قبال ی طبقاتی پرولتاریکار حزب عمال در خدمت تعطیل مبارزهی استراتژی و راه5

-زادیآی معیشتی و رفاهی، تصریح شد، که کارگران وقتی برای حصول مطالبات روزمره

ایر سی، انتظارات زیست محیطی یا علیه آپارتاید جنسیتی،  کار کودک و سهای سیا

به قانون  نمایند، زمانی کهی طبقاتی خویش اتکا نمیها به قدرت سازمان یافتهخواست

آویزند، هنگامی که بورژوازی می های نسخه پیچیو حق اعتصاب و حق تشکل یا آزادی

د ضلحظات و آنات و سنگرهای جنگ واقعی مبارزه برای تحقق مطالبات جاری را به 

داران دهند، در شرایطی که حل و فصل مناقشات خود با سرمایهداری بسط نمیسرمایه

ی این رژیم داری یا دولت سرمایه را در مدار حاکمیت بورژوازی، جایگزینو نظام سرمایه

ند، عمال کنمی وجوبا آن رژیم یا نهایتا این الگوی نظم سرمایه با الگویی دیگر جست

ها ریزیمهها، برناگیریزنند. حزب در بند بند جهتی طبقاتی میدست به تعطیل مبارزه

یه، سازد. صدر و ذیل توصهایش، کارگران را راهی همین برهوت میگذاریو سیاست

ستی برای بُرد جدال رفرمیدستور، فراخوان یا اخطار و اندرز حزب برای کارگران، پیش

لبات معیشتی و رفاهی و سیاسی در یک سوی و تدارک و تجهیز برای  گرفتن مطا

ین تسخیر قدرت سیاسی و انتقال این قدرت به حزب در سوی دیگر است. آن چه در ا

ی و دارگیری هیچ موضوعیتی ندارد، کارزار ضد کار مزدی، چالش واقعی سرمایهجهت

 پیکار برای نابودی این نظام است.

-بارترین نقش را در ماندگارسازی سرمایهکرد، سنت و پرونده، فاجعهحزب با این روی -6

نماید. همان نقشی که احزاب ی کارگر ایفا میداری و جاودانه کردن بردگی مزدی طبقه

کنند. دو تفاوت داری ایفا کرده و ایفا میهای سرمایهراست افراطی بورژوازی یا دولت

خالف دولت و احزاب رسمی سرمایه، کُل این البته وجود دارد. نخست این که حزب بر 

ی طبقاتی را به عنوان انقالب دهد. تعطیل مبارزهکارها را زیر لوای کمونیسم انجام می
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ی کارگر در سپاری قدرت طبقاتی تودهکند. خاککارگری، خوراک شعور کارگران می

د بردگی آرایی مستقل ضداری و آویختن جنبش کارگری به حزب را صفنظم سرمایه

انگیز را بر فضای فکر و شناخت و مبارزه نهد و دروغ و فریبی چنین سترگ و هولنام می

سازد. تفاوت دوم آنست، که حزب وقتی در قدرت گری کارگران مستولی میو چاره

ی رقبای حاکم خود داری به اندازهنیست، طبیعتا توانش نیز برای ماندگارسازی سرمایه

ها و مستقل از این تمایزات، راهی که حزب پیش پای طبقه این یباشد. با همهنمی

داری ی ضد سرمایهمبارزه جایگزینکند، برهوت فرساینده و هالکت بار کارگر پهن می

تر از ریل کارزار طبقاتی ها را پشت سر خود به صف کند، ژرفتر آناست. هر چه بیش

ری را در صفوف خود متشکل تسازد. هر چه کارگران بیشضد برگی مزدی جدا می

یابی رادیکال و طبقاتی و سرمایه تر از سازماننماید، جنبش کارگری را بدتر و کوبنده

-ی حوادث و مسایل مربوط به مبارزه میان پرولتاریا و سرمایهگرداند. همهستیز دور می

در کند و با این کار سهمی بسیار سترگ داری را باژگونه در شعور کارگران کشت می

ی کارگر به نفع بورژوازی و نظام بردگی مزدی وشوی مغزی و مهندسی افکار تودهشست

 گیرد. به عهده می

کند و درست به همین دلیل، اساسا ی کارزارش چنین میی کارگر و پویهحزب با طبقه

داری توسط و در سرشت خود، ساز و کار آرایش و پیرایش یا جایگزینی الگویی از سرمایه

ی  کارگری که با بستن صف پشت سر حزب و ایفای نقش پیاده ی دیگر است. تودهالگو

ی رادیکال طبقاتی عبور سازان، از فراز و فرود، پیچ و خم یا سنگالخ مبارزهنظام حزب

ی کارگری که در جدال برای بهبود زندگی، شرایط کار، رفاه اجتماعی یا اند؛ تودهنکرده

های زیست توری، کار کودک، آپارتاید جنسیتی و آلودگیعلیه خفقان، سانسور، دیکتا

داری نرفته است؛ محیطی دست بر ریشه نگذاشته و به جنگ واقعی علیه سرمایه

داری متشکل نساخته و علیه سرمایه اِعمال کارگرانی که قدرت خود را ضد سرمایه

هایش یا خواستی کارگری که همواره و همه جا برای تحقق اند؛ و باالخره طبقهنکرده
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به نظم سرمایه آویخته و یا ابزار دست حزب برای سرنگونی طلبی فراطبقاتی و تسخیر 

به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی آمادگی الغای کار مزدی  قدرت سیاسی شده است؛

ریزی شورایی کار و تولید سوسیالیستی را ندارد. بر همین اساس، هیچ جنبش و برنامه

زب ماورای خود قادر به نابودی بردگی مزدی نیست و در فردای کارگری آویزان به ح

ی داری به جای الگوی سابق چارهانقالب، سوای تن دادن به الگویی از نظم سرمایه

دیگری ندارد. کُل رسالت و ظرفیت حزب نیز همین است. تاریخ قرن بیستم در وجب 

ت احزاب یا محافل و به وجب خود شاهد این مدعا است. ادعای طیف گسترده و متشت

کردهای اردوگاه یا احزاب بُردها و عملهای لنینی، دایر بر این که گویا منتقد راهسازمان

-پایه است. بحث بر سر چگونگی فرمولاردوگاهی هستند نیز به طور کامل دروغ و بی

ا ها و شعارهها، سیاست پردازیبندی اصول مرامی و باورهای ایدئولوژیک، برنامه نویسی

ی داری، کمونیسم، مبارزهی طبقاتی، شناخت ازسرمایهنیست. سخن از روایت مبارزه

ی اساسی ی کارزار واقعی میان دو طبقهداری و نقشی است که افراد در پهنهضد سرمایه

کامال ای نمایند. در همین جا و پیش از پایان این مبحث، باید به نکتهجامعه ایفا می

ر بجا و برحق است اگر سؤال شود که آیا احزاب کمونیست نمای الزم اشاره کنم. بسیا

موجود دنیا راستی، راستی چنان موضوعیت و اهمیتی دارند که در باره نقش بازی و 

عوارض مخرب فعالیت یا موجودیتشان برای جنبش کارگری تا این اندازه گفتگو شود؟ 

روز جهان در هیچ کجا هیچ  و دستجاتی که در شرایطها آیا بحث در باره محافل، فرقه

کاره جنبش کارگری نیستند و تأثیری بر سیر رخدادهای روز این جنبش ندارند، خود 

کارگر نیست. این پرسش، درست و این نقد های نوعی مشغله آفرینی زیانبار برای توده

صائب است، اما بحث حاضر ما به هیچ وجه بر روی آنچه امروز اینجا و آنجا دکه 

آحاد یا گروههایی از نسل منقرض پای بندان کمونیسم خلقی و بورژوائی  کاسبکاری

باشد. از آنچه حزب آفرینی و رویکرد حزبسازی در طول قرن بیستم نمی است، متمرکز

کنیم. رویکردی که در عین حال باقی است، می بر سر طبقه کارگر آورده است صحبت
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تواند به می و زمینگیر جنبش کارگری تالش و تکاپو دارد و با توجه به وضعیت اسفبار

 متفاوت باز هم بر این جنبش اثر بگذارد.     های شکلهای مختلف و با پوشش

گردیم. یی کارگر بازمداری طبقهبا مرور نکات باال به بحث جنبش شورایی ضد سرمایه

 تری ذهنی مساعدتری برای فهم دقیقاساسا مساله حزب را پیش کشیدیم، که زمینه

زی حیاتی بودن، بنیادی بودن و هویتی بودن شورا در جنبش کارگری و سرمایه ستی

تی برای ی طبقاکرد شورایی مبارزهاین جنبش فراهم سازیم. نقش و تاثیر شورا یا روی

کند، ساالری است. آن چه دومی میسازی و حزبهای کارگر دقیقا متضاد حزبتوده

مظهر  ا تغییر الگوی آن است؛ در حالی که اولیداری و در خدمت بقا ینیاز سرمایه

طن ببالندگی، انکشاف و سرکشی کمونیسم لغو کار مزدی یا نیروی تولیدی نوین در 

اری داری است. جنبش شورایی، کارزار جی سرمایهمناسبات کهنه و انسان ستیزانه

دی ابوپرولتاریا برای تضعیف، عقب راندن، فرسودن، به شکست کشاندن و سرانجام ن

ام داری و آن چه این جنبش انجها، میدانگیریها، جهتبردگی مزدی است. شاخص

 دهد بسیار مختصر به شرح زیر است:    می

ی آحاد تر و نافذتر همهتر، آگاهی کار بر دخالت هر چه خالقجا شالودهدر این -1

ی عزیمت شورا طهی روز استوار است. نقی مسایل مربوط به مبارزهکارگران در کُلیه

ی سرشتی و اندرونی جنبش کارگری است آنست که کمونیسم و سرمایه ستیزی، پدیده

ی کارگر ریشه و جوش و خروش دارد. کمونیسم در و در عمق هستی اجتماعی طبقه

باشد. یک جنبش زنده، خروشان جا ایدئولوژی نیست، مکتب نیست، مرام و آیین نمیاین

اش همان واکنش خودجوش ی اولیهاست. جنبشی که نطفه ی طبقاتیو رشد یابنده

ی خرید ی سرمایه یا رابطهجویی انسان ستیزانهکارگر به استثمار، تجاوزگری و تعرض

کند و با این و فروش نیروی کار است. سرمایه، کارگر را از کار و محصول کارش جدا می

، نوشت تولید، کار، زندگیی تعیین سرجدایی سنگ بنای انفصال کامل وی از پروسه

ترین سطح نماید. کارگر حتا در نازلخویشتن انسانی یا همه چیزش را محکم می
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دهد. همین ضدیت شناخت و شعور، با این جنایت و بربریت سرمایه ضدیت نشان می

کند. در همین جا و همین ی کمونیسم او را منعقد میخودانگیخته است، که نطفه

وار یک عینیت معترض و اعتراض عینی، یک هستی هور انداممحدوده، ما شاهد ظ

اجتماعی عاصی یا یک عصیان مادی طبقاتی هستیم. عین و ذهن یا مادیت و شعوری 

ها را واکنش طبقاتی کارگر به جدایی خود از کارش، به استثماری که هویت واحد آن

ل فراساختارهای حقوقی، گردد، به کُشود، به ستم و سبعیتی که علیه او اعمال میکه می

سیاسی، مدنی، فرهنگی، ایدئولوژیک، اخالقی و اجتماعی که مدافع این جدایی و ضامن 

 دهد. ماندگاری آن هستند، تشکیل می

ی کمونیسم پرولتاریا را دقیقا در ی رویندهسازی، هستهجنبش شورایی بر خالف حزب

اکید توضیح دهیم. به کرات، همیشه و ای را با تبیند. الزم است باز هم نکتهجا میاین

ها و اعالم اصول نیست. گیریوگو اصال بر سر موضعایم که گفتهمه جا، تصریح نموده

های گذشته، افراد یا محافل زیادی از طیف نیروها و های اخیر، و حتا در دورهدر دهه

دئولوژی، بلکه اند کمونیسم را نه ایاحزاب لنینی  با سرسختی زایدالوصفی ادعا نموده

ی وران طبقات دارا، که پدیدهی طبقاتی و نه کشف دانشجنبش، نه مکتب، بلکه مبارزه

-ها چنین ادعایی را مطرح نمودهبینند. اینی کارگر میدرون زندگی، کار و پیکار طبقه

های مختلف ها در عرصهگیری عملی آناند، اما بند بند نقش بازی، کارکرد و جهت

راه با پیش کشیدن در رابطه با جنبش کارگری دقیقاً نقیض آن بوده است. هماجتماعی و 

ها و سوسیال دموکراسی انترناسیونال دوم دنبال تر از بلشویکاین دعاوی، صدها بار بیش

اراده و چشم بی ها به اُمت مفلوک وحزب بازی و آویختن کارگران به حزب و تبدیل آن

-ی مهجورخوانی سرشتی تودهاند. فراموش نکنیم کُل غائلهآفرینان بودهبه اعجاز حزب

آفرینی و ترین فریادهای اعتقاد به تاریخهای کارگر از کمونیسم نیز همواره با پُر خروش

های بندیراه بوده است. در یک کالم، سخن از فرمولی کارگر همباوری طبقهکمونیسم

وگو پیرامون نقش و تاثیر جنبشی و های مرامی نیست. گفتایدئولوژیک و نظریه بافی



 ...یمبارزه یحلقه ترینعظیم کارگران، شورایی جنبش                                    220 

 

دادهای جاری کامال مشخص و شفافی است، که افراد یا جریانات عمال در سیر روی

 گذارند.ی طبقاتی بر جای میجنبش کارگری و مبارزه

ای، اما روینده و سرکش کمونیسم جنبش شورایی با تمرکز هویتی بر واقعیت نطفه -2

ی کارگر، اساس کارش را بر هموارسازی اعی طبقهیا سرمایه ستیزی در هستی اجتم

راه، تسطیح و مساعدسازی بستر برای رشد، شکوفایی و نیرومند شدن این نطفه قرار 

کند. اساس برایش دهد. راه حصول این هدف را رادیکال و ضد سرمایه دنبال میمی

های جدال ی روزمره و هیچ کدام از عرصههای کارگر در هیچ مبارزهآنست، که توده

گونه که در  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به هیچ نیروی باالی سر خود نیاویزند. همان

بُرد مبارزه حل، پیچ و خم و چگونگی پیشبُرد، تاکتیک، راهجویند، راهمبارزات شرکت می

تر و تر، شوراییرا هم  فعال و مستقیم اندیشه و کشف کنند. این کار را هر چه جمعی

یاری برای یافتن راه را میدان جوشی و همهم فکری،ی همر انجام دهند و پویهتوسیع

های کارگر در متن ارتقای آگاهی، خرد طبقاتی و شعور ضد کار مزدی خود سازند. توده

رزمی طبقاتی بر هر شکل جدایی اندیشه از عمل، جدایی سنگری و همپویی، هماین هم

ی طبقاتی از اِعمال قدرت ریزی مبارزهجدایی برنامه فعالیت سیاسی از پراتیک پیکار،

کنند، اندیشند، تعیین سیاست میکشند. همه میزمینی علیه سرمایه خط بطالن می

داری را پردازند، شناخت خود از سرمایهها میجویند، به واکاوی ریشهراه مبارزه می

-تر میمق و غنای رادیکالکنند، نقد خویش از این نظام را عتر میتر و مارکسیژرف

تر مندتر و خالقبخشند، کمونیسم و سوسیالیسم لغو کار مزدی را هر چه بصیرتر، نقشه

ی داری را نقشهتر علیه سرمایهسازند. تعرض کوبندهموضوع تجسس شعور خویش  می

از  تراننمایند. آگاهدیگر را تکمیل میهای کارگر در این راستا همنمایند. تودهکار می

شود و گیرند. هر سلول، نیروی سلسله جنبان کُل ارگانیسم میترآگاهان یاد میکم

وار آگاه شورایی ضد کار مزدی، آماده اِعمال جنبش کارگری در مجموع یک قدرت اندام

جا همه چیز گردد. در اینداری میقدرت علیه سرمایه و جنگ برای نابودی سرمایه
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دن کارگران بر صلیب قدرت نیروی ماورای خود، اتفاق آفرینی یا کشیمتضاد با حزب

ی کارگر از خویشتن انسانی خود بُرد بورژوازی برای انفصال تودهافتد. اگر حزب راهمی

ی تعیین سرنوشت کار و زندگی گری و حضور در پویهها از دخالتو ساقط ساختن آن

خودیگانگی انسان و آمادگی کار تحقق بُرد و راهاست، جنبش شورایی بالعکس بستر راه

ریزی کار و تولید و زندگی اجتماعی ها در برنامهی آحاد برای ایفای موثرترین نقشهمه

 و پایان دادن به جدایی انسان از کار خویش است.

پیوندی و وحدت اندرونی میان مبارزه برای ی کار جنبش شورایی، همشالوده -3

داری است. این نکته را در همه جا ی ضد سرمایههای عاجل روز با کارزار بنیادخواست

ی ایم. کارگران در این جنبش، رابطهی حاضر توضیح دادهاز جمله جایی از همین نوشته

مین تای گرفتن مزد، تضمین معاش، داری را بر پایهداران و دولت سرمایهخود با سرمایه

دهند. کامال رار نمیی بردگی مزدی قرفاه و جدال برای زندگی مناسب در سیطره

داری با هدف کاهش هر چه تر علیه نظام سرمایهبالعکس، از اِعمال قدرت هر چه افزون

تر موازنه میان کار الزم و اضافی به سود اولی تر فشار استثمار، تغییر هر چه عظیمبیش

داران تر آرایش قوای طبقاتی میان خویش و سرمایهو زیان دومی، تغییر هر چه فاحش

ی سرمایه بر تر سلطهدار، کاهش هر چه عمیقی سرمایهبه سود خود و بر ضد طبقه

تر قدرت اقتصادی و سیاسی و سرنوشت کار و تولید خویش، کاهش هر چه کوبنده

دار، به عقب راندن هر چه ی سرمایهحقوقی و مدنی و فرهنگی و ایدئولوژیک طبقه

تر نیروی کار، مبارزه برای بهای افزون کنند.اش عزیمت میتر این طبقه و دولتبیش

تر یا علیه های سیاسی وسیعتر، آزادیتر، بهداشت و درمان و آموزش متعالیرفاه بیش

های زیست محیطی و کار کودک را لحظات و تبعیضات بشرستیزانه جنسیتی و آلودگی

بر  سازند. همه جا دستی سراسری جنگ ضد بردگی مزدی میسنگرهایی از زنجیره

کنند و حد و حدود پیروزی را فقط گذارند. به شریان هستی سرمایه حمله میریشه می

دهند. در کُل، این به میزان تدارک، تجهیز و آرایش قوای طبقاتی خویش ارجاع می
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ی خود و بندی هر چه نیرومند قدرت طبقههایش، استخوانجنگ و در تمامی میدان

 نمایند.  داری را دنبال میدی فرجامین سرمایهتدارک مکفی برای سرنگونی و نابو

تر، آرایی رادیکالوراها، متضمن صفهای کارگر در شروی تودههر میزان پیش -4

ی معهها در مقابل سرمایه است، جنبش شورایی، جای آنتر طبقهتر و آگاهمستحکم

ی کارگری تر، جامعهکند. به بیان دقیقداری را اساسا و به طور واقعی دوشقه میسرمایه

ردگی بداری و جنبش لغو کار مزدی را در مقابل نظام ی سرمایهرا در مقابل جامعه

تقابل  دهد. تضاد سرشتی کار و سرمایه، شکل متعین اجتماعی و طبقاتیمزدی قرار می

نماید و یها را احراز می میادین و عرصهداری در همهکمونیسم پرولتاریا با سرمایه

الت خود را حترین ایترین و ریشهوارترین، متعالیترین، اندامی طبقاتی، شفافمبارزه

دیکال گذارد. سرنگونی طلبی فراطبقاتی تمامی هیبت جعلی و دروغین رابه نمایش می

میسم دهد و جایگاه واقعی خود را در اردوگاه منحط رفراش را از دست مینمایانه

یابد. می های رفرمیستی دیگر، بازگیریو جهتها نسساالر، در کنار تمامی تندسرمایه

خود  داری، کُل رفرمیسم را در زیر چرخ قدرتجنگ راستین میان کمونیسم و سرمایه

 کند.سازد و در خود ذوب میله می

-ی شاخصداری و برای لغو بردگی مزدی، به اعتبار همهجنبش شورایی ضد سرمایه -5

ی نوین ییدن، قدرت گرفتن و عظمت یافتن جامعههای باال نماد واقعی رشد، رو

داری است. کمونیستی در بطن نظام کهنه، فرسوده، محتضر، منحط و ضدبشری سرمایه

تواند سرکشی و بلوغ نیروی تولیدی نوین در عمق فقط این جنبش است، که می

ی ندهی بالمناسبات کهنه و میرای مستولی را نمایندگی کند. نیروی تولیدی یا جامعه

نشینی، تضعیف، فرسایش، نوینی، که هر گام توسعه و تاخت و تاز آن، گامی در عقب

ای که در داری است.  نیرو و جامعهتر سرمایهپذیری و خلع سالح کوبندهتعمیق شکست

جنگ علیه جامعه و مناسبات ضد انسانی کهن، قدم به قدم قدرت خود را استحکام 
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ی واقعی جدید، جامعه بدون داری به صورت جامعهسرمایهبخشد و با سرنگونی دولت می

   نماید.دولت و طبقات و استثمار طبقاتی رُخ می

ش کارگری یابی جنبمقاله را با این آغاز کردیم، که شورا به هیچ وجه شکلی از سازمان

اقعی تواند برای کارزار ونیست. بالعکس، تنها و تنها شکلی است که این جنبش می

ر پایان جا، دداری خود آغاز کند. جمالت مذکور را اینل طبقاتی و ضد سرمایهرادیکا

یچ و مجرد شورایی متشکل شدن کارگران هکنیم که: نوشته، با این عبارت تکمیل می

 کند.مینها ایجاد مطلقا هیچ دلیلی برای سرمایه ستیز بودن و رادیکال بودن جنبش آن

ورا بر شانه تواند ردای شن کارزارهای کارگران هم میساالرتریترین و سرمایهرفرمیستی

ست، اداری و برای لغو کار مزدی بودن جنبش کارگری اندازد. این هویت ضد سرمایه

صادق  بخشد. عکس آنستیزی رادیکال مییابی شورایی آن هویت سرمایهکه به سازمان

   نیست. 
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و های مختلف بورژوازی تاریخا و در سراسر جهان، بر سر سهام سود، مالکیت بخش

ا رقدرت سرمایه با هم اختالف داشته اند. بورژوازی حتی همین تشتت درونی خود 

تگیری و زنجیری پوالدین بر دست و پای هر جهداری سالحی برای ماندگارسازی سرمایه

طبقه  کارگر کرده است. هر مافیای مردارخوار اینهای رادیکال و سرمایه ستیز توده

برای ای دون هیچ رونق این جماعت، از الگوی ویژهحتی هر دکه فرسوده، ورشکسته و ب

یا آبادان ها سرمایهتر ایو افسانهتر آرایش و پیرایش بهتر نظام، برای سودآوری افزون

ین اگویند!! سرمایه داران و نمایندگان فکری آنها از می سازی بیشتر این جهنم

تر، آن را از این مهم  برند،نمی درونی بهرههای ی ها، فقط برای تسویه حسابزالگوپردا

ام کارگر و تبدیل آنها به پیاده نظهای حربه زهرآگینی برای شستشوی مغزی توده

تیز ساز خطر پیکار رادیکال طبقاتی و سرمایه داری خویش، در راستای نجات سرمایه

شعور  سازند. بورژوازی ایفای این نقش یا استفاده از این سالح سرکوبمی کارگران

ز همه خاص بحران و در شرایط بسیار متالطم سیاسی، بیشتر اهای نی را در دورهانسا

ال، در طول دو سال اخیر، در کند. ماجرائی که به طور مثمی های دیگر دستور کاروقت

 .ایران به اندازه کافی شاهدش هستیمداری جهنم سرمایه

سالمی، کل با سراسری شدن بیش از پیش قهر و نفرت کارگران از جمهوری ا

راست و چپ بورژوازی از جمهوری خواه و دموکرات و لیبرال تا سلطنت های اپوزیسیون

طلب و فاشیست، از دینی تا الئیک، از داخل کشوری تا خارجه نشین همه از آلترناتیو 

بودن و مرغوبیت بیشتر الگوی خود برای جایگزینی رژیم حاکم و پاسداری از نظام 

گفتند. در این میان صدای مافیای سلطنت طلب از اری دوحشت و دهشت سرمایه

 که زمانی شود،تر که این صدا بلندتر و گوشخراش بلندتر شد. طبیعی استها خیلی

 بلندترها برخی از اینان هیاهوی چرا اینکه. گردند خلیج آبهای راهی امریکائی سرباز چند
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است ی متضمن هیچ  شایع که آنچنان یتر انبوه جنجال و جار این آیا اینکه و است

ایران هست یا نیست؟ داری ها در سیر رویدادهای جاری سرمایهموقعیت و موضوعیت آن

ای پردازیم. اما پیش از آن نکتهمی است که در پایین به صورت مختصر به آنای مسأله

را به نکات باال اضافه کنیم. کمپین بورژوازی برای دفن جنبش کارگری در 

خود، فقط بارقه کمرنگی از هویت باژگونه پرداز رابطه خرید و فروش های الگوپردازی

نیروی کار است. سرمایه از روز پیدایش با کل ظرفیت، با استفاده از کلیه سالحها و 

این تصور مسموم و مهلک را در عمق شعور توده کارگر کشت کرده است که  امکانات،

توانند باشند!! چ تغییر و تبدیل و تحولی نمیگویا خود آنان هیچ چیز نیستند!! منشأ هی

مشتی مفلوک، مستضعف و محکوم به فرودستی و استثمارشوندگی هستند، هر نوع 

گشایشی در زندگی آنها نیازمند اعجاز، قهرمانی، اندیشه پردازی و سیاست آفرینی 

مایه است که سرای ضربهترین نیروهای منجی و ماوراء زندگی آنها است. این کوبنده

ای بازی کارگران وارد کرده است. ضربههمیشه، همه جا بر شعور، زندگی، کارزار و نقش

که با همین سنگینی توسط سوسیال دموکراسی و احزاب اردوگاهی نیز بر سر توده 

کارگر فرود آمده است. محصول مستقیم این ضربه مسموم همین احساس نیاز خیلی از 

ای ارتجاعی باالی سر است. فاجعه «آلترناتیوهای»داری کارگران به دخالتگری و میدان

ایران از آغاز تا امروز بیداد کرده است. دخیل بستن به حزب داری که در جهنم سرمایه

توده، مصدق، جبهه ملی و فاجعه بارتر از همه ارتجاع هولوکاست آفرین اسالمی 

نی که وضع این است و جنبش بورژوازی، حوادثی که قصد بازگوئی آنها را نداریم. تا زما

چرخد بیرق افرازی هر مافیای بورژوازی برای راندن فرس بر کارگری در این مدار می

سرنوشت آنها امری عادی است. به ماجرای سلطنت طلبان و صدای بلندتر آنها در 

 .الترناتیو نمائی بر گردیم. داستانی که کاویدن آن شاید الزم باشد

ای چند نفری خلق الساعه، مولود جدید الوالدههای ای سکتپارهسلطنت طلبان برخالف 

ماالمال از ای ای طوالنی دارند که محل دنیاها بحث است. گذشتهنیستند. گذشته
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سال اخیر  40درندگی، بربریت، قتل عام و توحش کاپیتالیستی که اگرچه در طول 

اری موارد یادش، حتی توسط وحوش اسالمی بورژوازی روسفید شده است!! اما در بسی

و رژیم جمهوری اسالمی را هم داری روی همین حاکمان حمام خون ساالر روز سرمایه

میلیون نفوس جمعیتی طبقه کارگر ایران، آنان که باالتر از  55سازد. از میان می سفید

ریزی، سیاستگذاری  تحت برنامهداری آرند که سرمایهمی سال دارند خوب به خاطر 45

میت رژیم شاهنشاهی چگونه در بسیاری موارد، به لحاظ فشار فالکت و و حاک

های سیاسی و سالخی حقوق اولیه انسانی های معیشتی، کشتار آزادیمحرومیت

ها خانوار بست. محرومیت کامل میلیونمی کارگران، حتی دست رژیم اسالمی را از پشت

درصدی  85ن، بیسوادی باالی امکانات بهداشتی و دارو و درماترین کارگری از نازل

کارگر و عدم دسترسی آنها به حداقل آموزش، آکندگی بسیار پرتراکم جامعه های توده

تیر، کثرت شمار زندانیان، ممنوعیت رعب انگیز های و میدانها از شکنجه گاهها، زندان

مسکونی، های و خونبار هر نوع زمزمه سیاسی حتی در هفت پستوی تاریک کومه

 بار فاجعه بسیار محرومیت  انباشتگی کران تا کران دوزخ سرمایه از حلبی آبادها،

 کنایه و اشاره و ایهام گونه هر تیرباران سالم، آشامیدنی آب از جمعیت بخشترین عظیم

خانمانی و بی ن گرسنگی و فقر وتوفا سلطنت، دستگاه یا دولتی ماشین به انتقادی

توان از واقعیت ها، تنها خطوط کلی تصویری است که میاینآوارگی کارگران و نوع 

ایران و کارنامه تباه رژیم شاهنشاهی سرمایه بر زبان آورد. داری کریه آن روز سرمایه

گذشته سلطنت و سلطنت طلبان این است، اما این گذشته برای بخشی از ارتجاع 

این بخش در طول این بورژوازی بسیار مطلوب و احیاء دوباره آن یک رؤیا است!! 

از طبقه کارگر و آرایش سراسر دروغ و باژگونه آن ای چهاردهه برای مهندسی افکار الیه

امکانات را به کار گرفته است. از ترین کارگران، عظیمتر دوره در ذهن نسلهای جوان

های گسترده اینترنتی، المللی رادیو تلویزیونی، شبکهدهها کانال پرهزینه و بین

جهانی، در یک کالم از همه راههای داری و پرمشتری سرمایهدار پیشینههای ونتریب
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زیادی های ها و پروژهها به شیوهممکن برای حصول این هدف سود جسته است. آن

 :متوسل شده اند. از جمله

شعورستیز، منحط و  های فراوان کوشیده اند تا به ارضای تحجرآمیز،با صرف هزینه -1

. تالش کاپیتالیستی انبوه نیازهای طبیعی اما به شدت سرکوب شده نسل جوان پردازند

، رقص، شادی سکرآور، مخدر و مسخ کننده، نیاز افراد به موسیقیای نموده اند تا به گونه

توانند بازار فروش سرگرمی را رونق بخشند، و نوع اینها را پاسخ گویند. تا جائی که می

های رسانههای نی، تعزیه گردانی، شیون و شین یا مصیبت بافیدر مقابل روضه خوا

 رسمی جمهوری اسالمی، بساط کنسرت، طرب، سماع، غنیمت دم، یاد ساقی، هوای

 این با و بترتی این به نمایند، پهن  اینترنتیهای باقی، جوک گوئی و بیهوده گذرانیمی

جاب دلهای ویران از صدای حزن انگیز اذان و مداحی، فرسوده از مزاحمت ح در کار

 ز زنجیرهوقیح شعبده محور و خرافه پرور، سرخورده اهای اجباری، عاصی از دیدن سریال

ی دینی، جائی برای فروش اشکال دیگرهای و عاطفه ستیزیها پایان احساس کشیبی

اسالمی با  دست و پا کنند!! اگر رژیمداری ایهاز کاالهای روح و روان گردان بازار سرم

تباه سازی  سازد، آنها کارمی فرساید و تباهمی نوحه و مداحی و صوت قرآن، شعورها را

ساز و کارهای  فکر و شعور توده کارگر، به ویژه نسل جوان این طبقه را به شیوه دیگر و با

 .دیگری دنبال کنند

وزترین و منفورترین هولوکاست آفرینان تاریخ، به به نبش قبر غدارترین، جنگ افر -2

به زنده کردن  داری، بردههای دیکتاتوریترین اسطوره سازی از مردگان مظهر وحشیانه

کورش هخامنشی، زرتشت آریائی، بازخوانی آیین مزدیسنا و سرودهای « عظم رمیم»

و تر موحش تر، ارتجاعیها روی آوردند. از همه اینها یا نوع این شعبده بازی «گاتا»

های پوسیده یکی از درنده ترین، مخوف ترین، فاسدترین، ابتذال آمیزتر به استخوان

انگلیسی و سپس همیار مستأصل های رسواترین و دزدترین شرکای مزدورامپریالیست

و متحجرترین شیوه خرافه ترین و زبون حزب نازی، به رضاخان جالد آویختند. کثیف
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ها را پیشه کردند تا جماعتی مسخ و منجمد را دور بیرق ندسی افکار انسانآفرینی یا مه

ناسیونالیسم وحشت آفرین و فاشیستی ایرانی به صف کنند و سینه زن تعزیه 

 .قدرت طلبانه خویش سازندهای گردانی

آنچه اینان در این دوره برای نبش قبر، احیاء و شبیه گردانی، محور تالش خویش 

مخوفی بودند که های های مطرود و خرافه همان موجودات منفور، آیینساختند، دقیقاْ

کارگر و های نفرت و قهر و خشم تودههای سونامیترین تا چند دهه پیش آماج طوفانی

اشاره شد، تر سال اخیر ایران بودند. نسلی که پیش 100کل استثمارشوندگان تاریخ 

ها محصل به یاد دارند که چگونه میلیون سال باالی کارگران ایران بسیار خوب 45نسل 

این جهنم، از کودکان دبستانی تا دانش اندوزان دانشگاهی از آوردن نام کورش یا 

در چند کیلومتری « تخت جمشید»موسوم به های کردند. ویرانهمی ابراز نفرتها کورش

توانست دانش نمی شهر شیراز قرار دارد. رژیم درنده شاه حتی با تهدید و هراس و ارعاب

راضی سازد. بحث بر سر «!! بنای تاریخی»آموزان دبیرستانی این شهر را برای دیدن این 

باستان شناسانه های تنفر از تماشای ابنیه قدیمی یا کاستن از اعتبار و اهمیت حفاری

وسیع استثمار شونده ایرانی از کارگر تا دهقان آن روز از دیدن هر چه های نیست. توده

شاهی معاصر و پیشین داشت با همه وجود های نشان از شاه و شاهنشاهی و خاندانکه 

تنفر داشتند. درس تاریخ مدارس، به این خاطر که از آغاز تا پایان فقط به شرح 

رعیت » ، «!!دانش پروری»، «!!!جهانداری»، «جهانگیری»شاهان!! یا داستان « کماالت»

پرداخت!! به بدترین شکلی می لوک ماضی و حالو سایر اوصاف کمالیه !! م«!! دوستی

و ها آماج بیزاری و نفرت بود. عطای گرفتن نمره این درس را به لقای خرافه پردازی

 40بخشیدند. رژیم شاه به ویژه از دهه می موحش مورخان شاه پرستهای دروغ بافی

هزینه کرد تا  خورشیدی به بعد هر چه در توان داشت به کار گرفت و میلیارد میلیارد

شاید زیر بیرق ناسیونالیسم پوسیده آریائی ممهور به نام کورش هخامنشی، آیین 

، تیسفون، تخت جمشید، جندی شاپور «!!عادل»مزدیسنا، اردشیر ساسانی، انوشیروان 
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بپرورد و این عرق متعفن زهرآگین را نوشداروی بقای «!! عرق ملی»و ایوان مداین نوعی 

ای که م سلطنتی کند، اما هرچه بیشتر کوشید کمتر یافت. به گونهو رژیداری سرمایه

شمار متوهمانش از یک الیه دانشگاهی بسیار نازک، بدون هیچ قوام و شیفته قوم گرائی 

 .داری، بیشتر نشدماقبل بردههای مدفون در گورستان

بحران  رنامهاین جماعت، کاهای تکیه گاه و نقطه شروع، رجوع و ختم عوامفریبی  -3

المللی جمهوری اسالمی و انزوای این رژیم در پهنه مراودات و بینای منطقههای آفرینی

رژوازی و مناسبات دیپلماتیک در سطح جهانی شد. به بیان دیگر مافیای سلطنت طلب بو

 بهداشتی وبی در کارنامه بسیار سیاه خود سوای فقرآفرینی، سونامی گرسنگی،

بربریت  جنایت، بشرستیزی، اعدام، شکنجه، زندان، قتل عام وآموزشی، بی درمانی،بی

 الجرم. دساز فریبکاری کار و ساز و کند رو کارگر توده برای  هیچ چیز دیگر نداشت تا

 ا،ه بربریت ها، سبعیت را قدرت اریکه به بازگشت توجیه برای خود برهان شالوده

« نهمگا»می قرار داد. از اسال جمهوریهای پردازی هولوکاست وها آفرینی گرسنگی

، قدرت خواست تا دست به کار انتقالش به قدرت شوند زیرا که ماشین دولتی مسلط روز

ریکا سیاسی خوبی نیست! زیرا که رابطه رژیم شاهنشاهی با وحوش حاکم بورژوازی آم

صاد بهتر بوده است. زیرا اقتها و اقمارش از رابطه جمهوری اسالمی با امریکائی

اخت و تبرده است. خاورمیانه میدان می در رونق به سر 54و  53های سالداری یهسرما

 پاسپورت. است داشته بهتر  تاز تروریسم اسالمی نبوده است، برابری ریال با دالر وضعی

 !!دانستندنمی تروریست را!! «ها ایرانی» ،!!«جهانیان»! است نبوده ننگ مایه ایرانی

کانون کمپین طرفداران رژیم شاهنشاهی برای آلترناتیو سازی صدر و ذیل استدالل یا 

خود، چیزی فراتر از نکات باال نبود و نیست و پرسش ما نیز دقیقا این است که آیا هیچ 

و دسته رسوا با این جادو و جنبل دار چشم اندازی برای تأثیرگذاری تعیین کننده این

ایران وجود دارد؟! آیا اینان داری رمایهها، بر افکار عمومی توده کارگر در جهنم روز س

ها یقینتوانند خطری برای جنبش کارگری باشند؟!. پاسخ این سؤال، با بیشترین می
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هیچ کدام از احزاب، نیروها و باندهائی که امروز از آنها به  ،تر بگویممنفی است. دقیق

میزان، هیچ  شود!!، هیچ کدام در هیچ سطحی و به هیچمی عنوان آلترناتیو صحبت

به سمت آلترناتیو جمهوری اسالمی شدن ندارند. در این راستا وضعیت سلطنت ای روزنه

دیگر به مراتب بدتر هم هست. های طلبان نه فقط بهتر از سایرین نیست که از برخی

کنیم. به شرایط حاضر و دورنمای مترتب بر این وضعیت، نمی در مورد آینده دور صحبت

زند که می د از دل شرایط موجود بیرون آید نظر داریم. همه چیز بانگتوانبه آنچه می

هیچ دلیلی برای هیچ میزان استقبال توده کارگر ایران از هیچ بخش سلطنت طلبان 

 .کنیممی پاسخ را در چند نکته خالصه وجود ندارد. چرا؟

بش قبل از هر چیز تصریح کنیم که موضوع گفتگوی ما شرایطی است که در آن جن

و صف آرائی مستقل ضد داری کارگری زمینگیر و فاقد حداقل تدارک الزم برای میدان

است. اگر این جنبش کمترین آمادگی برای ایفای این نقش داشت قطعا داری سرمایه

بود. نقطه عزیمت چنین وضعی است، می معنا و طومارش منطویکل بحث حاضر بی

کارگر هستیم. اما سؤال های بر سر تودهها فروماندگیوضعی که در آن شاهد آوار انبوه 

 80میلیون نفوس توده کارگر یا به بیان دیگر حدود  55کلیدی همین جا آنست که 

ایران چرا باید حتی کوه فروماندگی خود را پلکان عروج داری درصد سکنه جهنم سرمایه

و دار شکی نیست که هر سازند؟!. در اینداری سلطنت طلبان به اریکه حکمرانی سرمایه

دسته ارتجاع بورژوازی سوار موج توهم، استیصال، ناآگاهی و زبونی توده کارگر راه تسخیر 

پیماید اما آیا کارگران کوه توهمات خویش را سکوی پرش هر حزب و می قدرت را

د خورنمی غوطهها پایان توهمبی سازند؟!!. آیا حتی وقتی که در بحرمی مافیای بورژوازی

دهند؟!! واقعاً چنین می این دریا باز هم به هر سارق دریائی جواز راندن کشتی بر موج

نیست و تاریخ چنان حوادثی را بر جریده خود ثبت نکرده است. هر حزب و جرگه 

ناراضی سوار شود باید از قبل های بورژوازی برای اینکه بر خیزاب انفجار و عصیان توده

مان اعتماد ماالمال از توهم کارگران را معماری کرده و پالتفرم توانسته باشد اعتماد، ه
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پرش خویش ساخته باشد. برای این کار به هیچ وجه کافی نیست که وعده برچیدن 

و گستردن بساط کنسرت و رقص و شادی و عشرت دهد. داری روضه، مداحی، تکیه

ند یا در مؤثرترین کافی نیست به بارگاه کورش آویزد و رضاخان دژخیم را نبش قبر ک

اروپائی های حالت از برقراری رابطه تنگاتنگ با ترامپ و نتانیاهو و شیوخ عرب و دولت

کارگران نیز مسحور قدرت اعجاز موجوداتی با این نوع هیاهوها، ترین گوید. حتی متوهم

 گردند. معنای توهم این نیست که متوهمان راه را بر هر شعبده بازینمی جادو و جنبلها

وهم فسیل بگوئیم کارگر متتر شوند!!. شفافمی بندند و خواستار بستن دخیل به اومی

سنگ و چوب و جماد نیست. مقدم بر هر صفت و پیرایه ای، او کارگر است،  .نیست

انسان زیر فشار استثمار دهشت زای سرمایه، عاصی از استثمار، جنایات و سبعیت سرمایه 

 سرمایه مظهرتر مهمها این همه از و  داری، در حال کارزار علیه بربریت بردگی مزدی

های شاخص نافی مطلقا او توهم. است خویش تیطبقا پوی درون و خودانگیخته ستیزی

 را خود ستیز سرمایه طبقاتی بنمایه که معنی این به نه است متوهم. نیست وی هویتی

ا رجوع به ب حاضر و حی که لحاظ این از فقط بلکه است، کرده جراحی خویش وجود از

رادیکال داری میدانقادر به ها و عقب ماندگیها کلیه شرایط و زیر آوار تمامی فروماندگی

باشد. متوهم است به این معنی که بدبختانه و بدبختانه نمی داریطبقاتی و ضد سرمایه

به جای تقال برای احراز شرایط این میدان داری، به جای تالش برای تبدیل شدن به 

یک قدرت سازمان یافته سراسری ضد کار مزدی، دنبال بستن دخیل به این یا آن 

کردن احزاب و « بد و بدتر»افتد!!، راه چالش مشکالت روزش را در می بورژوازیمافیای 

بیند!!. توهم توده کارگر روز ایران این گونه است و میدار درون طبقه سرمایههای جناح

ها بر همین اساس هر بخش ارتجاع بورژوازی قادر به سوار شدن بر خیزاب این توهم

شود. اگر جمهوری نمی لب توهم این یا آن الیه کارگراننیست. هر دیکتاتوری قادر به ج

توانست بر دریای توهمات چند میلیون کارگر کشتی پیروزی راند،  57اسالمی در سال 

هر جرعه این پیروزی محصول تالش سالیان متمادی ارتجاع اسالمی بورژوازی در 
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جتیه ها، خیریه، حهای مدارس، حسینیه ها، انجمنهای اسالمی، مساجد، جمعیت

های سراسری فریبکار کمک رسانی به ایتام و مساکین و مذهبی، شبکههای کانون

یا امامزاده ها، دانشگاهها، شهرها و روستاها بود. توهمات مذهبی ها نابینایان و کر و الل

شود، می که در باره اش شده وای پایهبیهای و داستان سرائیها نیز اگر از اغراق گویی

ایم که های مختلف توضیح دادهم، قطعًا تأثیر داشته است. ما به مناسبتچشم پوشی

استخوان بندی واقعی رژیم درنده جمهوری اسالمی سالها قبل از پیدایش منحوسش 

 57وجود داشت و به اعتبار همین موجودیت سازمان یافته اختاپوسی توانست در سال 

اخوان »د. عین همین ماجرا در مورد کارگر فرو افتهای بختک وار بر سینه خیزش توده

تونس یا جریانات مشابه مصداق داشته است. بحث مطلقاً بر  «نهضت» مصر،« المسلمین

سر طول و عرض ارتجاعی بودن این احزاب یا جریانات نیست. ممکن است یک حزب یا 

حتی در باشد و به قدرت رسد، اما تر و فاشیستتر نیروی اجتماعی از کلیه رقبا ارتجاعی

این صورت هم قطعاً از پیش یک استخوان بندی فعال با توان کافی، برای تبدیل شدن 

ناراضی، عاصی و زیر آوار توهم دارا بوده است. در خیلی های به نیروی مورد رجوع توده

جاها جریانات ناسیونالیستی قادر به ایفای این نقش هستند. احزاب ناسیونالیست در 

 نیروی را ناراضیهای توده  از تاریخ سیل عظیم توهمای در دورهخیلی ازمناطق دنیا 

 عاصی استثمارشوندگان آنچه موارد این همه در. اند ساخته خود قدرت آسیاب گردش

از رژیم حاکم نیز نبوده  نارضائی مجرد وجه هیچ به است رانده نیروها این سوی به را

است. رژیمهائی از طریق کودتا، با کمک یک دولت، یک قطب یا یک بلوک بندی 

ها نه فقط حساب اینها جداست زیرا آن اند،المللی، قدرت سیاسی را تسخیر کردهبین

اند که غالب استثمار شونده نداشتههای هیچ نیازی به هیچ نوع حمایت و همراهی توده

سرکوب و راه اندازی توفان توحش علیه کارگران و فرودستان جزء الیتجزای پویه اوقات 

 در حتماً بایدها پیروزی دلیل یافتن برای  پیروزی کودتا بوده است. در سایر موارد

 با هاآن موجودیت همجوش و استخواندار تنیده، هم در هایرشته جستجوی
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اراضی باشیم. توهمات متراکم و ن طبقات یا طبقه انباشته هم برهای فروماندگی

های انتخاباتی ناسیونالیستی، مذهبی، دموکراسی جویانه معطوف به رقابتدار پیشینه

 قومی، مرامی، ایدئولوژیک، مفصلبندی از شکلی  احزاب بورژوازی و نوع اینها که هر کدام

ایفای نقش  و پیدایش پشتوانه را اجتماعی و سیاسی همه از بیش و دینی ناسیونالیستی،

 .خود دارند

عیت اجتماعی را با جمهای و درهم تنیدگیها سلطنت طلبان هیچ کدام این مفصلبندی

طبقه هویتا عاصی کارگر دارا نیستند. باز هم فراموش نشود. ما داریم از رابطه میان دو

 دولت و کارگر طبقه کارگر، و دار زنیم. دو طبقه سرمایهمتضاد و متخاصم حرف می

یا دار سرمایه، طبقه کارگری که هر نوع احساس اجماع هر تعداد آحادش با هر سرمایه

 شستشوی  ناآگاهی، تحجر، هر الیه و رویکرد درون طبقه بورژوازی سوای شعورباختگی،

 این سر رب مطلقا بحث. ندارد دیگری معنای هیچ ماندگیعقب و بودن متوهم مغزی،

است یا  از این یا آن نماینده ارتجاع بورژوازی درست کارگران حمایت مثالً که نیست

کننده است. معلوم است که هر گونه چنین پرسشی کامال ابتذال آمیز و گمراه  نه؟!!

قه احساس اجماع و الجرم هر شکل باور هر کارگر به هر بخش، فرد یا نماینده طب

ا در مگر نیست. سخن سوای جهل، فروماندگی، ناآگاهی و توهم هیچ چیز دیدار سرمایه

ر حزب، است و اینکه هها اینجا فقط بر سر برد اعجاز و کارائی یا عدم کارائی توهم

هی کارگران و دسته بورژوازی قادر به سوار شدن بر موج فروماندگی و ناآگادار جمعیت یا

گردد. در مورد سلطنت طلبان بدون شک چنین است. به این دلیل بسیار روشن که نمی

 هایپایه لحداق فاقد  زان مقبولیت آنها در میان کارگران حتی توده کارگر متوهم،هر می

 .است عینی هایزمینه و مادی

دیکتاتوری شاهنشاهی سرمایه هیچ گاه، از لحظه آغاز تا فرجام، قادر به جذب هیچ 

ن اندازه و هیچ شکل توهم توده کارگر نشد. رابطه میان طبقه کارگر ایران با رژیم رضاخا

و سپس شاه، از همان لحظه نخست شایع شدن نام اولی تا سقوط دومی در تمامی 
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دقایق و لحظات بر بیشترین ترس و هراس و وحشت و دهشت و نفرت و قهر و خشم و 

عصیان در یک سوی و سرکوب و حمام خون و قهر ارتجاعی ضد بشری از سوی دیگر 

ن، رضاخان را به عنوان عمله و استوار بوده است. جنبش کارگری ایران به محض زاد

اکره حمام خون آفرینی سرمایه جهانی و بورژوازی داخلی شریک آن، حتی در نقش 

عنصر مزدور امپریالیستهای انگلیسی و سپس حزب ناسیونال فاشیست آلمان در باالی 

شکل استثمار و بربریت دید. تحمل ترین سر خود در حال کشتار، چپاول و وحشتناک

برایش به  1320کومت او در فاصله میان کودتای سوم اسفند تا شهریور هر لحظه ح

های شوم انسانی بود. پایان فاجعهبی سیه روزی، بدبختی و خیلها مثابه تحمل سال

عصرهای تاریخ زندگی ترین سقوط وی در این تاریخ را جشن گرفت و پایان یکی از سیاه

همین ماجراها را در مورد خلف او به آزمون کارگر عین های بشر به حساب آورد. توده

امواج نفرت را نثار وی و رژیم او نمودند. با ترین سهمگین 32تا  20نشستند. در فاصله 

مرداد، این موجها بسیار غول پیکرتر و این نفرت هر روز بیشتر  28وقوع کودتای سیاه 

تحوالت منتهی به از روز پیش شد. بسیار قابل تعمق است که حتی اصالحات ارضی و 

در ایران هم هیچ میزان توهم حمایت آمیز داری فرجام پروسه تسلط تام و تمام سرمایه

یا هیچ احساس سمپاتی دارای حداقل قوام، در وجود هیچ بخش طبقه کارگر ایران 

اقداماتی مانند تشکیل سپاه دانش، سپاه تر نسبت به رژیم شاه پدید نیاورد. از این جالب

، بیمه درمان و برخی کارهای دیگر که به طور معمول توهم «ترویج و آبادانی»بهداشت، 

زا بودند، نیز نتوانست هیچ توهمی در کارگران ایجاد کند. هر چه در وجود توده کارگر 

تلنبار گردید فقط هراس، وحشت و دهشت همراه با نفرت، خشم و قهر بود. خشم، قهر 

البی سرکش شد، رژیم را از جای کند و برای سی 1357و نفرتی که باالخره در سال 

از آغاز تا امروز شاهد داری همیشه با خود برد. باز هم تکرار کنیم که تاریخ سرمایه

غلطیدن بختک وار این یا آن بخش بورژوازی بر روی موج نارضائی همراه با توهم 

با رجوع به برگ،  کارگر بوده است اما طبقه کارگر ایران بر پایه آنچه گفتیم وهای توده
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 راه دل به توهمی هیچ سرمایه شاهنشاهی رژیم به گاه هیچ اخیر سال صد  برگ تاریخ

های توده دل در توهمی بذر هیچ رویاندن و کاشت به قادر بورژوازی سلطنت و نداد

 حتی جائی هیچ اشغال به قادر نیز رژیم آن روز ابوابجمعی راستا همین در. نشد کارگر

 .توانند باشندنمی همات طبقه کارگر نیستند وتو زار تاریکی در

گونه است، اگر جماعت سلطنت طلب هیچ جائی در  حتماً گفته خواهد شد که اگر این

طبقه کارگر ایران ندارند، های سیر رخدادهای روز جامعه و هیچ موضوعیتی برای توده

عیار کارگری دیماه مامافتد، حتی در خیزش تمی پس چرا در گوشه هر تظاهراتی که راه

 و  ای سلطنت طلب بلند بود. این یک پرسش کامالً بجا استباز هم صدای عده 1396

 اروپائی، کشورهای همه در سال 40 این طول در. آیدنمی دشوار نظر به نیز آن پاسخ

 هزار چند نفری، صد چند تظاهراتی کجا هر و وقت هر استرالیا، یا شمالی امریکای

صدهزار نفری یا چند میلیونی مثال تظاهرات ضد جنگهای آمریکا در  چندین گاه نفری،

ها افغانستان، خلیج و عراق یا راه پیمائی میلیونی مربوط به محیط زیست و مشابه این

اند، عکس هم برای خودشان صفی درست کرده« مجاهد»راه افتاده است حتماً چند 

!!. اند داده سر «ایران –رجوی –جوی ر – انایر» نعره و  مسعود رجوی را باال برده اند

 تلقی قاره سه این کارگران میان در هاآن مقبولیت و نفوذ گواه «مجاهدین» کار این اگر

 سلطنت چند!! « شاد روحت رضاخان» انگیز نفرت بسیار عربده بتوان شاید آنگاه!!! گردد

ت!! آنچه هواداران دانس جماعت این به ایران کارگران ازای الیه توهم سند هم را طلب

دهند به هیچ وجه خاص آنها نیست. تقریباً کل در این کشورها انجام می« مجاهدین»

عین همین وضعیت را دارند. ها محافل منزوی ماوراء راست تا چپ این کشورها و قاره

ها از خود جمعیت چند صد هزاری و گاه چندین داد و قال مرامی و شعارپردازی آن

ونی تظاهرات کننده کمتر نیست اما این احزاب و گروهها در میان این کارگران میلی

هیچ جا و مکانی دارا نیستند. واقعیت آنست که کل اینها حتی سرنگونی طلبان چند 

توانستند سه تا چهار درصد می آتشه آنها تا مغز استخوان پارلمانتاریست هستند و اگر
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کردند!!. در حالی که می اً افتخار ورود به پارلمان پیداآراء کارگران را به دست آرند حتم

ای سلطنت طلب در قلب تظاهرات به همین نیزدست نیافته اند. در یک کالم غوغای عده

ها در میان ذ اجتماعی آنهای عاصی و ناراضی را به هیچ وجه نباید به حساب نفوانسان

 !!کارگر گذاشتهای توده

ها قابل قبول نباشد. آنها به اعتراض خواهند گفت زیاد برای خیلیارزیابی باال به احتمال 

گوید و اضافه خواهند کرد که گروه، گروه که مشاهدات عینی روزشان خالف این را می

آرند. می دور، آه از جگر برهای کارگران در هر گفت و شنود روزمره، در حسرت گذشته

 ورشیدیخ 54و  53اشتغال کامل سالهای گویند!!. یاد می از وفور نعمت در دوره شاه

تش بر آافتند. خاطره امنیت اجتماعی آن سال ها!! و غم از دست دادن آن امنیت، می

کنند و برای نورباران شدن اندازد!!. از آزادی پوشش زنان در آن ایام یاد میمی جانشان

یم سابق و دوره رژدارند!!، فساد و دزدی و اعتیاد و فحشاء می قبر شاه دست به دعا بر

نمایند و در سوگ از دست دادن شاه سیل اشک از چشم الحق را با هم مقایسه می

کنند و از می المللی ایران شاهنشاهی را با هم نجواسازند!!. ابهت و شکوه بینمی جاری

 .نمایندمی آوازه تروریسم جمهوری اسالمی احساس خفت

این مشاهدات گردید. اشکال گفتمان این عده توان منکر درستی برخی از نمی نباید و

نیست. مشکل مهم آنان جای دیگری است. ها یا دیدهها روایت اغراق آمیز شنیده

رانند. سؤال می را بر زبانها تردیدی نیست چنین کارگرانی وجود دارند و این سخن

گرند و اینجاست که گویندگان حتی با قبول کارگر بودنشان از کدامین بخش طبقه کار

اینکه جماعت کارگری مذکور چه نقشی در فرایند تر و تعیین کنندهتر سؤال بسیار مهم

روز های کنند؟. شناخت مادی تاریخ همراه با آموختهمی رخدادهای درون جامعه بازی

گوید که این کارگران به طور معمول ابوابجمعی دو الیه بسیار نازک اجتماعی می به ما

تأثیرترین کارگران هستند. بی وترین ست متشکل از منفعل ترین، خنثیهستند. الیه نخ

مشربه »جویند بیشتر مصداق می افرادی که اگر هم اینجا یا آنجا در اعتصاباتی شرکت
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درون جنبش «!! خواهندخواهان هرچه دیگران می»یا حتی بدتر از آنها « خواهان

نقش بازی که وقتی هم شال و کاله مشروطیت هستند. کارگرانی فاقد توان هر میزان 

از سیاهی لشکر فرسوده و باری ها شوند!! برد اثرگذاری آنمی« میدان دار»کنند و می

واقع تکیه گاه رود. الیه دوم، کارگران نسبتاً مرفه یا درنمی به هر جهت بورژوازی فراتر

 یای بورژوازیمتعارف رفرمیسم قانونساالر، قانون مدار و آماده آویختن به هر ماف

گوید و تجارب باشند. واقعیت این است و باز هم بر پایه آنچه تاریخ مبارزه طبقاتی میمی

آموزد، هیچ کدام این دو الیه کارگری حداقل در ایران و جوامع مشابه، اهل به ما می

اند و در سیر رخدادهای اجتماعی مکانی احراز هیچ نقش آفرینی نیستند. تاریخا نبوده

و دسته نخواهد دار ه اند. توهم اینان به سلطنت طلبان هم منشأ خیری برای ایننکرد

 .شد

کند. توهمات عصای دست بورژوازی برای مصادره نمی نفس توهم، جنبش آفرینی

جنبشها است. معنای این سخن آن است که جنبش و در بحث حاضر ما جنبش 

بیاید تا سلطنت طلبان،   به وجود سرنگونی طلبانه مورد نظر منتظران رضا پهلوی!! باید

توانند پدید اجتماعی مورد اشاره نمیهای گردند. این جنبش را الیهها سوار موج توهم

دیگر توده کارگر های آرند زیرا اهل راه اندازی جنبش نیستند. جنبشی که توسط بخش

باز هم به یقین  راه افتد نیز ولو آنکه زیر آوار توهم، قادر به دیدن پیش پای خود نباشد،

نخواهد داد. حتما گفته خواهد شد که باالخره طیف ها اجازه سوارکاری به رضاخان

های رفرمیسم چپ سرنگونی طلب هم برای پیروزی خود بر روی بسیج همین الیه

کند یا از آن فراتر، حتی رویکرد لغو کار مزدی در سخن از جنبش کارگری حساب باز می

های بر سازمانیابی، دخالتگری و اثرگذاری کل تودهداری مایهشورائی سراسری ضد سر

ورزد. اگر سازمانیابی و ایفای می کارگری باال تأکیدهای کارگر و از جمله همین الیه

ها از سلطنت طلبان نتواند مشکل نقش این بخش توده کارگر مهم است، چرا حمایت آن

پاسخ بسیار ساده است. حرف ما  گشای قدرت گیری یک بخش ارتجاع بورژوازی باشد؟
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مذکور حامل کسر و کمبودی در تعلقات طبقاتی خویش های این نیست که الیه

باشند!!! یا میان آنها نمی هستند!!! بخش ارگانیک و کامال قابل احتساب جنبش کارگری

دیگر طبقه کارگر دیوار چین برپا است!!! کل بحث بر سر تمایزات طبیعی و های و الیه

و زیر فشار داری یار متعارف میان قشرهای مختلف کارگران در قعر جهنم سرمایهبس

قهرآمیز فیزیکی و های و سرکوبها استثمار وحشیانه، محرومیت آفرینی ها، سبعیت

فکری این نظام است. سخن آنست که به طور مثال الیه نخست مورد اشاره به لحاظ 

لسله جنبانی در پویه کارزار طبقاتی وضعی نقش بازی، اثرگذاری بر سیر رخدادها یا س

همزنجیر دارد. بسیار کمتر حادثه آفرین است، های از سایر تودهتر و فروماندهتر منفعل

در راه اندازی اعتصابات نه پیشگام که سیاهی لشکر است، بهبود زندگی و شرایط کارش 

های بیند، در فعالیترا بیشتر از آنکه در جنگ متحد و متفق طبقه خویش علیه سرمایه 

فردی، توسل به کارفرما، دخیل بستن به تر هولناکهای فرسودن انفرادمنشانه شخصی،

نماید. سطح انتظاراتش در قیاس با همزنجیران می ها جستجونهادهای قدرت و نوع این

 قناعت بهدار سرمایه طبقه و  است و به جای فشار هر چه بیشتر بر سرمایهتر پایین

. الیه مورد اشاره با داشتن این مشخصات به صورت نسبی سهم بسیار آویزدمی پیشگی

نازل تری در مبارزه و موج آفرینی اعتراض آمیز دارد. در رابطه با قشر دوم، قشر باالئی 

ای محسوس و فاحش، بیشتر از طبقه کارگر هم واقعیت آنست که به گونهتر یا مرفه

حافظه کاری و اصالحات ساالری است. اگر از مهارت و سایر اقشار اسیر قانون گرائی، م

 امکانات این آنکه جای به – است چنین معموالً که –تخصص و مدرکی برخوردار است 

. گیردمی کار به عکس جهت در نماید، سرمایه علیهتر رادیکال و مؤثرتر پیکار کار و ساز را

کند. دلیلی میداری مایهسر دولت و سرمایه صاحبان با بستان و بده برگ و ساز راها این

رود نماید!!، تا آنجا پیش میمی طبقه خودهای برای هویت متمایز و ممتازش از توده

طبقه »ورزد. مدال چندش بار و تهوع آور می که از کارگر خواندن خود نیز به شدت ابا

نمونه این جهتگیری و اندازد. می آویزد!! و این ادا اطوارها را راهمی بر سینه«!! متوسط
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 طبقه کارگر به وضوحهای کارکرد را ما در مورد عناصر و محافلی از درس خوانده

بینیم. یک نکته بسیار مهم دیگر در همین رابطه، در مفصلبندی بحث حاضر آنست می

که دوالیه مورد گفتگو اوال، وزن جمعیتی چندان چشمگیری در طبقه کارگر و جنبش 

ها تابعی از توازن قوای میان جنبش انیًا لحظه، لحظه ابراز هستی آنکارگری ندارند. ث

و سرمایه ستیزتر پیکار کارگران تر کارگری و بورژوازی است. هر گام رادیکال تر، تعرضی

ها را در هم بشکند. تواند یخ انفعال و فروماندگی یا محافظه کاری و قانونساالری آنمی

ریخته گری شده نیستند و های کدام از دو قشر انسان ثالثًا مطابق معمول، افراد هیچ

دهند. سلطنت می های اجتماعی دیگر طیفی از افراد متفاوت را تشکیلمثل همه الیه

طلبان اگر هم هوادارانی دارند، تا جائی که به طبقه کارگر مربوط است، معموالً از اتباع 

های ست، ناسیونال رفرمیستعناصر الیه نخترین این دو الیه و به طور اخص مفلوک

مسخ و فسیل شده الیه دوم و احیانا لومپن پرولتاریای زبون آماده هر نوع کسب و کار 

غیرانسانی و غیراخالقی هستند. بورژوازی هار آویزان به علم و کتل شاهنشاهی متوهمان 

نیز دیگری فراتر از این عناصر و محافل ندارد و موج توهم و جهل و خرفتی این محافل 

قادر به جا به جائی هیچ چیز نیست، تا چه رسد به اینکه ماشین دولتی یکی از 

ها را با همتایان و رقیبان سلطنت طلب آنداری تاریخ سرمایههای رژیمترین درنده

 .جایگزین سازد

 !آلترناتیوهای دیگر؟

میدانداری اجتماعی الزم برای های مادی و زمینههای آیا فقط سلطنت طلبان فاقد پایه

در نقش آلترناتیو جمهوری اسالمی هستند؟ به هیچ وجه چنین نیست. آنچه در مورد 

دیگر بورژوازی از راست تا های اینان گفتیم به تمام و کمال در باره تمامی اپوزیسیون

کامال دار چپ، لیبرال تا فاشیست، داخل کشوری تا خارجه نشین، خلق الساعه تا پیشینه

ترناتیو رژیم اسالمی سرمایه فقط قدرت سازمان یافته شورائی ضد کند. آلمی صدق

 کارگر است. این قدرت است که باید وهای تودهتر آحاد هر چه وسیعداری سرمایه
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گردد، بیرق دار تواند بشکفد، ببالد، استخوان بندی پیدا کند، میدانمی تواند و حتمامی

هیم. جمهوری اسالمی در زمره معدود افرازد و پیروز شود. موضوع را کمی توضیح د

است که فاشیسم سرکش ایدئولوژیک، دیکتاتوری هار بوروکراتیک، دموکراسی هائی رژیم

بشرستیز و ضد کارگری درون طبقاتی و باالخره توسعه طلبی فاشیستی فرامرزی را به 

هم آمیخته است. همزمان قدرت سیاسی، نظامی، پلیسی و مالکیت دولتی و انفرادی 

به رژیم ها مؤلفه سرمایه اجتماعی را هر چه بیشتر در هم ادغام کرده است. کل این

مجال داده است تا از توان نسبتا باالئی برای آلترناتیوآفرینی اندرونی الیه به الیه در 

درونی بورژوازی بر سر سهام سود، های ساختار قدرت خود برخوردار شود و جدال الیه

 .قدرت را ساز و کار بقای بردگی مزدی و دوام حاکمیت خود سازدسرمایه، مالکیت و 

حادترین مناقشات درون خود و طبقه بورژوازی را ها جمهوری اسالمی با این شاخص

و تهدیدات نسبتا ها سال بحران 40کند. در همین راستا در طول این می مهار یا تصفیه

، به رغم آشوب 1362تا  1360های سنگینی را از سر خود رفع نموده است. در سال

، بخشی از بورژوازی متکی «مجاهدین خلق»زدگی حاد درونی، شورش سرنگونی طلبانه 

ولو نازک از طبقه کارگر را درهم کوبید تا بر فراز این سرکوب دست ای به توهم الیه

خود برای سالخی نیروهای چپ و سپس جنبش کارگری را بیش از پیش باز کند. آنچه 

ا، در این ستیز طوالنی یاری داد و به پیروزی رساند، در وهله نخست، سازماندهی رژیم ر

فاشیستی لومپن پرولتاریای انبوه درون جامعه ایران و در وهله دوم اشتراک منافع 

طیف بورژوازی با رژیم درنده حاکم بود. حاکمان جدید سرمایه در ترین فاحش گسترده

را چشم انداز افزایش طول و عرض طبقه داری مایهآن روزها، کران تا کران دوزخ سر

در پروسه انباشت، مالکیت و قدرت « خودی»و مشارکت کل سرمایه داران دار سرمایه

سرمایه کردند. دورنمائی که بعدها جامه عمل هم پوشید، رژیم به یمن توانائی در جلب 

مجاهدین را به رغم بخش بورژوازی، توانست ترین حمایت یا سکوت حمایت آمیز وسیع

نفوذ نسبتاً چشمگیر در توهم قشری از طبقه کارگر به شدت سرکوب کند و از میدان 
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آخر جنگ ارتجاعی دو رژیم ایران و عراق نیز جمهوری اسالمی در  خارج سازد. در سال

کارگر شد، اما رژیم ختم جنگ را سیمان های سطحی وسیع آماج اعتراض و طغیان توده

زی، دستمایه متوهم سازی کارگران و در همان حال سکوی تهاجم سبعانه اتفاق بورژوا

سال بعد با شکست بسیار مفتضحانه و جامع االطراف  8خود به جنبش کارگری نمود. 

المللی پول یک بار دیگر تعدیل ساختاری دولت رفسنجانی و صندوق بینهای پروژه

کارگر و های ش خشم تودهایران میدان خروداری بخش پهناوری از جهنم سرمایه

عظیم کارگری گردید. این بار آلترناتیو ماوراء ارتجاعی اصالحات و علم و های شورش

کتل دوم خرداد خاتمی بود که رسالت تضمین بقای رژیم را به دوش کشید، اراده، 

سپرد « انتخابات»اعتراض و سرمایه ستیزی خودپوی میلیونها کارگر را به جوخه مرگ 

 .تان نظم سرمایه دفن کردو در گورس

و ادامه حیات داری این سناریو تکرار و باز هم تکرار شد. اصالح طلبان بقای سرمایه

های کران فقر، فالکت، گرسنگی، گورخوابی تودهبی جمهوری اسالمی را با گسترش

کارگر و قتل عام سرمایه ستیزی خودجوش طبقاتی آنان تأمین کردند. آنها این نقش 

نمودند اما بحران ذاتی سرمایه همچنان توفید، چشم انداز بروز طغیانها و  را ایفاء

جدید کارگری از راه رسید. رژیم نیازمند آلترناتیو آفرینی مجدد شد و این های شورش

را با آوردن مافیای احمدی نژاد پاسخ داد. سیر این رخدادها از داری نیاز خود و سرمایه

تا  المللی پولطرح تعدیل ساختاری صندوق بینسناریوی سازندگی رفسنجانی و 

احمدی ای های خاتمی تا بیرون آمدن دولت یارانههیاهوی اصالحات و گفتگوی تمدن

های از آلترناتیوآفرینیای ، زنجیره«اعتدالیون»نژاد از صندوق رأی و باالخره عروج باند 

داری تضمین بقای سرمایههای قدرت خود و اندرونی حلقه به حلقه رژیم برای حفظ پایه

نیست، فقط داری بود. جمهوری اسالمی فقط فاشیسم دینی خالص سرمایه

 فاشیستی و زا بحران طلبی توسعه فقط باشد،نمی سرمایه هار بوروکراتیک  دیکتاتوری

 ضد دموکراسی هااین همه با همنواز و همگن کنار، در. گذاردنمی نمایش به را بورژوازی
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های مختلف این طبقه نیز هست. یک رمز ایستادگی الیه میان و بورژوازی درون کارگری

های ساله این اختاپوس در مقابل توفان بحرانهای اقتصادی، فشار سهمگین تحریم 41

تا جائی که به قطب  کارگری همهای امریکا و طغیان انفجارآمیز مبارزات یا خیزش

توضیح واضحات است که این راز اصلی ، در همین جا قرار دارد. گرددمی سرمایه بر

باشد. راز واقعی را باید در موقعیت طبقه مقابل، در فاجعه عجز، زمینگیری نمی نبوده و

 .و فروماندگی جنبش کارگری کاوید

باال در جمهوری اسالمی، توان این رژیم برای چالش مجادالت های اجماع همگن شاخص

همزمان های کارگری و آلترناتیوآفرینیهای درونی، سرکوب فاشیستی مبارزات و شورش

. است برده باال  شکننده توهم آلود راهای برای راندن کشتی بر موج نارضائیها و عصیان

 تعیین نیروی. است محدود طبیعتاًها پردازی آلترناتیو این کارائی وسعت و تأثیر برد

 تردقیق. است کارگر طبقهداری سرمایه ضد جنبش فقط نیز، آن مرز و حد کننده

گوئیم، هیچ بخش بورژوازی اپوزیسیون ایران از اصالح طب بیرون ساختار قدرت ب

، از دینی تا الئیک و از «!!کمونیسم»سیاسی تا سرنگونی طلب چپ نمای آویزان به 

جمهوری خواه تا سلطنت طلب هیچ کدام قادر به جایگزینی جمهوری اسالمی با حزب 

 سازی بدیل برای کافی مانور قدرت از  ه خود نیستند. زیرا رژیمو دستدار و سازمان و

 موج فاشیستی سرکوب با توأم آمیز موفقیت مصادره و نیروها این مقابل در اندرونی،

 اسالمی رژیم. است برخوردار خود نفع به ها، این به متوهم عاصی توده قهر

ون راست اپوزیسیهای آفرینی برهوت وها دورنمابافی ها، فریبکاری ها، الگوپردازی  همه

متنوع درونی خود آماده نمایش های و چپ بورژوازی را حی و حاضر در کیف دستی الیه

ها برای های آنگویند یا صدر و ذیل وعدهدارد. مگر محافل و نیروهای مذکور چه می

ها همینتوده کارگر چیست؟ عناصر و باندهائی از درون رژیم نیز با شیادی زایدالوصفی 

دهند. فراموش نکنیم که این رژیم در همان می بافند و تحویل کارگرانرا به هم می

ماوراء ارتجاعی « ضد امپریالیسم»روزهای نخست پیدایش منفورش با علم و کتل 
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اردوگاهی که محافل طیف چپ خلقی، لنینی و دار خویش، نه فقط بورژوازی مارک

نیز از میدان به در نمود. سالح اصلی و برنده اش در امپریالیسم ستیز ناسیونالیستی را 

این جدال قطعا کشتار و حمام خون بود، اما واقعیت آنست که دومی ) چپ خلقی 

امپریالیسم ستیز بورژوائی( در شعاربافیهایش چیز چندانی بیش از اولی نداشت. به بیان 

 زندگی زمین روی در نظری،های پردازی کلیشه وها بازی لفظ مدار از خارج در  دیگر

نهاد. نمی کارگر به نمایشهای را برای تودهای هنه کارزار واقعی طبقاتی تمایز ویژهپ و

بود ولی از همه تریبونهایش عربده فریب ضد داری اولی رژیم اختاپوسی درنده سرمایه

شد می داد!!. دومی توسط این رژیم قتل عاممی سرداری امپریالیسم و ضدیت با سرمایه

گفت!!. توده میداری و جرمش عمالً آن بود که از امپریالیسم ستیزی و ضد سرمایه

کارگر تفاوت میان مسلط و فرودست، هولوکاست آفرین و آماج هولوکاست را بسیار 

 انداخت، می آورد، نظرمی دید اما وقتی به زندگی خود و آنچه سرمایه بر سرشمی خوب

 آن ضد امپریالیسم دستگیرش با ستیزی امپریالیسم این میان تفاوت از چندانی چیز

گفت نیز گردید. به این دلیل روشن که آنچه دومی از سرمایه و سرمایه ستیزی مینمی

سوای مشتی الفاظ و عقاید عمیقاً سرمایه ساالر هیچ چیز دیگر نبود. در این میان 

ر ساده اینکه دعوا بر سر شد؟ بسیامی برداشت توده کارگر از مشاهده مجادالت چه

ها قدرت است و چه بهتر که ما خود را قاطی این دعوا نکنیم!!. جمهوری اسالمی در سال

بورژوازی همین آرایش و چالش را ها ای از اپوزیسیونبعد نیز در مقابل پارههای و دوره

نوع  اعتبارسازی هربی را با خلع سالح سیاسی وها ترین سرکوبداشته است. گسترده

ها به هم آمیخته است. کاری که برایش عادی و آسان بوده است. فراموش بدیل نمائی آن

در طول و عرض موجودیت خود هیچ ها نکنیم که بسیاری از این به اصطالح اپوزیسیون

و دسته موسوم به دار چیز فراتر از اصالح طلبان درون حکومتی نداشته و ندارند.

بخش همین باند را ترین ها، نقش منحط« نگهدار»سنخ به ویژه « جمهوری خواهان»

کنند!! و نگران تندروی جماعت مذکور در مقابل رقبای حکومتی هستند!!! در می ایفاء
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نامند می «مجاهد»مورد سلطنت طلبان به تفصیل گفتیم. تکلیف جماعتی که خود را 

ت توهم توده کارگر کامالً روشن است. احزاب ناسیونالیست کرد هر چه زمان گذشته اس

شده اند. نکته مهم آنست که فرسودگی، انحطاط و تر و مفلوک کرد را از دست داده

نه ناشی از مجرد سرکوب شدن  اپوزیسیونزوال پوئی این محافل یا نیروهای موسوم به 

از آن، زیر فشار از دست دادن هر گونه اعتبار اجتماعی، تر آنها که تعیین کننده

ی و اپوزیسیون نمائی رخ داده است. کل این گروهها به لحاظ ابعاد موضوعیت سیاس

انتظار، دورنما و مطالبات تا آنجا پوسیده و فاقد رسالتند که دجال بازی دوم خردادی 

معنا ساخت. برخی از این اپوزیسیونها خود نقش ها را زائد و بیها، عماًل وجود آن

کنند. هیچ کالم متفاوتی با می ی کرده وخارج کشوری اصالح طلبان را بازهای طفیلی

ها ندارند و اگر دارند جار و جنجال سهم خواهی در مالکیت و قدرت و حاکمیت آن

در مورد سلطنت تر سرمایه است. سؤال حیاتی در اینجا هم درست همان است که پیش

بر پایه کارگر مربوط است به کدام دلیل و های طلبان مطرح کردیم. تا جائی که به توده

ها مثالً چهارپایه توهمات خود را از کدامین منطق زمینی اجتماعی و طبقاتی باید آن

ها اپوزیسیونزیر پای این یا آن مافیای طیف دوم خرداد بکشند و زیر پای یکی از این 

بگذارند!!! باز هم به خاطر داشته باشیم که ما فقط از توده کارگر متوهم ولی با معنای 

کنیم. پیداست که کارگران دارای حداقل شناخت طبقاتی کل می صحبتدرست توهم، 

بینند. سخن بر سر متوهمان است می اینها از حاکم تا اپوزیسیون را سر و ته یک کرباس

فریبکارانه بورژوازی نیز های و سؤال آنست که همین توده متوهم به راه حل پردازی

وت میان طیف وسیع اپوزیسیون نمای شود تفاوقتی که به زمین زندگی خود خیره می

بیند که خارج و داخل کشوری رژیم اسالمی با خود این رژیم را تا آنجا قابل اغماض می

، عزل یکی و آوردن دیگری بگذرد. درست همان کاری «!!انقالب»دهد از خیر ترجیح می

« انتخاب»که توده کارگر مدفون درسندیکالیسم در قاره اروپا و جاهای دیگر سالها در 

داد!! وقتی کارگر اروپائی کل نقش می و سوسیال دموکراسی انجام« اروکمونیسم»میان 
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دید می خویش را در ابزار دست سرمایه بودن، برای جایگزینی یک دولت با دولت دیگر

و سوسیال دموکراسی سوای دو نسخه کپی شده زمامداری نظام « اروکمونیسم»، وقتی 

هیچ چیز دیگر نبودند، چرا توده کارگر باید «! متفاوت»یا نامهای بردگی مزدی با مارکها 

 !!بستمی گنجشک در دست را رها و دل به باز در هوا

ای برای یک متن کوتاه چند جملهای همه آنچه را تا اینجا گفتیم خالصه کنیم و مقدمه

اسالمی سازیم. هیچ کدام از اپوزیسیونهای رنگارنگ خارج از ساختار قدرت جمهوری 

عاصی، سوار شدن بر موج های هیچ آلترناتیوی برای میدان داری، جلب همراهی توده

نیستند. داری نارضائی آنها، به زیر کشیدن رژیم و عروج بر اریکه قدرت سیاسی سرمایه

متفاوت، های را زیر نامها رژیم اسالمی در درون خود بدیلهای نوع این نیروها و جمعیت

ایدئولوژیک ناهمرنگ، های متنوع، قالب بندیهای ناگون، بیرقگوهای با آرایش

متمایز به اندازه کافی دارد. از این ظرفیت های و جار و جنجال پردازیها سناریوآفرینی

 سرسخت چالش و آلترناتیوها این گسیل به  برخوردار است که بر سر بزنگاههای مختلف

بورژوازی، فقط  اسالمی درنده رژیم کارساز و کارا واقعی، آلترناتیو یگانه. پردازد رقیبان

توده وسیع داری جنبش رادیکال، آگاه، شورائی، سازمان یافته، سراسری و ضد سرمایه

طبقه کارگر ایران است. اگر قرار است اختاپوس دهشت و خون و سبعیت جمهوری 

اند پرچم تواست که میها اسالمی سقوط کند تنها این جنبش با این ویژگی و شاخص

پرافتخار این رسالت را بر دوش کشد و اگر این جنبش برخیزد و قد آراید، آنگاه نه فقط 

 .را راهی گورستان تاریخ خواهد کردداری جمهوری اسالمی که کل نظام سرمایه
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 1398خرداد      لنین ستیز!های نوفیلسوفان ضد فلسفه! و نولنینیست

 

یست؟، چاگر از نظریه پردازان احزاب لنینی سؤال شود که آگاهی طبقاتی پرولتاریا  

 یا لنینیسم مارکسیسم همان»:که بود خواهد این  پاسخ آنها هویت مدار و حزبی

 لوژیایدئو یک»!! « است طبقاتی مبارزه علم کمونیسم»!!. «است کمونیسم ایدئولوژی

ارگر قادر توده ک«!!.»س ابداع و ارائه شده استانگل و مارکس توسط که انقالبی و علمی

تشاف و زیرا به علم، پژوهش، امکانات مورد احتیاج اک«!! به کشف این آگاهی نیستند

اتریالیستی ممتنوع دارد!! نقد های پردازی دسترسی ندارند. آگاهی پرولتاریا حوزه نظریه

 مارکس! !…و دیالکتیکی ایدآلیسم!!، شناخت ماتریالیستی تاریخ!! نقد اقتصاد سیاسی و

 و دانش عظیم گنجینه «مارکسیسم» اند، داده انجام را سترگ تتبعات این انگلس و

 این سبک نردبان از و آموزندمی را هادانش این هاکمونیست. است کمونیستی آگاهی

 در انگلس، و مارکس پژوهشهای حاصل یادگیری برای!! روندمی باال هاآگاهی

ها را شالوده شناخت کنند. نظریات آنمی یم آثار این دو فرزانه غورعظهای گنجینه

به  راستا قادرنمایند. درهمین می رخدادهای روز و مشکالت دامنگیر جنبش کارگری

کمونیسم به »شوند. اینها بر می رهبری پرولتاریا و سکانداری سفینه رهائی توده کارگر

دانند!!، یم انسان احاطه دارند!! آنچه را که آگاهی طبقه کارگر است« مثابه علم رهائی

ماج کنند، ایدآلیسم را آمی نمایند. ماتریالیسم را آناتومیمی را کالبدشکافیداری سرمایه

 طبقاتی همبارز کل هستند، بر از خوردن آب دهند، دیالکتیک را مثل می نقد علمی قرار

زی نموده ذهن خود جاساهای رهحف و مغز شیارهای حافظه، هایالیه در علم یک مثل را

جور آدمهائی هستند و آگاهی پرولتاریا دقیقاً همین چیزهائی است ها ایناند. کمونیست

لوداری و ج، منجی و راهبر دارا هستند. اینانند که شایستگان واقعی که این انقالبیون

ها را آن باشند و توده وسیع کارگر دنیا برای رهائی خود باید طوق رهبریمی پیشوائی

 .!!به گردن آویزد
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ست که بنمایه پیراسته تعریف احزاب لنینی از کمونیسم و آگاهی طبقه کارگر همین ا

نیز  «مارکسیسم»است!! و « مارکسیسم»آوردیم. آگاهی پرولتاریا در چند سطر باال 

اغ از دانشهای فلسفی، اقتصادی و اجتماعی است که باید چرای مجموعه یا منظومه

و سلیس، عین این  راهنما باشد و با شرایط روی تطبیق داده شود. لنین خود صریح

به عنوان  «مارکسیسم»ف تعریف را محتوای مقاله مهم خود ساخته است. او در توصی

پاسخ هائی تمام نبوغ مارکس همانا در این است که به پرسش»نویسد:می ایدئولوژی!!

را طرح کرده است. آموزش مارکس به مثابه ادامه  دهد که فکر پیشرو بشر قباًل آنمی

لیسم به مستقیم و بالواسطه آموزش بزرگترین نمایندگان فلسفه و علم اقتصاد و سوسیا

ش انتهای آموزش مارکس در درستی آنست. این آموزبی جود آمده است، علت قدرتو

دهد که با هیچ خرافاتی، با هیچ کامل و موزون بوده و جهان بینی جامعی به افراد می

ث ارتجاعی و با هیچ حمایتی از ستم بورژوازی آشتی پذیر نیست. این آموزش وار

مان، بشر درقرن نوزدهم به صورت فلسفه آلاست که هائی باالستحقاق بهترین اندیشه

و سه  سه منبع«!! ) علم اقتصاد انگلستان و سوسیالیسم فرانسه به وجود آورده است

رجام و از فجزء( در روایت لنین و احزاب لنینی از آگاهی طبقاتی، همه چیز از آغاز تا 

ندی بستخوان شالوده تا سقف جعل و وارونه است. هیچ چیز واقعی وجود ندارد و کل ا

 .گی استتعریف در ضدیت با شناخت رادیکال ماتریالیستی از آگاهی و پیوند آن با زند

آگاهی طبقاتی پرولتاریا به طور واقعی جنبش رادیکال سرمایه ستیز اوست. راهبرد 

اندیشی، راه حل آفرینی، راهکار یابی، شعور، شناخت، چاره گری، توانائی و خالقیتی 

زندگی اجتماعی های دال علیه نظام بردگی مزدی، در تمامی عرصهاست که در روند ج

او است. داری پوشاند. هستی اجتماعی آگاه ضد سرمایهمی کند و جامه عملمی اعمال

ها شناختی است که از سرمایه در تمامی لباس ها، رنگ ها، حالت ها، قدرت ها، موقعیت

مدنی، حقوقی، اخالقی و فرهنگی  گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،های یا جلوه

 شکارها و جلوهها کند و سالح گرمی است که سرمایه را در کلیه این دگردیسیمی پیدا
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اندازد، آگاهی پرولتاریا آنست که رابطه خرید و می رود و به داممی نماید، نشانهمی

یین سرنوشت فروش نیروی کار را رابطه جدائی بنیادی خود از کار، محصول کار، پویه تع

و حقوق انسانی، رابطه سقوط ها کار و تولید و زندگی، رابطه از دست دادن کل آزادی

کامل خویش از هستی انسانی بیند. سرمایه را محصول مستقیم کار و استثمار خود 

را سرمایه تشخص یافته در هیکل تقلبی آدمیزاد بیند، دولت را دار بشناسد. سرمایه

ساختار قدرت دولتی بشناسد، قانون را سرمایه زنجیر شده بر  سرمایه حلول یافته در

نسخه پیچی شده توسط سرمایه را، حق تشکل « حق»دست و پای موجودیت خود یابد. 

را ناحقی مطلق خویش تلقی داری و اعتراض و انتقاد و اعتصاب مبتنی بر جواز سرمایه

مطبوعات و سکونت و مذهب  قالب ریزی شده سرمایه را، آزادی بیان وهای کند، آزادی

واقعی انسانی خود ارزیابی بنماید. آگاهی های و اعتراض و نوع اینها را قتل عام آزادی

طبقاتی پرولتاریا آنست که دموکراسی را شکلی از نظم گندیده و انسان ستیزانه سیاسی، 

اده بورژوازی را سلب مطلق ار« حق رأی»حقوقی و اجتماعی سرمایه بازشناسی بنماید، 

را ساقط شدن کامل انسانها از هر نوع داری آزاد انسانی خود بیند. انتخابات سرمایه

دخالتگری آزاد در تعیین سرنوشت زندگی و کار و تولید به حساب آرد. جنبش 

را گورستان اتحاد و همپیوندی سرمایه ستیز بشناسد. تحزب باالی سر خود ای اتحادیه

طبقه اش داند. آگاهی های آگاه ضد کار مزدی آحاد تودهرا سد سر راه سازمانیابی قدرت 

طبقاتی پرولتاریا این است که ریشه تبعیضات جنایتکارانه جنسی را در ژرفنای هستی 

سرمایه کاود، بنیاد کلیه آلودگیهای فاجعه بار زیست محیطی را در چرخه انباشت و 

مولود موجودیت تولید سود سرمایه جستجو نماید. مردساالری را مصیبت سیاه 

داند. مذهب را سالح سرکوب فکری سرمایه علیه خود بیند. جدائی دین از داری سرمایه

دولت را بخشی از مهندسی افکار خود توسط سرمایه یابد. آگاهی طبقاتی پرولتاریا آنست 

که مبارزه برای دستمزد و معیشت بهتر، شرایط کار مساعدتر، بهداشت و درمان و 

زیست های ، پیکار علیه تبعیضات جنسی و کار کودک و آلودگیآموزش مطلوب تر
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در هم آمیزد، یکی بیند داری محیطی را با جنگ مستقیم علیه اساس موجودیت سرمایه

بسیار طوالنی به طول و عرض کل مبارزه طبقاتی ها و یکی کند. لیست این شاخص

. در یک کالم آگاهی و جنایات نظام بردگی مزدی استها پرولتاریا علیه کل سبعیت

و موارد باال است. ها پرولتاریا جنگ و توان جنگ طبقاتی او علیه سرمایه در کلیه عرصه

جنگی که هر لحظه و هر سنگر و هر سطح و هر فراز آن تجلی بالندگی، استخوان بندی، 

نیروی بالنده نوین اجتماعی در زیر سیطره مناسبات انسان داری رشد، بلوغ و میدان

عینیت موجود، در هم کوبیدن ای و تدارک این نیرو برای تغییر ریشهداری سرمایه ستیز

بردگی مزدی و تدارک جامع االطراف جامعه گردانی شورائی لغو کار مزدی، بدون هیچ 

 .دولت و طبقه و استثمار طبقاتی است

و احزاب  نینآگاهی پرولتاریا اشاره وار، تعریف گونه و هویت نمایانه این است و آنچه ل

 .پندارند دقیق ضد این استمی لنینی

دفاعی که در زمین زندگی های نه در کالم، که در عمل، نه در آشفته گوییها لنینیست

تنند که: هستی اجتماعی انسانها می و ایفای نقش اجتماعی، بر این باورند و بر این

راند و برایش می حکم آفریند، بر آنمی سازد، دومی است که اولی رانمی آگاهیشان را

طرفداران رفرم و »افزاید: می های باالکند!! لنین در ادامه همان گفتهمی تعیین تکلیف

ریخت و فاسد بی اصالحات تا زمانی که پی نبرند که هر مؤسسه قدیمی هر اندازه هم

از طبقات حکفرما است، همواره از طرف مدافعین ای به نظر آید متکی به قوای طبقه

گردند و اما برای در هم شکستن مقاومت این طبقات فقط یک می قدیم تحمیق نظم

که ما را احاطه نموده است آن نیروهائی را ای وسیله وجود دارد. باید در همان جامعه

 موقعیت حسب بر و –توانند پیدا کرد و برای مبارزه تربیت نمود و سازمان داد که می

!! «باشد نو آوردن و کهن انهدام به قادر که دهند تشکیل را نیروئی  ی باید خود اجتماعی

 که آنست در مارکسهای آموزش اهمیت. است روشن چیز همه تکلیف  اینان منظر از

ح شده توسط فکر پیشرو بشر پاسخ گفته است!! تاریخ اندیشه؟! را به مطر سؤاالت به



 ! ستیز لنین هایتنولنینیس و! فلسفه ضد نوفیلسوفان                                     250 

 

ن هجدهمی، اقتصاد ماتریالیسم قرهای کمال خود رسانده است!! بر تمام فروماندگی

سیاسی انگلیسی و سوسیالیسم فرانسوی غلبه کرده است. اندیشه، آگاهی و دانش مورد 

نیاز برای تغییر جهان و رهائی استثمارشوندگان را فراهم آورده است و حال باید به سراغ 

های طبقات یا نیروهائی رفت که دستاوردهای تتبعات مارکس و حاصل نقش آفرینی

سیر استکمالی ماتریالیسم، اقتصاد سیاسی و مکتب سوسیالیسم، نیاز سترگ وی در 

با این آگاهی و اندیشه  آموزش داد،مبرم رهائی آنان است!! باید این نیروها را تربیت کرد، 

 !!ها را آماده کارزار طبقاتی ساختتجهیز نمود و باالخره آن

د. در قرن هجدهم ماتریالیسم گردمی در اینجا همه چیز با اندیشه و اندیشمندان آغاز

بیکنی، هابزی و الکی، اقتصاد سیاسی اسمیت و ریکاردو، سوسیالیسم تخیلی اوئن و 

 مارکس نوزدهم قرن در  در تاریکی زارها شده است،ها فوریه است که چراغ راه انسان

 رهائی واقعی نسخه ، کند کساد را باال دانشوران افروزی چراغ بازار تا شوردمی که است

 و!! «مارکسیستی سیاسی اقتصاد»!! «دیالکتیک ماتریالیسم» بنویسد، را بشر

افکار و عقاید  نظرات، جایگزین و هااندیشه تکامل الضمان وجه را!! «علمی سوسیالیسم»

خود، از کدامین سرچشمه سیراب است؟ چرا های پیشینیان سازد. اینکه لنین در تحلیل

پلخانف، کائوتسکی و سران انترناسیونال دوم های تکرار حرفگوید سوای می آنچه او

چیز دیگری نیست، انگلس در ساخت و پرداخت این باورها چه نقشی ایفاء کرده است 

های مارکس پیدا نموده اند؟ هیچ یا کل اینها چه فاصله هویتی عمیقی با شالوده بحث

نداریم!! زیرا « اندیشه ها تاریخ»کدام موضوع گفتگوی ما نیستند. رغبتی به کاویدن 

ها و تاریخ را هستند که همراه کار و تولیدشان، اندیشهها تاریخ ندارند، انسانها اندیشه

سازند. از اینکه بگذریم هدف مقاله کوتاه حاضر نقد لنین و لنینیسم نیست. این می هم

اضر موضوع دیگری کار را به اندازه نیاز و به مناسبتهای مختلف انجام داده ایم. نوشته ح

کند اما در مسیر ورود به این موضوع، فقط یک نکته را تأکید کنیم. نه تاریخ می را دنبال

نه کار مارکس شورش فکری نو بر افکار کهن  پیش از مارکس را اندیشه معماری کرد،
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های بود و نه آنچه در طول قرن بیستم بر سر جنبش کارگری آمد، از اندیشه پردازی

های هر دوره تاریخ، سوای بیان اندیشوار شد. بلندپروازترین اندیشهمی اشیلنینی ن

اعی اجتم نیروهای و طبقات  هستی اجتماعی، شرایط زندگی، انتظارات، رؤیاها و افقهای

توانند باشند. عقابان تیزپرواز اندیشه هر عصر در آن دوره هیچ چیز دیگر نیستند و نمی

 ر و مدهای درون زندگی اجتماعی طبقه خویش را عریانآخرین فراز پرواز خود فقط جز

« ذهن به مصیبت ماده مبتالست»سازند. می کنند و روانه مناقشات طبقاتی و تاریخیمی

دیگر او نه نسخه های نقد مارکس بر اقتصاد سیاسی بورژوازی یا واکاویها و کالبدشکافی

ث هستی اجتماعی و پیکار رهائی، لوح رستگاری و منشور پیروزی پرولتاریا که حدی

مارکس را منجی خود  است. طبقه کارگر اندیشهداری توده کارگر در قعر جهنم سرمایه

او های و یافتهها نیافت. با فردی در ژرفنای زندگی، کار و پیکارش دیدار کرد که تحلیل

سالح دست و مشعل  حال درهمان و زبان خود را آناتومی وجود اجتماعی خود از

 را نقش این عینها لنینیست و لنین. دید بشریت و خویش رهائی برای خویش شعور

عی اجتما هستی فریاد آنها. کردند ایفاء پرولتاریا ضد الجرم و بورژوازی از بخشی برای

را از لحاظ ها موقعیت آنداری از بورژوازی شدند که تحوالت روز سرمایههائی الیه یا الیه

ریزی  مالکیت سرمایه ها، قدرت سیاسی یا ساختار نظم، برنامهسهم در اضافه ارزش ها، 

 و سازمان کار نظام بردگی مزدی در مقابل شرکای فرادست نیرومند تضعیف و تهدید

دیدند. می خود را ملزم به اتخاذ رویکردی مغایر با رقیبان چیره دستها نمود. این الیهمی

را امپریالیسم و سیستم ها آن المللی نسخه پیچینظم اقتصادی، سیاسی و بین

خواندند، این نظم را سد انکشاف تاریخی و سراسری شیوه تولید می امپریالیستی

آوردند!! هم برای این انکشاف و هم برای جاودانه سازی نظام می به حسابداری سرمایه

کشیدند، انقالب دموکراتیک، جنبش ضد می پارادیم نوینی پیشداری سرمایه

تی، صف بندی خلق و ضد خلق، جایگزینی مالکیت انفرادی سرمایه با مالکیت امپریالیس

و ها دولت بر کل سرمایه اجتماعی، کوبیدن بر طبل نقش آفرینی اعجاز آمیز اندیشه
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 حزب دارا، طبقات دانشوران مغز شیارهای در کمونیسم ایدئولوژی ها، جستجوی

 کارگر، طبقه به اضطراری رجوع حزبی،های امامزاده انگیز بهت کرامات جنجال آفرینی،

 المللیبین و سراسری تالش بشر، نوع و طبقه این فرجامین رهائی نبوت و رسالت دعوی

و نسخه ها حزب یا زنجیره طویل نظریه پردازی به جهانی کارگری جنبش آویختن برای

دیگر، همه و همه غوغای هستی اجتماعی این بخش بورژوازی است. های پیچیدن

مقتضی این شرایط، لباس های غوغائی که زیرشالق شرایط تاریخی و نیاز به وارونه بافی

پوشید. آنچه در این میان میها و نوع این«!! مارکسیسم لنینیسم»و «!! مارکسیسم»

در حوزه فلسفه، اقتصاد ها ای از تکامل تاریخی اندیشهشد، فاز تازهخورند کارگران دنیا 

دانی نبود!! بالعکس تالطمات اندرون زندگی یا نیازها، انتقادات، سیاسی و جامعه گر

جهانی بود که قالب اندیشه دار و رؤیاهای بخش معینی از طبقه سرمایهها اعتراضات، افق

 .شدمی نمود و بر این قالب عنوان ایدئولوژی رهائی پرولتاریا حکمی احراز

های اندیشنده ز نیستند و انسانهای اندیشنده هیچ چیها، جدا از انساناندیشه

موجوداتی زمینی، در سیطره شیوه تولید تاریخا معین، متعلق به طبقات اجتماعی 

متفاوت یا متضاد و مجبور به کارزار طبقاتی دوران خود هستند. گمراهه آفرینی خاصی 

است اگر ابهت کار مارکس را در گذار رادیکال و انتقاد ریشه جوی او از الیب نیتس، 

هیوم، کانت، هگل، فویرباخ یا پیروزی سترگ وی در غلبه بر جدائی تفسیر از تغییر 

خواهد شد، هر گاه که نقد تر جستجو کنیم. این تحریف و کژراهه پردازی کاماًل فاحش

را در پهنه انتقاد رادیکال نمایانه!! از ایدئولوژی ساالری، مکتب « لنینیسم»لنین و 

و داری نادرست وی پیرامون سرمایههای نظریه پردازیآفرینی، حزب گرائی یا حتی 

نیست. ها و نقد اندیشه «لنینیسم»سوسیالیسم، کند و کاو نمائیم!! بحث بر سر لنین و 

و راهکارهای طبقه یا ها همه گفتگو بر سر جهتگیری ها، راهبردها، سیاست ها، راه حل

دست به اندیشوارسازی ها لنیناجتماعی معینی از یک طبقه است که لنین و های الیه

زده اند. آنچه برای پرولتاریا واجد اهمیت است نه گشت و گذار ها و شریعت نمودن آن
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رادیکال مارکس در سیر تحوالت فکری و پیروزی او در ابطال دوپارگی تفسیر و تغییر 

است و نه قطعًا سلوک و پویش فکری کاماًل معکوس یا متضادی است که لنین در این 

ها و چه باید کردن عرصه یا هر حوزه دیگر پشت سر نهاده است. معضل کارگران دنیا،

دی است. مز بردگی نظام با خود جاری جا همه و روز هر کارزار  نکردن ها، در پروسه

بحث بر سر چگونگی تبدیل واقعی این پیکار به پویه تغییر رادیکال عینیت موجود 

طبقه خود برای نقش های ه جنبش و آحاد عظیم تودهمستولی، راه ارتقاء لحظه به لحظ

بازی خالق و رادیکال در تحقق این تغییر است. سخن از یافتن راهبرد انفصال هویتی 

به مثابه نیروی بالنده تاریخ داری و باالخره میدانها مبارزه روز از برهوت تفسیرپردازی

ه آتی در ژرفنای جهنم عصر علیه سرمایه و کسب آمادگی الزم برای معماری جامع

و در سیطره حاکمیت مناسبات بردگی مزدی است. رجوع به مارکس یا داری سرمایه

نقد لنین و لنینیسم باید چراغ دست پرولتاریا برای پیمودن این راه شود. هسته اصلی 

 که استها و تحریفها از باژگونه سازیای بحث حاضر نیز دقیقا هشدار درباره نوع تازه

 .پردازیم موضوع بررسی به گیرد،می صورت ماجرا همین حول و راستا ینهم در

لنین در جستجوی اندیشوار ساختن آنچه که دستور کار رویکرد طبقاتی او بود، به آنچه 

نامیدند روی آورد. فراموش نکنیم که او هم ظاهرا بر « مارکسیسم»خود و دیگران 

ورزید!! اما به هر حال ایدئولوژی بودنش اصرار « مارکسیسم»نبودن این « شریعت جامد»

سه منبع »را قبول داشت، از منظر خود به کالبدشکافی آن پرداخت و در این راستا بر 

انگشت گذاشت!!. نوفیلسوفان نولنینیست خود را مدعی نقد ایدئولوژی و « و سه جزء

نند، دامی های مارکسی مبارزه طبقاتیمبارزه سرسخت با ایدئولوژی بودن آموزش

 شالوده ستیز خویش با لنین را نیز بیش از هر چیز در همین جا و بر همین محور استوار

کنند، با همه اینها، آنان نیز برای اثبات مدعای خود و در جستجوی بیان اندیشوار می

آویزند و می رویکرد اجتماعی و طبقاتی خویش دقیقًا به همان شیوه شناخت لنین

کنند، می مارکس آغازهای گیرند. از مارکس و اندیشهمی پیش یکراست همان راه او را
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در حالی که مصرند از کاربرد واژه مسلک و ایدئولوژی اجتناب نمایند!! به گشت و گذار 

این های و سرچشمهها پر پیچ و خم تاریخ، برای یافتن سابقههای طوالنی در داالن

زنند که ضد هر نوع جدائی اندیشه و می پردازند!! و در همان حال فریادمیها اندیشه

عینیت هستند!! اگر لنین به نبش قبر ماتریالیسم قرن هجدهمی، اقتصاد سیاسی 

پرداخت!! اینان پروسه می انگلیسی و سوسیالیسم فرانسوی برای نشان دادن این پیشینه

کنند، می و عقل گرائی او آغاز« الیب نیتس»مغز های حفاری خود را با کاویدن ذخیره

 نام فلسفی پرشکوههای خانه رصد میان فاصله در تا روندمی  «هیوم»از آنجا به سراغ 

تجربه بود، نشانی  و احساس  خیره دیگری و داشت عقل سوی به رو یکی که آورانی

انستیتوی فیلسوف سومی را جویند که در گسست از اولی و پیوست به دومی 

رسند. فراموش نکنیم که مقصد می دستاوردهای فکری عظیمی اندوخته است. به کانت

ماالمال از فراز و فرود و های های مارکس، در کوره راههاصلی، یافتن رد پای اندیشه

 در همین جا رؤیتها است!! نخستین رخساره« اندیشه ها تاریخ»روشنی و تاریکی 

ها و مارکس با اینکه مدت« کندمی هست را منقاد باید»گردد!! فلسفه استعالئی کانت می

شیفته، دلباخته و شیدای کانت بوده است، اما از این پاشنه آشیل معضل زای فلسفه 

برده است. رنج و آزار می رنج« منقاد بودن هست به دست باید»استعالئی وی یعنی 

اندازد. بیماری مهلکی که در همه زایدالوصفی که او را برای روزها بر بستر بیماری می

بیند جز آنکه به نمی ایدواند و برای رهائی از آن چارهاو ریشه می اندیشههای بافت

 وحدت عقل»آستان دشمن، غول عظیم اندیشه آلمان، به هگل پناه برد. هگل کاشف 

کند. مارکس برای می است و نظریه را در درون دنیای مادی جستجو« عملی و نظری

مدتی هر چند کوتاه، اینجا، این کانون وحدت عمل و نظر را پناهگاهی امن و مساعد 

بیند. او دست بردار نیست. باید به میتر برای جمع آوری زادراه تتبع و اشراق افزون

استکمالی و تاریخی اندیشه را به سرمنزل مقصود کمال اندیشه دست یابد!! و سیر 

به کشف خیره کننده ها و کاویدنها ها و سلوکبرساند!!. در ژرفنای این ریاضت
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شود که هگل همه چیزش درست است، وحدت یابد!!. متوجه میمی شکوهمندی دست

پرچمداری تواند مدال مادیت و عقالنیت و هست و باید او تا آنجا اعجازآمیز است که می

پایان نظری فلسفه و در واقع هر گونه متافیزیک را بر سینه خود آویزد!! اما دریغ که او 

 و دارد آفرینی نظام  گردد، تنها به این دلیل که حرصنمی شایسته دریافت این مدال

 تاریخ». بردارد دست جدید سیستم توسط فلسفی سیستم یک جایگزینی از نیست حاضر

همین خاطر بر صالحیت وی برای دریافت مدال مذکور مهر باطل  به «اندیشه تکامل

ماند!!. زمان ظهور می کوبد و در انتظار اسوه دیگری از تبار اندیشه آفرینان ورجاوندمی

رسد، می و گیرنده الیق مدال پایان نظری فلسفه فرا «تاریخ اندیشه» موعود منتظر 

نماید!!. به همین خاطر و بر می یع را احرازمارکس با نقد نظام آفرینی هگل این مقام رف

تاریخ » همین اساس است که باید کمونیسم مارکسی را محصول آخرین پویه استکمالی 

 !!!دید و شناخت «اندیشه

بیائید نکات باال را در ذهن مرور کنیم، این مرور را دهها بار تکرار و در پیچ و خم تکرارها، 

را به کار اندازیم، خود را آش و الش سازیم و باالخره از  همه مساعی و تقال و توان خود

 ردی هیچها توصیف وها شناسی پیشینه  خود سؤال کنیم که آیا این تاریخ کاوی ها،

 این تأثیرپذیری و پرولتاریا کمونیسمهای زمینه پیش ازتر دقیق بیان به یا مارکس از

 مبارزه طبقه کارگر پیش روی ما قرار و استثمار کار، زندگی، زمین ازها زمینه پیش

کنیم. کمونیسم نمی دهد؟!! واقعیت این است که چنین چیزی به هیچ اندازه مشاهدهمی

گردد، می مارکس یا به بیان دقیق تر، آنچه در اینجا پروسه پیدایش و شناخت آن بررسی

ت لباس به هیچ وجه قرار نیست مولود هستی اجتماعی طبقه کارگر باشد!! بنا نیس

ها است. نوفیلسوفان هستی آگاه این طبقه را پوشد!! ماجرا البته فاجعه بارتر از این

حتی روی نهادن مارکس به مبارزه طبقاتی را ها کنند آننولنینیست به این بسنده نمی

 بینند. بسیار صریحمی فکری ویهای محصول مستقیم تتبعات علمی و کاوش

ه مجادالت فکری جاری و نقد فروماندگی فرساینده نویسند که مارکس در پروسمی
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کهنه و نو، در فرا رفتن از محدوده تقسیم کار به فکری و مادی، باور خویش های هگلی

به پراکسیس را تا آنجا استوار و آهنین ساخت که زیر فشار همین پراکسیس آبدیده 

مهاجر آلمانی در فرانسه راه ترک آلمان و رفتن به میان کارگران ها حاصل نقادی اندیشه

را پیش گرفت!!. مهاجرتی که نقطه عطف مهمی در زندگی فکری مارکس شد و محرک 

اصلی انجامش را باید در دستیابی وی به پراکسیس کاوید!!! همان پراکسیسی که باالخره 

تواند کمونیسم واقعی او را به کمونیسم رساند!!. کمونیسمی که هر چه هست نمی

تاریا باشد. نطفه، هسته زاینده یا حالت جنینی این کمونیسم را قطعا مارکس و پرول

 دهد. پویه انکشاف، بالندگی،نمی سرمایه ستیزی خودپوی طبقاتی توده کارگر تشکیل

ناپذیر کارگران علیه استخوان بندی و قوام یابی آن را کارزار همه جا جاری و اجتناب 

لنین ستیز های وفان ضد فلسفه و نولنینیستکند. کمونیسم نوفیلسنمی سرمایه تعیین

هیچ قرابت، شباهت، سنخیت یا تجانسی با کمونیسم مارکس و پرولتاریا ندارد، کمونیسم 

است. اعالم ها ها است. محصول تکامل تاریخی اندیشهلغو کار مزدی نیست. ضد همه این

پیش تر،  غروب متافیزیسم و طلوع وحدت هست و باید است. همان چیزی است که

پیش از لنین، کائوتسکی، پلخانف یا سایر سران انترناسیونال دوم، قبل از همه اینها، 

یاد کرده بودند!! سوسیالیسمی که « سوسیالیسم علمی»فردریش انگلس، از آن با نام 

تخیلی و این یکی ها سلف خود، علمی بودن آن است. قبلیهای وجه تمایزش از شکل

ماضی توسط اندیشه نو، اندیشه های بودنی که از دامن نقد اندیشهعلمی است!!. علم 

 !!مارکس متولد گردیده است

دارند!! آنها « اتهامات»نوفیلسوفان نولنینیست البته اسناد متقن و محکمی در رد این 

ورزند که رابطه میان پراکسیس مارکس با زندگی، کار و استثمار پرولتاریا در می اصرار

اند!! بیش از همه بر روی آن را پاس داشته اند!! به آن ارج نهادهداری جهنم سرمایه

ردرخشش دهند که پیروزی پُدرنگ و پافشاری کرده اند!! به طور کنکرت آدرس می

مارکس در ماراتن فرساینده و تب زای محو دوپارگی کار فکری و مادی را مدیون ظهور 
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یک سوی مظهر وحدت درخود تفسیر و تغییر،  که ازای تاریخی پرولتاریا دیده اند!! طبقه

 انقالبی –وحدت انداموار کار فکری و یدی و از سوی دیگر نماد متعالی جسارت نظری 

 نوفیلسوفان. است «اندیشه تاریخ» از ایتازه عرش به تاریخی، شکوهمند پرش یک برای

ل آن حو و کشندمی بیرون خود فلسفی  دانش گنجینه از را اسناد این نولنینیست

کنند، اما غرق در تالطم موج اندیشه، قادر به واکاوی همین سخن خویش جنجال می

کنند که ظهور پرولتاریا به مارکس می هم نیستند. آنها در این گفتار فقط تأکید و تصریح

کمک نمود تا بر دوپارگی تفسیر و تغییر غلبه کند!! تا وحدت درخود هست و باید را 

یستم جدید فلسفی، به ثبوت رساند!!. این بدترین و گمراه بدون معماری هیچ س

اش کمونیسم مارکسی و رابطه های زمینهتوان از پیشمی تعبیری است کهترین کننده

در اینجا آنست که مارکس ها با زندگی پرولتاریا به دست داد. بنمایه کالم نولنینیست

طالعات فلسفی و سلوک نظری یا فیلسوف و دانشور و پژوهنده!! در پروسه پرخروش م

مختلف فکری، به زندگی طبقه کارگر هم نظر کرده است و های در فاصله میان منزلگاه

حاصل این مشاهده بر روی پروسه استکمالی اندیشه اش تأثیر گداشته است!! 

های زمینه در این واکاوی ایدآلیستی، پای بندی خود به جستجوی پیشها نولنینیست

 سازند. آنهامی ارکس در سیر تکاملی اندیشه او را بیش از پیش برجستهکمونیسم م

گویند که ظهور طبقه کارگر و شرایط کار و استثمار و زندگی و پیکارش به مارکس می

کمک کرده است تا پویه تجسس و تحقیق خود برای تعیین تکلیف رابطه هست و باید، 

رجام برد!! و در بطن همین کاویدن ها، عقالنیت و مادیت یا کار فکری و مادی را به ف

پراکسیس را و باالخره کمونیسم خود را نیز کشف کند!!. پرولتاریا از منظر نوفیلسوفان 

ها و نولنینیست، برای مارکس فقط آلت فعل اندیشه و ابزاری برای تکامل ایدئولوژی

نسوب به م« برهان امکان اشرف»فکری و فلسفی است!! همان گونه که در های مشرب

خدا بشر را آفرید تا سوژه نبوت و رسالت انبیاء یا عرصه مشق »فالسفه شهیر اسالمی، 

بینیم هبوط از آسمانها به زمین و نه در هر حال هر چه می«!!!. پیامبری رسوالنش باشد
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و به طور مشخص اندیشه مارکس است که باید ها عکس آنست!! سیر تاریخی اندیشه

نقش و خاصیت اکثیری پرولتاریا هم ظاهراً این است که هستی سرنوشت آفرین گردد. 

اجتماعی و طبقاتی اش را سر راه این اندیشه آفرینشگر سبز کند تا صاحب اندیشه با 

  !!کاویدن آن، نظریه پراکسیس خویش را ارتقاء دهد و قوام بخشد

 رمزآمیز سازی جدائی و وحدت کار مادی و کار فکری

تر به اسرارآمیز کردن هرچه غلیظای حرص و جوش بسیار ویژه نوفیلسوفان نولنینیست

 چشم تا. دارند فکری و مادی کار جدائی و وحدت تر یا پیچیده ساختن هرچه مرموزانه

 چه هر که آنست ماجرا تلخ طنز. چرخندمی آن حول و تکرار را عبارت این کندمی کار

را افزونتر بر ها که این فرمول بندی میزان همان به و دهندمی انجام بیشتر را کار این

سازند. تقسیم کار فکری و می رانند، بدفهمی خود از آن را رعب انگیزتر نمایانزبان می

بدنی در فاز معینی ازتکامل تولید معیشت و فکر، تکامل تولید مایحتاج مادی و اندیشه، 

ن گذر شناخت رادیکال وارد زندگی بشر شده است. نکته تعیین کننده و اساسی در ای

ماتریالیستی این وحدت یا جدائی است. نولنینیست ها، صدر و ذیل نظریه بافی و 

 موضوعیت وقوع، مادی پویه اینکه بدون آویزند،می بحث این به را خود  فیلسوف مأبی

 فکری و بدنی کار تقسیمترین مهم مارکس. بنمایند تعمق را آن انکشاف فرود و فراز و

نهد و روند مادی و بر تضاد میان این دو، انگشت می داند،می و روستا شهر جدائی را،

واقعی این تضاد را آغاز تاریخی سیر قهری احتضار روستا یا آنچه نماد تولید، کار، 

معیشت، فکر و زندگی روستائی است به نفع تمامی آنچه که مظهر تولید مادی و فکری 

برای مارکس نه تضاد شهر و روستا از جنس چیزی بیند. می زندگی در شهرها است

پندارند و نه جدائی کار فکری و یدی هیچ می است که نوفیلسوفان نولنینیست مائومآب

تضاد بین شهر و روستا با گذار » گوید: اینان دارد. او میهای سنخیتی با توهم پروری

شود و در تمامی می شروعاز بربریت به تمدن، از قبیله به دولت، از محلی گری به ملت 

دهد که ظهور شهر ضرورت می مارکس توضیح« طول تاریخ تمدن تا امروز ادامه دارد
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آورد. برای اولین بار تقسیم اهالی می اداره شهری و لذا سیاست به طور کلی را به همراه

موضوعیت به دو طبقه بزرگ، تقسیمی مستقیماً بر مبنای تقسیم کار و ابزارهای تولید را 

ای بخشد، رشد و انکشاف مالکیت خصوصی عمالً اشکال پیشین مالکیت از نوع قبیلهمی

دهد. در همین می کشد و زیر فشار قرارمی و مالکیت مشترک باستانی را به چالش

راستا، به عنوان فرارُست اجباری این فرایند و محصول طبیعی توسعه مالکیت خصوصی، 

واقع منافع عمومی یا در  «منافع مشترک»اد جداگانه با تضاد میان منافع خاص افر

کشد. روندی که در پروسه بسط خود، می بالد و شاخ و برگمی موهوم و غیرواقعی،

سازد،. شکاف میان منافع فرد و منافع مداخله نیروئی به نام دولت را متولد می

 اوطلبانه بودن خارجبخشد، فعالیت انسانی را از حالت دمی ، را مدام عمق«!مشترک»

فراورده کار به . نمایدمی کند و به یک نیروی بیگانه درحال تعارض با وی تبدیلمی

 جای آنکه در اختیار و سیطره تسلط انسان باشد او را به بندگی خود

به مجرد به وجود آمدن تقسیم کار، هر کس یک عرصه فعالیت خاص و . »کشاندمی

تواند از آن بگریزد. او که بر وی تحمیل شده است و نمی کندمی مختص به خود را پیدا

شکارچی، ماهیگیر چوپان یا منقد انتقادی است و اگر نخواهد که وسیله امرار معاش 

 )ایدئولوژی آلمانی(« خود را از دست دهد باید همان که هست بماند

طور  مارکس ضمن تشریح عوارض مالکیت خصوصی و پیاوردهای تاریخی تقسیم کار، به

شود که می تقسیم کار زمانی به گفته خود او، تقسیم کار» نماید که: می خاص تأکید

که در آن، خروج فعالیت و کار ای ، دوره«پوشدمی لباس تقسیم کار بدنی و فکری

گیرد. می یابد و سرعتمی بیش از پیش توسعهها از حیطه اختیار و اراده آنها انسان

محصوالت کار یا فعالیتهای انسانی خارج شده از قلمرو اختیار آنسان که تصاحب کارها، 

یا انجام دهنده ها طبقه تولید کننده، به افراد طبقه دیگری که تولیدکننده فراورده

دهد تا به شکل دادن تئوری محض، الهیات، فلسفه، اخالق، ها نیستند، اجازه میفعالیت

ها و اخالقیاتی را ابداع، ریخته گری باور الهیات، ها، اندیشه. پردازند نجوم و مانند اینها 
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و نافذ سازند که بیان اندیشوار منافع، رؤیاها، انتظارات آن ها، توجیه گر موقعیت ممتاز 

که ای و پاسدار مناسبات حاکم روز باشد. نکته بنیادی و تعیین کنندهها و مسلط آن

ند، محور واقعی تمرکز مارکس مائومآب قادر به درک آن نشده و نیستهای نولنینیست

تاریخی است. او در فراز و فرود کل این واکاوی های یا تجسسها در این کالبدشکافی

مقصد و مقصود، همه جا واکاوی . کندمی ها، یک هدف معین و حیاتی را دنبال

 ها در رابطه با سرنوشت کار و تولید خود پیداموقعیتی است است که انسان

اشتراکی های تقسیم کار و پویه انکشاف آن، زوال مالکیتکنند. اینکه می

اولیه، ظهور مالکیت خصوصی، جدائی شهر و روستا و آغاز زوال یکی به نفع 

توسعه سرکش دیگری، تکامل تقسیم کار به جدائی کار مادی و فکری، کل 

اد بر روی ارتباط افرای ها در هر گام و هر سطح چه تأثیر بارز و تعیین کنندهاین

گذارد. اینکه سرنوشت می یا طبقات تولید کننده و انجام دهنده کار بر جای

گونه او همان  .گرددمی شود و چگونه تعیینچه میها کار و تولید و زندگی انسان

که دیدیم مهمترین تبارز انفصال کار فکری و جسمی را در جدائی شهر از روستا یا گذار 

 بیند و در همان جا تأکیدملت و بربریت به تمدن می از قبیله به دولت، محلی گری به

 :نماید کهمی

رت وجود کار در اینجا هم مسأله اصلی است. قدرتی است بر افراد و مادام که این قد»

کی از دارد، مالکیت خصوصی باید وجود داشته باشد، الغای تضاد بین شهر و روستا ی

از مفروضات ای نوبه خود به مجموعهاولین شرایط زندگی اشتراکی است. شرطی که به 

تواند با اراده نمی تواند ببیند،طور که هر کس با یک نظر میمادی متکی است و همان

توان به صورت جدائی سرمایه و مالکیت صرف متحقق شوند. جدائی شهر و روستا را می

کیتی مالارضی، به صورت آغاز موجودیت و رشد سرمایه مستقل از مالکیت ارضی، آغاز 

 )ایدئولوژی آلمانی(« که مبنای آن فقط کار و مبادله باشد نیز درک کرد
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کری از چرا مارکس بر الغای تضاد شهر و روستا و در همین راستا امحاء جدائی کار ف

 جسمی به عنوان یکی از پیش شرطهای هویتی زندگی اشتراکی و کمونیسم اصرار

الندگی هر او جدائی شهر و روستا را مظهر ب کند، دلیلش به اندازه کافی شفاف است.می

چه بیشتر تقسیم کار، توسعه روزافزون مالکیت خصوصی، رشد اقتصاد کاالئی، 

های ا شکلهموارسازی راه کاال شدن نیروی کار و ظهور رابطه خرید و فروش نیروی کار ی

ید کننده ولجدید تولید و مناسبات اجتماعی که لکوموتیو نیرومند جدا سازی انسانهای ت

ندگان کار خویش هستند، بالندگی فزاینده تسلط محصول کار تولید کنهای از فراورده

خود شاخص  بیند، جدائی کار فکری از مادی به نوبهمی بر زندگی آنها و کل این فرایند

نم مهم پیش تاختن و شاخ و برگ کشیدن همین فرایند است. فرایندی که فقط در جه

 است که به منتهی الیه انکشاف خودداری آدم سوزی سرمایهبردگی مزدی و کوره 

پویه تعیین  رسد. در اینجا و در سیطره این نظام است که کارگر از کار، محصول کار ومی

شود و سرمایه می گردد. کار او سرمایهمی سرنوشت زندگی خود به طور کامل منفصل

ها سانبرای هست و نیست کل انبه صورت یک قدرت مستقل، قاهر ماوراء اراده بشریت، 

 جدا ردمج در ماجرا  گیرد. بر خالف تصور نوفیلسوفان نولنینیست مائومآب،می تصمیم

 نیستان از بریده نی سوزناک شکوه دومی، وصال برای اولی ناله و آه دست، از فکر شدن

 ختم و هم سوی به گشته گم دلداده دو این بازآئی ضرورت خود، اصل به بازگشت برای

های لیتشود!! تقسیم کار فکری و مادی حکایت خارج شدن کار و فعانمی صهخال غائله،

مام کارگر از تانسانی از قلمرو اراده و سیطره اختیار او و در عصر ما حدیث جدائی تام و 

پروسه تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی خویش است. هر چه هست اینجاست و 

 .باید اینجا را کاوید

 

 و فیلسوفان نولنینیست و مبارزه طبقاتین
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این هم از جمله طنزهای تاریخ است که نوفیلسوفان نولنینیست در حالی که بیش از 

آویزند، هزاران بار می تمامی اسالف خود، جهان هستی و همه چیزش را به اندیشه

ایدئولوژی چالش مکتب پردازی و ضدیت با  افزونتر از همه پیشینیان، از نقد فلسفه،

رانند!!. شالوده کار این جماعت بر همین شاخص استوار است. می ونظام سازی سخن

آفرینش هستی اجتماعی توسط »اند تا به عنوان مرزبانان آهنین عزم کرده  آنان اراده 

ایفای نقش کنند، در همان حال که زمین و زمان را با دعوی تکراری و مسلسل «!! اندیشه

جاری در ای ایدئولوژی ساالری پر سازند!! اینکه آیا بر تناقضات ریشهوار نقد تحزب و 

نظریه پردازیهای خود واقف هستند یا نیستند؟، تعارضات سرکش میان ادعا و استدالل 

داوری سخت است. اگر قصد فریبکاری در میان نیست  کنند، یا نه؟می خویش را تعمق

عشق دانشور بودن و  اینکه. ماندنمی اقیب بیشتر احتمال یک –ی که به زعم ما نیست 

ها طغیان شیفتگی برای نشستن بر مسند نظریه پردازی توان تشخیص این همه تناقض

در طول تاریخ با آن گالویز ها را از افراد سلب کرده است. مشکلی که بدبختانه خیلی

های گوئیو ضد و نقیض ها بوده و از آن رنج برده اند. اگر از آسمان ریسمان بافی

را از ها درست اما پاره وار و فاقد انسجام آنهای چشم پوشیم، اگر حرفها نولنینیست

استخوان بندی انداموار نظریاتشان جدا کنیم، اگر به آنچه که تعیین کننده هویت 

کنیم که ریشه کل می جهتگیری طبقاتی آنها است خیره شویم، بسیار صریح مشاهده

 طبقه کارگر جهانی را در ایدئولوژی شدن کمونیسم مارکس ها و مصائب روزبدبختی

 نوزده سده اول نیمه تا چهاردهم قرن از کارگرهای توده  بینند!! بر روی گذشتهمی

داری سرمایه انکشاف از سخنی نه قرن چند آن طول در که انگار. کشندمی خط یکسره

ه رد و سرمای توسط کارگر توده استثمار از نه. است داشته وجود کارگری نه است، بوده

موضوعیت نداشته و الجرم مبارزه طبقاتی ها شود. هیچ کدام اینمی نشانی یافت

های یا خیزشها و سرمایه، جنبش کارگری، انبوه شورشدار کارگران علیه سرمایه

 فقط سده چند این طول در. نیست واکاوی و بحث موضوع نیز دوره آن در کارگران 
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درخشیده می های آنها بر تارک تاریخباخ و اندیشهفویر هگل، کانت، هیوم، نیتس، الیب

ها متولد شد و وارد دنیای مادی گردید. در پروسه اند. مارکس هم از دامان همین اندیشه

پرسوز و گداز سلوک فلسفی و رفت و آمدهای نقادانه میان منزلگاههای متنوع فکری 

ترین کشف تاریخ شد، پراکسیس را پیدا کرد و به فیلسوفان شهیر دوران، موفق به بزرگ

 غار یار انگلس که نکشید  وحدت هست و باید و کار فکری و مادی دست یافت. طولی

 و سهوی گاه خرامان خرامان،. ریخت برهم راها کوزه کاسه، همه مارکس ممتد سالیان

. کوبید ایدئولوژی زشت مهر را پراکسیس همان یا مارکس تاریخی کشف عمدی زمانی

ا مارکسیسم جایگزین کرد و دفاع از ایدئولوژی مارکسیستی را بنیان ب را پراکسیس

 او. نمود و نقشه مندتر، کار انگلس را تکمیل تر مناقشات مکتبی نمود. کائوتسکی مصم

 کالم دریک. برداشت راها گامترین سهمگین مارکس پراکسیس کردن ایدئولوژی در

وی پنبه شد. ماجرا اینسان های تهرش تمام که بود نگذاشته لحد بر سر مارکس هنوز

ضربات را لنین بر پراکسیس وارد کرد. او ایدئولوژی ترین پیش رفت اما کوبنده

مارکسیستی یا پراکسیس مارکسیسم شده را وارد روسیه نمود و جنبش کارگری این 

 .!!کشور را میدان مناقشات ایدئولوژیک ساخت

در باره کارنامه لنین باید یک سؤال ها ه بحث و واکاوی تفحصات نولنینیستپیش از ادام

حیاتی و بنیادی را با آنان در میان نهاد. این پرسش که راستی، راستی کارگران، جنبش 

و ها کارگری و طبقه کارگر در کجای این سناریو، کجای این کندوکاوها، نقد و بررسی

!! مگر نه این است که همین کارگران سالیان گیرند؟می قرارهای شناخت شناسی

ترین متمادی پیش از تولد مارکس وجود داشتند، از جنوب تا شمال اروپا آماج وحشیانه

آفریدند، بیرق پیکار طبقاتی ها شکل استثمار سرمایه و سرمایه داران بودند. جنبش

های نخستین گامدر داری افراختند. در ساحل مدیترانه، در شرایطی که هنوز سرمایه

زالومأب شود زبان دار انکشاف خود بود، به اینکه حاصل کارشان سرمایه مشتی سرمایه

به اعتراض گشودند، فریاد قهر خویش را بر سقف آسمان سیاه فئودالیسم روز کوبیدند. 
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های بعد نوع همین کارها را در آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا و جاهای دیگر در قرن

ادند. همه این مبارزات را با شعور خود و فکر خویش پی گرفتند. ماجرا به حق انجام د

روز این جنبش متولد گردید. مثل روز، روشن داری این بود و مارکس از دامان میدان

است که آدمی بسیار اندیشمند، شیفته آموختن و تجسس و آگاه شدن بود اما زادگاه 

الیب نیتس و های میان گورستان اندیشهی هاسرمایه ستیزی و کمونیسم وی گمراهه

هیوم و کانت و هگل و فویرباخ نبود. جوش و خروش جنبش کارگری سرمایه ستیز، 

بود. مارکس پرولتاریا داری و کارزار ضد سرمایهداری دارای سالیان طوالنی پیشینه میدان

این جنبش را و بیرق کمونیسم به دست در اینجا زاد، از این جنبش آموخت، نیازهای 

با سلول، سلول هستی خود کاوید، بر پایه این کاویدن به نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی 

مجلدات  را، کار دستمزدی را،« مزد، بها، سود»را، فقر فلسفه را، ها پرداخت. دستنوشته

گنجینه شناخت رادیکال طبقاتی و ضد ترین گروندریسه و کاپیتال را، عظیم

دیم پویه کارزار جاری طبقاتی کارگران دنیا کرد. آنچه او ارمغان راه را تقداری سرمایه

بود. آثار ها از همه چیز اینتر مبارزه طبقاتی توده کارگر ساخت بیش از هر چیز و مهم

المللی گردد و امروز بیش از توانست چراغ راه جنبش کارگری بینکه میهائی و فعالیت

که شعور و سالح داری است. شناختی از سرمایه آن روز، قادر به ایفای همین نقش

واکاوی رادیکال کل این نظام در پهنه جنگ جاری طبقاتی است. مارکس این را پیش 

پای کارگران دنیا پهن کرد. مزد، بها، سود را در متن زندگی و کار و اندیشیدن و مبارزه 

نبر وعظ ننشست تا در آنها به گفتگو گذاشت تا شعور مبارزه طبقاتی روزشان شود. بر م

جنبش کارگری با آگاهی در خود ناشی »گوش نفرین شدگان جهنم سرمایه بخواند که: 

از وحدت دو جزء خود یعنی فعالیت مادی خودانگیخته و فعالیت فکری خودانگیخته، با 

او در عبور از الیب «. یابدمی وساطت مبارزه خودانگیخته به آگاهی برای خود دست

کانت، هگل، فویرباخ، راه خانه کارگران را پیدا ننمود و با کوله بار مفاهیم نیتس، هیوم، 

باال وارد کارزار آنها نشد!!. فردی مثل همه آدمها بود. در جهانی به دنیا آمد که رشد 
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دار شتابان شیوه تولید سرمایه داری، ظهور استثمارگران درنده سرمایه

 کرد. سرمایهمی نفعاالتش را تعیینواستثمارشوندگان کارگر محوراصلی فعل و ا

شکل تاریخی استثمار را علیه توده کارگر ترین رحمانه ترین، مرگبارترین و سبعانهبی

و ترین کار و شاقهای روزانهترین نمود. کارگران را در کوره تفتان طوالنیمی اعمال

ساخت. می طکرد و از هستی ساقمی فشارهای فیزیکی و فکری، خاکسترترین فرساینده

های بیغولهترین رمق را از بام تا شام، در دهشتناکبی کودکان گرسنه، رنجور و

ره وجودشان را مالط تولید سودهای ذداشت و ذره، سودسازی به بردگی مزدی وا می

بست تا سود حاصل استثمار میها کرد. زنان باردار و شیرده را به درشکهمی کالن

و ساروج برپائی برجهای عظیم سرمایه کند. حکام فئودال، بربرمنشانه آنها را سنگ 

و کل نظام گند و خون حاکم، بر تار و پود هستی دار اربابان کلیسا، اشراف زمین

کوبیدند و هرصدای می استثمارشوندگان کارگر، دهقان، سرو، شالق شرارت و دهشت

در حجره، حجره این کردند. دراین میان، می اعتراض علیه این وضعیت را در گلو خفه

جهنم صدای فیلسوفان، سیاستمداران، جامعه شناسان، اقتصاددانان، منجیان سرفراز 

کرد. اینان نیز از بام تا شام اندر نعت آزادی، حقوق می بشریت!! هم گوش فلک را کر

انسانی، جامعه مدنی، اخالق متعالی، دموکراسی، حکومت قانون، دولت مردمی، عدالت 

 .راندندمی شابه این اوراد سخناجتماعی و م

مارکس در این جهنم به دنیا آمد، به انسان ها، طبقات، هستی اجتماعی، استثمار شونده، 

استثمارگر، افکار، اعتراضات، جنگ و ستیزها چشم دوخت. مثل همه افراد تعلقات 

ترین اجتماعی و طبقاتی داشت. نه از استثمار شوندگان و حاکمان، که حداقل و در پایین

توان نمود؟ چه سطح جزء معترضان بود. دنبال چه باید کرد؟ چه نباید کرد؟ چه می

درست است که انجام گیرد، چگونه باید انجام پذیرد، راهکارها و راهبردها کدامند و 

 وارد کوره راهها گردید، حتیها پاسخ دیگر افتاد. مثل خیلیبی هزاران پرسش با پاسخ و

روانای تجسسات فلسفی که روی زمین نی در نه را کارها این کل  پیمود،ها راههبی
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آماج استثمار، ستم، بربریت طبقاتی دنبال کرد. در این پیچ و خم ها، های زندگی انسان

اینکه دنبال ، یک چیز را از یاد نبردها فراز و فرودها، سایه روشن ها، و چرخیدن

عاً نه، چنین چیزی امکان نداشت. برای آیا از همان آغاز موفق شد؟ قط  د.ها باشریشه

مدتی به آزادی، حقوق، اخالق، قانون، سانسور و سایر مفاهیم متعارف بورژوازی خیره 

ها قفل شد اما هستی اجتماعی ریشه کاو و وجود طبقاتی معترض وی به هیچ کدام این

را باز گفت.  نشد و دل نبست. همه را علیل، باژگون، دروغین و قابل نقادی یافت و نقدها

فرساینده مولود های این کارها را هم نه زیر تابش انوار فلسفه که تحت فشار دردها و رنج

جامعه متعفن طبقاتی و آوار بر سر اکثریت غالب انسانها انجام داد. به جستجوی راه 

افتاد. همه جا به رهائی اندیشید و راه دسترسی به آن ها و سبعیتها رهایی از بربریت

 کاوید. یک شاخص بسیار تابنده و مباهی انگیز تجسسهایش همان جستجوی ریشهرا 

و فرار از آویختن به شاخ و برگها بود. اگر به قیاس میان اپیکور و دموکریت پرداخت 

رهائی را جست. اگر رابطه ضرورت و آزادی را نقب زد دنبال رهائی واقعی انسان رفت. 

ایستاد پرسش او پیرامون همین راه بود. حفاری اگر از کانت برید و به آزمون هگل 

علیه ای حقوقی انسانها، راه مبارزه ریشهبی وها های استثمار، اسارت، سلب آزادیریشه

این ها، نیروی سلسله جنبان جستجوهایش شد. باز هم نکته حیاتی آنست که این 

وشید. از جنمی نیروی محرکه سرکش از سرچشمه اشراق اندیشه یا تفحصات فلسفی

تابید، راهبرد، راهکار، راه حل و می ژرفنای زمین زندگی استثمارشوندگان و فرودستان

کاوید و می جست. ریشه استقرار و بقای وضعیت موجود رامی دورنمای رهائی اینان را

ها را در کاوش اندیشید. او این ریشهمی ای باژگون سازی این وضعیت راراه حل ریشه

فعالیت مادی خودجوش و فعالیت فکری خودپو با وساطت مبارزه وحدت دو جزء »

در تحریریه »کند. می پیدا ننمود. خودش ماجرا را به گونه دیگری توصیف« خودانگیخته

بحث دزدی از جنگلها، تقسیم امالک، وضع دهقانان موزل، راینیشه زایتونگ که بودم 

ه مسائل اقتصادی اندیشم. همزمان های حمایتی، مرا واداشت تا بتجارت آزاد و تعرفه
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 طنینی از سوسیالیزم و کمونیزم فرانسوی، آمیخته با زنگ خفیف فلسفی به گوش

را غلط دانستم، اذعان نمودم که مطالعاتم  رسید. شیوه سطحیِ پرداختن به مسائلمی

دهد. اولین کاری که کردم بررسی اجازه اظهار نظر در باره سوسیالیزم فرانسوی نمی

ادانه فلسفه حق هگل بود. تحقیقاتم مرا به این نتیجه رساند که مناسبات حقوقی و نق

اشکال سیاسی هیچیک به تنهائی برپایه پروسۀ شکوفا شدن عام ذهن بشر قابل درک 

« جامعه مدنی»نیستند. این مناسبات و اشکال در شرایط مادی حیات، به گفته هگل 

باید در اقتصاد سیاسی کاوید. نتیجه حاصل از  هما ریشه دارند؛ آناتومی جامعه مدنی ر

مطالعه اقتصاد سیاسی که اصل راهنمای مطالعات بعدی من شد، این است: انسانها در 

شوند. این مناسبات روند تولید اجتماعی موجودیت خود، با یکدیگر وارد مناسباتی می

یروهای تولیدی از خواست و اراده ایشان مستقل و متناظر با مرحله معینی از رشد ن

 است. مجموعه این مناسبات ساختار اقتصادی جامعه یعنی زیربنای واقعی را تشکیل

کشد، و متناظر با آن اشکال  دهد که بر آن روبنائى حقوقى و سیاسى سر برمىمی

گیرد. شیوه تولید حیات مادی انسانها است که چند معینى از آگاهى اجتماعى شکل می

کند. آگاهی را تعیین میها ت اجتماعی، سیاسی و فکری آنو چون پروسه کلی حیا

 نقل –)نقد اقتصاد سیاسی  «نمایدمی انسانها نیست که چگونگی موجودیتشان را تعیین

 (اختصار به و مضمون به

که گفته شد، به عنوان انسانی مبارز، با نگاهی ای مارکس با هستی اجتماعی و پیشینه

ن رخدادهای اجتماعی روز، رویکردی منتقد به وضعیت انتقادی و ریشه کاو پیرامو

زندگی، کار، استثمار، مظالم و جنایات آوار بر سر اکثریت سکنه جامعه و جهان، هنگام 

با مسائلی که در باال آمد رو به رو گردید. در « راینیشه زایتونگ»کار در هیأت تحریریه 

مبارز، جستجوگر و ریشه ، از هستی اجتماعی و طبقاتی معین مکان انسانی

 تغییر در خالق دخالتگری راه یافتن برای را کاوی ریشه و جستجوگری این کل که کاو،

 سوسیالیسم فلسفی زنگ با آمیخته طنین خودش گفته به خواست،می موجود وضعیت
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 برای شنود این که است بدیهیات ترینبدیهی زمره در. شنود را فرانسوی کمونیسم و

د و معترض وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منتق مبارزه، اهل که او مانند انسانی

شود، در دل این حساسیت می حاکم است، حساسیت برانگیز خواهد بود. مارکس حساس

رسد که توان کافی جهت می اندازد، به این نتیجهمی به توانائی حی و حاضر خود نظر

بگوئیم، قادر به ارزیابی محتوا، تر قتشخیص فحوای این روایت کمونیسم را ندارد. دقی

برای وضعیت « کمونیسم فرانسوی»نوع کندوکاو، پاسخ گوئی، جهت گیری و راهبرد 

لنین ستیز، به جای های روز دنیا نیست. کاش نوفیلسوفان ضد فلسفه و نولنینیست

میان قبر کانت تا محراب هگل و تعقیب گامهای « سعی صفا و مروه»و « احرام»بستن 

 دیشه مارکس، مسحور وجود اجتماعی، طبقاتی، انسانی و شیوه واقعی کار اوان

« مارکسیست لنینیست ها»،«مارکسیست ها»سال است  180گردیدند. آدمی که می

خیل کثیر فیلسوفان و نوفیلسوفان با گفتگو در باره وی صاحب جبروت، شهرت و غرور 

 که برهائی کند و قدممی ه با آنچهشوند، اما خودش فقط به این اندیشید کمی شده یا

دارد، چه کمکی به تدارک، تجهیز، صف آرائی و توانمندی استثمارشوندگان و می

نماید می عینیت بشرستیز حاکمای تغییر ریشه فرودستان برای تغییر وضعیت موجود،

او و چه پاسخی به کوه سؤاالت و مشکالت سر راه این صف آرائی، پیکار و تغییر دارد. 

شنود، از آنجا که در جستجوی می طنین آمیخته با زنگ فلسفی سوسیالیسم فرانسوی را

سنجد، برای می گردد، توانائی خود رامی راه تغییر این وضعیت هست سخت کنجکاو

کند، دور معینی می تشخیص ظرفیت این رویکرد در تحقق تغییر، به توان روزش شک

وحدت دو جزء فعالیت مادی خودجوش و »نبال حل نماید، دمی را آغازها از واکاوی

نیست. در تقالی یافتن راه درست « فعالیت فکری خودپو با وساطت مبارزه خودانگیخته

وضع موجود است. ای پیش پای استثمارشوندگان و نفرین شدگان برای تغییر ریشه

های یافتهکند، با می شروع به نقد فلسفه حق هگل و گفتگوهای جاری حول مسأله یهود

همان است که خودش ها پردازد. حاصل این تالشمی خود به نگارش ایدئولوژی آلمانی
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های ها و هولوکاستآناتومی جامعه مدنی و فاجعه»بهتر از هر کس توصیف کرده است. 

نقل به مضمون( « ) آوار بر سر بشریت در این جامعه را باید در اقتصاد سیاسی کاوید

و پرولتاریا است. طبقه استثمارشونده دار از دو طبقه اساسی سرمایهکه متشکل ای جامعه

و فرودستی که برای رهائی خود، برای حصول هر میزان این رهائی، باید بنیاد هستی 

این جامعه مدنی را آماج تعرض گیرد. برای این کار باید به سالح نقد اقتصاد سیاسی 

به داری فردی از جنبشی ضد سرمایه مجهز گردد. مارکس با این دریافتها، در مکان

پردازد. به مثابه می نگارش فقر فلسفه، دستنوشته ها، گروندریسه و مجلدات کاپیتال

دهد. این نقد را چراغ راه مبارزه طبقاتی می فردی از طبقه کارگر این کارها را انجام

و مشغله و سازد. حرف مارکس می طبقه خود برای سرنگونی بنیادی این نظامهای توده

وحدت دو جزء فعالیت مادی خودجوش و فعالیت فکری خودپو با »ها شد. کارش این

ارزانی راه نوفیلسوفانی باد که نیازمند پیش کشیدن این « وساطت مبارزه خودانگیخته

 .ها برای رونق بازار اسم و رسم و شهرت هستندلفظ بازی

آدمی از آن جنس که دیدیم بلکه  به اساس بحث باز گردیم. نوفیلسوفان، مارکس را نه

بسیار تو در توی های شناسند که داالنمی بینند. مارکسی رامی از تبار و سالله دیگر

خواست می فلسفه را با چاالکی زایدالوصفی پیمود. از همه فالسفه سبقت جست، تا

در ها قدر سلوک و تفحص کرد تا فهمید که ریشه بدبختیآن  شد،بیاموزد مدرس می

سازد و ام الفساد عصر و ارض می جدائی دست و مغز است. مغز جدا از دست ایدئولوژی

هم همین ایدئولوژی است!! او درهمین پویش و پژوهش، پراکسیس و پرولتاریا را یافت!!. 

وحدت دو جزء فعالیت مادی خودجوش و فعالیت فکری خودپو با وساطت »که ای طبقه

تواند بیرق افراز کمونیسم باشد. از منظر ر همین راستا میاست و د« مبارزه خودانگیخته

نوفیلسوفان، مارکس این کارها را کرد و سنگ تمام گذاشت. اما انگلس همه چیز را 

ویران ساخت. مرگ مارکس را مغتنم دید و بساط ایدئولوژی سازی پهن کرد. کائوتسکی 

ن دو، سرادق حزب بازی را از از آتر ایدئولوژی آفرینی را به اوج برد. لنین وحشتناک
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گردیده « مارکسیسم»آلمان کند و در پتروگراد برپا کرد!! او پراکسیس مسخ شده و 

مارکس را از اروپای غربی وارد سرزمین روسیه ساخت!!. فاجعه پشت سر فاجعه شروع 

گردید!!. « کن فیکون»به باریدن نمود. با مارکسیسم شدن پراکسیس مارکس همه چیز 

 .الم از همین جا آغاز شدتباهی ع

قبالً این پرسش را پیش کشیدیم که راستی، راستی طبقه کارگر و جنبش کارگری در 

ها!! اصالً جائی دارد؟! پاسخ  ژرف مارکس شناسانه آنهای دنیای نوفیلسوفان و پژوهش

جا و مکانی بی شود. سخن فقط بر سرنمی قطعاً منفی بود، اما ماجرا به اینجا ختم

تاریا در سلوک مارکس کاوانه نوفیلسوفان نولنینیست نیست. در زیج رصد این پرول

معناست. هر چه هست به بی جماعت اساسًا زمین و آنچه زمینی است یکسره موهوم و

عالم اندیشه تعلق دارد. به سیاق فلسفه آلمانی همه چیز از آسمان به زمین هبوط 

رود. نمی هیچ چیز از زمین به آسمانکند و در تضاد با بنمایه شناخت مارکسی می

داری آخر سده نوزدهم، تولید سرمایههای مسأله را باز هم کمی توضیح دهیم. در دهه

پیشین و انقالبات صنعتی پی در پی، یکی از مهمترین و های به دنبال همه پیشرفت

تکنیک، سابقه بی تاریخی عصر خود را آغاز کرد. رشد و شکوفائیهای دورهترین عظیم

اختراعات حیرت انگیز درعرصه تولید و انباشت، حمل و نقل زمینی، هوائی، دریائی و 

ای خیره کننده دیگر، در مجموع بارآوری کار اجتماعی را به گونههای خیلی پیشرفت

ترین جهش آسا باال برد. متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی برخی کشورها عظیم

عظیم الجثه و غول پیکر صنعتی قارچ گونه از های د. تراسترکوردها را پشت سر نها

روئیدند. سرمایه مالی در ابعاد کهکشانی بالید و به نوبه خود ساز و داری باتالق سرمایه

کار سحرآمیزی برای گسترش هر چه بیشتر انباشت شد. بازار اروپای غربی و جوامع 

مهار سرمایه به اقصی بی د. صدورپیشرفته کاپیتالیستی از فشار تراکم سرمایه دم کر

گردید. شرایطی حاکم شد که سران داری نقاط دنیا امر قهری اوضاع روز سرمایه

آن را عصر امپریالیسم نامیدند. ها انترناسیونال دوم و بعدها بیش از همه لنین و لنینیست
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نداریم،  به هیچ وجه قصد ورود به تببین و تحلیل جماعت مذکور از تحوالت این دوره را

خواهد، می هرچند که عمیقاً با بحث ما در پیوند است. این کار مجال و جای خود را

عجالتاً کالم خویش را دنبال کنیم. شرایط جدید، بورژوازی اروپا و آمریکا را وارد فاز 

دو قاره، دیگر فقط توده کارگر چند کشور اروپائی و ایاالت دار نمود. طبقه سرمایهای تازه

دادند. در استثمار نیروی کار ماوراء ارزان نمی ه را آماج استثمار وحشیانه خود قرارمتحد

های سترگ صنعتی و مالی همه جای جهان به اندازه کافی شریک گردیدند. سهم غول

کارگر جهان، سر به های های تولید شده توسط تودهاین بخش دنیا از کل اضافه ارزش

قابل توجهی از طبقه کارگر های هاییا الیهکه با الیه عرش سود. بورژوازی مجال یافت 

دو قاره، وارد بده و بستان شود. بده و بستانی که برایش تعیین کننده حیات و ممات 

بود. جنبش کارگری آن روز فتوحات سترگی در کارنامه خود داشت. فتوحاتی که شبح 

و گذار آورده و سلول، سلول  دو قاره به گشتدار کمونیسم را بر باالی سر طبقه سرمایه

کرد. در چنین وضعی بورژوازی اروپا و آمریکا آماده می هستی این طبقه را دچار وحشت

سرمایه ستیز مارکس های باج دادن و پرداخت غرامت بود. مارکسیسم شدن فعالیت

 .در وهله اول از اینجا ناشی شدها توسط کائوتسکی

از طبقه کارگر اروپا برای سازش با بورژوازی هائی یهقطعاً تقدیر نبود چنین شود، اما ال

آمادگی کامل نشان دادند. در طول عمر انترناسیونال دوم احزاب کارگری سوسیال 

پارلمان در جوامع های اعجاز، شمار کثیری از کرسیبی دموکرات متولی این امامزاده

ماشین دولتی سرمایه را  مختلف اروپائی را در اختیار گرفته بودند. این احزاب بخشی از

هم نه داری کردند. فالخن انتقال آنها به ساختار قدرت سیاسی سرمایهمی تعیین

مارکسیسم شدن پراکسیس مارکس، نه ایدئولوژی شدن کشف مارکس از رابطه دست 

از این ها، توافق منحط، تسلیم طلبانه و فاجعه تر و مغز که بسیار بیشتر و تعیین کننده

مرفه طبقه کارگر با ارتجاع بورژوازی بود. این الیه و احزاب سوسیال دموکرات  آمیز الیه

زدند که شرایط دوران مارکس عوض شرمانه فریاد میبی ، رسوا،سیار صریحنماینده آنها ب
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گردیده است!! بورژوازی حاضر به قبول سطحی از رفاه اجتماعی، امکانات معیشتی، دارو، 

شمارد!!. آزادی احزاب و اجتماعات و بیان می رأی را محترمدرمان و آموزش است!!. حق 

توان دهد. میمی نهد!!. به کارگران اجازه حضور درماشین دولتیمی و تظاهرات را پاس

اکثریت پارلمان شد، نیروی مسلط قدرت سیاسی سرمایه گردید، مالکیت سرمایه 

در همین راستا بدون دردسر، های دیگر به دست آورد و اجتماعی را دولتی نمود، موفقیت

بدون هیچ نیاز به انقالب و توسل به قهر طبقاتی یا در هم شکستن ماشین نظم سرمایه، 

راه سوسیالیسم را پیمود و جامعه سوسیالیستی برپا ساخت!!! شرایط جدید و 

نسبتاً ضخیم از ای به بورژوازی اروپا اجازه داد تا الیهداری امپریالیستی تولید سرمایه

شدن « مارکسیسم»طبقه کارگر را پای میز این محاسبات ارتجاعی منحط بنشاند. 

کمونیسم لغو کار مزدی پرولتاریا توسط کل این الیه جامه عمل پوشید. کائوتسکی، 

کردند. بخشی از طبقه کارگر می هیلفردینگ، پلخانف و دیگران این الیه را نمایندگی

نرم، کنار مطبخ ارباب و دل بستن به های اک ارهخفتن بر خ»اروپا و دنیای روز بود که 

کرد. فقط سران داری را جایگزین جنگ علیه سرمایه داران و نظام سرمایه «رحم اربابان

پارلمان نشین احزاب سوسیال دموکرات نبودند که به اعتبارات جنگی رأی موافق دادند. 

جنگ های درجبههطبقه خود را دعوت به حضور های قشری از کارگران هم توده

بشرستیزانه بورژوازی علیه پرولتاریای جهانی کرد. سؤال بسیار بنیادی در این جا آنست 

ها بخش جنبش کارگری اروپا تسلیم بده و بستان ها، سازش طلبیترین که چرا عظیم

قفل آهنین ماجرا اینجا  از خود شد؟ای کثیف و ضد انسانی الیههای و اجماع گرائی

 .د این قفل را باید جستاست و کلی

درخشانی را در کارنامه های و پیروزیها پرولتاریای اروپا صف آرائی ها، میدان داری

پیکار طبقاتی و تاریخی خود به ثبت رسانده بود اما واقعیت این است که جنبش این 

هم نتوانسته بود آرایش یک ها های این میدانداریلحظهترین طبقه حتی در تابناک

طبقاتی سازمان یافته آگاه ضد کار مزدی به خود گیرد. حتی در ستیغ پرشکوه  قدرت
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و جنگ طبقاتی علیه سرمایه نیز از این لحاظ دستش خالی بود. میان سرمایه « کمون»

ستیزی خودپوی توده کارگر تا ظهور کارگران به صورت یک قدرت هشیار، آگاه و 

ماالمال از پیچ و خم ها، سنگالخ ها، دو راهی طوالنی، داری سازمان یافته ضد سرمایه

کامال صعب العبور و تپه ماهورهای سرگرم کننده است. وجود اولی های برهوت راهی ها،

را با هر بنمایه و آهنگ داری دارد تا هر ندای ضد سرمایهتوده عظیم کارگر را وا می

و پندارند و به گردد که کارگران هر گردی را گردمی پاسخ گوید. فقدان دومی باعث

ای راه افتند. برای اینکه سرمایه ستیزی خودجوش توده و دستهدار دنبال هر حزب و

دار، آگاه و ضد بردگی مزدی را پیروزمندانه کارگر راه تبدیل به یک جنبش استخوان 

حیات اجتماعی، کل اشکال اعتراضش را بر محور های بپیماید باید در کلیه عرصه

رویاروئی رادیکال علیه اساس جدائی خویش از کارش، جدائی خود از پروسه تعیین 

ریزی و تعیین سرنوشت زندگی نامه برسرنوشت کار و تولیدش، جدائی خود از پویه 

سد راه توانست خویش متمرکز سازد و پیش برد. پرولتاریا باید چنین کند و آنچه می

 4غلتیدن وی به ورطه سازش با ارتجاع بورژوازی گردد فقط پیمودن این راه بود. اگر 

میلیون کارگر آلمانی در یک چشم به هم زدن از سنگر فاشیسم هیتلری علیه 

های همزنجیران نفرین شده فرانسوی، انگلیسی، روسی خود سر درآوردند و با گلوله

ان را نشانه رفتند فقط برای آن بود که راه تبدیل به بورژوازی آلمان سینه این همزنجیر

چنان قدرت سازمان یافته شورائی بیدار و هشیار را نرفته بودند. تالش برای احراز این 

وحدت دو »موقعیت را در پرونده طبقه خود نداشتند. معضل آنان این نبود که نغمه 

« مبارزه خودانگیخته جزء فعالیت مادی خود جوش و فعالیت فکری خودپو با وساطت

ها کارگر اروپائی حتی در انترناسیونال اول، حتی در در گوششان طنین نداشت. میلیون

کنار مارکس، حتی در خیزش پرشکوه و حماسی کموناردها راه ارتقاء جنبش جاری 

خود به یک قدرت سازمان یافته سرمایه ستیز، قدرتی که مظهر دخالتگری و اعمال 

باشد، را پیش نگرفته و پیمودن آن را دستور ها ار بیشترین آحاد آناراده نافذ و هشی



 ! ستیز لنین هایتنولنینیس و! فلسفه ضد نوفیلسوفان                                     274 

 

ها کار و زندگی و پیکار خود نساخته بودند. ریشه معضل اینجا بود. شنیدن این لفظ بازی

که گویا انگلس، کائوتسکی، پلخانف، لنین و چند آدم دیگر کمونیسم مارکس را 

رزاند و طشت مبارزه طبقاتی را از بام مارکسیسم کردند و همین مسأله ستون عرش را ل

 .بر زمین انداخت!!. بسیار گوشخراش است

آخر قرن نوزدهم در اروپا و نقاط دیگر رخ داد، در سرچشمه و بنیاد های آنچه درسال

گردید!!. عجز و فروماندگی روز نمی خود از ایدئولوژی شدن پراکسیس مارکس آغاز

ل ضد کار مزدی و طبقاتی در شرایط جدید بود که کارگر از صف آرائی رادیکاهای توده

فاجعه تاریخ را آفرید و بر سر بشر فرو ریخت. رخدادی که فقط الیه باالئی ترین عظیم

و مرفه طبقه کارگر را به سمت سازش با ارتجاع درنده بورژوازی و اجماع الشخور مأبانه 

ژوازی بین المللی فرصت سوق نداد، به بخش بسیار مهمی از بوردار با وحوش سرمایه

داد تا کل راهبرد مارکسی مبارزه طبقاتی را مصادره کند و بیرق در حال اهتزاز شکلی 

از انکشاف، توسعه و تسلط نظام بردگی مزدی سازد. لنین بیماری مارکسیسم کردن 

پراکسیس مارکس نداشت. او رؤیاها، تمایالت و انتظارات یک بخش بورژوازی روسیه را 

در این داری برای نوع مطلوبی از انکشاف و استیالی سرمایهای نمود . نسخهمی دنبال

 جوامع صنعتی اروپاترین جست. از دید وی روسیه باید همتراز پیشرفتهمی گوشه دنیا

شد. برای این کار مقدم بر هر چیز بورژوازی روس باید قدرت مسلط اقتصادی و می

ساخت. باید حزبی آهنین و نیرومند بر می سرنگون گردید. باید رژیم تزار رامی سیاسی

 کرد، دست به انقالبمی نمود. کارگران و دهقانان را پشت سر این حزب به صفمی پای

را هر داری گرفت. راه گسترش نوع اروپائی سرمایهمی زد، ماشین دولتی را در اختیارمی

یافت که مثل همتای می دست کرد. بورژوازی روس باید به امکاناتیمی چه بیشتر هموار

طبقاتی خود در اروپای غربی، طبقه کارگر روسیه را به انصراف از پیکار ضد بردگی 

 همراه، بورژوازی و لنین. کند تضمین را نظام  مزدی وادارد تا از این طریق امنیت و ثبات

 اندیشوار بیان کارها این کل انجام. رفتند پیش مصمم  و داشتند بر گام مسیر این در
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ارزه طبقاتی را، مب مارکسی راهبرد ازای ویژه تفسیر و تعبیر لنین و خواستمی را خود

نسخه مناسب این کار یافت. او به اندازه کافی خوش شانس هم بود. زیرا کائوتسکی و 

که باالتر گفتیم گنجینه عظیمی از این ای سران انترناسیونال دوم درهمان پروسه

را آماده مصرف ساخته بودند. بورژوازی روس با پشت سر نهادن انقالب  تعبیرها و تفاسیر

سوار بر موج نارضائی، توهم و فروماندگی  1917و سپس انقالبات فوریه و اکتبر  1905

طبقه کارگر و دهقانان روسیه زیر بیرق سرخ کمونیسم!! و فراتر از آن افراشتن درفش 

ترناسیونال دوم!!! قدرت دولتی را تسخیر پرافتخار نقد مارکسی سوسیال دموکراسی ان

تبدیل شد و خیلی داری کرد. خیلی سریع به یکی از دو قطب پرعظمت دنیای سرمایه

موضوع کار ما در اینجا نیست. نوفیلسوفان ها مسائل دیگر که باز هم اشاره به آن

سرچشمه ها کنند. آنمی از آسمان به زمین نزولی انولنینیست همه جا و در هر زمینه

کاوند و این که لنین پراکسیس مارکس را مارکسیسم میها کل رخدادها را در اندیشه

 !!!کرد و همین ایدئولوژی شدن پراکسیس، دنیا را بر هم ریخت

ساز زمینگیری از سیر رخدادها و تحوالت زمینه ای همه آنچه گفته شد، فقط گوشه

ریل واقعی جنگ ضد کار مزدی بود.  فاجعه بار جنبش کارگری، خروج این جنبش از

های آخر قرن نوزدهم و آغاز سده بیستم مهر تأثیر خود را فقط بر سالداری سرمایه

دیگر، بر سر طبقه کارگر ای جنبش کارگری اروپا نکوبید. عین همین مصیبت را به گونه

م آورد. در حال پیدایش و رشد و تاخت و تاز سه قاره آسیا، آفریقا، امریکای التین ه

ممالک غربی به این جوامع در ادامه سالیان متمادی صدور های صدور وسیع سرمایه

کاال و توسعه بازار سرمایه در آنجا، روند انکشاف کاپیتالیستی را سرعت بخشید. این 

سرمایه ها، همه جا نقش مسلط را در پیشبرد پروسه خلع ید از مولدان خرد و توسعه 

دند. بخشی از بورژوازی سه قاره در همان حال که رؤیاهای انباشت سرمایه ایفاء کر

دیرین خود را در حال تحقق یافت از موقعیت خویش در این فرایند، از سهم سود 

احساس رضایت داری خود و از قطاع قدرتش در دائره حاکمیت سرمایههای سرمایه
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ین بخش پیچید!!. امی «میهن»داری نداشت. نسخه دیگری برای توسعه سرمایه

و مشکالت مواجه بود که پرولتاریای اروپا زیر ها بورژوازی در شرایطی با این کشمکش

فشار شرایطی که گفتیم عمالً عهدنامه سیاه سازش طبقاتی به جای مبارزه طبقاتی را 

تر را بر زمین انداخته بود. از این وحشتناکداری امضاء نموده و بیرق پیکار ضد سرمایه

 از ای و زیر نام طبقه کارگر!! الگوی ویژه«!! کمونیسم»با افراختن پرچم  بورژوازی روس،

لوده شا راداری سرمایه ایدئولوژیک و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، نظم ریزی برنامه

کرد. کل می المللی در مقابل قطب دیگرتشکیل، استقرار و تسلط قطبی از سرمایه بین

 در مقابل بخش مورد بحث بورژوازی سه قاره بازاین رخدادها افقی روشن و امیدآمیز 

رفت. تحلیل عمیق و اندیشمندانه می نمود. همه چیز بر وفق مراد این جماعت پیشمی

درمقابل الگوی « میهن»دوران امپریالیسم!! نسخه حاضر و آماده انکشاف کاپیتالیستی 

جبهه »، تشکیل «!!یانقالب دموکراتیک ضد امپریالیست» امپریالیستی!! کوبیدن بر طبل 

دولتی زیر نام کمونیسم، داری دورنمای استقرار سرمایه«!! متحد خلق علیه امپریالیسم

به صف نمودن کل کارگران و دهقانان در پشت سر خود، برخورداری از حمایت احزاب 

ها زیر نام کمونیسم!! اجزاء برادر در سراسر جهان و ارتش افتخارآفرین سرخ و همه این

متشکله استراتژی بورژوازی چپ این کشورها شد. در اینجا نیز بر خالف پندار مختلف 

متافیزیکی و وهم آگین نوفیلسوفان نولنینیست رخدادها از آسمان بر زمین نباریدند. 

همه چیز از زمین به آسمان عروج کرد. بورژوازی بود که زیر فشار نیازهای خود، موقعیت 

نم شمرد، درفش کمونیسم افراخت!! زیر این بیرق همه ضعیف و لرزان پرولتاریا را مغت

کارهای باال را انجام داد و پرولتاریا بود که با ادامه وضعیت لرزان خود، به جای آنکه 

دشمن را نقش بر آب سازد، به جای آنکه پرچم پیکار ضد کار مزدی افرازد، های نقشه

قادر به رؤیت و درک هیچ کدام پیاده نظام ارتش بورژوازی چپ نما گردید. نوفیلسوفان 

ها ریشه کل آنچه از اواخر قرن نوزده تا امروز در دنیا این موضوعات نیستند از منظر آن

اتفاق افتاده در چند جمله قابل تلخیص است. مارکس در سلوک فلسفی پرشکوه خود 
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 پراکسیس را آفرید و تکلیف بشر را روشن کرد. انگلس پراکسیس مارکس را ایدئولوژی

نمود و شروع به زمزمه مارکسیسم کرد. کائوتسکی کار انگلس را تکمیل نمود و لنین 

تاریخ تحوالت سده نوزده تا حال، « بیگ بنگ»تیر آخر را به پراکسیس شلیک کرد. 

همین جا و در اعمال سیئه همین چند نفر جاعل جا دارد!! یک پرسش بسیار اساسی 

گیرد. اینکه با این توصیف، با تأکید می ما قراردر اینجا و در این بخش بحث، پیش روی 

بر روی چگونگی آرایش قوای داری ژرف روی نقش تحوالت جاری سده بیستم سرمایه

میان طبقات اساسی و مبارزه این طبقات، آیا آنچه بر سر جنبش کارگری رفته است 

این سؤال  غیر قابل چالش و پیشگیری بوده است!!! هر نوع و هر میزان پاسخ مثبت به

نه فقط عمیقاً ارتجاعی که انفجار ارتجاعی نگری، تقدیرگرائی و کمونیسم ستیزی است. 

بحث مطلقاً بر سر این نیست که گویا وقوع حوادث مذکور راه مبارزه طبقاتی ضد بردگی 

و فاجعه بارترین تبیین است. ما ترین کارگر را سد ساخت!!!. این منحطهای مزدی توده

رزار طبقاتی، از نیروی سلسله جنبان تاریخ تکامل جوامع انسانی، از لکوموتیو داریم از کا

تواند پیروز شود کنیم. مبارزه طبقاتی در هر دوره میمی واقعی تحوالت تاریخ صحبت

و عوامل دخیل و ها تواند شکست خورد. پیروزی و شکستی که از انبوه مؤلفهمی و

توانست بر کل موانع و سدهای سر راه می اروپا کند. جنبش کارگریمی اثرگذار تبعیت

خود را پیش های توانست راه سازمانیابی شورائی ضد کار مزدی آحاد تودهغلبه کند. می

توانست در مسیر ارتقاء به یک قدرت طبقاتی سازمان یافته شورائی ضد می گیرد،

تعارض با آنچه پیمود توانست راهی از همه لحاظ متفاوت و ممی گام بردارد.داری سرمایه

بپیماید. کمااینکه در کمون پاریس چنین نمود. عین همین مسأله در مورد جنبش 

کارگری روسیه و جوامع سه قاره کاماًل مصداق دارد. هسته اصلی و کاماًل تعیین کننده 

بحث این است که ریشه آنچه در طول این صد و چندین سال اتفاق افتاد و کماکان با 

کند، در مارکسیسم شدن می کارگر دنیا سنگینیهای دهشت بر سر تودههمه وحشت و 

پراکسیس توسط انگلس، کائوتسکی و لنین قرار نداشت. آنها چنین کردند اما ریشه 
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فاجعه نه اینجا که در چگونگی آرایش قوای میان پرولتاریا و بورژوازی، در نقش بازی 

المللی، از همه ی از بورژوازی بینالیه ضخیمی از طبقه کارگر اروپا و بخش چشمگیر

های تودهداری سر و سامان جنبش ضد سرمایهبی مهم تر، در موقعیت سردرگم وها این

هستند که ها آفرینند. جنبشنمی راها جنبشها طبقه کارگر قرار داشت. اندیشه

کنند. در می های خود را به اندیشه و بیان اندیشوار تبدیلو خواستهها انتظارات، افق

اروپای غربی الیه فوقانی طبقه کارگر با کسب امتیازات چشمگیری از بورژوازی راهبرد، 

طبقه خود تحمیل های را بر تودهداری سازش طبقاتی و انصراف از جنگ ضد سرمایه

کرد. کائوتسکی، هیلفردینگ و دیگران حرف دل این قشر را لباس تئوری پوشاندند و 

مارکسیسم نهادند. در روسیه روند حوادث به گونه دیگری رقم خورد. را ها نام این تئوری

بخش بورژوازی بود که از سالها پیش برای تسویه حساب تاریخی ترین در اینجا عظیم

داری قدرت سرمایههای قطبترین با فئودالیسم و رساندن روسیه به جایگاه یکی از عظیم

کرد. بورژوازی روس برای تحقق این می زمین و زمان را عرصه تالش واندیشه پردازی

ای نداشت جز آنکه دهها میلیون کارگر و دهقان این سرزمین پهناور را رؤیا هیچ چاره

را با خود همرزم ای از همه چیز، باید طبقهتر با خود همراه سازد. مقدم بر هر چیز و مهم

دهای روز بود. واقعی سیر رخدادار ها قبل میدانساخت که از مدتمی و همسنگر

لرزاند. می که آوازه جنگاوری سترگ تاریخی اش برای رهائی بشر ستون عرش راای طبقه

موجودش، های ها و سردرگمیبورژوازی روس باید این طبقه را با بهره گیری از ضعف

و  «کمونیسم»کرد و در این راستا افراشتن بیرق می مرکب راهوار تاخت و تازهای خود

ها شد. آنچه لنین، بلشویسم و لنینیستمی کلید حل مشکل ام مارکس شاهآویختن به ن

« مارکسیسم»کردند راه اندازی جنگ ایدئولوژیک برای جایگزینی پراکسیس مارکس با 

و تبدیل این داری چگونگی عبور جامعه روس از سنگالخ انکشاف سرمایهها نبود. آن

 قبل سال چند همین. نمودند دنبال را جهانی سرمایه  عظیمهای کشور به یکی از قطب

: که پرسیدند چین وقت جمهور رئیس «زمین جیانگ» ازها ژورنالیست که وقتی
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ای دنیاست، آیا بازهم اینجا را جامعهداری سرمایه بزرگ قدرت دومین کشورتان

های جهان پاسخ و رسانهها دانید؟ او با صدای بلند، در مقابل کل دوربینمی کمونیستی

چین داری مارکسیسم لنینیسم چراغ پرفروغ راهنمای ما در رساندن سرمایه»داد که: 

جیانگ زمین، زیر فشار بدفهمی پراکسیس مارکس یا «!!! به جایگاه امروزی است

و ها مارکسیسم دیدن پراکسیس، چنین سخنی را بر زبان نیاورد. لنین و بلشویست

پراکسیس و ایدئولوژی تلقی کردن آن، سران احزاب لنینی هم به خاطر عجز از درک 

دولتی در روسیه قرن نوزده و بیست را داری راه معماری انکشاف و استیالی سرمایه

چاره گر، مصمم و نظریه پرداز یک بخش بورژوازی را  فعاالن نقش آنها  پیش نگرفتند.

زعم آنها  گویند. بهمی ضد این راهای بازی کردند. نوفیلسوفان ضد فلسفه و نولنینیست

مارکس در مکاشفات فلسفی خود پرولتاریا را پیدا کرد، دریافت که پرولتاریا مظهر 

وحدت دو جزء فعالیت مادی خودجوش و فعالیت فکری خودپو با وساطت مبارزه »

است. پراکسیس را کشف نمود. همه کارها را رو به راه ساخت. دیگران « خودانگیخته

تاریخ های هم پاشاندند. زمانی احمد شاملو در نقد توده آمدند و شیرازه همه امور را از

بی »بر منبر وعظ نشست و خطاب به «!! فاقد حافظ تاریخی»نشناس!!، فراموشکار!! و 

 جامعه« بردیا»فریاد سر داد که: جمشید پیشدادی جامعه را طبقاتی کرد!! « حافظه ها

اما کاوه آهنگر لومپن راه طبقه برقرار ساخت!!. ضحاک درفش محو طبقات افراشت بی

طبقه آفرینی اش را برهم ریخت!! تحلیلهای موشکافانه!! بی را بر قیام وی بست و بساط

نوفیلسوفان نولنینیست نیز از همین جنس است. آنها توفان نظریه پردازی و کشفیات 

ر کوبند. از فتح الفتوح خود دمی اندازند. فریاد یافتم، یافتم بر سقف آسمانمی راه

گویند. آنات زندگی مارکس از تلمذ وی در محضر الیب میها کاویدن اسرار شکست

کانت تا پناه جستن به وحدت های نیتس و هیوم تا چله نشینی در گورستان اندیشه

 کنند. مارکسی را پیدامی عقالنیت و مادیت هگل تا رسیدنش به پراکسیس را اشراق

همتا و فصل الخطاب بی ار همه ارزش ها، الگوینمایند که با کشف پراکسیس ارزشگذمی



 ! ستیز لنین هایتنولنینیس و! فلسفه ضد نوفیلسوفان                                     280 

 

است. با داشتن این مارکس شروع به محک زدن و تشخیص ها تمامی صحت و سقم

کنند. قطاع الطریقان سر راه رهائی بشر می سره از ناسره در مورد همه دانشوران دیگر

 کسیسنمایند. مچ انگلس را در حین ایدئولوژی کردن پرامی را شناسائی و معرفی

زنند. لنین را در حال می گیرند. پشت گردنه بعدی دستبند بر دست کائوتسکیمی

قاچاق کاالهای تقلبی پراکسیس با بسته بندی مارکسیسم در فاصله میان مرزهای 

دهند و آخرین و اندازند. همه این کارها را انجام میمی اتریش و پطروگراد به دام

 خره این دوستان با این بگیر و ببندها به چه چیزسؤال ما این است که باالترین مهم

آورند. پاسخ آنها بر اساس می رسند و چه حرفی برای کارگران دنیا و ایران به ارمغانمی

 .استها آنچه گفته اند و نوشته اند و منتشر نموده اند ظاهرا این

است!! این در روسیه هیچ چیز دندان گیری به نام جنبش کارگری وجود نداشته   .….»

وجود فقط باتالق مناسبی برای پرورش فرقه گرائی و ایدئولوژی پروری بوده بی جنبش

المللی را باید در است. ریشه کل بالهای آوار بر سر طبقه کارگر روس و پرولتاریای بین

مارکسیسم شدن پراکسیس جستجو نمود. درسی که از سرگذشت و سرنوشت طبقه 

و چالش همه مشکالت جنبش ها ست که برای رفع غائلهآموزیم آنمی کارگر روسیه

را در حین ها کارگری جهانی باید جهاد علیه ایدئولوژی راه انداخت و مچ مارکسیست

تبدیل پراکسیس به مارکسیسم و توطئه گری انقالبی گرفت. در ایران باید شوراهای 

به ها اگر باالئیدانست!! داری اسالمی را شکل دیگری از همان شوراهای ضد سرمایه

توان شوراهای محلی ) سندیکاهای می جان هم افتادند و سقف حاکمیت شکاف برداشت

دموکراتیک( ساخت و برای برپائی جنبش شورائی منتظر طلوع اعتالی انقالبی و ظهور 

جنبش سیاسی رژیم ستیز ماند. خواستار جدائی دین از دولت شد. در میزگردهای 

جست. علیه اصولگرایان بود و به افشاء اصالح طلبان اکتفاء مدافعان اصالحات شرکت 

نمود. با باالبردن سواد سیاسی و دانش اجتماعی کارگران یدی، بر جدائی کار فکری از 

اروپائی و امریکا را مغتنم های بدنی غالب آمد!! در لیبی هم حضور نظامی فرانسه و دولت
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 کل حاصل  «.. …یسم پرداخت!!! شمرد و در معیت ارتش ناتو به معماری سوسیال

های جستن رهائی راه وها یابی حل راه نقدها، ها، گری معجزه هیاهوها، کندوکاوها،

کارگر دنیا در های لنین ستیز برای تودههای نولنینیست و فلسفه ضد نوفیلسوفان

 .مجموع اینها است
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 2019سپتامبر     جنبش کارگری، بن بست تاریخی و ناگشودنی رفرمیسم 

 

 مسالمت جو و چپ حزب آویزای رفرمیسم در هر دو بلوک بندی اش، راست اتحادیه

چرخه  انفجارآمیز و طوفان انگیز است. سرچشمه بن بست درمیلیتانت، اسیر بن بستی 

اید اینجا را قرار دارد. بداری ارزش افزائی سرمایه جهانی، در ژرفنای شیوه تولید سرمایه

شمار  کاوید، اما نخست طول و عرض این بن بست را باید دید و با دقت نظر انداخت.

ای ندهاخیر با شتاب خیره کنهای هکارگری بزرگ دنیا، در طول دههای اعضای اتحادیه

وده روند کاهش داشته است. این ریزش در کشورهای اسکاندیناوی از همه جا کمتر ب

ن سفینه است، با این وجود حتی در سوئد، ام القرای رفرمیسم سندیکالیستی، سکاندارا

 هزار 30بیش از  2016را به وحشت انداخته است. فقط در سال ای قدرت اتحادیه

ل )سازمان سراسری کارگران سوئد( را ترک گفته اند و به هیچ تشک« LO»رگر، کا

اعتمادی بی به ویژهها سندیکائی دیگر نیز روی نیاورده اند. خروج توده کارگر از اتحادیه

هر  عمیق نسل جوان فروشنده نیروی کار به این نهاد نظم سرمایه یا ماشین سرکوب

اسر جهان طبقه کارگر در سایر جوامع اروپائی و در سرداری مبارزه رادیکال ضد سرمایه

هه داست. اتحادیه معدنچیان انگلیس در نیمه نخست تر و شتابناکتر بسیار گسترده

ر دهزار کارگر معدن را یک سال تمام،  120سده بیست، با فراخوان خود حدود  80

امزاده اعضای این امسنگر کارزاری مماشات آمیز و سندیکالیستی به صف نمود. تعداد 

 رسد. نمی هزار نفر هم 30فریب رفرمیسم اکنون به 

در سراسر جهان چشمگیر است و این روند دقیقا رویه ای روند فروپاشی جنبش اتحادیه

متضاد چیزی است که در نیمه دوم سده نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم دیدگان انسانها 

پندارند، پویه شکل گیری، عروج یا می دوخت. برخالف آنچه همگانمی را به خود

در آن دوره ها، از شور و شوق آگاهانه و سرمایه ای گسترش انفجارآمیز جنبش اتحادیه

گرفت. چنین پنداری نمی ستیز طبقه کارگر به سازمانیابی یا مبارزه متحد طبقاتی نشأت
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است. توده کارگر  هاماالمال از توهم و به ویژه همراه با گمراهسازترین وارونه پردازی

هیچ گاه، در هیچ گوشه تاریخ، شیفته و دلباخته سندیکالیسم نبوده است و دست به 

کار ساختن سندیکا یا اتحادیه به معنای متعارف، رایج و مستولی آن نگردیده است. 

کارگران همه جا، همواره و از همان آغاز راه تشکل، همپیوندی، همجوشی طبقاتی پیش 

تگیری را از بدو پیدایش خود اتخاذ نمودند، اما نه قانون گرایانه، نه گرفتند. این جه

آویزان به نظم نسخه پیچی سرمایه، نه در راستای حصول اجماع با بورژوازی، که کامال 

بالعکس، برای آنکه در همان حالت خودپو، خودجوش، تا هر کجا که زندگیشان حکم و 

وارد میدان کنند، این قدرت را به کار  داد، قدرت طبقاتی خویش رامی شعورشان قد

داری گیرند و علیه شدت استثمار، ددمنشی سرمایه داران و اساس استثمار سرمایه

نخست قرن نوزده آکنده از گویاترین های تا دهه 15و  14های اعمال نمایند. تاریخ سده

ش کارگران ایتالیا، شور در« چومبی»شواهد این ماجرا است. رخدادهائی از نوع قیام 

در مولهاوزن « تورینگن»و مانوفاکتورهای انگلیس، جنبش موسوم به « میدل سکس»

در امریکا بعالوه بنمایه و بنیاد شناخت ماتریالیستی رادیکال تاریخ « شوالیه ها»آلمان تا 

نهند. این نکته را در جاهای می نیز به اندازه کافی بر درستی غیرقابل انکار این ادعا صحه

متفاوت توضیح داده ایم و در اینجا موضوع گفتگوی ما نیست. های به مناسبت مختلف

بود. این جنبش ای بحث بر سر رویش، گسترش، میدانداری و عروج جنبش اتحادیه

گرفته است. این بدان دار مشروعیت و جواز مصرف خود را از سرمایه یا طبقه سرمایه

دولتمردان سرمایه در یک خلوت پرجالل عقالنی، یا ها معنی نیست که مالکان کارخانه

های ایده برپائی سندیکا را کشف کرده اند، بیرق سندیکاسازی بر دوش گرفته اند و توده

کارگر را مجبور به ساختن اتحادیه نموده اند.!! اساسا سخن از فریبکاری یا حتی سیاست 

فکری، ایدئولوژیک، ی هاپردازی سرمایه داران نیست. حرف حول سرمایه و فرارسته

و ها است. همان فراجوشیدهداری حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شیوه تولید سرمایه

انسانی، اخالقی، سیاسی، مدنی، حقوقی های که ایدئولوژی، اندیشه و ارزشهایی برتافته
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دهند. سرمایه به دالیل معین و زیر فشار نیازهای ذاتی می را تشکیلدار طبقه سرمایه

بوده است و این نسخه ای مجبور به پیچیدن نسخه سندیکالیسم و جنبش اتحادیهخود، 

کارگر و جنبش های را سالح دست یا نوشداروی حیات خود در پهنه پیکارعلیه توده

 کارگری در بخش بزرگی از دنیا کرده است. 

نظم تولید، سیاسی، مدنی، حقوقی و ایدئولوژیک جزء گسست ناپذیر و سرشتی چرخه 

است. نیروی کار خریداری شده باید داری زش افرائی سرمایه و شیوه تولید سرمایهار

مصرف گردد و ارزشی عظیم مزید بر ارزش نهفته موجود در کار مرده پیشین تولید 

نماید، کارگر باید به طور کامل از کارش، از تعیین سرنوشت کار و تولیدش، از پویه 

تماعی خود جدا ماند، این جدائی باید مستمرا و تقریر چند و چون زندگی انسانی و اج

الینقطع بازتولید شود. بنیاد هستی سرمایه بر این مبانی، اجبارها و بایدها استوار است. 

است که کل این اجبارها و بایدها را قانون داری جبر موجودیت و بقای تولید سرمایه

ات، احکام و نوامیس به شیرازه سازد. تبدیل این مقدرها زندگی و شرط زنده ماندن انسان

نیازهای ترین و اساسیترین مدنیت، حقوق، سیاست و فرهنگ حاکم در زمره حیاتی

به همان اندازه نیازمند استیال و حاکمیت این قوانین داری سرمایه است. تولید سرمایه

مدنی، حقوقی و اجتماعی است که به مواد خام، ماشین آالت و تمامی اجزاء تشکیل 

نده سرمایه ثابت محتاج است. موضوع ساده است، اما سرمایه آن را با دنیاها وارونه ده

پردازی، به صورت متضاد بازسازی و حاصل این بازپردازی شیادانه را خورد و خوراک 

شعور توده کارگر ساخته است. اصل ماجرا این است که موجودیت، خودگستری و بقای 

و فزاینده جنبش کارگری ممکن نیست. سرمایه بدون سرکوب قهرآمیز داری سرمایه

تواند وجود داشته باشد، جعل نمی بدون توسل به قهر، شبیخون و قتل عام طبقه کارگر

و رسواترین دروغهای هویتی سرمایه است. رابطه ترین این حقیقت متقن یکی از کثیف

اشکال  خرید و فروش نیروی کار در اساس هستی خود، سرچشمه، مولد و موجد کلیه

مهار کارگر از هر بی قهر، سرکوب و بربریت است، بنیاد بردگی مزدی بر ساقط سازی
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گونه دخالت آزاد و انسانی در سرنوشت کار، تولید، محصول کار و زندگی خود استوار 

های صورت بندیترین است. تصور وجود چنین نظام، رابطه یا مناسباتی بدون دهشتناک

انسانی علیه طبقه کارگر، آتشفشان دروغ بافی، تحریف و جوراجور سرکوب و قهر ضد

قلب واقعیت است. همه بحث بر سر معنای زمینی، طبقاتی و واقعی سرکوب است. قهر 

اقتصادی مرگبارترین شکل و مادر همه قهرها است، قانونیت، حق رأی، دموکراسی، 

ی نام گرفته مدنیت، حق اعتراض، حق تشکل، آزادی بیان و کل آنچه که جامعه مدن

است، همه با هم و هر کدام بیش از دیگری ابزار قهر سرمایه برای تحمیل جدائی کارگر 

از کارش و ساقط بودن وی از حق دخالت در چند و چون کار و زندگی خود است. یکی 

عظیم بورژوازی به طور اخص احزاب و اردوگاههای چپ نمای این های از دروغ پردازی

های ه سناریوی دموکراسی، حقوق مدنی، به اصطالح آزادیطبقه آن بوده است ک

سیاسی معلوم الحال یا کل سناریوی جامعه مدنی را از یک سوی حاصل جدال 

با سلطنت و کلیسا و نهادهای قدرت پاسدار شکلهای تولیدی پیشین داری سرمایه

 خوانند و از سوی دیگر به حساب عقب نشینی بورژوازی در مقابل جنبش کارگری

وجود دارد، اما نکته ها از واقعیت در این گزارههایی بگذارند. تردیدی نیست که رگه

های اساسی آنست که احزاب لنینی، سوسیال دموکراسی، کمونیسم اردوگاهی و شاخه

سراسر آهنین بر روی ای به ظاهر واقعی را تبدیل به پردههای پرشمار آنها این رگه

کارگر پرداخته های ز این طریق به شستشوی مغزی تودهبنمایه اصلی ماجرا نموده و ا

اند. بورژوازی قطعا از همان نخستین روزهای ظهور تاریخی خود، با امواج سنگین و 

کارگر با »کارگر مواجه بوده است. به گفته مارکس های پرخروش مبارزه طبقاتی توده

« حق اعتصاب»زمان نه  در آن« پیدایش خود مبارزه اش را علیه سرمایه آغاز کرده است

اعتراض و تظاهرات بود، نه گوش هیچ « حق»وجود واقعی داشت، نه سخنی از 

حق غرامت »شد، نه می دچار آشفتگی« حق تشکل»از شنیدن فریاد داری سرمایه

هیچ صاحب « حق بیمه بیماری»نمود، نه می جائی در مشاجرات اشغال« بازنشستگی
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فضای « قانون کار»چیزی به نام ها فراتر از همه این انداخت.می کارگاهی را به هراس

ساخت و ذهن هیچ یک از طرفین جنگ، نه نمی جنگ و ستیزها و کارزارها را تیره

و « قانونیت»و « قانون»کرد. اصال نمی کارگران و نه سرمایه داران را به خود مشغول

دو طبقه متخاصم در  راه خود را به پهنه مبارزه طبقاتی جاری میان« قانون ساالری»

دار هم فراتر،  طبقه سرمایهها و بلوغ باز نکرده بود. از اینداری حال بالندگی و میدان

هنوز دولت خود را نداشت و برای کشتار کارگران به میلیتاریسم سرواژ و قوای سرکوب 

 جنگیدند، چگونگیمی جست. دو طرف، کارگران و سرمایه داران با هممی فئودالی توسل

خرید و فروش نیروی کار، موازنه میان کار اضافی و الزم، کل آنچه مربوط به موجودیت، 

شد موضوع جدال و ستیز مستمر این دو می گسترش و بقای رابطه تولید اضافه ارزش

 کارگر فقط فشار استثمار، سبعیت و درندگی سرمایه داران را تحملهای نیرو بود. توده

فئودالیسم را هم بر زندگی خویش های و ستمگریها قوقیحبی کردند، کوه عظیمنمی

جنگیدند. آنها نیز با سلطنت و نمی دیدند. صاحبان سرمایه نیز فقط با کارگرانمی آوار

ساختار نظم کهنه در مناقشه و بده و بستان قرار داشتند. بحث ما در اینجا آناتومی 

دار ف آرائی دو طبقه سرمایهتاریخ آن دوران نیست. کل سخن حاضر بر سر چگونگی ص

و کارگر در آن دوره و چگونگی انکشاف تاریخی این جدال است. گفتیم که قانون، حق 

معلوم های «حق»تشکل، حق اعتصاب، حق تظاهرات، حق آزادی بیان و لیست طوالنی 

هنوز تاریخ را داری الحال، نظم سیاسی، دموکراسی، مدنیت و دولت متعارف سرمایه

د نساخته بودند. به جای همه اینها جنگی جریان داشت که یک سوی آن را آلوده خو

کارگران و سوی دیگرش را قدرت سرمایه داری قدرت سره طبقاتی یا قدرت ضد سرمایه

های کرد. تودهمی و سرمایه داران بعالوه دستگاههای اختاپوسی سلطنت فئودالی تعیین

انداختند می د سرمایه را از چرخش فروخود چرخ تولیهای کارگر برای تحمیل خواست

نمودند. درطرف می و نظم تولید و دورچرخی سرمایه را دچار تعطیل، اختالل و آشوب

جست. اعتصاب کنندگان را می مقابل، سرمایه مقدم بر هر چیز به قهر اقتصادی توسل
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ارتش انداخت. از لشکر عظیم خلع ید شدگان و می کرد و به ورطه گرسنگیمی اخراج

 گرفت. خیل اعتصاب شکنان را وارد میدانمی وسیع بیکاران برای جایگزینی آنها بهره

ساخت. روزانه کار را به گونه رعب میتر و جانخراشتر کرد.  فشار کار را سهمگینمی

نمود. زنان کارگر حتی زنان باردار را می کرد، شرایط کار را مرگبارترمی انگیزی طوالنی

داشت. کودکان را می ساوت به کارهای نفس گیر، شاق و غیرقابل تحمل وابا بیشترین ق

کرد. می شکل فشار استثمارترین در سیاهچالهای سودسازی مرگ آور آماج وحشیانه

بورژوازی همزمان برای سرکوب و به خون کشیدن اعتراض کارگران از ارتش و نیروهای 

 برد. می راها سرواژ بیشترین بهره قهر شاهنشاهی، از کلیسا و تمامی نهادهای قدرت

شدت فزاینده استثمار و بربریت انفجارآمیز سرمایه، جنب و جوش متقابل، ضد 

عظیم سرمایه های کارگر را به دنبال آورد. جنبشهای و روزافزون تودهداری سرمایه

ائد، فاقد هر نوع زعیم، قهائی کرد. جنبشداری ستیز کارگران شروع به بالیدن و میدان

که واکنش خودانگیخته و قهری بردگان مزدی هائی حزب و نیروی باالی سر، جنبش

 زبانهای سرمایه در مقابل شالق کشنده استثمار و طوفان توحش سرمایه بودند. در نقطه

ای پرشکوه منطقههای شدند، گاه تبدیل به خیزشمی زدند، آهسته یا شتابان مشتعلمی

نمودند. مبارزه می گردیدند، سازمانیابی مناسب خود را احرازمی و حتی سراسری

های یا جهتگیریها، نطفهها آمیختند و در کلیه این عرصهمی اقتصادی و سیاسی را به هم

واقعی قدرت طبقاتی یا ضد سرمایه داری، کل پشتوانه، زرادخانه و آتش واقعی توپخانه 

می اشکاالت اساسی و تاریخی خود، با همه کرد. جنبش لودیسم با تمامی آنها را تعیین

بود. شورشی ها فتور و فروماندگی و سترونی و شکست زائی خود، از جمله این خیزش

 که نطفه اولیه اما خالص سرمایه ستیزی سرشتی پرولتاریا را در اندرون خود حمل

 کند سرمایهمی کارگر وقتی به ماشین حمله»نمود و مارکس در توصیف آن گفت می

ترین کارگر مهمهای در سطحی وسیع توده« لودیسم«. »گیردمی را آماج نبرد خود

مختلف از سنگتراشی، های مناطق صنعتی انگلیس را به هم پیوند زد، کارگران حوزه
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ساختمان، ذغال سنگ یا سایر معادن گرفته تا ریسندگی، بافندگی و کارگرزادگان سرباز، 

سیم کردند و به حمایت بسیار پرشکوه از آنها برخاستند. نان روز خود را با لودیستها تق

بقای سلطنت را بیش های خیزش لودیسم همزمان بورژوازی را دچار وحشت کرد. پایه

از پیش لرزاند، وحشت از موج قدرت کارگر مالط آمیختگی عجزآمیز این دو نیرو گردید، 

اری، دموکراسی، مدنیت ذنگپارلمان حکم کشتار داد و صدور مصوبه تیرباران بیرق قانو

مرزهای انگلیس را درنوردید، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا  ،و حقوق سرمایه شد. جنبش

و جاهای دیگر را در گردباد خود پیچید. قرن نوزدهم با خیزش لودیسم آغاز شد اما 

لیون و های آفرید، قیام« چارتیسم»طبقه کارگر اروپا جنبش پشت سر جنبش زائید، 

دیگر برپا کرد، توفان اعتصاب راه انداخت و سراسر قاره را های پاریس و فراوان خیزش

گشت و گذار » دستخوش این توفان کرد. همان وضعی را پدید آورد که مارکس آن را 

خواند. شبحی که خواب از دیده سرمایه ربود و بورژوازی قاره « شبح کمونیسم در اروپا

های قوط ساخت. آیا اینها، این حرفها، صحافی خلسهرا در ستیغ وحشت، هراسناک س

ستالژیک افتخارات کهن اجدادی!! بازگشت به دوره عتیق!! یا سرودن ورخوت برای بیان ن

ترین چکامه تکریم برای مبارزات ابزارشکنانه یأس آمیز پیشینیان است. فقط ورشکسته

عمله و اکره مهندسی ترین شرمبی وترین دوره گردهای سوداگر سود و قدرت یا زبون

را القاء کنند. کارگران در آن روز خشم ای توانند چنین شائبهمی کارگرهای افکار توده

حقوقی بی یا قهر خود علیه گرسنگی، ستم وداری و نفرت خویش علیه استثمار سرمایه

ساز و  توانستند، با سالح ومی مولود رابطه خرید و فروش نیروی کار را به هر شکلی که

آمد، با اندیشه و شعور متعین وقت، با قدرت آن می برگی که در آن روزگار، به فکرشان

ترین دادند نازلمی رساندند. کامال پیداست که آنچه انجاممی ایام خود به منصه ظهور

ترین شیوه کارزار بود، اما نکته اساسی و تعیین کننده آنست که این ترین و عقب مانده

و ابتدائی پیکار، اوال آیینه سرمایه ستیزی خودپوی طبقه کارگر و ثانیا مظهر سطح پائین 

کارگر به قدرت طبقاتی خود در های اتکاء بدون هیچ پیرایه، آالیش و آلودگی توده
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میدان جنگ علیه بورژوازی بود. کارگران به هیچ قانون، حقوق، مدنیت، قرارداد یا میثاق 

ند، به هیچ ساختار قدرت یا هیچ نهاد نظم بورژوازی بستنمی اجماع با سرمایه دخیل

جستند، هر چه داشتند، قدرت اتحاد، همبستگی و پیوستگی طبقاتی نمی تمسک

کردند و یکراست به قلب تپنده رابطه خرید و فروش می خویش بود که آن را در تیر

ضای جنگ در فتند، فرمی نیروی کار، به چرخه تولید سود و ارزش افزائی سرمایه نشانه

آنجا به شکل بعد، مه آلود نبود، غبار توهم به اجماع و سازش، آویختن به قانون آشتی، 

پناه آوردن به پارلمانتاریسم و دموکراسی، تکدی حق اعتصاب، آزادی بیان، اجازه تشکل 

داد و پویه شناخت آنان را با شرنگ رفرمیسم نمی و نوع اینها شعور کارگران را آزار

 ساخت.ینم مسموم

به رشد خود ادامه داری این دوره اما بسیار سریع پروسه انطوای خود را پیچید. سرمایه

فازهای گسترش گردید، سراسری و بین المللی شد. شکوفائی و ترین داد. وارد عظیم

 توسعه غول آسائی که بیش از هر چیز و مقدم بر همه چیز خود را در پهنه افزایش

دانش های کلیه پیشرفتداری ظاهر ساخت. شیوه تولید سرمایهعنان بارآوری کار بی

انسانی، تمامی دستاوردهای علمی، همه کشفیات، اختراعات و ابداعات تکنیکی را ساز 

انقالبات صنعتی، ترین و برگ سیر صعودی هر چه بیشتر بارآوری کار نمود، سترگ

ترین را دستخوش سهمگینرماتیک را راه انداخت، چهره جهان موجود واطالعاتی و انف

ها و دگرگون سازیها تحوالت کرد و کل اینها، سیالب مهیب حاصل تمامی این پیشرفت

کفه سود ای را یکراست به گنداب تشدید فشار استثمار نیروی کار، سنگین سازی افسانه

کارگر و هیچ ساختن و کاهش نفرت انگیز کار الزم یا وسایل های یا کار اضافی توده

به یمن این فرایند، ظرفیتی بسیار داری تی طبقه کارگر سرشکن نمود. سرمایهمعیش

بیشتر از دوره پیش احراز کرد، قدرت میدانداری خود را به اوج برد. فرصت یافت به 

از یک بخش طبقه هائی اندک معیشتی، سیاسی، مدنی و رفاهی الیه یا الیههای خواست

خ مساعد دهد. منحنی باالرونده خیره کننده نرخ کارگر بین المللی به صورت گذرا، پاس
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اضافه ارزش ها، این توان را به بورژوازی داد تا ضمن راندن سفینه پیروزی بر اقیانوس 

پرخروش سودها و سرمایه ها، بهای نیروی کار را با هزینه خورد و خوراک، پوشاک، دارو 

وپا و امریکای شمالی عجالتا و درمان یا آموزش اولیه بخشی از بردگان مزدی دو قاره ار

 این همترازی را پذیرا گردد. بورژوازی از این کار استقبالتر همتراز کند، به بیان دقیق

کرد. کسانی که مجلدات مختلف گروندریسه، کاپیتال یا کال متون نقد اقتصاد سیاسی می

برای ها دانند که مثال مارکس در کل این نوشتهمی مارکس را تعمق نموده اند خوب

نرخ اضافه ارزش شاخص صد در صد است. پیداست که او این رقم را صرفا به صورت 

نماید اما در پشت همین مثال و توضیحات تمثیلی واقعیتی کتمان می مثال استفاده

 دیگرش این مثال را از آسمانهای و تحلیلها است. مارکس مثل همه کالبدشکافی

کاوید. در می ی کارگران و شرایط موجود تاریخیگرفت، از ژرفنای زندگی زمیننمی

کرد واقعیت نرخ استثمار نیروی کار می نوشت و تنظیممی روزگاری که او این متون را

بعد حتی در آواخر عمر خود مارکس دچار های همین حدود بود. واقعیتی که در سال

دین صد درصد دگرگونیهای عظیم گردید. این نرخ به جای صد درصد، چند و بعدها چن

شرایط امپریالیستی تولید سرمایه داری، صدور سونامی وار سرمایه به اقصی نقاط  .شد

مسکونی های و کومهها عالم، استیالی رابطه خرید و فروش نیروی کار بر تمامی واحه

یا حتی غیرمسکونی کره ارض، دستیابی سرمایه به میلیاردها نیروی کار شبه رایگان در 

د انباشت، نقش مسلط سرمایه اجتماعی کشورهای اروپای غربی و امریکا جدیهای حوزه

تولیدی و نرخ سودهای بین المللی، برخورداری این  پایه در بازار جهانی، تعیین قیمت

سهام سود، قدرت و حاکمیت در دنیا، همه و همه ترین بخش سرمایه جهانی از عظیم

در ترکیب با همدیگر این ظرفیت را برای  بر شدت روند مذکور افزود. همه اینها با هم و

معیشتی و های چند کشور فراهم آوردند تا در مقابل برخی خواستهداری سرمایه

شری، حصه اجتماعی اقشاری از کارگران دست به عقب نشینی زنند. یکی، نیمی، عُ

افزایش محقری از درصدهای نوین یا افزوده شده نرخ استثمارها و اضافه ارزشها را به 
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معین، نظام ای بهای نیروی کار توده کارگر اختصاص دهند و از این طریق برای دوره

 پرولتاریا نجات بخشند.داری بردگی مزدی را از خطر تعرض جنبش سرکش ضد سرمایه

رخداد باال پهنه کشت، رویش، آبیاری و شاخ و برگ کشیدن رفرمیسم در جنبش 

کان یافت تا بساط مدنیت پهن کند، بر مسند قانون کارگری این جوامع شد. بورژوازی ام

را سالح قتل ها بنشیند، سناریوی دموکراسی ساز نماید، سخن از حقوق راند و کل این

کارگر بنماید، چیزی که پیش از آن وجود های عام جنبش رادیکال سرمایه ستیز توده

سالح هر دو جبهه، راستند، آمی نداشت. طرفین جنگ، صریح و عریان در مقابل هم صف

قدرت قهر و پیکار بود، کارگران در محدوده کارخانه، در سطح شهر، در فاصله مرزهای 

 یک منطقه، در سراسر کشور و گاه حتی در وسعت قاره، نیروی تعرض خود را به هم

 نمودند، قیاممی کردند، به چرخه تولید شلیکمی ساختند، در تیرمی آویختند، یکیمی

انداختند. سرمایه می شریان حیات سرمایه و تولید سود را به ورطه انسداد نمودند ومی

داران نیز تمامی توان نظامی، پلیسی و نیروی سرکوب خویش یا قوای عاریتی فئودالیسم 

کردند، فضای کارزار شفاف و بدون گرد و خاک یا سیاهی می را راهی میدان جنگ

به همه جای جهان، با دست داری ده سرمایهاجماع بود. اما اکنون با گسترش خیره کنن

سهم ترین و افسانه ایترین اندازی قطبهای غول پیکر صنعتی و مالی سرمایه بر عظیم

حاصل استثمار پرولتاریای شبه رایگان، با دستیابی این قطب به امکان های اضافه ارزش

 ع دچار تغییرتضمین حداقل معیشتی و رفاهی اقشاری از کارگران حوزه حکمرانی، وض

مادی اجماع و سازش های یافت، پایهمی شد. رفرمیسم درجنبش کارگری زمینه نمومی

بالید. بورژوازی چند کشور اروپای غربی در یک می از کارگران و سرمایهای میان الیه

طغیان آلود حاصل استثمار مشدد کارگران های دست، درصد محقری از اضافه ارزش

تظاهرات »، «تشکل قانونساالر»، «اعتصاب قانونی» ، «قانون»دیگرش دنیا و در دست 

، فراخوان سازش و اجماع، حق رأی، «آزادی بیان و اعتراض مبتنی بر قانون»، «قانونمدار

هر دو دست را یکجا پیش های به میان کارگران رفت. نهفته« جامعه مدنی»دموکراسی، 
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اضافه ارزشها را ساز و برگ کفن و دفن چشم جنبش کارگری باز کرد. دیناری از کوه 

توده کارگر ساخت. با الیه کاسبکار طبقه کارگر وارد داری کارزار رادیکال ضد سرمایه

و فاجعه بارترین داد و ستدها شد. سندیکاسازی، جنبش اتحادیه ای، مبارزه ترین کثیف

از گندزار بده و  قانونی، در یک کالم رفرمیسم  راست سندیکالیستی از بطن این باتالق،

حق »پیشنهادی سرمایه روئید. این جنبش کارگری نبود که بیرق های و سازشها بستان

و « قانونی شدن مبارزه»، «آزادی بیان»، «حق تظاهرات»، «حق تشکل»، «اعتصاب

 افراشت. کارگران خود بدون احساس نیاز به هیچ کدام این ها، اعتصابمیها مانند این

نمودند. صنعت نساجی شهر لیون را شش ماه می اعتصابات را برپاترین کردند، عظیممی

کشورهای روز ترین کردند و چرخه ارزش افزائی سرمایه در یکی از صنعتیمی تعطیل

انداختند. در یورکشایر و النکشیر و همه نواحی صنعتی انگلیس، می را از چرخش فرو

 دیگر خیزش بعد خیزش تحویل تاریخ در اسپانیا و هلند و آلمان و امریکا و جاهای

 سازمانیابی هم احساس« حق قانونی»دادند. کارگران هیچ احتیاجی به داشتن می

خود، در همان جنبش یأس آلود ابزارشکنی، های میدانداریترین نمودند. در نازلنمی

را یکی کردند، کمی این سوتر بر تقدس مرزهای ها شهرها را به هم دوختند، ایالت

بورژوازی لگد کوبیدند، انترناسیونال برپا کردند، قدرت مادی، زمینی و طبقاتی « لیم»

خود را به صورت انترناسیونالیستی نمایش دادند و با این کار بورژوازی جهانی را به 

« حق اعتراض»و « آزادی بیان»کارگر هیچ نیازی به تکدی های وحشت انداختند، توده

«!! آزادی های»دیدند. آنها بدون داشتن این نمی ه پیکار خودنیز در اندیشه، زندگی و پوی

و ها علیه شدت فشار استثمار، علیه جنایتها شورشترین هبه سرمایه، به پرشکوه

طبقه سرمایه دار، علیه دستگاههای اختاپوسی کشتار دست یازیدند. های بربریت

شمشیر قدرت طبقاتی خود را از کارگران هیچ کدام اینها را نیاز نداشتند، به جای آنها 

آوردند، با این شمشیر به جان می کشیدند و باالی سر سرمایه داران به چرخمی نیام

همین جا  کردند. درمی افتادند و تکلیف مشاجرات جاری را تعیینمی صاحبان سرمایه



                                 منتخب مقاالت: جلد سوم                                                  

293 

نادی م« سوسیالیسم تخیلی»گفته اند یا نوشته اند که ها اشاره کنیم. خیلیای به نکته

اصالحات یا آرایش و پیرایش سرمایه داری، پدیده دوران کودکی جنبش کارگری بوده 

و انقالبی « سوسیالیسم علمی»است!! از منظر اینان مارکس این الگوی سوسیالیسم را با 

ماند می «خسن و خسین، دختران مخاویه»جایگزین نمود!! کل مسأله به داستان معروف 

ن و ابتذال آمیز است. اوال مرز تمایز اشکال سوسیالیسم نه و به همان اندازه مستهج

بگوئیم، بورژوائی و کارگری بودن، تر تخیلی و علمی بودن که بنمایه طبقاتی یا دقیق

سوسیالیسم با های سرمایه مدار یا الغاگر کار مزدی بودن آن است. تفکیک پارادیم

نه هیچ سنخیتی با شالوده شاخص تخیل و علم نه بر زبان مارکس جاری شده است و 

نقد مارکس بر اقتصاد سیاسی بورژوازی یا شناخت ماتریالیستی رادیکال او از تاریخ 

تکامل جوامع انسانی دارد، مبدع این تقسیم بندی انگلس و شارح یا مروج آن کائوتسکی، 

نه  «!تخیلی»لنین و پیروان آنها هستند. ثانیا سوسیالیسم بورژوائی یا به روایت انگلس 

طبقه در حال «!! خیرخواه»ابداع پرولتاریای قبل از مارکس که پیشکسوتان و دانشوران 

ستایش  نشاند و درمی رشد بورژوازی بوده است. همان افرادی که انگلس آنها را بر صدر

سازد. راستش این سخن کائوتسکی و لنین که می آنان هفت دریا را جوهر خامه خود

، در مورد روایت بورژوائی سوسیالیسم «ن طبقات دارا استسوسیالیسم کشف فرزانگا»

مورد تأکید خودشان کامال برحق است. معضل بنیادی « تخیلی»یا همان سوسیالیسم 

کمونیسم پرولتاریا،  سوسیالیسم و و ماهوی کالمشان آنست که این تعریف را بر سر

باز گردیم. این  کمونیسم مارکسی و لغو کارمزدی آوارکرده اند. به بحث اصلی خود

جنبش کارگری نبود که بیرق مبارزه قانونی و تکدی حق تشکیالت، اعتصاب، آزادی 

بیان و مبارزه از بورژوازی افراشت. بالعکس بورژوازی بود که با راندن کشتی بر اقیانوس 

پرخروش اضافه ارزشهای حاصل استثمار پرولتاریای بین المللی و یافتن بضاعت سازش 

کارگر را به تمکین در مقابل قانون و حقوق و مدنیت خود های گری، تودهبا جنبش کار

ساخت. ماجرا اما به اینجا ختم نشد، می متقاعدداری و انصراف از مبارزه ضد سرمایه
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در پروسه انکشاف سراسری و بین المللی خود بر ستیغ دستاوردهای عظیم داری سرمایه

با اوج بردن بارآوری کار، سیر صعودی فزاینده انقالبات پی در پی صنعتی و اطالعاتی، 

مادی و اقتصادی های نرخ استثمار، کهکشانی نمودن حجم اضافه ارزش ها، فقط پایه

الزم برای دفن جنبش کارگری چند کشور در گورستان رفرمیسم را فراهم نساخت. 

طبقه  ضربات را برترین و مهلکترین همگن شرایطی پدید آورد که کوبنده همزمان و

حوزه صدور سرمایه، قلمرو دورپیمائی سرمایه های جنبش کارگری جوامع یا قاره کارگر و

نیز وارد کرد. در اینجا، داری جهانی و در حال انکشاف و گذار به استیالی کامل سرمایه

در این بخش عظیم دنیا هم، اهداف استراتژیک بسیار سرنوشت سازی را زنجیروار آماج 

نمود. بخشی از بورژوازی را بر اریکه سکانداری سفینه انکشاف خدنگ توحش خود 

مناسبات نوین نشاند و به موقعیت طبقه مسلط اقتصادی و سیاسی ارتقاء داد. برای 

بخش وسیع دیگر نیز تمامی امکانات اپوزیسیون نمائی، سوار شدن بر موج قهر و خشم 

کشورها و تعطیل مبارزه کارگر، به برهوت بردن جنبش کارگری های و پیکار توده

طبقاتی را مهیا نمود. به این طیف گسترده بورژوازی مجال داد تا بیرق کمونیسم 

کارگر خارج و به درفشی دروغین، های مارکسی و لغو کار مزدی را یکسره از دست توده

بخش جنبش کارگری جهانی به ترین ارتجاعی، گمراهساز و منحط، برای تبدیل عظیم

پریالیسم ستیزی خلقی و ناسیونالیستی، رژیم ستیزی فراطبقاتی، انقالب لشکر جرار ام

دموکراتیک، کمونیسم خلقی و بورژوائی و نهایتا جایگزینی شکلی از برنامه ریزی نظم 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رابطه خرید و فروش نیروی کار با شکلی دیگر قلب ماهیت 

با جنبش جا به جا سازی الگوئی از پرولتاریا را داری دهد. جنبش ضد سرمایه

با الگوی دیگر جایگزین سازد. فاجعه عظیمی که در طول قرن بیستم رخ داری سرمایه

داد و عوارض و آثار آن تا سالیان متمادی آتی بر سر پیکار طبقاتی کارگران دنیا آوار 

 خواهد بود. 
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را در رفرمیسم نظام بردگی مزدی در این قرن فقط جنبش کارگری چند کشور غربی 

کارگر آسیا، امریکای های راست سندیکالیستی دفن نکرد، کل مبارزه طبقاتی توده

التین، افریقا، اروپای شرقی و جاهای دیگر راهم راهی گورستان رفرمیسم منحط چپ 

نمای میلیتانت نمود. یک سؤال مهم در اینجا آنست که آیا کل این رخدادها گریزناپذیر 

سخ مثبت به این پرسش ایدآلیسم عریان و در ستیز با شناخت بودند. هر نوع پا

ماتریالیستی رادیکال تاریخ است. اگر پرولتاریای بین المللی توان کافی برای مقابله با 

گردید، اما مجرد عجز و می این روند ارتجاعی فاجعه زا را داشت قطعا سد راه وقوع آن

زاید اطالق نمی تنها جمعبستی که فروماندگی کارگران جهان از چالش این فرایند

گریزناپذیری بر رخ دادن آن است. جنبش کارگری این ظرفیت تاریخی و طبقاتی را 

داشت که به مقابله رادیکال و سرنوشت ساز با این پویه برخیزد. چرا این ظرفیت جامه 

 توان پیرامونش بحث کرد.می جنبش نپوشید و توان فعال کارزار نشد موضوعی است که

بدون شک عواملی در این گذر تأثیر بارز داشتند، پویه تحوالت جاری سرمایه داری، 

اقتصادی الزم برای عروج رفرمیسم راست سندیکالیستی در یک های ظهور و بسط پایه

بخش و رفرمیسم چپ میلیتانت در بخش دیگر از جمله این عوامل بودند، اما حرف اول 

کوبیدند. آنچه اتفاق افتاد نمی اجبار بر سیر حوادث زدند و مهر تقدیر ونمی و آخر را

خواست یا اراده همه کارگران جهان نبود، رویکردهای متنوع و متضادی در درون جنبش 

کارگری بین المللی با هم تصادم داشتند، بخشی از توده کارگر هم توان ایفای نقش 

نیز بروز خاص خود را فائق نداشت. در میان رویکردها حتما کمونیسم لغو کار مزدی 

داشت. یک چیز مشخص و پیش روی ما است. اینکه برایند همه جنب و جوش ها، 

جنگ و ستیزها، نقد و انتقادها و افت و خیزها یا فراز و فرودها، نهایتا زمینگیری و 

ها طبقه کارگر شد. رفرمیسم در بلوک بندیداری شکست رویکرد رادیکال ضد سرمایه

متفاوت خود مستولی شد و کمونیسم لغو کار مزدی به گونه رقت باری و صف آرائیهای 

و ها باخت، مقهور یا حتی ناپیدا ماند. یک نکته دیگر هم حتما مهم است. پویه فرگشت
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دراین دوران تأثیر سرنوشت ساز و کامال داری فعل و انفعاالت سترگ اقتصادی سرمایه

م و شکست یا انزوای رویکرد رادیکال ضد مهمی بر روی میدانداری پیروزمندانه رفرمیس

 داشت.داری سرمایه

  

 کارگرهای و طغیان تودهداری انفجار سرمایههای شرایط روز، رخساره

توان می فاصله زمانی میان اواخر دهه هشتم سده نوزدهم تا دهه هفتم قرن بیستم را

ان خواند، درست همداری قرن طالئی و از همه لحاظ پیروزمند شیوه تولید سرمایه

ر، دورانی که لنین، کمینترن، احزاب لنینی و اردوگاهی آن را عصر زوال، احتضا

مود. قرن خواندند. یک واقعیت را باید باحداکثر تأکید، تصریح نداری پوسیدگی سرمایه

ام توانست شاهد عقب نشینی، شکستهای پی در پی، سرنگونی و نابودی نظمی بیستم

بردهای اگر که سوسیال دموکراسی، رفرمیسم راست اتحادیه ای، راه بردگی مزدی باشد،

لنینی مبارزه طبقاتی، کمونیسم خلقی، امپریالیسم ستیزی خلقی، انقالبیگری 

ینها او مانند « کمونیسم»دولتی موسوم به داری دموکراسی جویانه، اردوگاه سرمایه

 کارگر سنگینهای تی تودهآلودند و سایه خود را بر سر مبارزه طبقانمی تاریخ را

درخشیدند، میتر ساختند. اگر به جای این ها، کموناردها نیرومندتر و گستردهنمی

کارگر دنیا نقد مارکسی اقتصاد سیاسی های خورد، تودهنمی کمون پاریس شکست

وام، استحکام قکردند، انترناسیونال اول به جای فروپاشیدن راه می بورژوازی را شعور خود

 یخی راپیمود یا صدها اگر و امای دیگر که آرشیو  خیاالت مرمی پاالیش رادیکالو 

، تاریخ خواهد زائید. آن گونه نشد« ایکاش»سازند و از ترکیب و تزویج آنها فقط می

ود براهی برهوت نخست گردید و یک دلیل مهمش همان گونه که باالتر گفته شد، آن 

ه مدار کشت، آبیاری و بالندگی رویکردهای سرمای ظرفیت باالئی برایداری که سرمایه

 و تحمیل آنها بر کارگران دنیا داشت. 
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است به پایان خود رسیده است. هدف از نگارش متن حاضر نیز ها این دوره اما، مدت

قرن بیست و یکم به لحاظ توان انکشاف، داری دقیقا بیان همین واقعیت است. سرمایه

حران ها، ابعاد بحران خیزی، به ویژه و از همه مهمتر ظرفیت گسترش، قدرت چالش ب

اولیه معیشتی، رفاهی، اجتماعی طبقه کارگر دقیقا های گنجایش پاسخ به خواست

مستعجل میان های درموقعیتی متضاد با آغاز سده بیستم قرار گرفته است. تفاوت

المللی و  مختلف سرمایه جهانی را کنار گذاریم، سرمایه را در سطح بینهای بخش

سراسری آن، به مثابه شیوه تولید مسلط دنیا، به صورت سرمایه جهانی نظر اندازیم، 

مایحتاج زیستی ترین امان و فزاینده علیه ابتدائیبی چالش بحران از طریق هولوکاست

میلیارد کارگر سکنه کره زمین، تنها و تنها مشغله یا شاخص موجودیت این نظام  5

یگر اگر سؤال شود که نظام بردگی مزدی در فاز حاضر تاریخی شده است. به بیان د

 کند، یگانه پاسخش آن خواهد بود که بشریت را به طور الینقطع به آتشمی خود چه

باز دارد. تر کشد تا شاید سونامی سرکش بحران ذاتی دامنگیرش را از توفش افزونمی

ای گردیده است و همزمان به ورطهوارد بحران خیزترین فاز تاریخی خود داری سرمایه

غلطیده است که سوای قتل عام دهشت زای خورد و خوراک و پوشاک، دارو و درمان، 

آموزش و محیط زیست انسان ها، هیچ ساز و برگ دیگری برای مقابله با طغیان 

انفجارآمیز بحران در زرادخانه خود ندارد. درک واقعیت، ابعاد، اهمیت و عظمت ماجرا 

شود که خوب دریابیم و با کالبدشکافی الزم قبول کنیم که این نظام می مقدور هنگامی

بحران زدائی خود را در قیاس های مکانیسم ها، سالح ها، راهکارها، استراتژی و زرادخانه

پیش به صورت بسیار حیرت انگیزی وسعت بخشیده است، به روز نموده های با دوره

موضوع باید پویه وقوع بحرانها و تر کندوکاو دقیقاست و کارسازتر کرده است. برای 

مارکسی نظر ای راهبردهای سرمایه در چالش آن ها، در شرایط حی و حاضر را به گونه

اندازیم و بشکافیم. سرچشمه و ریشه بحران بدون شک همان است که مارکس با درایت 

است اما واقعیت  و آناتومی ژرف خود از رابطه خرید و فروش نیروی کار تشریح کرده
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پیش تا امروز بحرانها به لحاظ پویه وقوع و میدان ویژه ویرانسازی ها آنست که اوال از دهه

داری شکلی متفاوت با گذشته قرن نوزدهمی خود احراز نموده اند، ثانیا تولید سرمایه

مدرن بسیار رمزآمیزتر، مخوف تر، هائی در چالش و مهار آنها به ساز و برگها یا مکانیسم

تا ها و جنایت آمیزتر روی آورده است. روال بروز بحرانتر تر، نهادینه تر، کارگرکش

اواخر سده نوزدهم، حتی نیمه اول قرن بیستم چنان بود که گرایش سرشتی افت نرخ 

در پروسه تولید، در مقطعی معین بر تمامی عوامل خنثی ساز فعال درون پویه ارزش 

افتاد، بحران می ، نرخ تولید اضافه ارزش از نرخ انباشت عقبشدمی افزائی سرمایه، غالب

سرتاسر چرخه تولید و بازتولید و سامان پذیری چندین قلمرو اقتصادی یا کل سرمایه 

پیچید. کارخانه، پشت سر می گرفت و میان موج خودمی اجتماعی یک کشور را فرا

افتاد، فروشگاهها یکی می سشد، تاجر بعد از تاجر به ورطه افالمی کارخانه ورشکست

 خوردند و بدون مشتریمی شدند، کوه تولیدات در انبارها خاکمی بعد از دیگری تعطیل

گرفت. سرمایه داران زیادی توان پیش ریز سرمایه از می ماندند، قحطی همه جا رامی

 کارگر جائی برای فروش نیروی کارهای دادند، بخش عظیمی از تودهمی دست

رایج سرمایه های داد. در آن دوره اهرممی یافتند و فراوان حوادث این نوعی دیگر رخنمی

های برای خروج از ورطه بحران و از سرگیری رونق هم شباهت چندانی به ساز و برگ

 اختاپوسی امروز این نظام نداشت. سرمایه داران دست به کار اخراج گسترده کارگران

کارگاه، زمین، تجارخانه، ماشین آالت دار طبقه سرمایهتر پائینهای هایشدند، الیهمی

و کال سرمایه خود را برای پرداخت بدهیهای خود با کمترین بها به رقبای نیرومند یا 

کرد، فشار استثمار را می نمود. سرمایه خود را پاالیشمی واگذاردداری غولهای سرمایه

 نمود، بر شدت کار، هر چه بیشترمی ترساخت، روزانه کار را طوالنیمیتر سهمگین

افزود، فاز جدیدی از تالش برای رشد تکنیک، توسعه اختراعات، افزایش بارآوری کار می

 کرد یا مشابه این کارها را انجاممی را دستور کارها و به اوج بردن حجم اضافه ارزش

چ و خم ها، ساز و است که توانسته است کل این روندها، پیها دههداری داد. سرمایهمی
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های و مکانیسمها را بازپردازی سهمگین بشرستیزانه کند. قبل از هر چیز اهرمها برگ

حیرت انگیز مدرنیزه و افسونگر سازد. ای خنثی سازی گرایش نزولی نرخ سود را به گونه

فقط به چند نموئه اشاره کنیم. کاهش هزینه تولید از جمله کاهش هزینه تشکیل بخش 

نخست های سرمایه یکی از راههای مقابله با گرایش نزولی نرخ سود است. در دورهثابت 

باال بردن بارآوری کار مهمترین یا کارآمدترین حربه این نظام برای داری توسعه سرمایه

کرد. فرایندی که همزمان فشار می و تنزل هزینه تولید را تعیینها پائین آوردن قیمت

نمود، از یک سو بهای می را بر گرده سرمایه سنگینسهمگین عوارض متضاد خود 

داد، اما از سوی دیگر به طور می کاالهای تشکیل دهنده جزء ثابت سرمایه را کاهش

بخشید. می برد و روند تنزل نرخ سود را سرعتمی همامیز ترکیب آلی سرمایه را باال

کل انقالب تکنیکی و جوید و می سرمایه در زمان حال از این اهرم بیش از پیش بهره

به هائی اطالعاتی دوره اخیر را در همین راستا به کار گرفته است اما در کنار آن اهرم

همین اندازه مؤثر و چاره گر وارد میدان ساخته است. فقط به آنچه در عرصه محیط 

 زیست برای تحقق همین هدف یعنی تنزل هزینه تولید بر سر بشریت آورده است و

شوید. کل خورد و خوراک و پوشاک، کل مایحتاج معیشتی، کل ظروف  آورد خیرهمی

و وسائل خانگی، کل هوای تنفسی، زمین زندگی، آب اشامیدنی، وجب به وجب کوهها، 

قطره، قطره آب دریاها، فرش زیر پا، کومه مسکونی، زیرانداز و روانداز، جنگل و دشت و 

ت فقط به این خاطر که هزینه تولید، سموم آلوده استرین صحرا و همه چیز را به مهلک

حمل و نقل، نگاهداری، سامان پذیری و در یک کالم بهای تشکیل سرمایه ثابت و هزینه 

تولید کاال را کاهش دهد و به همان میزان سود خود را دچار افزایش سازد. سرمایه 

 ست. شکل کشتار بشریت را سالح مقابله با گرایش افت نرخ سود کرده اترین سبعانه

وجودی خود را های دیرگاهی که برپائی کارخانه، یکی از بارزترین شاخصداری سرمایه

تعطیل کرده و به دست تاریخ داده است. به جای ایجاد کارگاه، تحمل هزینه ساختمان 

سایر تأسیسات، کامیونهای غول پیکر قطعات  و ماشین آالت، احداث راه، حمل و نقل یا



  رفرمیسم دنیناگشو و تاریخی بست بن کارگری، جنبش                                  300 

 

در عمق کومه دختر فیلیپینی، چینی، بنگالی، هندی، افریقائی الکترونیکی را یکراست 

کنند تا در آنجا انواع و اقسام کامپیوترهای گرانبها مونتاژ و می و امریکای التینی خالی

گردد. سرمایه در همین راستا داری و سراسر بازار سرمایهها برای فروش راهی تمامی قاره

روزی، روزگاری با هراس از برق قدرت پیکار کند، آنچه را که نمی کارگر استخدام

فرانسه، قیام پرشکوه کموناردها،  1848کارگر، از وحشت تکرار انقالب ژوئن های توده

انترناسیونال اول یا آوازه انقالب اکتبر، به صورت اشتغال رسمی، غرامت دوره 

ود، اکنون دیری بازنشستگی، بیمه درمان، خسارت ایام بیکاری و مانند اینها قبول کرده ب

 نموده و هر روز بیش از روز پیشها سالخیترین است که دستخوش دهشتناک

همه این بربریت را پویه روتین و مالط و مصالح چرخه داری نماید، نظام سرمایهمی

تولید خود ساخته است تا از این طریق هزینه تولید را کاهش دهد، با گرایش نزولی نرخ 

داری را به تعویق اندازد. این رشته سر دراز دارد. سرمایهها ع بحرانسود مقابله کند و وقو

سازد. هر سال شمار کثیری درمانگاه، آزمایشگاه، نمی زمان درازی است که بیمارستان

سازد. هر سال انبوهی از نمی کند. دیگر مدرسهمی بیمارستان و مراکز درمانی را تعطیل

های صنعتی جهان و کانونهای قطبترین فتهمدارس ابتدائی و متوسطه را در پیشر

داری سازد. سرمایهمی داد و پروانه بقای آنها را ملغیمی پرخروش رفاه از ادامه کار باز

کند که نمی دیگر نه فقط مرکز نگهداری معلوالن و پیران و ازکارآفتادگان تأسیس

اء این امکانات، فرار از نماید. سالخی و امحمی بندد و منحلمی زنجیروار این مراکز را

تحمل هزینه تأسیس مرکز کار، کارخانه کردن کومه نفرین شدگان کارگر در اقصی 

نقاط عالم، تعطیل تاریخی افزایش نیروی کار یا کاهش چشمگیر شمارکارگران حتی به 

بخش جهان، جایگزینی تجارتخانه ها، ترین صورت مطلق و نه فقط نسبی درعظیم

گاههای عرضه محصوالت با داد و ستدهای اینترنتی، کوبیدن مهر فروشگاهها و نمایش

الغاء بر بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و هزینه نگهداری معلوالن و پیران، تعطیل 

بیمارستان ها، مدارس، مراکز درمانی یا لیست بسیار مفصلی از بربریتها علیه طبقه 
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ش سیر رو به افت نرخ سود هستند. تازه سرمایه در چالهای کارگر، راهکارها و مکانیسم

را هم اضافه کنیم. اینکه ای از این دست، نکتههائی به همه اینها و به طومار طوالنی اهرم

بحث مطلقا بر سر توسل سرمایه به این اهرمها در شرایط ویژه بحران نیست. عصاره 

سرمایه و شرط سخن آنست که کل اینها اوال اجزاء پیوسته و روتین چرخه ارزش افزائی 

حتمی تداوم این ارزش افزائی شده اند، ثانیا سرمایه برای مقابله با تنزل نرخ سودها 

مجبور است مستمرا این نوع راهکارها را بازکاوی، گسترش و تعمیق بخشد. فرایند 

گردیده است. به وجه دیگری داری کشتار و نابودسازی بشر شرط اساسی بقای سرمایه

 .        از ماجرا بپردازیم

مجرای آفتابی شدن و طغیان بحرانها نیز به البیرنتی سیاه و قهرآگین تبدیل شده است 

تصریح تر دور تفاوت فاحش دارد. در سده قبل همان گونه که پیشهای که با گذشته

ها پاشید. خیل کثیر سرمایهمی را از همداری شد، بحران شیرازه هستی سرمایه

گردیدند، صاحبان آنها به ورطه می بزرگتر ادغامهای رمایهشدند و در سمی ورشکسته

برای پاالیش داری پوشیدند، سرمایهمی افتادند، لباس کارگریمی فروش نیروی کار

 انحصاری رو به فزونیهای بحران محکوم به پاالیش سرمایه داران بود، شمار غول

لش بحران، سریع یا کند، پیمود. چامی روند کاهشدار رفت و جمعیت طبقه سرمایهمی

انداختند. تعطیلی کارگاه، می رونق طوفان تحوالت تازه راههای زائید، دورهمی رونق

ورشکستگی تاجر، انسداد انباشت، توقف چرخه تولید، رکود بازار، سونامی فقر، طغیان 

ت و گسترده تر، کثرتر فالکت، انفجار بیکاری، جای خود را به روئیدن کارگاههای مدرن

های سابقه پیش ریز سرمایه، زرق و برق خیره کننده تکنیکبی نوین بازرگانان، خروش

خرید و فروش کاال، کاهش هر چند ناچیز فقر و فالکت و ای نوین تولید، رواج افسانه

به حکم هستی خود بحران داری داد. به بیان دیگر سرمایهمی باالخره رونق اشتغال

آورد. این وضع هم روزگاری است می رونق چشمگیر سر برداشت، اما از دل هر بحران 

 -که پایان یافته است. از موارد نایاب و کمیاب مانند چین چند سال اخیر که بگذریم 
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 رونق پدیدهداری سرمایه روز جهان سراسر در –مثالی که البته بحث خاص خود را دارد 

 بهها بحران. است صاحبخانه و گیر جا همه و همیشگی بحران. است رفته گورستان به

 به شیوه گذشته اتفاق داران سرمایه ورشکستگی وجود این با زایند،می بحران رونق جای

کند. هیچ نمی را خیره خودها افتد. تعطیلی کارگاهها، حداقل در وسعت سابق چشمنمی

گردد، کامال بالعکس شمار صاحبان نمی مجبور به فروش نیروی کارشداری سرمایه

 سال است بحران 43اسالمی نگاه کنید. داری یابد. به جهنم سرمایهمی رمایه افزایشس

و ظهور سرمایه داران مالک اقالم دار توفد و به موازات آن زاد و ولد طبقه سرمایهمی

کهکشانی سرمایه، همه دنیا را خیره خود کرده است. چرا چنین است؟ پاسخ نه خیلی 

حاضر تاریخی خود این توان را یافته  در فازداری اشد. سرمایهبنمی ساده اما رمزآمیز هم

است که غرش سونامی وار و برهوت آفرین بحران بر چرخه ارزش افزائی سرمایه جهانی 

را بسیار بیش از پیش تغییر مسیر دهد، پویه پاالیش اندرونی مورد نیازش برای چالش 

بازار بورس، دولت معاصر و مؤسسات متفاوت با قبل پیش برد. ای بحران را هم به شیوه

غول پیکر مالی از نوع صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی ساز و کارهای بسیار مؤثر 

فاحش هستند. صدر و ذیل یا نقش بازی اول تا های و جا به جائیها تحقق این تفاوت

نامی ویرانی و آکتورها نیز یک چیز است. اینکه سوها آخر همه این اهرم ها، ساز و برگ

آفرین بحران را به جای آنکه بر شیرازه هستی سرمایه سرشکن شود، یکراست و با تمامی 

میلیارد  5خالی و زندگی مستمرا درحال سالخی های توفندگی، سرازیر کومه ها، سفره

کارگر سکنه کره زمین سازند. تراستهای بزرگ صنعتی یا مالی، در خطر فروپاشی و 

گیرند. دولت سرمایه ارقام نجومی دهها میلیارد دالری می رورشکستگی حتمی قرا

کارگر و در واقع بخشی از کار اضافی استثمارشدگان کارگر های مالیات مأخوذ از توده

کند. می بانکی سرمایه داران صاحب تراستهای را در یک چشم به هم زدن واریز حساب

ت و قدرت، نقش شاهین ترازوی دولت به عنوان سرمایه تعین یافته در ساختار حاکمی

کند، به محض می توزین ارزشهای تولید شده طبقه کارگر به کار اضافی و الزم را بازی
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هولوکاستها علیه ترین با برنامه ریزی وحشیانهتر احساس نیاز سرمایه به سود افزون

خورد و خوراک و دارو و درمان و آموزش و همه چیز کارگران کفه اولی را هرچه 

سازد. در خیلی موارد می سبکتر سنگین و دومی را هر چه جنایتکارانهتر مگینسه

حاصل سالخی معاش کارگران را به های و دارائیها دولت از آن روی که کل مالیات

از بحران اختصاص داده است، ها چالش روند افت نرخ سودها یا خارج ساختن سرمایه

بحران زده برخوردار نیست. این حالت فراوان  هایاز موجودی کافی برای نجات همه غول

در چنین شرایطی « چه غم از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان»افتد اما می اتفاق

سازد. از سیستم میها دولت بسیار شتابان به حساب طبقه کارگر خود را بدهکار این غول

 ول پیکر مالی وامبانکی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و انبوه مؤسسات غ

یورشها را علیه ترین کند و همزمان عظیممیها را صرف نجات سرمایهها گیرد. واممی

نماید. به اقالم بدهی می نان شب، آموزش، درمان، هست و نیست کارگران سازماندهی

 نگاه کنیم.ها دولت

 دالر امریکا       ها خارجی دولتهای بدهکاری

 میزان بدهی نام کشور میزان بدهی نام کشور

ایاالت 

متحده 

 امریکا

 000 000 956 475 8 بریتانیا 000 000 300 019 19

 000 000 267 398 5 آلمان 000 000 745 689 5 فرانسه

 000 000 419 113 4 لوکزامبورگ 000 000 400 510 4 هلند

 000 000 690 510 2 ایتالیا 000 000 817 586 3 ژاپن

 000 000 127 259 2 اسپانیا 000 000 247 384 2 ایرلند

 000 000 695 820 1 یسئسو 000 000 900 931 1 کانادا

   000 000 625 710 1 چین



  رفرمیسم دنیناگشو و تاریخی بست بن کارگری، جنبش                                  304 

 

 منبع: سازمان ملل متحد 

یعنی ایاالت متحده داری غول اقتصادی دنیای سرمایهترین شود که عظیممی مشاهده

فقط خود را بدهکار سیستم بانکی بین المللی تریلیون دالر امریکا  19امریکا بیش از 

تریلیون دالر،  6تریلیون دالر، فرانسه حدود  8ساخته است. پس از آن بریتانیا با بیش از 

بعدی قرار های تریلیون دالر در مقام 5تریلیون دالر و هلند نزدیک به  5آلمان بیش از 

سرگیجه آور باال را به حساب  دارند. کل این دولت ها، دالر به دالر اقالم کهکشانی و

نموده دار طبقه کارگر از پیش تسلیم سرمایه داران، سرمایه اجتماعی یا طبقه سرمایه

سرمایه جهانی ساخته اند تا سرمایه  کارگر دنیا را بدهکارهای اند. نسلهای متوالی توده

بل در باتالق از این طریق باقی ماند و میلیاردها کارگر جهان هر ثانیه بیش از ثانیه ق

آموزشی غرق شوند. ریشه تعطیل بی درمانی وبی داروئی وبی فقر و فالکت و گرسنگی و

مدارس، برچیدن بیمارستان ها، انحالل روزافزون مراکز نگهداری پیران و معلوالن و 

هزاران فاجعه فزاینده دیگر در اینجا قرار دارد. سری به بازار بورس بزنیم. قدرت اعجاز 

برای پاالیش درونی خود در یک سو و سرشکن سازی بحرانها بر زندگی طبقه سرمایه 

های کارگر در سوی دیگر در اینجا بیش از همه جاهای دیگراست. مکانیسم شرکت

کوچک فاقد توان پیش های سهامی و توزیع اوراق سهام مقدم بر هر چیز کل سرمایه

را با جلب خودپوی رضایت اقتصادی بزرگ در سطح بین المللی های ریز در حوزه

کوه پیکر صنعتی و مالی های صاحبان آنها به کمترین میزان سود، در اختیار تراست

و ای دهد. نتیجه این کار چنان است که به طورمثال غول اطالعاتی افسانهمی قرار

فت ارقام کوه آسای سرمایه را از دهها میلیون مجاری اسرکشی مانند اپل یا مایکروس

 را به قبول نازلترین نرخ سود متقاعدها کند، این سرمایهمی ه سوی خود سرازیرمختلف ب

نماید و سپس با پیش ریز این حجم اختاپوسی سرمایه در سودآورترین قلمروها می

گرداند. بازار بورس در این گذر می رودهای پرخروش سود را وارد دریای آز خود

به افت نرخ سود برای بخش مسلط سرمایه مؤثرترین نقش را در خنثی سازی گرایش رو 
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کند. به بیان دقیق تر، همان بخشی از سرمایه را که به دلیل سیر رو به می جهانی بازی

در معرض سقوط نرخ سود و وقوع سونامی ها اوج ترکیب ارگانیک، بیش از همه بخش

یک نکته  کند.می وار بحران است توان مقابله با تنزل نرخ سود و تحمل بحران تفویض

بسیار اساسی در اینجا آنست که سهم عظیمی از ارقام غول آسای واریز شده به حساب 

ای اندک الیههای این تراستها نه سرمایه متعلق به سرمایه داران کوچک، بلکه اندوخته

معیشتی خویش است. جمعیت قابل های از طبقه کارگر برای ترمیم و تکمیل هزینه

ا، امریکا یا جاهای دیگر، در شرایط وانفسای موجود، در دوره توجهی از کارگران اروپ

پرولتاریا، راه مقابله با فقر را در این جسته اند که داری زمینگیری جنبش ضد سرمایه

از هزینه معاش روزمره فرزندانشان را صرف خرید اوراق سهام کنند تا شاید ای حصه

سازند!!! راهکار این کارگران صرفا  سود ناشی از آن را وجه الضمان بهبود زندگی خود

کندن تونلی برای بازگرداندن یک بخش از کار الزم یا بهای ثمن بخس نیروی کار خود 

به حساب سرمایه داران و افزودن بر سرمایه آنان است. بازار بورس این نقش را برای 

این ای هکند و متناسب با پویه افت نرخ سودها، کل اندوختهمی سرمایه جهانی بازی

سازد. نقش دیگر این می جمعیت طبقه کارگر دنیا را راهی حساب سود سرمایه داران 

بحران های امامزاده پراعجاز، پاالیش معجزه آسای سرمایه در شرایط  طلوع رخساره

دور، ورشکستگی گسترده سرمایه داران های گفتیم که بحران در گذشتهتر است. پیش

های داشت و با وقوع هر بحران خیل کثیری از مالکان سرمایهفاقد قدرت رقابت را همراه 

شدند می کردند، مجبور به حراج مایملک خودمی خرد یا متوسط میدان انباشت را رها

گردید. سرمایه جهانی می متعلق به رقبای نیرومند ادغامهای و هرچه داشتند در سرمایه

بازار بورس هر روز با رجوع به  بیند.نمی هادر شرایط حاضر نیازی به این نوع پاالیش

العینی هر میزان که الزم بیند،  هان این یا آن کمپانی مهم، به طرفاخبار مربوط به زی

 ،بدون هیچ نیاز به اعالم و اطالع، سهام مالکیت سرمایه داران خرد را عمال و روتین
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های مالی، غولرا هبه ترمیم سود تراست ها، کارتلهای ها ملغی و تمامی دارائی آن

 نماید. می عظیمهای صنعتی و سرمایه

چه  تا همین اواخر، چه مستقیم وها هم باید نگاهی انداخت. بانکها به نقش بانک

ه به مجاری غیرمستقیم با پرداخت وام به اشخاص یا نهادها اهرم بسیار مهم سرریز سرمای

، موعه، در سطوح مختلفکوچک و زیر مجهای حتی بانکها انباشت بودند. تمامی آن

 سترگ صنعتی و مالی را تشکیل داده وهای و کمپانیها سهامدار صدرنشین کارتل

ه افزایش بمختلف سرمایه، های دهند. بانکها با این کار، با کاهش هزینه تشکیل بخشمی

های رسانند. سرمایه داران و شرکتمی و سودها کمک رسانده وها نرخ اضافه ارزش

دریافت و در  یه گذاری، ارقام نجومی سرمایه را با بهره خیلی ناچیز از بانکهابزرگ سرما

هم ماخیر نقش های کنند. در طول دههمی کردند یامی پیش ریزها سودآورترین عرصه

مایه دیگری بر فونکسیون این مؤسسات اضافه گردیده است. تأمین، تهیه و تشکیل سر

ا است. صاحبان بدون هیچ دینار بهره، رسالت جدید آنه برای سرمایه داران زیر نام وام اما

ا خارج و آزاد متراکم شده در بانکها رهای سرمایه تا هر کجا که بخواهند کوه سرمایه

 هیچ سودیها سازند. در قبال تملک این سرمایهمی مختلفهای راهی انباشت در حوزه

 ا برنامه ریزیرنیروی کار تر وحشیانهو تر پردازند، با فراغ بال استثمار هر چه کوبندهنمی

برای  از این طریق نیزها برند. سرمایه جهانی در کنار کل اهرممی کنند و پیشمی

ساختن یا سودآور نمودن بخش کهکشانی آزاد و فاقد چشم انداز پیش « محبوس»

 ر رو بهنماید. سیاست و کارکردی که به نوبه خود اهرمی برای چالش سیمی ریزش تقال

 افت نرخ سود است. 

سرمایه در سده اخیر، کل این فرگشت ها، چاره جوئیها، راه حل پردازیها، مکانیسم 

را به صورت خودپو در چرخه ارزش افزائی خود خلق ها و ساز و برگ تراشیها آفرینی

توان منکر شد که موفق هم نمی باقی ماند،ها نموده و روتین کرده است تا به کمک آن

، به این معنی که هنوز باقی است و بشریت را قربانی این بقا کرده است. بحث بوده است
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اما بر سر ادامه حی و حاضر این روند است. کل شواهد، همه آنچه رخ داده است و حاصل 

زند، این واقعیت که نظام می تمامی این رخدادها یک واقعیت را بسیار لخت و عور بانگ

یا آنچه که در ها ی تمامی ظرفیت ها، ذخیره ها، توانائیبه رغم به کارگیرداری سرمایه

هستی خود قابل احیاء، کاربرد و اعمال دارد باز هم نفس زنان، فرتوت، فرسوده و 

رساند که بشریت را به می رساند و فقط به این دلیلمی مضمحل امروزش را به فردا

دیگر انکشاف داری سرمایهسازد. قرنی است که رشد می گونه رعب انگیزی تباه و نابود

مادی تاریخ نیست، کامال بالعکس پویه زوال و اضمحالل واقعی انسان است. رابطه خرید 

زاید، به می بالد اما به جای کار صرفا بیکاریمی شود ومی و فروش نیروی کار بازتولید

 راهتر کوبندههای آفریند، به جای چالش بحران فقط بحرانمی جای آبادانی فقط ویرانی

سازد، به جای آموزشگاه، میلیون، می اندازد، به جای دارو و درمان طوفان مرگ برپامی

کند. انباشت می تیره تولید سودهای میلیون کودک را از مدرسه بیرون و راهی دخمه

 8بالغ بر  2018تا   2014فاصله سالهای  سرمایه تا سقف کهکشان باالرفته است، در

امریکا سرمایه الحاقی پیش ریز شده است. میزان این پیش ریز الحاقی تریلیون دالر 

تریلیون دالر سائیده است اما حاصل آن نه هیچ وجب  2سر به   2015فقط در سال 

آبادی که فقط برهوت سازی هر چه بیشتر کره خاکی بوده است. در هر کدام این سالها 

ایه موجود جهان اضافه گردیده میلیارد دالر برحجم سرم 2000تا  1400رقمی حدود 

است اما این سرمایه گذاریها نه فقط از شمار بیکاران نفرین شده دنیا هیچ نکاسته است 

که بیکاری میلیونی، دهها میلیونی و صدها میلیونی به ارمغان آورده است. سیر تصاعدی 

ب ارگانیک در همین راستا و بر همین مبنی، متوسط ترکیها انفجارآمیز پیش ریز سرمایه

دیگر تاریخ سرعت بخشیده است، بحران های سرمایه جهانی را بیش از تمامی دوره

را شدت، عمق، وسعت داده است. تهاجم هولوکاست گونه داری آفرینی تولید سرمایه

معیشتی میلیاردها کارگر را روزافزون ساخته های نظام بردگی مزدی به آخرین بازمانده

، آوارگی، بیماری، فالکت، فساد و مرگ و میر ناشی از فقر و است. ابعاد گرسنگی، فقر
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را در ساختار هستی ها توفش بحرانداری کرده است. سرمایهتر تنگدستی را کهکشانی

میلیارد کارگر  5خود تحمل نموده است فقط از این طریق که بحران را بمب وار بر سر 

 فرو باریده است.    

صنعتی و مالی به تر پیشرفتههای از قطب صدور خود،تا شروع سده پیش، سرمایه با 

 دیگر دنیا، همچنان شکلی از استثمار را جایگزین شکلی دیگرهای و حوزهها قاره

نشاند، طوفان می نمود، رابطه خرید و فروش نیروی کار را جای مناسبات فئودالیمی

کرد و در همین می زدیانداخت، درهمان حال خانه خرابان را برده ممی خانه خرابی راه

 داد. در تاریکی زارهای قرون وسطی تیر چراغ برقمی سطح نوید فریب آمیز زندگی

چید، در می کاشت، در کنار مسجد و کنشت و کلیسا، سنگ بنای این یا آن دبستانمی

صیدانداز ناقوس، اذان و موعظه راهب، بساط درس فیزیک، پزشکی، اقتصاد و علوم 

 دروغین سرمایه مدار سر« مدنیت»بربریت آوای  نمود. بر منبرمی آزمایشگاهی پهن

کرد، استثمار می داد، شوره زارها را محل سالخی نیروی کار، اما کشتزار صنعتی می

طاعون بار های زد. بیگاری دورهمی نیروی کار شبه رایگان را لعاب تولید اشتغال

ای کاپیتالیستی کنار شهرهای چراغانی رعیتی را با نرخ استثماره -و ارباب داری برده

نمود، سرمایه در همین راستا و رفع و اثبات می دارای آب لوله کشی و درمانگاه تعویض

زاد و القاء کرد، بخشی از میتر ها، با صدور خود، فریب زندگی بهتر، آینده روشن

 ارشوندگانبورژوازی را سوار موج انباشت، قهرمان شنا در اقیانوس عظیم توهم استثم

ندالها، کیم ایل سونگها، انمود. لومومباها، نکرومه ها، سوکارنوها، مصدق ها، ناصرها، ممی

کرد، می را قدرت سترگ فریبکاری تفویضها هوشی مین ها، مائوها، کاستروها و آلنده

نمود، کمونیسم بورژوائی و اردوگاهی را مجال می امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی ابداع

داری کرد. صدور سرمایه و توسعه سرمایهمی داد و خیلی کارهای دیگرمیداری انمید

روزگار درازی است که ظرفیت این کارها را هم از دست داده است. تا چند سال پیش 

مختلف های به صورت ساالنه حدود یک و نیم تریلیون دالر امریکا سرمایه به حوزه
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 معمول سوای گسترش هولناک فقر، بیکاری، گردید. نتیجه اش مطابقمی جهان صادر

هیچ چیز نبود. گفتنی است که سرمایه با ها داروئی، آوارگی و سایر مصیبتبی آبی،بی

غرش روزافزون بحران ها، توان تداوم پیش ریز خود را نیز به شکل بسیار چشمگیری از 

درگزارش ساالنه خود دست داده است. آنکتاد )کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل( 

کاهش  %23حدود  2017کند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال می تصریح

تریلیون  2که از حدود ای داشته است. روند این کاهش کامال شتاب آلود است. به گونه

 2018به یک تریلیون و صد و هشتاد و هشت میلیارد دالر در سال  2015دالر در سال 

ت آنست که چالش بحران، تنها نقشی است که شاخص تاریخی رسیده است. واقعی

شده است و سرمایه در پروسه این چالش فقط گرسنگی، فالکت، داری هستی سرمایه

کند، خمینی ها، ابوبکر می خانمانی، اعتیاد، فساد، خرافه، جهل تولیدبی بیکاری،

امپ ها، لوپن ها، طالبان ها، ها، بولسوناروها، ترای بغدادیها، نتانیاهوها، بوش ها، خامنه

 سازد.  می متولدها النصره هو جبهها داعش ها، القاعده ها، بوکوحرام

به سراغ هدف و نکته محوری بحث رویم اما برای این کار باید حرفهای خود را تیتروار 

به لحاظ انسان ستیزی، انفصال انسان از کار و تولید، داری مرور کنیم. تولید سرمایه

سازی بشر از هر میزان دخالت در تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی،  ساقط

خودبیگانه کردن انسانها، مسخ، انجماد، متحجرسازی و خاکسپاری بشر در چرخه ارزش 

افزائی سرمایه، کفن و دفن قدرت شعور، اراده و نیروی تشخیص آدمها در نیازهای 

اراده بی مراودات اشیاء، زبون، ذلیل وخودگستری سرمایه، جایگزینی روابط انسانها با 

کردن انسان در مقابل محصول کار و تولیدش، شیئیت بشر و قدرت قاهر نمودن اشیاء، 

آری در همه این ها، دست تمامی شکلهای تولید پیشین را از پشت بست. این نظام 

ار فاجعه بارترین میزان شستشوی مغزی و مهندسی افکار را بر توده زیر فشار استثم

تحمیل کرد. در آفرینش گرسنگی، فقر، آوارگی، ستمکشی، فالکت، قتل عام آزادیهای 

انسانی، جنگ افروزی و هولوکاست آفرینی، ذبح عظیم بشریت در پای سرمایه، انهدام و 
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رعب انگیز زیست محیطی، بمباران حقوق، اختیارات و های تباهی طبیعت یا آلودگی

باران کرد. با بحرانهای سرشتی و ویرانی آفرین خود، آزادمنشی بشر، تاریخ را فاجعه 

بر زندگی کارگران را صد چندان ساخت. ها لحظه به لحظه ابعاد آوار این بلیه

با همین بنمایه و ماهیت در پویه انکشاف خود، سیاهی زار قرون وسطی را داری سرمایه

ایگزین نمود. روز با صنعت مدرن، مدنیت، حقوق، قانون و نظم پاسدار بردگی مزدی ج

به روز فشار استثمار نیروی کار را باال برد و در این راستا از همان آغاز، جنگ بردگان 

مزدی علیه سرمایه را جدال بالنده، شکوفا و نطفه واقعی رخدادهای تاریخساز عصر کرد. 

را علیه شدت استثمار، آزادی کشی و  حق ها میدان داریترین جنبش کارگری پرشکوه

در هر کجا که بالید آماج، قهر، داری ستیزی بربرمنشانه سرمایه به نمایش نهاد. سرمایه

و حیرت ترین کارگر شد. همزمان عظیمهای مبارزه، اعتصاب، شورش و طغیان توده

انگیزترین انقالبات صنعتی، علمی، تکنولوژیک و اطالعاتی را پدید آورد. بارآوری کار را 

وحشتناک افزایش داد. ابعاد ای ر ترکیب ارگانیک سرمایه را به گونهبه اوج برد، با این کا

بحران خیزی ذاتی خود و دامنه ویرانی آفرینی بحرانها را انفجارآمیز نمود. رابطه خرید 

و فروش نیروی کار به سراسر جهان روز شاخ و برگ کشید. کل کره ارض حوزه صدور 

سهم ترین بر عظیمداری رفته سرمایهصنعتی و پیشهای و پیش ریز سرمایه شد. قطب

حاصل استثمار پرولتاریای بین المللی دست یافتند و به یمن این مائده های اضافه ارزش

فناناپدیر استثمارگرانه و زمینی توان آن را یافتند که فشار مرگبار استثمار بخشی از 

عقب نشینی  طبقه کارگر را پائین آرند و در مقابل برخی خواستهای محقر این بخش

در آسیا، افریقا، امریکای التین و داری کنند. همپیوند این روند، انکشاف شتابان سرمایه

همه دنیا، با نقش برتر و مستولی غولهای عظیم سرمایه، مجادالت درون بورژوازی 

کشورها و اثرگذاری فاجعه بار جدالها بر جنبش کارگری جوامع را به دنبال آورد. 

شوم آن عروج و یکه تازی رفرمیسم میلیتانت و چپ نمای بورژوازی رخدادی که حاصل 

شد. جنبش کارگری جهانی از همه سو توسط سرمایه بمباران شد. سرکوب فکری و 
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فیزیکی توسط نهادهای قدرت سرمایه و بورژوازی حاکم، توسط رفرمیسم راست اتحادیه 

پهلو، همگن اما با ظواهر و ای، توسط رفرمیسم گمراهساز چپ نما، همه با هم، پهلو به 

متفاوت، حتی متضاد و متعارض، بر سر این جنبش آوار گردید. کارزار ضد های ژست

و هوی سراسر فریب های تودهای کارگر در سراسر دنیا زمین گیر شد،داری سرمایه

دولت رفاه در یک سوی و غریو پرطنین امپریالیسم ستیزی خلقی و دموکراسی طلبی 

ی در سوی دیگر جای شور و خروش پیکار ضد بردگی مزدی طبقه کارگر منحط بورژوائ

به این فتوحات دست یافت اما درست همپیوند، همراز و همگن داری را پر کرد. سرمایه

با این رخدادها، تضادهای سرشتی و سرکش این نظام راه خود پیمود، کوبنده تر، مخرب 

ب ارگانیک سرمایه در سطح جهانی، و چالش ناپذیرتر شد. متوسط ترکیتر تر، سرکش

وقوع ادواری را با ضیافت همزیست و همیشگی در چرخه تولید ها به ستیغ رسید. بحران

گردید. ای در نیمه دوم قرن بیستم وارد فاز کامال تازهداری جایگزین کردند. سرمایه

جنگ و خانمانی، بی مقابله با بحران و راه اندازی سونامی فقر، گرسنگی، بیکاری،

هولوکاست علیه بشریت کارگر برای تحقق این مقابله، یگانه شاخص هویت نمای این 

 نظام شد. 

در چنین شرایطی و در پیچ و خم چنین توفانی، آنچه دیگر هیچ محلی از اعراب نخواهد 

داشت، باقی ماندن آشیانه برای پناه گیری جغدهای جوراجور رفرمیسم است. بحث بر 

محو شدن رفرمیسم نیست. سخن آنست که هر دو جبهه رفرمیسم سر مرگ و میر یا 

مادی و اقتصادی بقای خود را از دست داده اند. رفرمیسم طفیلی زشتی های تمامی پایه

همه بود و نبودش در داری گیرد، در موقعیتی که سرمایهمی است که از سرمایه غذا

گیرد سفینه عمر می قربانیشود و برای این چالش بشریت را می چالش بحران خالصه

رفرمیسم نیز غرق در گرداب است. در جهانی که سرمایه قدرت قاهر و مستولی بر 

مسکونی و غیرمسکونی است، جای چندانی برای های دورترین روستاها و واحه

میدانداری رفرمیسم چپ با هیاهوی امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی، کمونیسم 
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از ای ی خلقی وجود ندارد، معضل رفرمیسم راست اتحادیهبورژوائی و دموکراسی طلب

بندد که می است. سرمایه نه فقط واژه رفاه را به گلولهتر و ناگشودنیتر این هم پیچیده

کارگر از دست هشته های تمامی آنچه را روزی روزگاری در مقابل طغیان رادیکال توده

اسی جامعه و جهان موجود در گیرد. دوران جنگ واقعی دو طبقه اسمی است بازپس

یا در توپخانه سرمایه آماده شلیک به « یا رومی روم یا زنگی زنگ» آستانه طلوع است. 

موج پیکار کارگران و یا در سنگر کارزار شورائی و ضد کار مزدی طبقه کارگر شعله افروز 

از هیچ ها مبارزه طبقاتی و جنگ رهائی انسان، راه سومی باقی نمانده است. رفرمیست

قماش، با هیچ صف بندی و هیچ بیرق، ساز و برگ بافتن فریب ندارند. یک نکته مهم 

مادی رفرمیسم به خودی خود، بشارت های به پایان بحث مانده است. آیا زلزله در پایه

دهد؟!! حاشا می با دورنمای لغو کارمزدیداری ازشکوفائی و بالندگی رویکرد ضد سرمایه

اقتصادی میدانداری های ین نخواهد بود. ریزش و فروپاشی زمینه!!، قطعا چن کالو 

راهبردها، افکار و عملکردها با افول و زمین گیری گسترده اجتماعی آنها عین هم و در 

های انطباق با همدیگر نیستند، فئودالیسم قرنها است مضمحل شده است اما فرارسته

جا و آنجا در گشت و گذار است. در فکری، فرهنگی، اخالقی و عقیدتی آن هنوز هم این

مادی رفرمیسم های ایران هیچ گاه به هیچ میزان پایهداری جهنم گند و خون سرمایه

راست سندیکالیستی نبالیده و جان نگرفته است، اما در تمامی صد سال اخیر سایه این 

 کارگر سنگین بوده است. همین حاالهای جهتگیری منحط سرمایه پرست بر سر توده

کوبند می هم افراد زیادی در میان کارگران دو پایشان را در یک کفش محکم بر زمین

همه عیب و ایرادها در اسالمی بودن و «!! به ذات خود ندارد عیبیداری سرمایه»که 

ایرانی بودن آنست!!! نسخه آنها برای عالج همه دردهای طبقه کارگر نیز این است که 

اندیشمند و غیردینی دست به کار جایگزینی نوع ایرانی باید پشت سر بورژوازی مدرن 

با جنس غربی آن گردند!!! سرمایه رفرمیسم را به فضای فکر، شعور و داری سرمایه

کند. راهبردهای می کارگر در سراسر دنیا پمپاژ کرده و پمپاژهای شناخت توده
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ن جنبش کارگری در دروها فرساینده، کاهنده و انحطاط انگیز رفرمیستی مسلما مدت

مادی های باقی خواهد ماند. با همه اینها جای هیچ تردیدی نیست که زوال پایه

کمک رساند. داری تواند به هموارسازی راه بالیدن رویکرد ضد سرمایهمی رفرمیسم

این آگاهی »جوشد، می بارد، از زمین زندگینمی راهبرد، فکر، افق و راه حل از آسمان

وقتی که « سازدمی کند، زندگی است که آگاهی رامی تعییننیست که زندگی را 

بندد، کل مایحتاج زیستی می همه راههای زندگی را بر میلیاردها کارگرداری سرمایه

کند، گرسنگی، فقر، آوارگی، بیخانمانی، تبعیضات می آنها را آکنده از سموم بیماری زا

برد، زمانی که این نظام  می اوج جنایتکارانه جنسی و سایر مصائب مولود خویش را به

قادر به تحمل هزینه رفرمیسم نیست و تمامی افقهای دروغین جایگزین سازی این الگو 

با آن الگوی خود را تیره و تار کرده است، در چنین شرایطی بشریت کارگر مجبور است 

م را جنبش سازد. هیچ چیز مقدر و محتوها راه فراری جوید. مجبور است این جستن

تواند سمت و سوی گوناگون گیرد. یک چیز روشن است، هیچ می نیست، جستجوها

جهتگیری فاقد بار ضد کار مزدی هیچ گرهی از کار کارگران دنیا باز نخواهد کرد. همه 

میلیارد کارگر کره خاکی مجبورند، کمونیسم درون جوش  5زنند که می بانگها این

بخشند. تشکیل صف مستقل، داری ان میدانهستی اجتماعی و جنبش جاری خود را تو

سازمان یافته، شورائی و سرمایه ستیز خود را پی گیرند. زمین زندگی خود را کشتزار 

و لغو داری تواند اتفاق افتد و رویکرد ضد سرمایهمیها بالیدن این کمونیسم کنند. این

 جنگد. می کار مزدی در همین راه
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     2019نوامبر          سرمایه جهانی و چشم انداز انفجار بحران 

   

خود است که دلواپسی داری در طول ماههای اخیر کمتر نظریه پرداز پیشمرگ سرمایه

ابراز نکرده باشد. وحشت بورژوازی  2008را از خطر تکرار سهمگین بحران اقتصادی سال 

و متفکران چاره اندیشش قطعا واقعی است و البته باید در نظر داشت که آنها حتی 

 کارگر دنیاهای دهشت خود را هم با بمب فریب، دروغ و باژگون سازی به گوش توده

ا صحبت خواهیم کرد، عجالتا به اصل موضوع پردازیم. در رسانند. در این مورد بعدمی

از اعتالی چشمگیر اقتصادی و داری سراسر دنیای سرمایههای ایاالت متحده که رسانه

گویند!!، شمار مشتریان اوراق قرضه می نرخ رشد افزونترش در قیاس با ممالک دیگر

بهره اوراق دو ساله به گونه  دولتی وسیعا رو به افزایش رفته است و در همین راستا نرخ

چشمگیری از اوراق دهساله پیشی گرفته است. موضوعی که خاص ایاالت متحده نیست 

و در طول ماههای اخیر، در انگلیس، آلمان، فرانسه و جاهای دیگر نیز اتفاق افتاده است. 

ره همزمان بانک مرکزی برخی کشورها و مقدم بر همه دانمارک اعالم داشتند که نرخ به

رسانند. این دو حادثه به ویژه که می دهند و دقیقا به زیر صفرمی پس اندازها را تنزل

 رخداری در یک فاصله زمانی کامال کوتاه در چند کانون مهم صنعتی و مالی سرمایه

دنیا را به دنبال آورد. افزایش چشمگیر دار از طبقه سرمایههائی دادند، دهشت الیهمی

قرضه و به ویژه تمرکز خریداران بر نوع کوتاه مدت این اوراق، بسیار مشتریان اوراق 

 صریح و عریان از تیره و تار بودن چشم انداز پیش ریز سرمایه در قلمروهای مختلف

پرسودتر و رقابت های گوید. سرمایه داران، باالخص آنان که قادر به انباشت در حوزهمی

بندند، که افق می دولتی دلهای خرید قرضه کافی در بازارها هستند، تنها زمانی به

مهم و طالئی انباشت را از دست بدهند. های در حوزهتر دستیابی به سودهای عظیم

شدن بسیار کم سابقه و شاید بدون پیشینه نرخ بهره پس اندازها  منفیواقعه دوم یا 

به چنین  کرد. وقتی بانک مرکزی کشورهامی نیز، دقیقا تیرگی همین افق را حکایت
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توانست آن باشد که شور و شوق صاحبان می آویخت، بارزترین دلیلشمیای مصوبه

بزرگ یا غولهای های سرمایه به حضور در بازار بورس و خرید سهام شرکت ها، تراست

 عظیم صنعتی و مالی دچار افت آشکار گردیده است. 

رای احتمال باولیه هشدار های اینها اما فقط عالئم ساده بالینی عفونتی سراسری یا طالیه

گشودند. در می که یکی پس از دیگری رخهائی بود. عالئم و طالیه« فصل سرد»آغاز 

رمایه همان ماه اوت سال جاری مهمترین نهادهای برنامه ریزی، پژوهش و خبررسانی س

فزایش بین المللی اطالع دادند که در طول یک سال اخیر بهای هر اونس طال با یک ا

از  مرکزی بسیاریهای اینکه بانکتر دالر باال رفته است. مهم 1523درصدی تا  28

زه کافی کشورها نیز بسیار سریع، با شاخکهای تیز بحران یاب خود، مسأله را به اندا

ند. جدی گرفتند و یکی پس از دیگری شروع به باال بردن حجم ذخیره طالی خود کرد

ر کنجکاو ن ادله سیر صعودی قیمت طال، اقناع شعوفهم ماجرا ساده است. یکی از مهمتری

، چشم و سودجوی صاحبان سرمایه نسبت به وخامت اوضاع بازار بورس و فاز آنسوتر آن

های ایهاست. در چنین وضعی سرمایه داران به ویژه مالکان سرمها انداز طغیان بحران

گردند، به این می کوچکتر، آشفته و دلواپس دست به کار تبدیل دارائی خویش به طال

از سقوط  امید که ذخائر طال را در شرایط مقتضی به فروش رسانند و با انجام این کار

  .خود جلوگیری بنمایند« آزاد»های ارزش روز سرمایه

سه گانه باال، دو نشانه بالینی دیگر از همین سنخ، با همین پیام، در های سوای مؤلفه

داری صاددانان، مدافعان و نظریه پردازان سرمایههمین برهه زمانی، خواب آشفته اقت

حول احتمال سونامی بحران را تکمیل کرد. بهای دالر امریکا در قیاس با ارزهای دیگر 

هر چند محدود اما مستمرا رو به فزونی نهاد. قیمت نفت هم در بازارهای بین المللی 

ن سعودی، امارات و فزاینده و سرکش ایاالت متحده، عربستاهای هم به رغم کشمکش

متحدان در یک سو و رژیم اسالمی بورژوازی ایران در سوی دیگر، در منطقه خلیج و 

خاورمیانه، نه فقط دچار افزایش تعیین کننده و با دوامی نشد، که کم یا بیش روند 
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 کاهش پیمود، این هر دو حادثه به نوبه خود از تالطم تیره گون بازار انباشت خبر

ی حدیث وحشت خیل سرمایه داران از روی نهادن به سرمایه گذاری در دادند. اولمی

این یا ان حوزه اقتصادی و پناه جستن آنان به خرید و نگهداری دالر با هدف حفظ 

زد که بازار انباشت نه فقط شاهد هیچ می خود بود، دومی نیز بانگهای ارزش سرمایه

 در پیش روی دارد. رونقی نیست بلکه افق افت و کسادی روزافزون را 

ای حاکی بر غلت خوردن شتاب آمیز سرمایه جهانی به سوی نقطه تازههای آیا تبخاله

گردند؟ مسلما چنین نیست. می باال خالصههای از قوس انفجاری بحران در همین مؤلفه

بسیار بیشترند، به گزارشات منتشر شده از سوی مراکز مهم اقتصادی و برنامه ها عالمت

رمایه جهانی، از جمله صندوق بین المللی پول نگاه کنیم. عصاره مشترک و ریزی س

همخوان غالب آنها، حکایت دلهره تب آلود مؤسسات مذکور یا اربابان سرمایه، از مشاهده 

در شیرازه هستی  2008از بحران انفجارگون تر سهمگینای آستان وقوع زلزله

گویند که حجم سرمایه گذاری ساالنه بین می متفقاها است. این گزارشداری سرمایه

نرسیده است  2007سال بعد از آن تاریخ، نه فقط به سطح سال  11المللی با گذشت 

که در نیمه راه، با چرخشی سریع راه افول پیش گرفته است. یک سال پیش از بحران 

ه ، حجم آنچه زیر نام انباشت کشورها در بیرون مرزها یا سرمای2008سونامی آسای 

تریلیون دالر را پشت سر نهاد. با توفش  2گردد مرز می خارجی گزارشهای گذاری

میلیارد دالر هم  1200درصدی شد و از سطح  40بحران این رقم دچار یک کاهش 

رفت. دولتها یا کل ساختار قدرت، نظم و برنامه ریزی سرمایه جهانی برای چالش تر پائین

زدند، در این قیام خورد و خوراک و پوشاک، آب  بحران دست به قیام سراسری طبقاتی

 6و برق و دارو و درمان، آموزش و بهداشت و محیط زیست و کل مایحتاج زنده بودن 

سالخی و قربانی داری میلیارد نفوس طبقه کارگر بین المللی را در آستانه نجات سرمایه

میز سرمایه را بیش از کردند. میلیاردها خانه تاریخا و مستمرا آماج استثمار تطاول آ

پیش ویران ساختند تا از این طریق خانه سرمایه را آبادان کنند. دولتها این نقش را ایفا 
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 1200توانستند حجم سرمایه گذاریها را از  2015تا  2009فاصله میان  نمودند و در

گشت میلیارد دالر افزایش دهند. بورژوازی جهانی هنوز تا باز 1921میلیارد دالر به رقم 

راهی طوالنی در پیش داشت که  2007میلیارد دالری سال  2000به حجم پیش ریز 

منحنی انباشت روند نزولی خود را  2016، در «سیل فنا نقش امل باطل کرد»ناگهان 

میلیارد دالر لنگر انداخت. یک سال بعد شتابناک به سطح  1868آغاز نمود و بر ساحل 

 1188رفت و تا تر پائین 2009حتی از  2018ل میلیارد دالرسقوط کرد، درسا 1430

 میلیارد  دالر کاهش یافت. 

  دالر امریکا   خارجی های سرمایه گذاری

 ضعیفهای حلقه متوسطهای حوزه قطبهای بزرگ کل جهان سال

2011 1700 000 000 000 880 000 000 000 725 000 000 000 95 000 000 000 
2012 1330 000 000 000 517 000 000 000 729 000 000 000 84 000 000 000 
2013 1452 000 000 000  965 000 000 000 778 000 000 000 108 000 000 000 
2014 1324 000 000 000 563 000 000 000 704 000 000 000 57 000 000 000 
2015 1774 000 000 000 984 000 000 000 752 000 000 000 38 000 000 000 
2016 1746 000 000 000 1032 000 000 000 646 000 000 000 68 000 000 000 
2017 1430 000 000 000 712 000 000 000 671 0000 000 000 47 000 000 000 
2018 1188 000 000 000 -------- ----- ---- 

 منبع: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد(

 

رسای این حقیقت شفاف تاریخی است که نظام بردگی مزدی قادر به جدول باال بانگ 

باشد و حتی برای بازتولید متعارفش با موانع بسیار فرساینده و نمی خودگستری خود

فقط  2008خرد کننده در حال تصادم است. در سالهای پیش و پس بحران اقتصادی 

، فرانسه، ایتالیا، مان، ژاپنمرکب از ایاالت متحده، انگلیس، آلداری دولت سرمایه 10

کارگر را بدهکار سرمایه های تریلیون دالر امریکا، توده 35ال، ایرلند و یونان غاسپانیا، پرت

داران کردند!! تا در وهله نخست سیر نزولی نرخ سود سرمایه را به چالش بکشند و در 

آنها این رقم حیرت جوامع مذکور را از ورطه بحران خارج سازند. داری مرحله بعد سرمایه

غول پیکر صنعتی و های تقدیم صاحبان تراست 2011انگیز کهکشانی را تا پایان سال 
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کوه پیکر آن بر های و بهرهای مالی نمودند. همزمان سرشکن سازی کل این رقم افسانه

کوتاه مدت و های سفره خالی سالخی شده طبقه کارگر را مالط و مصالح برنامه ریزی

ی خویش ساختند. دولتها این نقش را ایفاء نمودند، قدرت کوبندگی بحران درازمدت آت

صندوق بین  2012را کمی پائین آوردند، اما قادر به مهار آن نشدند. در ژوئیه سال 

صادر و منتشر نمود. اخطاریه تأکید داشت ها خطاب به کل دولتای المللی پول اخطاریه

تواند در بهبود می فی از طرف رهبران اروپائیهر نوع تأخیر یا واکنش ناکا»... که: 

 اقتصادی اختالل جدی ایجاد کند....  حوزه یورو سخت لغزنده است و لغزنده باقی

ماند، مگر آنکه رهبران ناحیه دست به اقداماتی برای پرهیز از بدتر شدن وضعیت می

 «  اقتصادی و جلوگیری از سقوط بازار بزنند...

های خواست که حجم بدهیمیها مللی پول در ظاهر از دولتاخطاریه صندوق بین ال

کرد که می نقش پوششی را بازیها خود را کاهش دهند، اما فرمولبندی خاص آن

کارگر های ابالغ و از چشم تودهها نیازهای سرمایه جهانی را به همه رژیمترین حیاتی

باید ها بود که دولتعریان این  ساخت. فحوای هشدار بسیار فاش ومی جهان مخفی

را تقبل تر و سهمگینتر برای خارج سازی سرمایه از بحران بدهکارهایهای بسیار عظیم

بنمایند، اما این حجم کهکشانی بدهیها را هر چه سریعتر و بدون درنگ با قتل عام 

معیشت کارگران به حساب بانکها و مراکز عظیم مالی بازگردانند. صندوق بین المللی 

یک بار که هر سال چندین بار این اخطار را تکرار نمود. آنچه این نهاد هماهنگی پول نه 

کرد، بنمایه و جوهر کالم سرمایه می موضوع گزارش خودداری و برنامه ریزی سرمایه

های سرمایه داران و راه حل پردازیهای جهانی بود، بحران جاری به رغم همه چاره گری

تصاد سیاسی، همچنان در شریان هستی نظام بردگی مزدی یا نظریه پردازان اقها دولت

خواست. می راها قربانیترین تاخت و برای هر میزان آرام گرفتن عظیممی با غرش پیش

قربانی توفان هم فقط خورد و خوراک و پوشاک، دارو و درمان، آموزش یا در یک کالم 

ها نست باشد. کاری که دولتتوامی گرسنه طبقه کارگرهای مایحتاج اولیه زندگی توده
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وجه فلسفه وجودی دولت ترین دادند، اساسا هویت نماترین و تعیین کنندهمی باید انجام

ایفای همین نقش است. اینکه چگونه سالخی شدن بهای شبه داری معاصر سرمایه

را متناسب با ها رایگان نیروی کار توده کارگر برای افزایش پایان ناپذیر سود سرمایه

برنامه ریزی کند و این برنامه را لباس اجرا پوشاند. داری یازهای لحظه، به لحظه سرمایهن

است. صندوق جهانی پول اجرای داری در کران تا کران جهنم سرمایهها این کار دولت

نیز نقشه مند و گوش به زنگ کل مساعی خود ها نمود و دولتمی همین رسالت را ابالغ

آزاد از های آنها حاتم وار و با سخاوت پروسه خارج سازی سرمایه گرفتند.می را به کار

از پیش دنبال تر و مراکز عظیم مالی، زیر نام وام را با شتاب و وسعت بسیار افزونها بانک

پرسود را تریلیون، های فاقد شرایط پیش ریز و سودآوری در عرصههای نمودند. سرمایه

ورشکسته صنعتی و مالی قرار های تا در اختیار غولبیرون کشیدند ها تریلیون از بانک

دهند، همزمان بازگشت کل این حجم کهکشانی سرمایه و سود دلخواه آن را بر دوش 

سال میزان بدهی  6کارگر گرسنه و آواره جهان سنگین ساختند. در طول فقط های توده

ای یار خیره کنندهسود، به گونه بسمی که در روزهای غرش بحران سر به آسمانها دولت

و رعب انگیزتر گردید. در برخی موارد مانند ایاالت متحده حتی از دو تر از قبل انبوه

 2011دنیا، تا سال داری دولت بزرگ سرمایه 10گفتیم که فقط تر برابر باالتر رفت. پیش

و سپس چالش سونامی بحران، ها با هدف خنثی سازی سیر رو به افت نرخ سود سرمایه

زیر اسم جعلی  تریلیون دالر امریکا، طبقه کارگر جوامع خویش را 35ی بالغ بر رقم

یا سرمایه اجتماعی این کشورها کردند. دار بدهکار طبقه سرمایه« وامهای دولتی!!»

شاید  تریلیون دالر باالتر بردند!! 50رقم مذکور را از  2017دولت در سال  10همین 

عادی تلقی گردد، اما هر کدام آنها در نقد ها خیلیبرای ها دیدن یا شنیدن این داده

ترین مارکسی اقتصاد سیاسی بورژوازی کلید رمز آشنائی با پویه وقوع یکی از عظیم

 انفجارها در تاریخ نظام بردگی مزدی است. پیش از ادامه بحث به جدول زیر نظر اندازیم.    
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 دالر امریکا        -   2017تا  2011در فاصله میان ها تغییرات بدهی دولت

نام 

 کشور

میزان بدهی در 

2011 

بدهی 

 سرانه

میزان بدهی در 

2017 

بدهی 

 سرانه

ایاالت 

 متحده

10 900 000 000 000 35 156 19 019 300 000 000 58 200 

 000 147 000 000 956 475 8 580 117 000 000 000 300 7 انگلیس

 200 87 000 000 745 689 5 508 66 000 000 000 200 4 فرانسه

 600 65 000 000 267 398 5 659 50 000 000 000 200 4 آلمان

 200 28 000 000 817 586 3 394 15 000 000 000 000 2 ژاپن

 300 42 000 000 690 510 2 875 32 000 000 000 000 2 ایتالیا

 700 48 000 000 127 259 2 366 41 000 000 000 900 1 اسپانیا

 300 43 000 000 022 447 081 38 000 000 000 400 الغپرت

 000 496 000 000 247 384 2 969 390 000 000 000 700 1 ایرلند

 800 42 000 000 000 476 073 38 000 000 000 400 یونان

جمع 

 بدهی 

35 000 000 000 000 -------- 50 248 168 000 000 -------- 

 المللی پول، بانک جهانیصندوق بین مأخذ: 

 

را به صورت بیکاری، گرسنگی، ها است که کل بار بحرانداری این امر سرشتی سرمایه

دیگر های خانمانی، سالخی درمان و آموزش، جنگ، قحطی یا سیه روزیبی فقر، فالکت،

بر زندگی کارگران سرشکن کند، طغیان تهاجم سرمایه علیه معیشت و مایحتاج اولیه 

مسلما هیچ تازگی نداشت، آنچه  2008سالهای بعد از بحران  کارگر درهای تودهحیاتی 
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کند، شیوه کار، می نمود و یک محور مهم بحث حاضر ما را تعیینمی تا حدی جدید

باالخص ظرفیت نظام برای چالش بحران در مقطع تاریخی حی و حاضر است. روال 

وع بحران، دستمزدها را کاهش دهد، آن بوده است که با وقداری متعارف کار سرمایه

وسیع را بر طبقه کارگر تحمیل کند، به سطح معیشت و مایحتاج زندگی های بیکارسازی

کوچکتر، ورشکسته و فاقد توان رقابت را از دور های توده کارگر حمله ور شود، سرمایه

ابی به از تالش برای دستیای منحل سازد. فاز تازهتر عظیمهای خارج و در سرمایه

و افزایش بارآوری کار را دستور کار نماید و بر بلندای پیشبرد همه این تر تکنیک مدرن

فرایندها، با سطح جدیدی از تمرکز، وارد فاز اعتالی انباشت شود، یا به بیان دیگر بحران 

کرده است اما دیری است که این می اساسا چنینداری را با رونق جایگزین کند، سرمایه

ی را تاریخا و برای همیشه از دست داده است. رخدادی که از شروع نیمه دوم قرن توانائ

به ای همین روند را با نقطه اوج تازه 2008بیستم شاهد وقوع آن بوده ایم و بحران 

 نمایش نهاده است. 

بحران مورد بحث، بر خالف دعوی سنگربانان سخت کوش اقتصاد سیاسی بورژوازی، بر 

دوران طالئی شکوفائی، شروع به توفیدن ننمود، کامال بالعکس از  سینه کش زوال یک

در منحنی علی العموم ای دامن یک بحران ممتد دیرینه زائید و در واقع نقطه تازه

با خود همراه آورد  2008صعودی یک بحران دیرپای غیرقابل پایان بود. آنچه بحران 

سلب داری را هم از نظام سرمایه این بود که حتی مجال نوسانات رونق نمایانه پیشین

، نظریه «اندیشمند»کرد. سرمایه جهانی حتی به اعتراف غالب مدافعان سینه چاک 

پرداز، اقتصاددان و ایدئولوگ افراطی خود، پس از تحمل سونامی اقتصادی اواخر دهه 

شکل آن ترین رمقبی اول این قرن، قادر به شروع هیچ سطح رونق حتی کم سوترین و

 از دنیا شاهد حداقلی از چالش بحران بوده است درای نگردیده است. اگر در نقطه

آن را تحمل کرده است. حتی در ممالکی تر بسیاری مناطق دیگر فشار تعمیق سهمگین

واقعی و اساسی تداوم های را کر نموده اند!!، شاخصها گوش« اعتال»که با هیاهوی 
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ایه سنگینی داشته است. انباشت به سوی افت بحران بر سر چرخه ارزش افزائی سرم

رفته است. نرخ سودها سیر نزولی پیموده است، از بین رفتن اشتغال ادامه یافته است و 

کارگر به زیان کار های طوفان تهاجم سرمایه برای سنگین سازی کفه کار اضافی توده

های ی مصداقالزم آنها در حال غرش بوده است. چین، ترکیه، کشورهای اسکاندیناو

بارز این روند هستند. دولت ها، مراکز مهم سیاستگذاری و برنامه ریزی بین المللی 

را مبنای محاسبات خود برای « رشد تولید ناخالص»به نام ای سرمایه داری، مؤلفه

گزارش رونق و رکود ساخته اند!!. شاخصی که برخالف سیمای لفظی اش، یگانه نیروی 

کارگر با بهره گیری از های زول آن درجه فشار استثمار تودهسلسله جنبان صعود و ن

راهبردها یا راهکارها است، افزایش آن نه فقط گواه رونق ترین و جنایتکارانهترین سبعانه

تواند حدیث توفندگی فزاینده بحران باشد. دولتمردان، اقتصاددانان یا کل می نیست که

و ها اعتبار قابل انواع دستکاریبی فاکتور عمله خودفروخته فکری سرمایه داری، همین

کوشند تا از طریق ارائه می را مالک سنجش رونق و بحران نموده اند وها جعل پردازی

دروغین آن پیروزی خود در چالش بحران را جنجال نمایند. اما دروغگویان های نمایه

بی »لناک این جماعت هم زیر فشار هو« پای چوبین»سخت کم حافظه اند و همین 

اندازد. به جدول زیر می طشت رسوائی آنها را به بدترین شکل از بام بر زمین« تمکینی

 نگاه کنیم. 
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 2018تا  2007تولید ناخالص ساالنه جهانی در فاصله میان 

 نرخ رشد تفاوت با سال قبل تولید ناخالص ساالنه سال

2007 63 241 000 000 000 2 560 000 000 000 4 % 
2008 64 413 000 000 000 1 172 000 000 000 1 % 
2009 63 327 000 000 000 1 086 000 000 000 - 1 % 
2010 66 037 000 000 000 2 710 000 000 000 4 % 
2011 68 093 000 000 000 2 056 000 000 000 3 % 
2012 69 804 000 000 000 1 711 000 000 000 2 % 
2013 71 656 000 000 000 1 852 000 000 000 2 % 
2014 73 690 000 000 000 2 034 000 000 000 2 % 
2015 75 793 000 000 000 2 103 000 000 000 2 % 
2016 77 738 000 000 000 1 945 000 000 000 2 % 
2017 80 198 000 000 000 2 460 000 000 000 3 % 
2018 82 634 000 000 000 2436 000 000 000 3 % 

 Ekonomifaktaمنبع:  

 (1-)تا منفی یک  2009گویند که تولید ناخالص جهانی در سال می جدولهای داده

 2011و  2010های سال پائین رفته است و بحران به اوج رسیده است. پس از آن در

داشته است؟!. رشدی که اوال به تنفس مصنوعی « رشد» درصد  3و  4به ترتیب حدود 

بر تر ماند، ثانیا و از آن مهممی شرایط بیماریترین در پیشرفته« A L C»یک بیمار 

اساس همه شواهد، سرمایه  جهانی در همین برهه زمانی، فقط با راهکار بدهکارسازی 

میلیارد کارگر دنیا  6دولتها، دهها برابر آن را از بهای نیروی کار یا مایحتاج اولیه زندگی 

است. بورژوازی با سازماندهی این شبیخون ویرانگر، کسر و صرف چالش بحران کرده 

قله  2016را ظاهرا مثبت ساخت اما تا سال داری تراز منفی تولید ساالنه سرمایه

پرسش مهم آنست که آیا  .بود!! %2دستیابی به یک نرخ رشد ساالنه  ادعایفتوحاتش 

حتی همین ادعا واقعیت دارد؟ پاسخ درست را باید در ال به الی گزارشها و اسناد منتشره 

یا هر نهاد رسمی بین المللی دیگر نظام ها صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، دولت

دو درصدی  کاوید. همه اینها باالتفاق قبول دارند که ما به ازاء پولی این نرخ رشد ساالنه
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کرده است، در حالی که افزایش بدهی نمی تریلیون دالر در سال تجاوز 2از حدود 

به سرمایه جهانی از حساب نسل حاضر و نسلهای آتی طبقه کارگر چندین برابر ها دولت

دولت از میان یکصد و هشتاد و نه دولت  10این رقم است!!! در طول این مدت، فقط 

تریلیون دالر باال برده  12ول، سقف بدهی خود را بیش از عضو صندوق بین المللی پ

قطعا مبهوت ها اند. اگر این کاویدن را در مورد کل کشورها دنبال کنیم ارقام بدهی

 کننده و حیرت انگیز خواهد بود.       

اقتصاد سیاسی یا جنجال های برخالف عوام فریبی 2008باالتر گفته شد که بحران 

به دنبال یک دوران طالئی انباشت و رونق سرمایه بساط تاخت داری یهاقتصاددانان سرما

در روند بحران پیشینه دار، طوالنی وغیرقابل چالش نظام ای و تاز پهن نکرد!!، انفجارتازه

داری بردگی مزدی بود. در فاصله میان شروع دهه شصت قرن بیستم تا امروز، سرمایه

ر مجموع شاهد یک روند عام یا تاریخی کاهش افت و خیزها، دای ضمن عبور از پاره

بحران زائی بوده است. شاید های نرخ سود، همراه با گسترش  مستمر و اندرونی زمینه

را نوعی نقطه اوج در تاریخ انکشاف این شیوه تولید به حساب آورد.  1965بتوان سال 

ای، به دنبال در این سال متوسط تولید ناخالص سرمایه جهانی به گونه خیره کننده 

درصد پرواز  12درصدی، تا مدار  6یا حتی  5آزمون مکرر و چند ساله نرخ رشدهای 

سقوط نمود و دیگر، هیچ گاه،  %5میانگین  نرخ رشد تا  74تا  65کرد. در دوره میان 

تحت هیچ شرایطی، حتی یک بار هم، شاخص باالتر از شش درصد را تجربه ننمود. 

بر خالف اواسط دهه قبل، طوفان بحران چرخه تولید  1975و  1974فاصله زمانی 

« تولید ناخالص جهانی»سرمایه بین المللی را در چنگال خود پیچید، نرخ رشد 

، عین همین رخداد با همان 1982در سال  ،بر ساحل صفر لنگر انداختداری سرمایه

اه افتاد. سرمایه رها قدرت و ابعاد تکرار شد. بحران سیل آسا و طغیان آلود در همه قاره

ها هولوکاستترین جهانی برای مقابله با امواج خرد کننده و مستمرا فزاینده بحران عظیم

را علیه خورد و خوراک و معاش طبقه کارگر بین المللی از جمله علیه کل دستاوردهای 
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اروپا و امریکای شمالی سازمان داد و اعمال کرد. راهکار های پیشین جنبش کارگری قاره

بدهکارسازی دولتها از حساب بهای نیروی کار یا کار پرداخت شده کارگران را در 

سطح، سالح مقابله با بحران کرد، با توسل وسیع و برنامه ریزی شده به ترین گسترده

از طبقه کارگر را آماج شبیخون گرفت هایی و ندار الیهدار مکانیسم بازار بورس از یک سو

ها بخشهای کوچکتر سرمایه جهانی یا متقاعد ساختن این سرمایهو از سوی دیگر پاالیش 

را دستمایه پس راندن موج بحران ساخت. سرمایه تر نازلهای به نرخ سودها و نرخ بهره

« رشد اقتصادی»متوسط ها با دستیازی به کل این مکانیسم ها، ترفندها و سبعیت

نظام بردگی مزدی  .رساندهم ن %4را حتی به شاخص  1982بعد از بحران های سال

سده بیستم را با وضعیتی بسیار ضعیف تر، آسیب پذیرتر و بحران خیزتر از  90دهه 

یاد شده های شروع نمود. در طول این دهه کل اهرم ها، راهبردها و مکانیسم 80دهه 

ن تریو طوفانیترین سابقهبی به کار گرفت، همزمانتر و خیره کنندهتر را در ابعادی وسیع

کارگر دنیا برنامه ریزی کرد، های خالی و تیرباران شده تودههای تهاجمات را علیه سفره

نرخ »را جامه عمل پوشاند اما حاصل تمامی سناریوها از حد یک ها کل این بربریت

در دهه « نرخ رشد»یک و نیم تا سه و نیم درصدی فرا نرفت. این به اصطالح « رشد

الی حول محور سه درصد چرخ خود و سرانجام در برهه اول قرن بیست و یکم، چند س

با وقوع سونامی بحران به ورطه منفی افتاد. متوسط رشد تولید  2009و  2008زمانی 

تا حال بر اساس همه گزارشها  2011ناخالص جهانی سرمایه پس از این رخداد و از سال 

ا نرخ رشدهای شش و پیش بهای اقتصادی دورههای درصد بیشتر نشد. اگر بحران 2از 

گردید، همه شواهد حاکی است که از می درصدی بدرقه 12یا چهار درصدی و گاه  5

، آن هم نه واقعی که کامال جعلی و دو درصداین پس دستیابی به شاخصی باالتر از 

  فریبکارانه، خواب غیرقابل تعبیر سرمایه داران و کل نظریه پردازان بورژوازی خواهد بود.

فراز و فرود چرخه ارزش افزائی، بازتولید و خودگستری نظام بردگی مزدی درفاصله 

میان دهه شصت قرن پیش تا امروز دقیقا صحه گذار حقیقت این ادعا است. این نکته 
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مهم و تعیین کننده را هم به خاطر داشته باشیم که مقطع تاریخی مورد بحث یکی از 

 و تکنولوژیک –ک، صنعت، وقوع انقالبات اطالعاتی انکشاف تکنیهای دورهترین طوفانی

را داری صعود سرطانی بارآوری کار اجتماعی، در سراسر تاریخ سرمایه راستا همین در

عرصه ها، از جمله صنایع اطالعاتی، ای کرده است. سرمایه جهانی در پارهمی تعیین

که درمراحل هائی جهشمیزان بارآوری کار را صدها مرتبه باال برده است. تحوالت یا 

از آن ماشین بخار، تر پیشین توسعه سرمایه داری، به گاه کشف برق، راه آهن یا پیش

کاهش حیرت انگیز بهای تشکیل سرمایه ثابت، هزینه تولید کاالها و فوران نرخ اضافه 

و تا حدودی نرخ سودها را به دنبال داشته است. این شعار نیست، واقعیتی ها ارزش

کل این ظرفیت ها، کل ظرفیت بالندگی داری از خورشید است که سرمایهتر تابناک

انقالبات را در ترین تاریخی از دست داده است. عظیمای خود  را برای همیشه و به گونه

حوزه تکنیک و اطالعات و صنعت در این چند دهه راه انداخته است و حاصل آن بر 

ت تولیدی کاالها که بالعکس افزایش پیش، نه کاهش قیمهای خالف تمامی دوره

متوسط این قیمت در پهنه بین المللی، در رابطه با کل تولیدات و محصول کار به ویژه 

زیر نام ها کارگر بوده است. چیزی که هر ساله دولتهای مایحتاج اولیه زندگی توده

نینی در و احزاب لای نمایند و کل رفرمیسم راست اتحادیهمی جنجال«!!! نرخ تورم»

از آش بورژوازی حاکم، خواستار اعتبار آن، به عنوان پایه تعیین تر نقش کاسه داغ

 دستمزدها هستند!! 

و مهندسی افکار در شرایط ها از صف آرائی ها، سناریوپردازیای ما با آرایش تاریخا ویژه

، نظریه رو به رو هستیم. آرایشی که در آن، همه از اقتصاددانداری روز دنیای سرمایه

چند آتشه دانشگاهی، پرچمداران « مارکسیست های»پرداز و دانشور رسمی بورژوازی تا 

پاسداری کمونیسم!! همگی با دار پرمدعای ضدیت با سرمایه داری!! و احزاب داعیه

متضاد، اما همگن و مکمل همدیگر بر روی حالت انفجاری  صداهای مختلف و ظاهر

اندازند!! این مسأله که شیوه تولید می جهانی پردهانحطاط و بحران خیزی سرمایه 
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اخیر اساسا پروسه انکشاف خود را با پویه چالش بحران های در طول دههداری سرمایه

و ندار بشریت جایگزین نموده است یک واقعیت غیرقابل انکار دار از طریق قربانی کردن

امان بهای نیروی کار، بی و همه جا عریان است. مضمون این قربانی سازی فقط سالخی

قتل عام امکانات معیشتی، رفاهی یا اجتماعی طبقه کارگر بین المللی نبوده است. توفش 

تاریخی را متولد و بر زندگی میلیاردها کارگر سکنه های فاجعهترین فزاینده بحران عظیم

ا هو حاکمیتها جهان مستولی کرده است. در یک سو بازتقسیم سرمایه ها، مالکیت

میان بخشهای مختلف بورژوازی جهانی را گریزناپذیر ساخته است و در سوی دیگر 

افق و فاقد هر میزان امید بی صدها میلیون کارگر نفرین شده، گورخواب، گرسنه، عاصی،

به زندگی را آماده خروج امت وار در پشت سر فاشیسم هولوکاست آفرین وحشی ساخته 

م را مجال ظهور، میدانداری و یکه تازی بین المللی است. بحران بدترین شکلهای فاشیس

ن، القاعده، داعش، داده است، رژیم جمهوری اسالمی ایران، مجاهدین افغان، طالبا

سوئد، جبهه های النصره، احرار شام، فجر لیبی، آزادی اتریش، دموکراته بوکوحرام، جبه

ان، فنالندیهای واقعی، ملی فرانسه، طلوع طالئی یونان، آزادی هلند، چوبیک مجارست

  اخوان المسلمین مصر، اصحاب ترامپ یا مشابه اینها را فرصت آلترناتیو نمائی و ناجیگری

در فرایند فاشیسم زائی مولود داری تباهی زای بشرستیزانه عطا کرده است. سرمایه

مهار بحران ها، سرتاسر دنیای موجود را از هر گونه احساس امنیت و آرامش بی طغیان

وسیعی از دنیا، از جمله خاورمیانه، شمال افریقا های انسانی خارج ساخته است و بخش

انسانی کرده است. سرمایه به همه این های و جاهای دیگر را قتلگاه به هم پیوسته توده

های دست یازیده است فقط برای اینکه از شدت طوفان بحران بکاهد. از پردهها توحش

بسیار موحشی است که دقیقا به عنوان های المال از بربریت بلیهدیگر این شعبده بازی ما

ابزار، اهرم و ساز و کار مقابله با پویه افت نرخ سود یا وسیله خروج از بحران، بر سر 

محیط زیست، خوراک، پوشاک، آب، هوا، زمین، جنگل، دریا، حیوانات و کل زندگی بشر 

 آورده است. 
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ژ پذیری سرمایه جهانی مرکز تولید، انتشار و پمپابند، بند پروسه تولید و سامان 

و هالکتبارترین سموم به سلول، سلول بدن انسانها گردیده است. کل ترین خطرناک

سموم را تولید ترین همراه با تولید ارزشها و اضافه ارزشها، مهلکداری چرخه کار سرمایه

اطر که هزینه تولید کاال سازند، صرفا به این خمی و وارد طبیعت و شریان زندگی بشر

و تشکیل سرمایه را پائین آرند، به این خاطر که افت قهری نرخ سود ناشی از سیر 

جهشی متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در جهان را کندتر سازند. نظام بردگی مزدی 

برای بقای خود، برای چالش تنزل فزاینده نرخ سودها و خروج از بحرانهای پی در پی، 

تر حال گسترش و اشتعال افزون یقا یک جنگ توفانی، سراسری و مستمرا درعمال و دق

 را علیه اساس موجودیت، علیه هستی فیزیکی و فکری بشر شروع کرده و به پیش

برد. هسته واقعی و رشد یابنده این جنگ عظیم تاریخی به کارگیری کل راهکارها، می

و جلوگیری از کاهش شتابان نرخ سود  و ساز و برگها برای مقابله با بحرانها مکانیسم

سرمایه درمقیاس بین المللی است. نکته بسیار قابل تأمل و تعیین کننده در این گذر 

واکاوی دستاوردها یا کل آثار این جنگ سراسری انسان ستیزانه در طول این چند دهه 

امواج  جنگی چنین موحش را راه انداخته است تاداری بگوئیم، سرمایهتر است. دقیق

سهمگین و سرکش بحران را به عقب راند. اما تا کجا موفق بوده است؟ و چه فتوحاتی 

و ارقام آماری ها با دادهتر نصیب خود کرده است؟ پاسخ سرمایه همان است که پیش

 60مشخص ساختیم. اینکه متوسط رشد محصول کار و تولید ساالنه جهانی در دهه 

، دهه نود %4زیر  80اد حدود چهار و نیم درصد، دهه ، دهه هفت%6سده بیستم بالغ بر 

، دهه نخست قرن بیست و یکم کمتر از سه درصد و دهه دوم این قرن کمتر %3باالتر از 

این پاسخ سرمایه است و بحث ما این است که حتی همین  .از دو نیم درصد بوده است

روغ و عاری از واقعیت و نمایندگانش هم سخت فریبکارانه، دها ادعای بورژوازی، دولت

کال بر ساقط سازی انسان از هستی آزاد خویش استوار داری است. بنیاد هستی سرمایه

است، اما سخن کنونی ما آنست که این نظام ظرفیت رشد، انکشاف و خودگستری 
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آفریند، تباهی، می متعارف خود را تاریخا از دست داده است. دیرزمانی است که هر چه

خواند صرفا می «توسعه»نامد، هر چه، در هر کجا می نی است. هر چه رشدنابودی و ویرا

کشیدن آتش بر خرمن رشد، توسعه و همراه با حمام خون و انهدام زندگی انسانها است. 

 پردازیم.می بیشتر به این موضوعتر کمی پائین

یک آنچه رخ داده است حتی به روایت نمایندگان فکری و سیاسی بورژوازی، حکایت 

و تاریخا رو به تنزل شاخصی است  گرایش نوسان آمیز توأم با افت و خیز، اما مستمرا

نامد. آیا این بدان معنی است که هرچه می که بورژوازی آن را نرخ رشد ساالنه اقتصادی

از دهه شصت قرن پیش فاصله گرفته ایم حجم کار و تولید ساالنه طبقه کارگر بین 

است!!! قطعا نه فقط چنین نیست، که ضد آن اتفاق افتاده است المللی روند افت پیموده 

تواند ضد آن نباشد. در طول این فاصله زمانی، شاهد رشد غول آسا و حیرت انگیز نمی و

انباشت، در کلیه قلمروهای کار و در سراسر های کار و تولید در همه حوزههای فراورده

حجم ترین پیش ریز سرمایه با کهکشانیاز هائی بوده ایم. عرصهداری دنیای سرمایه

وجود نداشتند و  50تولید، توسط نظام بردگی مزدی زاد و ولد شده اند که در دهه 

شاید چشم انداز ظهور آنها هم در مدار پرواز رؤیاهای سودپوی صاحبان سرمایه و 

 گرفت. در یک کالم حجم محصول ساالنه کار و تولیدنمی نمایندگان فکری آنها قرار

و مراکز ها چند برابر از گذشته افزون گردیده است، آنچه کاهش یافته است، آنچه دولت

نامند و به زعم ما نوعی توقف تاریخی می سیاستگذاری سرمایه جهانی آن را کاهش

کار که واقعیت ارزشی آنها است. این نکته های است، نه مقادیر کمی تولیدات و فراورده

گردد. می ارزش کاال با کار اجتماعا الزم نهفته در آن تعییناست که باید تشریح شود. 

گردد و هر چه متوسط ترکیب آلی سرمایه در تر هر چه بارآوری کار اجتماعی افزون

باالتر رود، زمان کار مورد نیاز تولید کاالها و الجرم ارزش یا ای سطح جهانی یا منطقه

آید. حجم معینی از محصول که درچند دهه میتر کار اجتماعا الزم متراکم در آنها پائین

پیش، با درجه مشخص بارآوری کار آن هنگام، میزان معینی از کار یا درواقع زمان کار 
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نمود اینک با سیر صعودی بارآوری، زمان کامال کمتری از کار را در می را با خود حمل

نماید. در می ملخود متراکم دارد و به همین میزان نیز ارزش نازل تری را با خود ح

این مورد مثالی بیاوریم. دو سرمایه مجزا و متمایز را با دو ترکیب ارگانیک متفاوت 

 20000ثابت و  80000با ترکیب  هزار دالر 100درنظر آریم. سرمایه اول به میزان 

 هزار دالر آن به محصول تبدیل 50شود، از بخش ثابت، فقط می پیش ریز متغیر

درصد تصور کنیم، در این صورت ارزش محصول  300ار را بالغ بر گردد، نرخ استثممی

هزار دالر اضافه  60هزار دالر سرمایه متغیر و  20هزار دالر سرمایه ثابت،  50شامل 

 90000هزار دالر خواهد بود. حال همین سرمایه را با ترکیب  130ارزش، در مجموع 

مایه قابل جذب در محصول را نیز متغیر وارد پروسه انباشت سازیم. سر 10000ثابت به 

هزار دالر فرض نمائیم اما با توجه به ترکیب فنی باالتر سرمایه نرخ اضافه  50همان 

هزار  50درصد به حساب آریم. در چنین وضعی ارزش محصول مرکب از  500ارزش را 

هزار  20هزار دالر خواهد شد.  110000و در مجموع  50000بعالوه  10000بعالوه 

از حالت نخست کمتر است. این امر در مورد نوسانات ارزشی آنچه تولید ناخالص دالر 

 شود نیز کامال مصداق دارد. می جهانی نامیده

ای از این لحاظ هم به دو فصل کامال متمایز قابل تفکیک است. دورهداری دوران سرمایه

ساالنه همراه است با چنان رشدی از محصول کار و تولید داری که پویه انکشاف سرمایه

که به رغم سیر نزولی ارزش کاالها باز هم شاهد افزایش چشمگیر مقادیر ارزشی کل 

از ظرفیت انکشاف داری تولید ناخالص جهانی درطول هرسال است. در دور دوم، سرمایه

شود و آن را با پویه چالش بحران و فشار سهمگین سیر نزولی می به شیوه سابق تهی

کند. در این دوره، نرخ انباشت به صورت مستمر نرخ تولید اضافه می ننرخ سود جایگزی

بحرانها ترین نماید، تهدیدی که باردار وقوع کوبندهمی ارزش را تهدید به پیشی گیری

افتند. تولید ناخالص ساالنه به لحاظ حجم، عظمت پیشین می است و بحرانهایی که اتفاق

ایستد. نرخ رشد می زشی بسیار کمتری به نمایشکند اما در مقادیر ارمی خود را حفظ
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خورد. همه چیز گواه می چرخها یا صفر است و یا حول کمترین رقمداری ساالنه سرمایه

 شتاب فزاینده انحطاط و گندیدگی افراطی این شیوه تولید است.

 در سالهای دهه دوم قرن حاضر، دولت ها، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی یا سایر

بسیار از کندی آهنگ های و نالهها مراکز پژوهش سرمایه جهانی، ضمن سر دادن شکوه

درصد را برای کل تولید ناخالص  3تا  2رشد اقتصادی، به هر حال نرخ رشدهای ساالنه 

جهانی گزارش نموده اند. واقعیت آنست که همین ارقام نازل هم دروغین و فریبکارانه 

دانیم، تاریخ رشد سرطانی سرمایه، می همان طور که همهداری هستند. تاریخ سرمایه

سیر صعودی متوسط ترکیب ارگانیک، باال رفتن نرخ اضافه ارزش ها، افزایش حیرت 

همراه با کاهش نسبی آن در قیاس با کل  شکل مطلقانگیز ارزش کل تولیدات به 

اری در دو سطح سرمایه و سیر رو به افت نرخ سودها است. باز هم دو قلمرو سرمایه گذ

پیش ریز متفاوت را قیاس کنیم. در سطح های از رشد تکنولوژی و بارآوری کار با مؤلفه

متغیر، نرخ اضافه  1500ثابت به  3500، ترکیب ارگانیک 5000نخست، کل سرمایه 

، 3500، بهای تمام شده کاالها 2000، سرمایه جذب شده در محصول %100ارزش 

دالر  5000و ارزش تولیدات هم  %30، نرخ سود 5000قیمت تولیدی کل محصول 

متغیر،  1000ثابت و  9000، ترکیب ارگانیک 10000است. درسطح دوم کل سرمایه 

، بهای تمام شده 6000ها درصد، سرمایه جذب شده در فراورده 200نرخ اضافه ارزش 

دالر  8000و ارزش تولیدات هم  %20، نرخ سود 8000، قیمت تولیدی 7000کاالها 

 مختلف نشانهای است. مقایسه این دو سطح متفاوت سرمایه گذاری با ترکیب ارگانیک

یابد، نرخ می کند، ترکیب آلی سرمایه افزایشمی دهد که هرچه بارآوری کار رشدمی

پیماید. ارزش محصول به صورت می رود. نرخ سود روند افتمی اضافه ارزش رو به صعود

شود. روند می بت به کل سرمایه پیش ریز دستخوش کاهشرود اما نسمی مطلق باال

متعارف ارزش افزائی سرمایه چنین است و اگر این روند به همین سیاق، باحفظ همین 

قانونمندی، بدون دخالت هیچ عامل یا عوامل دیگر محقق گردد، آنگاه، فقط آنگاه و فقط 
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صندوق بین المللی پول  در این صورت ارقام مصرح در گزارش بانک جهانی، دولتها یا

خود داری تواند واقعی باشد. چیزی که سرمایهمی «تولید ناخالص جهانی»پیرامون رشد 

تواند بر هم نمی اعتبار یا حتی موضوعیت آن را بر هم ریخته است وهای تمامی بنیان

 نریزد. 

دپوی و ساز و برگهای خوها جبر هستی سرمایه است که به تمامی راهکارها، مکانیسم

جوید تا بر سر راه تنزل نرخ می اجتماعی و سیاسی توسلهای اندرونی بعالوه کل اهرم

سود سد بندد. مارکس در مورد اهرمهای خنثی کننده گرایش رو به کاهش نرخ سود، 

متعدد توضیح داده ایم که های به اندازه کافی بحث کرده است و ما در نوشته

و راهکارهای ها بسنده نکرده است، بلکه اهرمها انیسمقرن بیستم به این مکداری سرمایه

بسیار مهم دیگر را بر آنها افزوده است. ساز و کارهائی مانند بازار بورس، کاهش هزینه 

تولید از طریق آلوده سازی محیط زیست یا کل مایحتاج معیشتی انسانها، 

رایگان نیروی کار  با هدف قتل عام مستمر بهای شبهها بدهکارسازیهای کهکشانی دولت

میلیاردها کارگر و افزودن آن بر سود صاحبان سرمایه که در جاهای مختلف از جمله 

همین نوشته حاضر به آنها اشاره شده است. آنچه در این جا، به صورت اخص مورد 

تأکید است، نه تکرار نقش این مکانیسم ها، که تأثیر عوارض کل این رخدادها بر چیزی 

ارزش محصول گردد. می م تولید ناخالص ساالنه جهانی گزارشاست که زیر نا

از سه جزء، سرمایه مصرف شده درتولید  جهانی اجتماعی کار و تولید طبقه کارگر

محصوالت، دستمزدهای پرداخت شده و اضافه ارزش حاصل از استثمار پرولتاریای 

متوسط ترکیب شود. روند خودگستری سرمایه جهانی، سیر جهش وار می جهانی تشکیل

افول نرخ های و گسترش فزاینده زمینهها آلی سرمایه، عروج مستمر نرخ اضافه ارزش

سودها، همگی بر وزن، نقش و فراز و فرود جایگاه این اجزاء و طبیعتا حاصل نهائی آنها 

 نام گرفته است تأثیر فاحش بر جای« تولید ناخالص ساالنه جهانی»یا آنچه که 

حصول اجتماعی کار و تولید ساالنه طبقه کارگر جهانی علی القاعده گذارند. ارزش ممی
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باید با ارزش کل نهفته در این داری و بر پایه کارکرد قوانین درونی شیوه تولید سرمایه

با کل کار اجتماعا الزم متراکم در آن برابر باشد. یک موضوع تر محصول یا به بیان دقیق

کار اجتماعا الزم نهفته در »ونگی تعیین همین مهم یا بسیار اساسی در اینجا، چگ

قانون » است. نظام بردگی مزدی بر « تولید ناخالص ساالنه جهانی»یا کل « کاالها

و تولید ارزش اضافی استوار است. در این نظام، کار و تولید هیچ رابطه هویتی « ارزش

ن نیازها توسط انسانی با نیازهای واقعی زندگی فیزیکی و فکری بشر ندارد. خود ای

سرمایه معماری و با اهرم قدرت اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی و 

نیازهای زندگی بشر از نوع ترین شوند. حتی واقعیمی ایدئولوژیک بر توده کارگر تحمیل

یابند که اجزاء می خورد و خوراک و پوشاک هم تا آنجا در پروسه کار و تولید موضوعیت

د اضافه ارزش، سرمایه و سود باشند. از این هم موحش تر، در این حیاتی پروسه تولی

حالت هم سرمایه هر کدام این احتیاجات معیشتی، حیاتی، رفاهی و اجتماعی را با هدف 

 دستکاریهای هالکت زاترین و بشرستیزانهترین دستخوش وحشیانهتر سودآوری افزون

ن حلقه مشخص بحث آنست که شالوده سازد. این رشته قطعا سر دراز دارد، محور ایمی

کنیم، می صحبت« کار اجتماعا الزم»قانون ارزش است و وقتی از داری حیات سرمایه

مهار، بی این اجتماعا الزم بودن توسط سرمایه و در راستای تضمین خودگستری

گردد. سرمایه می معینداری و بقای هر چه بیشتر سرمایهتر سودافزائی هر چه کهکشانی

درونی خود، لحظه به لحظه حجم خود را های اریخا با توجه به قوانین و مکانیسمت

و غول پیکرتر ساخته است، نسبت بخش غیرمولد خود در قیاس با بخش مولد تر افزون

را به گونه حیرت انگیزی افزایش داده است. نیاز به کارغیرمولد در مقایسه با کارمولد 

را که در سطح جهانی نه فقط در ای حجم سرمایه کرده است،تر و سرکشتر راعظیم

شود، تا نمی شود بلکه حتی وارد این پروسهنمی پروسه تولید محصول ساالنه مصرف

کوه آسا نموده است، همزمان با وقوع همه این  چشم کار کند سنگین، سهمگین و

حجم معین  تحوالت، از طریق رشد انفجارآمیز بارآوری کار، زمان کار اجتماعا الزم در
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های تنزل داده است. عوارض اجتناب ناپذیر مؤلفهای محصول را به صورت خیره کننده

است که برای سرمایه هائی مجموع سیر صعودی انفجارآمیز حجم سرمایه نخست در

باشند. می ماندن، سودآور بودن و بقای خود نیازمند حجم ماوراء نجومی اضافه ارزش

اد حدیث روند رو به کاهش این اضافه ارزش، به دلیل محدود متضای مؤلفه دوم به گونه

شدن نسبی اما مستمر سرچشمه آن، یعنی بخش متغیر سرمایه بین المللی در قیاس 

زیر مهمیز کوبنده این تناقض الینحل، مجبور داری باشد. تولید سرمایهمی با بخش ثابت

ولی نرخ سود است. راهکارهائی به ابداع و بهره گیری از راهکارهای خنثی ساز گرایش نز

سازند. ایجاد شکاف میان میتر که در همان حال تناقضات ذاتی این نظام را خرد کننده

قیمت تولیدی کل محصول اجتماعی ساالنه با ارزش واقعی آن یا به بیان درست تر، 

« هانیتولید ناخالص ساالنه ج»انبساط نامحدود مقادیر ارزشی کار اجتماعا الزم نهفته در 

هم یکی از این راهکارها است. به طور مثال اگر حجم کار و تولید انجام گرفته ما به ازاء 

است، قیمت « ارزش»تریلیون واحد  7تریلیون ساعت زمان کار اجتماعا الزم و الجرم  7

 تولیدی با فاصله گیری از این مقدار، نقش معادل هشت تریلیون واحد ارزش را بازی

ه با استمداد از قوانین ذاتی یا اهرمهای خودپوی اندرونی، مفهوم نماید. سرمایمی

اندازد. این همان می درمقیاس بین المللی را به ورطه انبساط« کاراجتماعا الزم»

را در اقتصاد سیاسی ای مبحث مهم و ویژه« تورم»مکانیسمی است که زیر اسم و رسم 

با داری است که سراسر تاریخ سرمایهبورژوازی به خود اختصاص داده است. قابل تعمق 

کاالهای معین و مشابه همراه بوده  کاهش مستمر میزان کار اجتماعا الزم متبلور در

است. کاهشی که به صورت سراسری و برای کل سرمایه جهانی باید بعینه و به تمام و 

خر قرن کمال در قیمت بازار کل تولید ناخالص ساالنه انعکاس یابد، اما حداقل از اوا

نوزدهم به این سو ما شاهد وقوع پویه متضاد آن هستیم. افزایش قیمتها با شتاب متفاوت 

در کلیه جوامع و طبعا در مورد کل محصول کار و تولید ساالنه جهانی جزء الیتجزای 

چرخه ارزش افزائی سرمایه شده است. چرا؟ پاسخ معلوم است. کوهساران سر به فلک 
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شوند، بلکه وارد پروسه تولید نمی نه فقط در تولید کاالها مصرف کههائی کشیده سرمایه

حاصل استثمار پرولتاریای های گردند باید سهم خود را از کل اضافه ارزشنمی و کار هم

بین المللی دریافت کنند. برای این کار باید کل ارزش موجود آنها همانند ارزش سرمایه 

رد پروسه تعیین قیمت گردد. یک عامل مهم جذب شده در فرایند تولید محصوالت، وا

یا انبساط پذیری مجازی ها فاصله گیری فزاینده قیمت کل محصوالت از ارزش آن

متراکم در کاال و سرمایه در اینجا است اما این همه ماجرا « کار اجتماعا الزم»مفهوم 

با رجوع به کنند. کاالها می نیست، عوامل مهم دیگری نیز این مؤلفه اساسی را تکمیل

بازار  هزینه تولید و نرخ اضافه ارزش حامل مقادیر ارزشی متفاوت هستند، اما در

های شود. فشار اهرم رقابت و مؤلفهمی نرخ اضافه ارزش تبدیل به نرخ سودداری سرمایه

آرند، هر کاال به حکم فاکتور اخیر یا قیمت می عرضه و تقاضا، قیمت تولیدی را پدید

زش واقعی خود که هزینه تولید بعالوه سود متوسط یا سهمی از اضافه تولیدی، نه ار

سازد. ظاهر ماجرا آنست که در می ارزش متناسب با نرخ سود عمومی را نصیب خود

سطح سراسری و در رابطه با کل سرمایه جهانی، اهرم رقابت حتی با وجود میدانداری 

رزش موجود در محصول اجتماعی یکه تاز انحصارات، برابری کل قیمت تولیدی با کل ا

امر کال و باالخص از اواخر قرن نوزدهم به این کار و تولید را تضمین خواهد کرد. اما 

اوال به طور داری کند که سرمایهمی افتد. مارکس به درستی تأکیدنمی بعد، عمال اتفاق

فیکس و خودپو و اندرونی سهم سود را برای کل سرمایه از جمله برای کلیه اجزاء 

حاضر در پروسه گردش و سامان پذیری، بازار های گردشی بخش ثابت خود، کل سرمایه

کند، ثانیا در مورد می بورس، بانکها و مؤسسات مالی، کل سرمایه جهانی اعمال و تنفیذ

بخش مهم «!! خدماتی»هزینه تولید یا بهای تمام شده کاالها، اعم از صنعتی، غذائی، 

سعه و بقای این نظام اختاپوسی، همه مصرف طبقه سرمایه دار، مخارج هزینه بازتولید، تو

های نظامی، انتظامی، زرادخانههای چاه ویل گونه ماشین دولتی، اقالم کهکشانی هزینه

سر به فلک کشیده اتمی، شیمیائی و موشکی، مخارج شستشوی مغزی و سرکوب 
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دولتی برای خارج سازی  تریلیون، تریلیونهای فیزیکی و فکری طبقه کارگر، کمک

 سرمایه اجتماعی کشورها از باتالق بحران ها، همه و همه وارد پروسه تعیین قیمت

دولتی چه به شکل مالیات های شوند. به خاطر آوریم که سیستم مالیاتی و تعرفهمی

مستقیم و چه غیرمستقیم، خود یک مکانیسم مهم همین انتقال هستند. سرشکن شدن 

بر بهای تمام شده کاالها در یک سو و سهم بری کلیه اجزاء متشکله ا هکل این هزینه

کار اجتماعا الزم نهفته »گردد که می سرمایه جهانی از اضافه ارزشهای بین المللی سبب

مستمرا و فزاینده به ورطه انبساط مجازی افتد، روندی که سرمایه به یمن آن « درکاال

فرار از بحرانها های نزولی نرخ سود یا هزینهبخش بسیار عظیمی ازعوارض گرایش قهری 

را بر پویه قیمت تولیدی کاالها سرشکن سازد. تفاوت میان ارزش واقعی محصوالت کار 

 تولیدی آن مدام افزونهای با کل قیمت« تولید ناخالص جهانی»و تولید ساالنه 

ی چه کسانی گردد. اینکه پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان این تفاوت فوق نجوممی

داری میلیارد کارگر سکنه جهنم سرمایه 6هستند؟ پاسخ محتاج توضیح نیست. 

 دارد. می بین المللی دریافتدار پردازند و طبقه سرمایهمی

زنند که نرخ رشدهای ساالنه مورد ادعای می همه آنچه گفته شد با صدای رسا بانگ

نام  مال غیرواقعی هستند. آنچه زیردولت ها، صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی کا

هم نیست، پویه انکشاف در این داری شود، حتی رشد سرمایهمی رشد ساالنه گزارش

غیرقابل مهار، دچار بن بستی تاریخی های نظام دیری است که زیر مهمیز کوبنده بحران

هاجم افتد نه گسترش، بلکه تمی گردیده است. بن بستی که ناشکستنی است. آنچه اتفاق

وحشت انگیز سرمایه برای بازتقسیم مستمر کار الزم و اضافی، به زیان اولی و به نفع 

دیدیم که حجم « آنکتاد»دومی است. در گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 

میلیارد دالر بوده است.  1700بالغ بر  2011ساالنه جهانی در سال های سرمایه گذاری

میلیارد دالر رسیده  1330ا کاهشی چهارصد میلیارد دالری به ب 2012این رقم در سال 

 1324میلیارد دالر و سال بعدتر مجددا تا  1452است. یک سال بعد با کمی افزایش به 
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بازگشته است اما در  2011به حدود سال  2015میلیارد دالر تنزل کرده است. در 

تر بسیار عظیم 2018ر میلیارد کاهش یافته است. این کاهش د 1430تا سطح  2017

رفته است. پروسه پیش ریز سرمایه در تر میلیارد نیز پائین 1200گردیده است و از مرز 

سال اخیر در دنیای حاضر چنین وضعی داشته است اما بحث فقط بر سر این  8طول 

های انباشت سرمایههای و حوزهها سیر رو به افت نیست. سخن از واقعیت سرمایه گذاری

هم هست. انباشت به هر حال دچار انسداد کامل داری الحاقی در شرایط روز سرمایه

نشده است، ظاهر ماجرا این گونه است که حتی در بدترین حالت بیش از یک تریلیون 

دالر سرمایه جدید در مدت یک سال پیش ریز گردیده است. پرسش این است که 

ون در مجموع نه فقط یک شغل هم چگونه و چه فرجامی یافته است؟ این یک تریلی

ایجاد نکرده است، نه فقط حتی یک نفر از شمار بیکاران نکاسته است که بالعکس با 

میلیارد دالر سرمایه بر  1100افزایش هولناک جمعیت بیکار همراه بوده است!! بالغ بر 

ای پیشین اضافه و انباشت شده است اما در قبال آن نه فقط هیچ کارخانههای سرمایه

قبلی افزوده نگردیده است که تعداد آنها به گونه بسیار چشمگیری تنزل های بر کارخانه

به صورت بسیار موحشی کاسته شده است. مدارس و ها یافته است. شمار بیمارستان

قرن پیش نمایندگان  50و  40مراکز آموزشی دنیا دچار سالخی گردیده است. در دهه 

و متفکران بورژوازی در آسیا، افریقا، امریکای التین،  سیاسی، فیلسوفان، حقوقدانان

س یا ایاالت ئیو جوامع خود را در وجود ممالکی مانند فرانسه، سوئد، سوها آینده قاره

ماالمال های کردند، اکنون دیرگاهی است که کل آن رؤیاها با برهوتمی متحده جستجو

ها یدانداری داعش ها، بوکوحراماز فقر و خون و گرسنگی و فساد و بربریت و جنگ و م

جایگزین گردیده است. از این هم فراتر یکایک ام القراها و مداین رؤیائی ها و القاعده

نظام سرمایه داری، « عدالت انسانی»یا « رفاه اجتماعی»،«آزادی»، دموکراسی، «حقوق»

زیست محیطی و های لوت فقر، گرسنگی، بیکاری، فحشاء، آلودگی خود یا کویر

و حقوق انسانی شده اند یا با بیشترین سرعت به سوی ها آزادیترین کشتارگاه ابتدائی
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همان روز نطفه بندی یک شیوه تولید  ازداری روند. سرمایهمی این چنین شدن پیش

جداسازی انسان از کار، حاصل کار و حق تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی  مبتنی بر

حقوقی، بربریت و جنگ بی نخست پیدایش، جهنم استثمار،بوده است. از همان دقایق 

در بارکشی سبعانه جنایت دار افروزی ضد کارگری بوده است. جوالنگاه وحوش سرمایه

آمیز از زنان باردار و سالخی وحشیانه کودکان خردسال در سیاهچالهای تولید سود بوده 

ه تولید با همین درونمایه در بنمایه خود چنین است اما همین شیوداری است. سرمایه

انسان ستیزانه و کارگرکش، در سالهای نیمه اول قرن بیستم، سراسر دنیا را از کارگاه، 

کارخانه، کشت و صنعت و سایر مراکز تولید پر کرد. میلیاردها دهقان و پیشه ور خلع 

سرمایه ید شده را از اعماق روستاها کند، روانه شهرها نمود و نیروی کار مورد استثمار 

داران ساخت. اشتغال را مستمرا گسترش داد، در پاسخ به نیازهای سرمایه برای افزایش 

استثمار، مدرسه آفرید و دنیا را مدرسه باران کرد، در تر بارآوری کار و تشدید موحش

همین راستا و در تکمیل همین روند دانشگاه تأسیس نمود و طوفان پژوهش و تحقیق 

ساخت، بر طبل کشفیات پزشکی کوبید، هر روز داروئی بر ها انراه انداخت، بیمارست

داروهای پیشین افزود، جراحی و درمان و آناتومی و دانش طب را رونق داد، بساط 

شهرسازی و پارک آفرینی پهن کرد. با راه و راه آهن و جاده و توسعه خطوط مواصالت 

  زمینی، دریائی و هوائی سراسر دنیا را به هم پیوند زد.

از تاریخ استقرارش، اساس استثمارگری هار و بنمایه انسان ای در دورهداری نظام سرمایه

آمیخت و می ستیزانه دهشت آفرین خود را با پیشیرد و گسترش تحوالت فوق به هم

 کرد.می ساخت. ظرفیت این همامیزی و همراهسازی را داشت و آن را اعمالمی همراه

های قهر جنبش کارگری کشورها دست به عقب نشینیتوانست در مقابل موج می

کارگر های پیروزمندانه پردستاورد و چاره ساز بزند. جنبش خودپو و درون جوش توده

جایگزین سازد. « مبارزه قانونی»اعدام کند و با « قانون»را با صلیب داری علیه سرمایه

اتحادیه در هم بشکند و  خیزش کارگران برای سازمانیابی شورائی را با سالح سندیکا و



                                 منتخب مقاالت: جلد سوم                                                  

339 

« حق رأی»در سندیکالیسم مدفون گرداند. سرمایه ستیزی خودجوش توده کارگر را با 

و پارلمانتاریسم قتل عام نماید، دموکراسی را سد آهنین سر راه پیکار برای اعمال قدرت 

را بدیل اعتصاب ضد «!! حق قانونی اعتصاب»سراسری شورائی لغو کار مزدی سازد. 

مزدی کند، حق مدنی تظاهرات را جایگزین پویه پیکار قدرتمندانه کارگران بردگی 

را وسیله سالخی نقد آگاه و جنبشی و طبقاتی کار مزدی « حق آزادی بیان»نماید، 

منحط سرمایه مدار پاسدار نظم های و حقوق« حق ها»طوالنی از ای سازد، زنجیره

دیهی جنگ طبقاتی کارگران علیه را بر جای حق بداری استثمار و بربریت سرمایه

در روزگاری از تاریخ داری موجودیت رابطه خرید و فروش نیروی کار بنشاند. سرمایه

سیاه بربریت مداری، بشرکشی و جنایت آفرینی خود، در همان حال که جداسازی توده 

 کارگر از کار، حاصل کار و حق تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی را با تمامی توحش

که ای داد توان انجام کارهای باال را هم داشت. دورهمی نمود و بسطمی ممکن تعمیق

پیش برای همیشه طومارش منطوی گردیده است. این توان تاریخا از بورژوازی ها از دهه

ترین سلب شده است. در همین نوشته تصریح کردیم که دو دهه اخیر شاهد وقوع عظیم

 انگیز حیرت ابعاد با صنعتی انقالب این اما ایم بوده تاریخ تیاطالعا –انقالب تکنولوژیک 

 در را اشتغال داد، رشد کهکشانیای گونه به را بیکاری فقط اش، المللی بین و سراسری

امان پذیری، نظم اقتصادی، سیاسی، س پروسه ساخت، حریق طعمه سراسرجهان

برچیدن مدارس و بیمارستانها کرد، روند تر و اختاپوسیتر اجتماعی سرمایه را مافیائی

سابقه بخشید، فساد و تباهی و فحشاء و ناامنی را انفجارآمیزتر نمود، سلول، بی را شتاب

سلول وجود همه چند میلیارد ساکنان دنیا را کانون یکه تازی بدون هیچ عنان بازار 

بهای ساخت، برای تقلیل داری سرمایه و حوزه تاخت و تاز اپیدمیک طاعون سرمایه

های نیروی کار، کاهش هزینه تشکیل سرمایه ثابت، تنزل بهای تمام شده کاالها، کومه

مسکونی کارگران را کارخانه و مرکز استثمار وحشیانه و سالخی نیروی کار کرد، هر نوع 

غرامت ایام بیکاری، بیماری، بازنشستگی یا کل دستاوردهای خیلی، خیلی پیش جنبش 
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مود. باالتر گفتیم و باز تأکید کنیم که حتی همین تهاجمات کارگری را طعمه حریق ن

طاعونی سرمایه هم، ولو در کوتاه مدت گره چندانی از کار این نظام نگشود، بحرانهایش 

شد. نظام بردگی مزدی دیرگاهی است که از تر بسیار کوبنده تر، ویرانگرتر و خرد کننده

معیشتی کارگران دنیا به های خواستهین ترهر میزان ظرفیت الزم برای مماشات با نازل

طور کامل خالی گردیده است. این را حاکمانش هم قبول دارند، فقط احزاب و محافل 

 هستند که حاضر به قبول این رخداد« لنینیسم»ابوابجمعی طیف پر چین و شکن 

وان کارگر دنیا فراخوان پشت سر فراخهای باشند، تنها آنهایند که هنوز برای تودهنمی

کنند که چه نشسته اید؟، خیزید و چو شیر شرزه خواستار دموکراسی گردید!! می صادر

و برای حق اعتصاب و حق قانونی آزادی بیان جنگ « خفتان پلنگ زیب اندام کنید» 

زلزله زده رفرمیسم هستند که هنوز این های کنید؟!! فقط این دفن شدگان در گورستان

نمایند. بورژوازی در می وراد عبادت ایدئولوژیک خویشخزعبالت را لق لقه زبان و ا

را بایگانی کرده است و قهر آشکار طاعون گون و ها هیأت رسمی خود این عوامفریبی

هولوکاست آفرین اقتصادی، پلیسی، نظامی، جنگی را جایگزین آن نموده است. چرا؟ 

 ست. ریشه واقعی رخداد در کجاست؟ این همان موضوع محوری بحث حاضر ا

به این روز افتاده است زیرا که سالیان متمادی است از ظرفیت رشد، توسعه داری سرمایه

و خودگستری متعارف خود نیز تهی گردیده است. توسعه این شیوه تولید اگر در 

پویه جداسازی هر چه فاجعه بارتر طبقه کارگر از کار و تعیین  19تا  15های سده

 تشدید استثمار وتر ود یا طغیان هرچه وحشیانهسرنوشت کار، تولید و زندگی خ

کارگر بوده است از نیمه دوم قرن بیستم به این سوی صرفا در آتش های حقوقی تودهبی

داری زدن هست و نیست بشریت کارگر با هدف چالش بحران خالصه شده است. سرمایه

 18و  17های رندر این فاز طوالنی تاریخی فاقد هر اندازه رشد و انکشاف به شیوه ق

شده است. اگر رشدی داشته است، اگر بر حجم سرمایه الحاقی ساالنه خود افزوده است، 

را ازسال قبل بیشتر کرده است، صرفا با قتل عام روز به روز « تولید ناخالص جهانی»اگر
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و وحشیانه قوت الیموت توده کارگر به این هدف  دست یافته است. بحران در تمامی 

با قدرت در شیرازه هستی سرمایه توفیده است و سرمایه کل ویرانیهای آن ها این دهه

سده بیستم مثل همه داری را بر زندگی کارگران سرشکن ساخته است. بحران سرمایه

دیگر عمر این نظام در افزایش سرطانی متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه بین های دوره

افه ارزش ریشه دارد، در این جای بحثی المللی و پیشی گیری نرخ انباشت ازنرخ اض

نیست، اما این بحث کافی نیست. عقب افتادن نرخ اضافه ارزش از نرخ انباشت اگر در 

پدیده پریودیک این شیوه تولید بود، اکنون معضل پابرجا و همیشگی  19سالهای سده 

باالی  سال تا سالخوردگان در حال احتضار 6آن است. میلیاردها کارگر از کودک زیر 

صنعت، های قاره گیتی، در حوزه 5هشتاد سال، شاغل یا فاقد هر نوع اشتغال رسمی، در 

تجارت، کشاورزی، شیالت، جنگلداری، آموزش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، 

کنند، می رستوران، هتلداری، اداری، دستفروشی، گاه دو شیفت یا حتی بیشتر کار

کنند یا در خدمت تولید، تحقق و می ارزش تولیدشوند، اضافه می وحشیانه استثمار

ها گردند، نرخ اضافه ارزشمی قرار دارند، توسط سرمایه سالخیها طغیان اضافه ارزش

کفاف ها برند، با همه اینها، اقیانوس پرخروش اضافه ارزشمی را در سطح جهانی به اوج

حاضر در سلول، سلول  دهد. جهاننمی راها پایان سرمایهبی سودآوری سلسله جبال

خود از سرمایه دم کرده است، کل منافذ این دنیا آکنده و مسدود از سرمایه شده است. 

متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در جهان به آسمان رفته است. طبقه کارگر با هر درجه 

از فشار استثمار و تحمل هر نرخ استثمار توان تأمین و تضمین نرخ سود مورد نیاز باز 

داری ید این همه سرمایه را دارا نیست. راز ماندگاری بحران در شیرازه هستی سرمایهتول

چرخد که خطر می هم اینجا است. چرخ ارزش افزائی سرمایه تنها در این حد و تا آنجا

فروپاشی ناشی از بحران را از امرور به فردا اندازد و برای این کار، برای حصول این هدف 

 وراء ارتجاعی، زندگی میلیاردها کارگر را قربانی گیرد. سیاه ضدانسانی و ما
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ده مورد هیچ نظام اجتماعی تا قبل از آنکه کلیه نیروهای مول»مارکس به درستی گفت: 

اه شود و مناسبات تولیدی برتر بعدی، هیچ گنمی نیازش رشد یافته باشند مضمحل

حد بلوغ رسیده  پیش از آن که شرایط مادی وجودش در چهارچوب جامعه قدیم به

این  سؤال مهم تاریخ با رجوع به« گرددنمی باشد، جانشین مناسبات تولیدی پیشین

گیری با توصیفی که آوردیم. با پیشیداری سخن مارکس آنست که چرا سرمایه

بحران های مهارناپذیر نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش، با گسترش سرطانی زمینه

کانون  انحطاط و گندیدگی انفجارآمیز تاریخی، با تبدیل شدنش بهخیزی اندرونی، با 

تبعیضات  وخانمانی، زن ستیزی بی واقعی تولید سونامی فقر، فالکت، گرسنگی، آوارگی و

 رعب انگیز زیستهای جنایتکارانه جنسی، کودک فروشی، فحشاء، اعتیاد، آلودگی

د سهم باقی است؟!! چه چیزی  دیگر انسانی بازهای و بلیهها محیطی و همه مصیبت

فارغ از ای راه جایگزینی این کهنه نظام گند و خون و دهشت و جنگ و مرگ با جامعه

بانی و  مبتنی بر اراده آزاد شورائی همگان وای وجود استثمار، طبقات، دولت، جامعه

ن به ای پرچمدار رهائی واقعی انسان شده است؟!! پاسخ ما، پاسخ رویکرد ضد کار مزدی

ترین پرسش نه فقط صریح و شفاف است که چراغ راه پیکار برای از جای کندن عظیم

اری، بن بست تاریخ زندگی انسان هم هست. در همه شکلهای تولیدی پیش از سرمایه د

اکم ما شاهد بالیدن یک شیوه نوین تولید در سیطره مناسبات اقتصادی، اجتماعی ح

حاکمان  جدید سوار موج رشد و انکشاف آن باای بوده ایم. شیوه تولید جدیدی که طبقه

هور، رشد ظپرداخت. توسعه حلزونی اقتصاد کاالئی و می و پاسداران نظام کهنه به ستیز

طن زراعی کوچک با بردگان رعیت شده وابسته به زمین، در بهای «کولون»و گسترش 

گ بنای قبیله ای، سنمالکیتهای مشترک های یا حتی بر فراز ویرانهداری مناسبات برده

سط خود نظام سرواژ یا ارباب و رعیتی را مستقر نمود. شکلی از تولید که در پویه ب

 آورد.    نشاند و استخوانبندی قدرت فئودالی را پدیدداری فئودالیسم را بر جای برده
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نیز با پیدایش رابطه خرید و فروش نیروی کار از سینه کش انکشاف داری سرمایه 

قتصاد کاالئی و در سیطره سیاهی زار فئودالیسم آغاز به بالیدن کرد. سرمایه پرشتاب ا

یا رابطه تولید اضافه ارزش با زایش خود تمامی نیازهای بازتولید، توسعه و خودگستری 

اش را تار و پود اندیشه، سیاست، فلسفه، ایدئولوژی، اقتصاد سیاسی، رویکرد اجتماعی، 

دار اخالق، قدرت، حاکمیت و همه چیز طبقه سرمایه موازین حقوقی، مدنیت، فرهنگ،

را بیرق جدال ها خواست و همین خواستمی کرد. بورژوازی فقط آن نمود که سرمایه

خود با سلطنت، اربابان کلیسا و نظام کهنه در یک سوی و جنگ طبقاتی بنیادی علیه 

جدید شیرازه قدرت پرولتاریا در سوی دیگر نمود. در این هر دوشکل تولیدی، طبقه 

خود را از پویه انکشاف مادی شیوه تولید نوین و به مثابه عنصر اندیشنده نیروهای 

وضع چنین نیست، در اینجا داری نمود. در سرمایهمی تولیدی بالنده استخراج و احراز

باشد. سوسیالیسم درسیطره استیالی نمی در حال انکشاف و بالیدنای شیوه تولید تازه

کشد، حتی سخن گفتن نمی زدی به صورت یک شکل تولید جدید شاخ و برگبردگی م

بالد صرفا شکلی از برنامه ریزی می شود، اگر چیزی زیر این ناممی از آن هم سرکوب

است. پرولتاریا در زیر چتر حاکمیت داری نظم سرمایه و نوعی از ساختار قدرت سرمایه

کند، بالعکس نمی ه تولید نوین احراز و اتخاذاین نظام قدرت خود را از پویه انکشاف شیو

گذارد که در حال جنگ واقعی علیه شیرازه وجود می فقط آنجا این قدرت را به نمایش

رابطه خرید و فروش نیروی کار و علیه اساس ارزش افزائی سرمایه باشد. به همه این 

بردگی مزدی با  دالیل یگانه نیروی بالنده نوینی که باید در چهارچوب حاکمیت نظام

رشد، بالیدن، استخوان بندی و قدرت یابی خود، مناسبات مسلط موجود را نابود و جامعه 

آتی را جایگزین آن سازد جنبش سازمان یافته سراسری شورائی همه یا غالب آحاد 

طبقه کارگر است. جنبشی واقعی و زنده که معنای زمینی، طبقاتی، مادی و های توده

ن درجنگیدن علیه وجود رابطه خرید و فروش نیروی کار، علیه تاریخی بالیدن آ

کارمزدی، علیه نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی، مدنی و فرهنگی سرمایه متجلی گردد. 
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مدفون نیست، داری جنبشی که ایدئولوژیک نیست، در گورستان حقوق و مدنیت سرمایه

باشد. جنبشی متشکل نمی آویز حزب، سندیکا، اتحادیه یا هیچ نهاد باالی سر، حلقدار به

کارگر، میدان دخالتگری آزاد، آگاه، برابر و نافذ همه کارگران، سنگر های از آحاد توده

مشق قدرت طبقه کارگر، مدرسه ارتقاء شناخت، آگاهی، شعور، چاره اندیشی و راه حل 

ه کل کارگران، تجلی صف آرائی مستقل شورائی و سراسری تودداری جوئی ضد سرمایه

کارگر به مثابه یک طبقه در مقابل نظام بردگی مزدی است. جنبشی که دخالتگری نافذ 

کند، می و آزاد و آگاه کل کارگران را به مشارکت عمیق آزاد و نافذ هر کارگر موکول

و برپائی جامعه آزاد داری فقط چنین جنبشی است که توان ساقط سازی محو سرمایه

قات، دولت و استثمار طبقاتی را دارا است. هر نوع آویختن انسانی فارغ از کار مزدی، طب

سوای خروج کامل جنبش کارگری از ریل واقعی ها کارگر به احزاب یا اتحادیههای توده

جنگ طبقاتی، مدفون شدن این جنبش در گورستان نظم سرمایه و تهی شدن کامل 

ندارد. جنبش  هیچ معنای دیگریداری آن از ظرفیت سرنگون سازی نظام سرمایه

وسیع پرولتاریا، تنها تجلی واقعی کمونیسم های شورائی سراسری ضد کار مزدی توده

است. داری مارکسی لغو کار مزدی و یگانه نیروی رادیکال و رهائی آفرین بدیل سرمایه

این جنبش برای پیروزی، برای محو سرمایه داری، برای سرنگونی واقعی قدرت سیاسی 

را به مثابه سدهای سر راه ها ندارد سوای اینکه احزاب و اتحادیهای سرمایه، هیچ چاره

این هدف یا عوامل تعطیل مبارزه طبقاتی زیر چرخ قدرت سازمان یافته شورائی خود 

 گیرد و از پیش پای بردارد.

به سخن مارکس باز گردیم. اینکه یک نظام اجتماعی قبل از آنکه نیروهای مولده مورد 

شود و مناسبات تولیدی برتر بعدی هیچ گاه پیش نمی یافته باشد مضمحلنیازش رشد 

از آن که شرایط مادی ایجادش درچهارچوب جامعه قدیم به حد بلوغ رسیده باشد، 

میلیارد نفوس طبقه کارگر بین  6یابد. کلیه شواهد و بند، بند آنچه نمی امکان استقرار

 کنند با خونبارترین صدا فریادمی تجربهالمللی، لحظه به لحظه با گوشت و پوست خود 
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 برداری زند که بخش نخست فرمولبندی مارکس یعنی تا جائی که به سرمایهمی

نه داری پیش، بسیار بیشتر از حد لزوم واقعیت یافته است. سرمایهها گردد از مدتمی

، حال که از قرن نوزدهم، به ویژه از سده بیستم به این طرف سوای فقر، گرسنگی

آوارگی، تباهی، فساد، جنگ، جهل، مرگ، تبعیضات رعب آور جنسی، آلودگیهای 

هولناک انسانی، هیچ چیز دیگری برای های وحشت آور زیست محیطی یا سایر فاجعه

بشریت همراه نداشته است. در همه این مدت، هر نفس کشیدن نظام، متضمن بریدن 

چرا این شیوه تولید با این درجه از  نفس میلیاردها نفوس کارگر کره زمین بوده است،

گندیدگی و انحطاط انفجارآمیز باز هم باقی مانده است پاسخش صرفا در قسمت دوم، 

قرار دارد. این شرایط مادی چیست « شرایط مادی ایجاد جامعه برتر»در بخش مربوط به 

ریا با که تا لحظه حاضر فراهم نشده است؟!! فراموش نکنیم که مبارزه طبقاتی پرولتا

پیدایش او آغاز گردیده است، بحث بر سر بود و نبود، فراز و فرود یا شدت و ضعف این 

مبارزه نیست، جنبش کارگری چندین قرن متوالی است که نیروی سلسله جنبان غالب 

را ها را راه انداخته است، تا چشم کار کند رژیم« انقالبات»ترین رخدادها است. عظیم

دیگر جایگزین کرده است. سرتاسر کره زمین را از حزب و اتحادیه های ساقط و با رژیم

آکنده و به هم دوخته است. در نقطه، نقطه دنیا ها و گروه و کانون و اتحاد و نوع این

افراشته است. طبقه کارگر جهانی و جنبش کارگری بین «!!! کمونیسم»بیرق جعلی 

را رفته است. با پیمودن هر وجب ها ههالمللی کل این برهوتها را پیموده و همه این گمرا

دار فریب و دروغ و اسارت فقط طنابهای و برپائی هر کدام این امامزادهها این کجراهه

ساخته است. این طبقه و این تر و خفه کنندهتر را بر گلوی خود محکمداری سرمایه

مزدی جنبش فقط یک کار را نکرده است. خود را شورائی، سراسری و ضد بردگی 

سازمان نداده است، برای ارتقاء خود به یک قدرت سراسری سازمان یافته شورائی ضد 

پی »گامی به جلو بر نداشته است. چندین قرن داری کار مزدی در قعر جهنم سرمایه

به هر امامزاده فریب و دروغی آویخته است. « اغیار دویده است و به مقصد نرسیده است
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، «ضد امپریالیسم»ز سوسیال دموکرات، لنینیست، لیبرال، پشت سر هر بخش بورژوازی ا

نولیبرال، فاشیست، راسیست راه افتاده است. بر اساس برنامه ها، منشورها، مرامنامه ها، 

اینها انقالب کرده است. با هر کدام این کارها خود را هیچ های فراخوانها و نسخه پیچی

ساخته است. تنها کاری که نکرده تر و گمراهتر، پوچ تر، فرسوده تر، مفلوک تر، مقهورتر 

است سازماندهی شورائی سراسری و ضد کار مزدی قدرت پیکار خود بوده است. همان 

است. مادام « شرایط مادی ایجاد جامعه آتی»قدرتی که ظهورش تجلی رشد و پویائی 

با ری داسرمایه« ه ویران دهمت صدهزارزین دِ»تازد، می که وضع بر این منوال پیش

کل انحطاط و گندیدگی انفجارآمیزش به عمر خود ادامه خواهد داد و بشریت را قربانی 

میلیارد نفوس طبقه کارگر بین المللی در غیاب جنبش  6بقای خود خواهد کرد. آیا 

سراسری رادیکال، شورائی و ضد کار مزدی خود، به راحتی، به گونه تسلیم آمیز و بدون 

لمت جویانه یا قهرآمیز، به قربانی شدن خود و هولوکاست جوراجور مساهای واکنش

آفرینی بورژوازی تن خواهند داد؟ چنین چیزی محال است. در نظام بردگی مزدی نه 

دار جنگ کارگران علیه بربریت سرمایه قابل تعطیل است و نه جدال میان وحوش سرمایه

ها ت. اولی ولو در برهوتحاضر به آتش بس اسها بر سر تقسیم و بازتقسیم اضافه ارزش

تازد و می مختلف، از جمله طغیان آمیز و عصیان آلود پیشهای به شکلها و گمراهه

های دومی تا سرنگون سازی یک مافیا توسط مافیای دیگر چشم انداز تداوم دارد. توده

حقوقی و قتل عام معیشت خود طغیان و باز بی کارگر در اعتراض به شدت استثمار و

یان خواهند کرد. در چند سده متوالی این کار را انجام داده اند و هر روز بیش از هم طغ

روز پیش انجام خواهند داد. همین االن هم در چهارگوشه جهنم بردگی مزدی، در ایران، 

عراق، لبنان، شیلی، هنگ کنگ، فرانسه، یونان، اسپانیا، ترکیه، اکوادر، کلمبیا، 

ر حال عصیان، خروش و پیکار هستند. کرکسان گرجستان، مصر و جاهای دیگر د

مردارخوار بورژوازی نیز سوار موج این طغیانها با هم به تسویه حساب خواهند پرداخت. 

سراسر قرن بیستم شاهد این وضع بود اما آنچه از انتهای آن قرن تا حال شاهدش 
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ئی که به از این سناریوی وحشت و دهشت در دنیا است. تا جاای هستیم آرایش تازه

گردد، دیگر طرفین جنگ، خواستاران می مختلف بورژوازی برهای مناقشات میان بخش

دولتی با بیرق داری مالکیت انفرادی سرمایه در یک سوی و شیفتگان سرمایه

یا « کمونیسم»و خلقیون ملبس به « امپریالیست ها»، در سوی دیگر، «کمونیسم»

کار نیستند. یک سوی این جدال دیگر، همه سوسیال دموکراسی و بورژوازی محافظه 

جا جمهوری اسالمی ایران ها، داعش ها، طالبان ها، القاعده ها، بوکوحرام ها، جبهۀ 

و دسته ترامپ ها، جبهه ملی ماری لوپن ها، دار  النصره ها، احرارالشام ها، فجر لیبی ها،

مجارستان ها،  سوئد، چوبیکهای حزب آزادی هلند ها، طلوع طالئی ها، دموکرات

افراطی جنگ های و مانند اینها هستند. فاشسیتها فنالندیهای واقعی، اخوان المسلمین

افروز و بشریت کشی که لشکرعظیم کارگر زادگان شستشوی مغزی شده را پشت سر 

نفرت باری که به سادگی آب خوردن، جنگ کارگران های خود به صف دارند. فاشیست

سازند. می کارگرهای تودهداری ن جنگ طبقاتی ضد سرمایهعلیه کارگران را جایگزی

زهدان زاد و ولد تعطیل ناپذیر این رخدادها داری سونامی غیرقابل مهار بحران سرمایه

است. جنبش کارگری جهانی اگر خود را شورائی، سراسری و ضد کار مزدی سازمان 

ردد حوزه سربازگیری ندهد، اگر یک قدرت سازمان یافته شورائی ضد بردگی مزدی نگ

 این وحوش خواهد شد.  
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 1398آذر           98آبان  قیام کارگریهای و آموزشها پاشنه آشیل

 

می خود، پاالیشها در پیشینه قرن بیستای شورش کارگری سراسری آبان ماه به رغم پاره

توانست شکست می از اتخاذ یک جهتگیری رادیکال و آگاه طبقاتی فرو ماند. این خیزش

هائی به توانست پیروزیمی که در سطحی و به شکلی اتفاق افتاده است،ای خورد، حادثه

ستمرار چه بسا شاهد شکوفائیها و تغییراتی رادیکال در چنگ آرد، در صورت ا

، شد، شاید کند و خرامان یا بالعکس تند و شتابانمی جهتگیریهای طبقاتی خود

ساخت. می آگاهانه ضد کار مزدی جایگزینهای راهبردها و راهکارهای روزش را با بدیل

بطال نبود. در بل انکار یا اهمه اینها ممکن بود اتفاق افتد و احتمال وقوعشان از پیش قا

های این میان یک نکته قابل تأکید است. اینکه خیزش آبان با داشتن پاشنه آشیل

 به دستهائی موجودش و مادام که این پاشنه آشیلها باقی است، حتی که اگر موفقیت

 یآورد، شاید سنگی بر روی سنگ برای معماری مستحکم بنای پیکار طبقاتی آتمی

 بنیادی داشت،های قیام کارگران مثل تمامی شورشهای سلف خود، ضعف گذاشت.نمی

نرها یا هکه به آنها خواهیم پرداخت و باید بپردازیم، اما مقدم بر آن، از هائی ضعف

 کنیم.می نکات زیر تأکید  شکوفائی و رشدش بگوئیم. در این گذر برهای جلوه

و پیش از آن قیام  98هفته آخر آبان مقدم بر هر چیز باید گفت که طغیان سراسری . 1

سابقه بودند، درست بی در تاریخ مبارزه طبقاتی درون جامعه ایران رخدادهائی 96دیماه 

در کشورهای دیگر دنیا در سالهای اخیر، تا حد زیادی ها همان گونه که نوع این شورش

اگر تاریخ تکامل  غیرمترقبه و بدون پیشینه بوده است. شاید این نکته به نظر عجیب آید.

توان این می چگونه -که حتما هست  -جوامع انسانی تاریخ مبارزه طبقاتی است 

سابقه خواند؟!! پرسش درستی است، اما بحث ما بر سر کمبود شورش ها، بی رویدادها را

 طغیان ها، انقالبات یا حوادث نوع اینها نیست. تاریخ آکنده از قیام و انقالب است،
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در تفاوتهای هویتی میان آنها و  96ن شورش آبان سال جاری یا دیماه سابقه بودبی

رخدادهای مشابه تاریخی اعم از پرعظمت یا دارای شکوه کمتر است. این هر دو جنبش 

آن را کارگران  به تمام و کمال کارگری و سراسری بودند. کل آحاد حاضر یا فعال در

خانمانی علیه نظام بانی و بی ، گرسنگی ودادند، آنان بودند که زیر فشار فقرمی تشکیل

باعث این سیه روزی ها، علیه سرمایه داری، به صورت سراسری طغیان کردند. هر دو 

شورش فاقد صدر و ذیل، رهبر و پیرو، حزب و توده، نظریه پرداز و نظریه پذیر، 

ار بود. مالط و مصالح همپیوندی را فشار استثمها سیاستگذار و مجری یا نوع این

ساخت، کارگران آماج این فشار، محله به محله، منطقه به منطقه، شهر میداری سرمایه

قدرت شد، منفجر گردید، حاصل انفجار بر ها به شهر به هم پیوستند، همپیوندی

را به طور ها سنگفرش خیابانها راه افتاد و خیزشی سراسری گردید. آنچه این شورش

و نه وجود پراکنده و بدون ها د مشترک کل این مؤلفهساخت، براینمی سابقهبی واقعی

 بوده است.         ها انسجام آن

ها . وسعت و حدت سرمایه ستیزی خودانگیخنه و خودپوی این خیزش از تمامی طغیان2

بود. واقعیتی که درخشش آن حتی عوامفریبان، تر کارگری پیشین افزونهای و عصیان

سود و خون را هم به تصدیق واداشت. همه های شیارکار دلمهفرصت طلبان و کفتاران 

از آن به عنوان قیام گرسنگان یا شورش کارگران عاصی گرسنه نام بردند. کارگرانی که 

سر ندادند! اما وجود خویش را علیه آنچه سرمایه بر سر داری ظاهرا شعار ضد سرمایه

های استثمار سرمایه داری، علیه بلیه آنها آوار کرده بود، علیه استثمار و شدت روزافزون

و دار منفجر ساختند. مرگ بر سرمایهداری آفریده سرمایه و بربریتهای دولت سرمایه

بر زبان نیاوردند! اما قهر و نفرت طبقاتی خود را بر سر داری سرنگون باد نظام سرمایه

ت سرمایه همه نهادها، بنگاهها یا مؤسساتی سرشکن ساختند که نماد هستی و قدر

بودند. آنچه در این راستا و توسط عاصیان کارگر در این چند روز صورت گرفت به نوبه 

فرین آسابقه اما بسیار کم سابقه بود. یک شاخص بسیار درخشان و امیدبی خود اگر نه
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شورش آبانماه را باید سرکشی عزم استوار کارگران برای درهم کوبیدن مالکیت 

بسیاری از شهرها توده  یکال علیه بنیاد این مالکیت دانست. درو تعرض رادداری سرمایه

یورش ای کارگر مصمم، خشمگین و بدون هیچ تردید به تمامی فروشگاههای زنجیره

بردند، مراکز توزیع کاالها را به صورت ضربتی و جنبشی، از چنگال سرمایه داران خارج 

و خوراک و پوشاک تا سایر و مؤسسات، از خورد ها ساختند. کل موجودی این شرکت

شورائی، سرمایه ستیز و طبقاتی در اختیار ای مایحتاج اولیه معیشتی و رفاهی را با اراده

گرفتند و میان آحاد طبقه خویش در سطح شهر تقسیم کردند. کارگران در خیلی جاها، 

 «قلعه حسنخان»یا شهرها، از جمله ها این کارها را انجام دادند و در برخی شهرک

 )شهرک قدس(، تقریبا کل فروشگاههای بزرگ را موقتا به تصرف خود در آوردند. 

و تصرف مراکز اقتصادی مورد تملک صاحبان سرمایه داری راهکار الغاء مالکیت سرمایه

از شهرهای استان البرز، « مالرد»به مراکز توزیع و فروش کاالها محدود نماند. در شهر 

تصرف نیروگاه و مراکز تولید برق شدند، برای حصول این کارگران منطقه دست به کار 

هدف تالش کردند و تا مراحل مهمی از کار پیش تاختند. در ماهشهر، استان بوشهر و 

نقاط دیگر خطوط مواصالتی، شبکه حمل و نقل و بزرگراههای تجاری ای پاره

ات در طول روزهای را فلج نمودند و به طور کامل مسدود ساختند. این اقدامداری سرمایه

چشمگیر اتفاق افتاد. حمله به مراکز ای تداوم شورش، در نواحی مختلف کشور به گونه

اختاپوسی اعمال بربریت های قدرت سیاسی، نهادهای دولتی، ستادها و سازمان

مختلف های یا دستگاههای تصمیم گیری و اجرائی نظم سرمایه، در حوزهداری سرمایه

کارگر بود. این نکته های ی از خروش سرمایه ستیزی خودپوی تودهنیز جلوه بارز دیگر

ظریف و حساسی است که شعور و شناخت هیچ سرمایه دار، هیچ نماینده فکری، سیاسی 

و حقوقی نظام بردگی مزدی، از جمله هیچ دفتر سیاسی یا کمیته مرکزی هیچ حزب 

هیچ کدام این ها، میان  طبقه کارگر!!، قادر به فهم واقعی آن نیست.« رهائی»مدعی 

انهدام هفت فرمانداری یا دهها ساختمان دولتی و ستاد نیروهای نظامی، انتظامی در 
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و مراکز قدرت رژیم شاه ها به پادگان 57، با هجوم جنبش عمومی سال 98خیزش ابان 

خیره کننده وجود داشت و از آن ای هیچ فرقی ندیدند و نگذاشتند!!!. تفاوتی که به گونه

 ساخت. می همتر، هویتی بود، به این معنی که رویکرد طبقاتی متفاوتی را منعکسم

گرفتند، می راها هم کارگر بودند، اما پادگانها توده وسیعی که اگر چه آن 57در سال 

دیگری را برجایش تر به این خاطر که رژیم اختاپوسی شاه را ساقط و رژیم اختاپوسی

داری ه باری از فقدان محتوا و هویت طبقاتی ضد سرمایهبنشانند. جنبش به گونه فاجع

زدند یا می وقتی بانکها را آتش کامال متفاوت بود. 98برد. ماجرا در شورش آبان می رنج

 کردند، زمانی که مراکز قدرت دولتی را طعمه حریقمی پاسگاههای پلیس را منهدم

 خشم خودهای در شعلهعلمیه و دفاتر ائمه جماعت را های ساختند یا حوزهمی

سوزاندند، در همه این موارد به ریشه واقعی فالکت ها، گرسنگی ها، گورخوابیها و می

کردند. خیزش آبان ماه می بردند، عمال به سرمایه حملهمی خود یورشهای محرومیت

بود. این تر پیشرفته تر، رادیکالتر و شفاف 96از این لحاظ حتی از قیام دیماه سال 

جنبش »با این توصیف درست در نقطه مقابل طغیان منحط و پوسیده موسوم به خیزش 

قرار داشت. در آنجا همه چیز نمایش دخیل بندی فاجعه بار بخشی از درس « سبز

شعور باخته طبقه کارگر به یک بخش ارتجاع هار بورژوازی برای اصالح و های خوانده

بود!!. در اینجا بالعکس قهر داری یهنظام کارگرکش و ضدبشری سرما«!! انسانی»آرایش 

توفید و نمادهای می خودجوش و خودانگیخته ضد بردگی مزدی کارگران بود که

کرد. فقر، گرسنگی، کارتن خوابی و می حاکمیت و موجودیت سرمایه را در خود غرق

شد می درمانی مولود نظام بردگی مزدی بود که باروت قهربی داروئی وبی بیخانمانی و

رفت که بانی و سرچشمه می این قهر توفانی سینه شیوه تولید و مناسباتی را نشانه و

 بود.   ها واقعی کل سیه روزی

. فرار کارگران معترض، از آویختن به منجی، رهبر، حزب، سندیکا و مافیاها یا 3

 بود. یاوهتر و پردرخششتر باالی سر، این بار از همیشه بارزتر، فاحشهای امامزاده
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سرائیهای نفرت بار، مضحک و روان پریشانه نبش قبرشدگان سلطنت طلب پیرامون 

دخالت در این قیام!! نقش تیر تهمت و توهین بسیار سهمگینی را داشت که به قلب 

شد، تیر افتراء زهرآگینی که فشار جراحتش از زخم قتل می توده کارگر عاصی شلیک

کمتر نبود. همه شواهد به داری سرکوب سرمایههای عام سپاه پاسداران و سایر عمله

زدند که کارگران خود، یگانه نیروی سلسله جنبان سیر رخدادها می اندازه کافی فریاد

هستند. مراودات طبیعی روئیده از ژرفنای شرایط کار و زندگی، فشار جرقه زای بیکاری، 

زد و شیرازه یم را به هم جوشها گرسنگی، فقر و درد و رنج مشترک بود که دل

شد. جنبش به همان سان روئید که یک میها همپیوندی یا سازماندهی خودپوی انسان

اعتصاب چندین هزار یا چند ده هزار کارگری در یک کارخانه یا یک قلمرو وسیع کار و 

دهد، نمی روید، در آنجا هیچ نیروی ماوراء اراده کارگران دکمه اعتصاب را فشارمی تولید

کارگر بودند و ثانیا به همان سیاق عصیان های نیز اوال کل معترضان آحاد توده در اینجا

 کردند که در کارگاه و کشت و صنعت و حمل و نقل و مدرسه و بیمارستان اعتصاب

کردند. این نکته نیازمند تأکید است که اگر چه گسست از حزب آویزی، فرار از دام می

آلترناتیو فروش، اجتناب از دخیل بندی به دکانداری بورژوازی راست و چپ نمای 

سندیکا و اتحادیه یا هرامامزاده باالی سر، یک پدیده در حال رشد درون جنبش کارگری، 

در سراسر دنیا است، اما طبقه کارگر ایران از این لحاظ و در این عرصه کامال پیشتاز 

 بسیار مهمی به جلو برداشته است. های است و گام

ان ماه، پدیده رژیم ستیزی توخالی فراطبقاتی که میراث و شاخص . در خیزش اب4

هویتی اپوزیسیون پردازی بورژوازی از جمله ارثیه همه احزاب لنینی است نه فقط 

در مقابل فشار بار طبقاتی ای سابقه یا بسیار کم سابقهبی سرکشی نداشت که به صورت

زد و تمکین کرد. خشم و قهر خودپوی جنبش کارگری زانو ای و سرمایه ستیزی نطفه

توفنده و در حال غلیان ضد فاشیسم اختاپوسی اسالمی بورژوازی حاکم، عمال وزن 

و نیرومندتر سرمایه ستیزی پیدا کرد. نهادهای قدرت تر مخصوص هر چه باالتر، جوشان



                                 منتخب مقاالت: جلد سوم                                                  

353 

رژیم در نائره شعله ور شورشی سوختند که با چاشنی قهرعلیه شدت استثمار 

نمود و می شروع به اشتعال کرد. این نیز درجنبش کارگری ایران جدیدداری سرمایه

 داد. می خبر از شکوفائی طبقاتی پرشکوهتر و افزونتر این جنبش

کارگر علیه گرسنگی آفرینی، معیشت سوزی، آزادی کشی، های . توفان خشم توده5

ازی محیط تبعیضات سبعانه جنسی، آپارتاید وحشیانه عقیدتی، فقرگستری، آلوده س

و تر انسانی مخلوق نظام بردگی مزدی از همیشه کوبندههای زندگی یا سایرفاجعه

شد. رژیم اسالمی بورژوازی از پایان دهه شصت تا امروز هیچ گاه و در هیچ تر سرکش

فشار قهر منفجر، شورشی و گسترده کارگران را به وسعت و قدرت این چند ای لحظه

داد که می آن به وحشت نیافتاده بود. همه چیز گواهیروز احساس نکرده و از بیم 

میلیونها خانوار کارگری تا آنجا از نفرت و قهر نسبت به آنچه سرمایه و دولت هار سرمایه 

جمهوری های بر سرشان آورده است آکنده و عاصی هستند که حتی هولوکاست آفرینی

گردید. کارگران حتی نمی اسالمی هم به راحتی قادر به مهار خشم و عصیان آنها

از مارکس نخوانده اند، حتی آنانی که سوای سب و لعن ای کارگرانی که هیچ جمله

مارکس توسط تریبونهای رسمی بورژوازی هیچ شناخت دیگری از وی، بر لوح خاطرشان 

ضمنی و به عنوان حدیث زنده زندگی  ننشسته است، همه آنها، این عبارت او را به طور

این کالم « سوای زنجیرهایشان هیچ چیز برای از دست دادن ندارند»: نجوا کردند که

 درهفته آخر آبانماه عمال سیالب شد و مالط طوفان گردید. 

همه  و مختل سازی این نظم ازداری . فشار قهر توده کارگر بر نظم اقتصادی سرمایه6

کریه سودجویانه بود. بورژوازی جهانی در متن صحه گذاری تر رخدادهای پیشین سنگین

بر حمام خونهای سراسری رژیم و در ادامه حمایت آشکار و ضمنی از خونریزی ها، یگانه 

درعرصه قطع اینترنت « دموکراسی»اشکال کار حاکمان سرمایه را کم حرمتی نسبت به 

دید!! قطع اینترنت مسلما جزئی از کارزار رژیم علیه اعتراض کارگران بود، اما این حادثه 

رویه که دو رویه ناهمگون داشت. از یک سو بخشی از سرکوب طغیان توده کارگر نه یک 
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داد و از سوی دیگر سراسیمگی، وحشت و اجبار بورژوازی به تحمل اختالل می را تشکیل

 اجباری و اجتناب ناپذیرنظم اقتصادی سرمایه زیر مهمیز کوبنده شورش را برمال

سنگین داشت و رژیم از ای ژوازی هزینهساخت. تعطیلی شبکه اینترنت برای بورمی

وحشت جنبش کارگری خود را مجبور به قبول و پرداخت این هزینه دید. اختالل نظم 

نظم های فقط گوشه ناچیزی از فروپاشیداری اینترنتی تولید و داد و ستد سرمایه

، اقتصادی و اجتماعی سرمایه در طول این چند روز بود. از هم پاشیدن سیستم بانکی

تعطیل مراکز آموزشی، در آتش سوختن نهادهای قهر پلیسی سرمایه داری، طعمه حریق 

و مؤسسات اقتصادی نیز ها شدن شمار کثیر مراکز مالی و تجاری، تعطیل شدن کارخانه

 ضربات سهمگین دیگری بودند که بر این نظم وارد گردید. 

دیهای بورژوازی در سراسر نوشته و وحدت نامکتوب کل دولتها و بلوک بن . اجماع نا7

کارگر نیز های شورش تودهتر جهان با جمهوری اسالمی بر سر سرکوب هرچه وحشیانه

این خیزش و در همان حال یکی از دستاوردهای شکوهمند های یکی دیگر از ویژگی

آن بود. ریشه این اجماع در دهشت سراسری کل بورژوازی از ظرفیت بسیار باالی 

داری روزافزون در یک سو و فروماندگی قطبها و دولتهای سرمایه شورش برای اشتعال

ماوراء ارتجاعی مطلوب و پاسدار منافع خود در صورت سقوط های از آلترناتیوآفرینی

فاشیسم اسالمی بورژوازی از سوی دیگر قرار داشت. کل آنها در غیاب بدیل دلخواه 

ز حتمی نجات سرمایه داری، از خویش، عمال بقای جمهوری اسالمی را شرط الزم و نیا

خطر انفجار جنبش کارگری دیدند و در همین راستا هولوکاست آفرینی این رژیم علیه 

شورش کارگران را به فال نیک گرفتند. وضع روز کل نظام بردگی مزدی در دنیا، به 

ترین ویژه در منطقه هم بر اهمیت این اجماع افزود. بسیار قابل تعمق است که درنده

متخاصم با رژیم درنده جمهوری اسالمی هم که تا یک روز پیش از شروع های لتدو

کوبیدند، یکباره با مشاهده طوفان اعتراض کارگران می شورش، بر طبل جنگ علیه رژیم

ایران در ضرورت همسنگری مصمم با فاشیسم اسالمی بورژوازی هیچ تردیدی به دل 
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این جمعبست قاطع ماالمال از یقین رسیدند که  راه ندادند. همه آنها به طرفۀ العینی به

ها درون طبقاتی یا دفع و رفع زیادت خواهیهای اکنون نه وقت رقابت و تسویه حساب

که زمان اجماع و اتحاد کامل با هم علیه جنبش کارگری است. امری که حتی 

عرش برای عروج به ها و دولتها مزدورمأب چشم به راه حمایت قطبهای اپوزیسیون

حاکمیت سرمایه را نیز سخت روان پریش و آشفته حال کرد. از منظر رویکرد سرمایه 

های ستیز و رادیکال، وقوع این رخداد دستاوردی سترگ در کارنامه کارزار طبقاتی توده

کارگر ایران بود. جنبش کارگری نشان داد که اوال با شورش پرشکوه خود، کل بورژوازی 

خته است، آنسان که همگی خود را مجبور دیدند، طومار عوام جهانی را دچار وحشت سا

ها ، دموکراسی و این نوع جادوگری«!!حقوق بشر»فریبی، شیادی و نیرنگ بازی حول 

را قفل زنند، ثانیا بر تمامی رؤیاهای پوشالی آنها برای آلترناتیو سازی یا آویختن طبقه 

 ریک خود مهر بطالن کوبد.    مافیائی شهای کارگر ایران به خویش و اپوزیسیون

یا مظاهر سرمایه ستیزی خودجوش کارگری در خیزش آبان مسلما بیشتر ها نقطه قوت

را باید دید، با واکاوی ها و بالیدنها از مواردی است که در باال آمد، همه این جوشش

 کرد. آنها تقالتر و سرکشتر نظر انداخت و برای کمک به بالیدن افزونداری ضد سرمایه

و سنگالخها ها یا به دندان خائیدن سنگها مسأله حیاتی و اساسی آنست که این خزیدن

با همه اهمیتی که دارند، هنوز مبین گسست رادیکال، طبقاتی و پرقوام جنبش کارگری 

از گذشته قرن بیستمی خود، یا حتی مصونیت مقدماتی این جنبش در مقابل خطر این 

گمراهساز و راهبردهای تباهگر سرمایه مدار های فشار راه حلیا آن رفرمیسم نیستند. 

کارگر هنوز به گونه انفجارآمیزی سنگین است. ما همچنان های بر پویه پیکار جاری توده

های اولیه، لرزان و کم قوام برای برش از برهوت پیمودنهای در حال برداشتن گام

و تالش برای ها دیدن نقطه قوت رفرمیستی هستیم. درست به همین دلیل باید درکنار

بالیدن و بلوغ روزافزون دستاوردها، به سراغ کاستیهای بنیادی و بن بستهای فرساینده 
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چشمگیر، کماکان های سر راه جنبش روز طبقه خود رویم. خیزش آبان به رغم درخشش

 عاجز ماند. داری از احراز شاخصهای هویتی مبارزه طبقاتی رادیکال و ضد سرمایه

کارزار طبقاتی، جدال میان دو طبقه اساسی جامعه، طبقه استثمارگر حاکم در یک سو 

و استثمار شونده فرودست در سوی دیگر، بر سر کل کارکردها، تبعات، آثار اقتصادی، 

سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی شیوه تولید مسلط و الجرم اساس بودن یا 

رزار بسان هر پدیده زنده، مراحل مختلف جنینی، نبودن این شیوه تولید است. این کا

استخوان بندی، بلوغ، پیش تاختن و به قهقرا رفتن دارد. اگر رشد نکند، اگر طبقه 

استثمارشونده به نیازهای انکشاف، سرکشی، بالندگی و پیروزی آن، پاسخ رادیکال 

و طبقاتی آن تاریخی ندهد، اگر مسیر واقعی گسترش و بلوغش با اهداف و افق تاریخی 

تر همگن و انداموار نباشد، اگر در هر گام نطفه بندی نیرومندتر و استخوان بندی آهنین

قدرت پیکار استثمارشوندگان را به نمایش نگذارد، قطعًا اسیر بن بست خواهد شد، به 

شود، شکست پشت سر میها و برهوتها افتد، سرگردان بادیهمی ورطه فرسودگی

گر تو ببینیش » خواهد نمود و صورت و سیرتی خواهد یافت که شکست را تحمل 

کارگر دنیا به تمام و های وضعیتی که االن در مورد کارزار جاری توده« نشناسیش باز

کمال مصداق دارد. جنبش کارگری برای اینکه بر ریل واقعی مبارزه طبقاتی پیش تازد 

زش ها، خزش ها، سنگربندیها حتی ندارد جز آنکه در کلیه فراز و فرودها، خیای چاره

باشد، تاکتیک داری اعتراضاتش، دارای راهبرد ضد سرمایهترین و روزمرهترین در ساده

و راهکار ضد سرمایه اتخاذ کند، تحلیلش از شرایط روز طبقاتی و سرمایه ستیز باشد، 

پیش گیرد، مطالباتش حمله به هستی سرمایه باشد، داری راه حل ضد سرمایه

مانیابی پیکارش پویه نمو و شاخ و برگ کشی تدریجی یک قدرت متحد شورائی ضد ساز

بردگی مزدی یا به بیان دیگر پویه بالندگی، استخوان بندی و ابراز هستی نیروی در 

را به نمایش بگذارد. رژیم ستیزی او از سنگر ضد داری حال تدارک برای امحاء سرمایه

آراسته شود در حال ها گری اگر با این شاخصانجام گیرد. جنبش کارداری سرمایه
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مبارزه رشد یابنده طبقاتی است. در غیر این صورت جنبشی از راه وامانده، به برهوت 

 است. داری غلطیده و خارج از میدان کارزار بالنده ضد سرمایه

 طبقه کارگربا دخیل بندی به قانون، مدنیت، حقوق، دولت و نظم سرمایه نه فقط در

نگ طبقاتی نیست که بالعکس با دست خود مشغول حفاری گور خود سنگر ج

 را ایفاءداری درگورستان نظم بردگی مزدی است و نقش عمله ماندگارسازی سرمایه

دار کند، آویختن به مبارزه قانونی خفه ساختن جنبش سرمایه ستیز خود با طنابمی

حق »، «!!حق تحزب»، «!!حق تشکل«!! »حق اعتصاب»سرمایه است، هیاهوی گرفتن

حق »، «دموکراسی و حقوق دموکراتیک«!! »حق راهپیمائی و تظاهرات»، «!!آزادی بیان

ندارد که فرار از داری نه فقط هیچ نشانی از مبارزه ضد سرمایه« رأی و انتخابات آزاد

کارزار رادیکال طبقاتی است. رژیم ستیزی دموکراتیک و خارج از خاکریز ضد کارمزدی 

کارگری تبدیل خود و قدرت طبقاتی خود به ابزار تسویه حساب مافیاهای  برای جنبش

و ایفای نقش پیاده نظام ارتجاع بورژوازی است. هیچ کدام اینها دار درون طبقه سرمایه

کارگرندارند، بالعکس هر کدام بدتر های سنخیت وتجانسی با پویه کارزار رادیکال توده

از ریل مبارزه طبقاتی است. ها سازی جنبش آن و مرگبارتر از دیگری در خدمت خارج

« قانون کار»جدال افزایش دستمزد با موازین سندیکالیستی، کوبیدن بر طبل اعجاز 

شوم اجماع طبقاتی!!، پناه بردن های بورژوازی!! راه اندازی کمپین اصالح قوانین و میثاق

ه درمان، غرامت بیکاری، ، انتقال میدان کارزار افزایش بیم«طرح طبقه بندی مشاغل»به 

مستمری بازنشستگی، ایام مرخصی ساالنه، کاهش روزانه کار یا لیست طوالنی این 

به برهوت قبول سندیکائی بردگی مزدی یا تمکین به اعتبار و حقانیت سرمایه ها خواست

داری، همه و همه به آتش کشیدن آشکار طومارمبارزه رادیکال طبقاتی و جایگزین 

سازش طبقاتی است. حادثه سیاهی که در بخش عظیمی از دنیا اتفاق افتاده کردن آن با 

بکاویم. کل مواردی که نام بردیم یا به بیان جامع تر، کل آنچه تر است. موضوع را دقیق

است به دو شکل، در دو داری محتوای تضاد و جدال میان طبقه کارگر و نظام سرمایه
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تواند پیگیری گردد. رویکرد نخست می ناهمگن مسیر و با دو رویکرد ماهیتا متضاد و

همان است که در سراسر سده بیستم بر سر جنبش کارگری جهانی آوار بوده است. 

رویکردی با پرچمداری بورژوازی لیبرال، سوسیال دموکرات، احزاب لنینی، مائوئیستی 

نبش و نوع آنها، رویکردی که همیشه، همه جا و در سراسر جهان کوشیده است تا ج

کارگری را نیروی مفلوک و بدون هیچ اراده جا به جائی شکلی از برنامه ریزی نظم 

با شکل دیگر یا تعویض ماشین دولتی سرمایه توسط این و آن حزب، این داری سرمایه

و آن جناح بورژوازی سازد. فصل مشترک کارنامه کل آنها منحل کردن طبقه کارگر در 

است و داری قی، فرهنگی، مدنی و اجتماعی سرمایهدرون نظم اقتصادی، سیاسی، حقو

، «!!رهائی پرولتاریا»البته بند، بند ایفای این نقش را با خروش جهان آشوب دعوی 

پیش برده اند. «!! ضدیت با سرمایه داری»و« انقالب»، «!!مارکسیسم»، «!!کمونیسم»

 ارد. حاصل کارشان نیز دقیقآ وضعیتی است که امروزجنبش کارگری جهانی د

رویکرد دوم، رویکرد رادیکال مارکسی و ضد کار مزدی است. شالوده کار در اینجا، تالش 

کشمکش، کل اشکال جدال، هر نوع مبارزه های برای تبدیل کل اعتراضات،  کل عرصه

علیه هر میزان تشدید استثمار، ستمکشی، تبعیضات جنسی، کودک آزاری، آلودگیهای 

است. داری تبط و لحظات انداموار جنگ ضد سرمایهزیست محیطی، به سنگرهای مر

روند رویاروئی پرولتاریا با نظام بردگی مزدی است، ترین و طبیعیترین چیزی که واقعی

اما سرمایه اساسًا و بورژوازی هویتاً، از جمله بورژوازی سوسیال دموکرات و لنینیست با 

شانده اند و این ناممکنی کارگر، آن را لباس ناممکنی پوهای شستشوی مغزی توده

کارگران دنیا ساخته اند. عصاره داری دروغین را سم هالکت زای جنبش ضد سرمایه

کیفرخواست رویکرد ضد کار مزدی این است که چرا باید مبارزه کارگر برای بهبود 

شرایط کار، معیشت متعالی، رفاه اجتماعی،  آزادیهای سیاسی، رفع تبعیضات جنسیتی، 

زاری، سرنگونی طلبی، رفع آلودگیهای زیست محیطی و نوع اینها از کارزار محو کودک آ

جدا باشد؟؟!!. شأن نزول این جدائی داری رادیکال طبقاتی برای محو موجودیت سرمایه
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چیست و از کجا آمده است؟!! سوای سرمایه، سوای نیروها و احزاب چپ نمای سرمایه 

نینیست یا پاسداران کمونیست نمای محور، سوای بورژوازی سوسیال دموکرات و ل

سرمایه داری، کدام نیرو یا رویکرد اجتماعی دیگر، سلسله جنبان و مدافع این جدائی 

توانند به جای خواست افزایش دستمزد و قفل کردن این نمی هستند؟!. چرا کارگران

؟؟!! خواستار خارج سازی کل کار اضافی خود از چنگال قهر «نرخ تورم»افزایش به 

توانند مبارزه برای افزایش دستمزد و معیشت بهتر، علیه نمی سرمایه شوند؟ چرا آنها

خانمانی، آلودگی محیط زندگی، بی حجاب اجباری، تبعیضات جنسیتی، بیکاری، فقر،

کشتار آزادیها و حقوق اولیه انسانی را با کارزار تسلط بر سرنوشت کار و تولید و زندگی 

 خویش به هم آمیزند؟ چرا؟ و چرا؟ 

آیا برای آنکه ظرفیت این جهت گیری در هستی طبقاتی آنها موجود نیست؟!! برای 

هستند؟!  !!، فاقد قدرت انجام این کاررسد؟نمی اینکه سازمان نیافته اند؟! شعورشان

کدامیک؟ هر کدام این سؤاالت ابهام انگیز، در یکی، دو جمله قابل بررسی هستند. سلب 

ظرفیت این یکی سازی یا همگن سازی از هستی اجتماعی طبقه کارگر کار بورژوازی 

است. درجه وضوح و بداهت این حقیقت تا جائی است که حتی منکران عملی وجود 

در توده کارگر هم کل انکار خود را زیر لوای باور به تاریخ آفرینی و  ین ظرفیتا

تاریخسازی پرولتاریا بر جنبش کارگری تحمیل کرده اند. تکیه بر متشکل نبودن به 

عنوان مانع سر راه این همگن سازی استداللی متناقض و فریبکارانه است، این 

 سازد، دومی است که اولی را تعیینمی سازمانیابی نیست که جهت گیری و جنبش را

بخشد. سراسرسده بیستم دوران یکه تازی احزاب و تشکلهای مدعی می کند و هویتمی

تعلق به طبقه کارگر بوده است، اما این احزاب عین بورژوازی حاکم، سایه هر خیال 

وقتی فاقد کارگر برای تسلط برسرنوشت کار و تولید را به رگبار بستند. بعالوه های توده

سازمانیابی هستیم باید تشکل یافتن و به طور اخص سازمانیابی متناضر با توان تسلط 

بر سرنوشت کار و تولید و زندگی را دستور کار کنیم نه اینکه راه نفی مبارزه طبقاتی را 
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رسد یک برهان نفرت انگیز نمی پیش گیریم!!!. این سخن که گویا کارگران شعورشان

و  14های جاعی وماالمال از تناقض است. توده کارگر درسیاهی زار سدهبورژوائی، ارت

ور شده است؟!! این شع میالدی این کار را کرده است، چرا در قرن بیست و یکم  فاقد 15

مگر این شعور و آگاهی قرار نیست بیان اندیشوار شرایط کار، استثمار، از این مضحک تر!! 

شد؟؟ و در این گذر تکامل یابد؟ اگر این چنین است زندگی و نیاز قهری پیکار جاری با

که مسلما هست، پس چرا باید نقش وحی منزل یابد و طبقه کارگر در انتظار نزول آن 

اظهر من الشمس است. ها از عالم ماوراء ماند؟!! ابتذال  این فلسفه بافیها و دلیل تراشی

شستشوی مغزی توده کارگر سر هم بندی شده اند تا ساز و کار ها «برهان»همه این 

را پیش نگیرند، تا داری شوند، تا کارگران راه مبارزه طبقاتی و جنگ واقعی ضد سرمایه

سکوی پرتاب احزاب ها برده مزدی بودن آنها ماندگار گردد، تا قدرت پیکار طبقاتی آن

توسط داری به اریکه حاکمیت سرمایه و ساز و برگ جا به جائی شکلی از نظم سرمایه

 شکل دیگر شود. 

کارگر دنیا زیر فشار گمراهه های در این میان یک چیز قابل انکار نیست. اینکه توده

رعب انگیز ناشی از فشار افکار، راهبردها، راه حل ها، راهکارها و فرهنگ های هایرفتن

طبقه بورژوازی از جمله بورژوازی سوسیال دموکرات، لنینیست و دیگر در یک دوره 

نی تاریخی، به صورت حی و حاضر، از قدرت سازمان یافته خود برای تعیین تکلیف طوال

و تسلط جامع االطراف بر سرنوشت کار، تولید و زندگی داری عاجل با موجودیت سرمایه

 خویش برخوردار نیستند. این یک واقعیت است و همین واقعیت با بلندترین صدا فریاد

کارشان باید احراز این موقعیت یا این قدرت سازمان ن تریو عاجلترین زند که حیاتیمی

باشد. توده کارگر این قدرت را به صورت داری یافته شورائی، سراسری و ضد سرمایه

و آماده بالندگی در هستی طبقاتی خود به اندازه کافی دارد اما این ای خودجوش، نطفه

فائی و میدانداری آن هم باید نیروی اندرونی سرکش باید ببالد و بالغ گردد. پروسه شکو

اینجا تغذیه کند، مالط و مصالح رشد برگیرد، آموزش  درهمین کارزارجاری طی شود، از
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بیند و به بار نشیند. برای این کار یا برای طی پیروزمند این فرایند باید همه جا، درتمامی 

بنیاد کارش آنات، عرصه ها، در هر شرایط و هر دوره و هر سطح، حتی نازلترین سطح، 

را بر تقابل رادیکال با سرمایه و موجودیت نظام بردگی مزدی استوار نماید. تعیین بهای 

سطح ترین نیروی کار یا هزینه معاش، رفاه و امکانات مورد نیاز بازتولید این نیرو، پائین

توانند و باید به جای خواست می کارگرهای کارزار روزمره است. در همین جا توده

حاصل کار و تولید ساالنه خود تر ش مزد، خواستار تصاحب سهم هر چه عظیمافزای

ترین و حیاتیترین شوند. سرنوشت ریال به ریال این محصول اجتماعی ساالنه، واقعی

است. میدان مهم جنگ همین جا است. داری پهنه کارزار طبقاتی درون جامعه سرمایه

و دولتش ایستاده دار طبقه سرمایهجنگی که یک طرفش ما کارگران و طرف دیگرش 

است. ما این میدان را خالی و تسلیم بورژوازی کرده ایم!! تسلط بر سرنوشت کار، تولید 

و دولت سرمایه انگاشته ایم، موضوع دار و زندگی را عمال حق بالمنازع طبقه سرمایه

ر سرنوشت کارزار طبقاتی را نه رفع استیال و حاکمیت سرمایه، به هر میزان ممکن، ب

کار و زندگی خویش، نه تقالی رادیکال احراز آمادگی برای محو این استیال، که مذاکره، 

اعتراض یا جنگ برای آرایش آن ساخته ایم!! باید به آوردگاه واقعی طبقاتی باز گردیم. 

جنگ جاری میان ما و بورژوازی باید جنگی همه جا گستر برای تسلط سازمان یافته و 

برسرنوشت کار، تولید و زندگی خود باشد. افق پیش روی ما ها انسانشورائی آحاد 

همواره، درهمه عرصه ها، در کلیه اشکال اعتراض، برای غلبه بر هر مشکل، در ستیز با 

هر جنایت و سبعیت بورژوازی، در تمامی قلمروهای زندگی انسانی و اجتماعی باید این 

الوده جدال ما جلب رضایت بورژوازی به باشد. مادام که چنین نیست، تا زمانی که ش

چند ریال مزد افزون تر، گرفتن حق اعتصاب از دولت سرمایه، حصول مجوز تظاهرات 

از نهادهای قدرت سرمایه داری، خواست معیشت مرفه از سرمایه داران، تقاضای 

زیست محیطی از های سیاسی از دولتمردان سرمایه، مطالبه رفع آلودگیهای آزادی

ان بورژوازی، استدعای کاهش تبعیضات جنسیتی از بارگاه قدرت و حکمرانی طبقه حاکم
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سرمایه دار، تمنای تقلیل فقر از برنامه ریزان نظم بردگی مزدی، دخیل بستن به ماشین 

 باشد، فقط عرض خودها خانمانی و مانند اینبی دولت سرمایه برای تعدیل و کاهش

افزائیم. پیوند زدن این انتظارات و میداری ر سرمایهکنیم و بر عممی بریم، گور خودمی

با شعار پرطمطراق سرنگونی یک رژیم و جایگزین سازی آن توسط رژیم ها چشمداشت

دیگر نیز، نه فقط هیچ ذره بار طبقاتی یا هیچ دانه خردلی رادیکالیسم کارگری و ضد 

گمراه کنندگی آن را کند که فقط غلظت عوامفریبی و نمی به آن اضافهداری سرمایه

 سازد. می انفجارآمیز

دنیا تا زمانی که برد آخر جدال و دورنمای روز کارزار خود را تحقق  کارگرهای توده

فرسایند، زنجیر می مطالبات باال با نگاه و شیوه باال بینند، فقط قدرت طبقاتی خود را

نیرومندتر و خود را  بندند، سرمایه رامی بردگی مزدی را بر دست و پای خود محکمتر

سازند. قطعا و بدون هیچ تردید مجبور به پائین میتر و هیچ و پوچتر مقهورتر، مدفون

های شوند، خود را حتی از حصول همین خواستمی آوردن مستمر سقف انتظارات خود

 در باتالق فقر، فالکت، استیصال،تر و کوبندهتر نمایند، بسیار عمیقمی محقر دور و دورتر

 خانمانی، دیکتاتوری، خفقان، تبعیضات جنسیتی و آلودگیهای زیست محیطی فروبی

در همین جا، در ها و فروماندگیها روند. ریشه واقعی ورشکستگی ها، زمین گیریمی

تعطیل مبارزه طبقاتی، در تمکین جامع االطراف عملی به ابدیت سرمایه داری، در پاره 

اجل جاری با جنگ واقعی ضد بردگی مزدی است. کردن پیوندهای هویتی مطالبات ع

پیکارش را های کارزار، کل راهکارها و تاکتیکهای جنبش کارگری باید کل حوزه

و لغو کار مزدی سازد. تاکتیک داری سلولهای همگن انداموار استراتژی ضد سرمایه

او چنین است. رادیکال پرولتاریا به همان اندازه سرمایه ستیز است که استراتژی رادیکال 

به جای خواست دستمزد، لغو کار کودکان یا محو بیکاری، پرونده قطور تمامی کار و 

تولید ساالنه خود را پیش روی بورژوازی و دولتش باز کنیم و اعالم داریم که بر سر 

جنگیم. به جای مشاجره بر سر بیمه، دارو و درمان می تعیین تکلیف کل این تولید و کار
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رس یکراست بر طبل خارج سازی کل بهداشت و درمان و دارو و آموزش و شهریه مدا

کوبیم، به جای تقال برای افزایش غرامت ایام داری از سیطره داد و ستد کاالئی و سرمایه

از معیشت، رفاه و امکانات اجتماعی ها بازنشستگی، اصل برخورداری کل آحاد انسان

جای درخواست حقوق مدنی و آزادیهای  متعالی را پیش کشیم و موضوع جنگ کنیم، به

سیاسی یا محو پوشش اجباری، بر ممنوعیت مطلق هر نوع دخالت دولت و قدرت باالی 

سر در هر حوزه زندگی انسانی پای فشاریم و بجنگیم، به جای تقاضای کاهش 

آلودگیهای زیست محیطی راه پیکار برای تعریف کار توسط همه آحاد جامعه و امحاء 

ر و تولید خارج از نیازهای واقعی جمعی را پیش گیریم. به جای ستیز علیه هر چه کا

تبعیضات رعب آور جنسیتی اصل امحاء کار خانگی یا کل قیود ضد انسانی خانواده 

سرمایه مدار را نقطه عزیمت پیکار نمائیم. این یک تناقض وحشتناک است که ما ابتدا 

چهاردیواری حاکمیت سرمایه داری، به بقای تا انتهای انتظارات و آرزوهای خود را به 

بردگی مزدی، به قانون، نظم، قرار، حقوق و مدنیت سرمایه قفل زنیم، همه چیز را در 

داربست قبول و جاودانه دیدن این نظام طرح کنیم و آنگاه خواستار اجابت و تحقق این 

، برنامه ریز و مطالبات باشیم!! اگر بناست سرمایه نیروی مورد رجوع، تصمیم گیرنده

و انتظارات ها حاکم بر سرنوشت کار و زندگی ما باشد، اگر قرار است ما همه خواست

خویش را با قبول برده مزدی بودن خود و تسلط و استیالی نظم سرمایه پیش کشیم، 

خواهد بود که بر پایه مصالح و منویات و ملزومات چرخه داری در این صورت سرمایه

 مطالبات ما را قبول یا نکول خواهد کرد.ارزش افزائی اش 

بورژوازی سوسیال دموکرات و لنینیست از مسالمت جو تا سرنگونی طلب بر روی تناقض 

دارند که سخن از مبارزه می کنند و اعالممی اندازند. این تناقض را انکارمی باال پرده

از چنگال سرمایه  کارگر برای خارج سازی سرنوشت کار، تولید و زندگی خویشهای توده

تا پیش ازسرنگونی رژیم سیاسی حاکم امری غیرواقعی و ناممکن است!! آنها با گرفتن 

دهند که می بورژوائی اخطار« کمونیسم»عاج ایدئولوژیک دیده بان  سنگر در برجهای
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رویکرد کارگران به پیکار برای هر میزان تسلط برسرنوشت کار و تولید قبل ازجایگزینی 

؟!! نشانه ناآگاهی به اهمیت قدرت «دولت پرولتری»ن دولتی بورژواژی با کامل ماشی

سیاسی، عدم شناخت از نقش معجزه گر دموکراسی در برپائی جامعه فراسوی 

 «لنینیسم –مارکسیسم »و گواه انصراف از پای بندی به اصول ایدئولوژیک داری سرمایه

 . باشدمی

کارگر های وشن و معلوم الحال است. تودهمبانی و سرچشمه احکام این طیف، بسیار ر

را داری قادر به مبارزه ضد بردگی مزدی نیستند!! و ظرفیت پیکار برای نابودی سرمایه

باشد!! بلکه یک ایدئولوژی است!! این نمی ندارند!! کمونیسم هم یک جنبش طبقاتی

زه ضد شرایط کار، پیکار، زندگی یا هستی اجتماعی کارگران نیست که شعور مبار

آرد!!، بلکه ایدئولوژی کمونیسم است که سلسله جنبان این می را پدیدداری سرمایه

شود. حزب است می گردد!!! ایدئولوژی و مکتبی که توسط حزب نمایندگیمی جنبش

بخشد!!!. جامعه کمونیستی هم می که مبارزه کارگران را بار طبقاتی و سرمایه ستیزی

متحزب با اسم و عنوان « پرولتاریای»چتر حاکمیت  دولتی زیرداری همان سرمایه

کارگری است!!! زیرا توده کارگری که اساسا فاقد هویت سرمایه ستیزی و تهی « دولت»

است!! توده کارگری که صرفا نقش ارتش داری از ظرفیت مبارزه طبقاتی ضد سرمایه

برنامه ریزی کار  کند، به هیچ وجه قادر به ایفای نقش درمی تحت فرمان حزب را بازی

و تولید و زندگی بدون دولت و بدون کار مزدی هم نخواهد بود. اینها احکام آهنین، 

آسمانی و ایدئولوژیک این رویکردها هستند. احکامی که در سراسر قرن بیستم در 

 سطحی نسبتا وسیع بر جنبش کارگری تسلط داشته است.

های یا سیمای فرمولبندیبورژوازی لنینیست مستقل از آرایش صوری باورها 

همه اشکال خود به مبانی و اصول باال آویزان بوده است و کامال  ایدئولوژیک، تاریخا و در

بر روی هیچ کارگری برای ای پیدا است که در داربست این اصول و پندارها، هیچ روزنه

این  آنکه دورنمای تسلط بر کار و تولید و زندگی را دستور پیکار روز خود سازد، به
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را چراغ اندازد، رابطه ارگانیک آن با پویه ای موضوع فکر کند، پیچ و خم چنین مبارزه

 سرنگونی ماشین دولتی بورژوازی را جستجو نماید یا انبوه مسائل دیگر، باز نبوده و باز

گردیده است. این اصول و احکام دقیقا همان مصیبتی را بر سر شعور و شناخت و نمی

آورده است که سرمایه به حکم بنمایه و ذات خود از آغاز تا فرجام می مبارزه کارگران

بر سر طبقه آنها آورده است. نگاه ضد کار مزدی و مارکسی مبارزه  طبقاتی رویه کامال 

تواند می و آیات است. در اینجا توده کارگر باید،ها متضاد این احکام، اعتقادات، اندیشه

و مبارزات جاری روزمره اش را مطابق وسع، توان، و ظرفیت آن را دارد که لکوموتی

شناخت و امکاناتش بر ریل واقعی ضد کار مزدی راه اندازد و پیش راند و مادام که چنین 

نکند در نظم سرمایه منحل است، نه فقط در چرخه ارزش افزائی سرمایه  پیچ و مهره 

، اخالق و همه ماشین تولید سود است که در حوزه سیاست، حقوق، مدنیت، فرهنگ

 نماید. اگر اعتصابمی را ایفاءداری چیز، نقش افزار و آالت و ادوات ماشین نظم سرمایه

زند، نهایتا به به مهره، موتور، می نماید، حتی اگر دست به قیاممی کند، اعتراضمی

ماند که زیر فشار فرسایش، استهالک، قلت بارآوری، قادر به می سیستم یا ماشین آالتی

باشد و با این نمی ایفای نقش مطلوب در چرخه سراسری تولید و سامان پذیری سرمایه

دارد که باید تعمیر، روغنکاری، تعویض، می اعالمها واکنش ها، فریادها، شوریدن

مدیریت گردد!! جنبش کارگری از اواخر سده نوزدهم تا ای بازپردازی، یا به شکل تازه

نده، رقت بار و هالکت زا را با خود حمل کرده است. کل امروز این معضل یا تناقض کوب

اردوگاه قدرت خود را در چرخه نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی، فرهنگی، استراتژیک و 

منحل ساخته است. هویت مستقل ضد کار مزدی اش را از دست داری تاکتیکی سرمایه

انقالبات به نیروهائی یا ها خیزشترین و طوفانیترین هشته است. در بهترین، پرجنجال

با شکل دیگر هیچ چیز پیش داری آویخته است که سوای جایگزینی شکلی از سرمایه

روی نداشته اند. در طول این صد سال و چند دهه، زمین و زمان را از مبارزه، اعتصاب، 

آتشفشان آسا و آنفجارآمیز آکنده است اما های اعتراض، شورش، قیام، انقالب، خیزش
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این های و رنگ آمیزی متفاوت دیوارهداری استیالی سرمایههای رش را کرانهافق پیکا

افق قرار داده است. در همین راستا فرسوده، زمینگیر و مستهلک گردیده است. به طور 

کامل به بن بست رسیده است و برای شکستن این بست باید همه چیزش را بازپردازی، 

تواند مبارزه برای تسلط بر می د. باید و قطعارادیکال، طبقاتی و سرمایه ستیز بنمای

سرنوشت کار، تولید و زندگی را دستور زندگی روز خود سازد. ایا این بدان معنا است 

که کارگران این و آن کارخانه، مدرسه، فروشگاه، کشت و صنعت، دانشگاه، بیمارستان، 

ارگر یک کشور، کهای شبکه حمل و نقل، جنگل، بندر، شرکت ساختمانی یا کل توده

دیوانه وار، مریخی راه افتند و شعار تسلط بر سرنوشت کار و زندگی سر دهند!!! بورژوازی 

کمونیست نما  در چند دهه اخیر زیر فشار چرخ انقراض، راه مقابله با رویکرد ضد کار 

مزدی طبقه کارگر را سر دادن این نوع تعبیرات و تمسخرها دیده است. اما حرف 

 یکال کامال مشخص و حقایقی بسیار آفتابی هستند. کارگران راد

نظر اندازید. کارگران حتی به اعتراف فرمانده سپاه  98به شورش پرعظمت آبان ماه 

وارد پهنه کارزار شده اند. داری استان جهنم سرمایه 31استان از کل  29پاسداران در 

ارگر سراسر این خیزشی با این وسعت و فراگیری متضمن این معنی است که توده ک

واحد، با اعتراضی همگن، علیه یک نظام هائی دوزخ همزمان، همدرد، همرنج، با خواست

توانند نمی بشرستیز معین درحال شورش هستند. پرسش این است که چرا این کارگران

هر کجا که هستند، در کارخانه، فروشگاه، حمل و نقل، مدرسه، بیمارستان، مزرعه،  در

بیابان، جنگل دست به کار تصرف مراکز کار و تولید شوند؟ مگر نه این  بندر، خیابان،

 را در تیررس تهاجم خود دارند وداری است که آنها کل چرخه کار و تولید سرمایه

مراکز  وها توانند شورش خویش را سرآغاز مبارزه طبقاتی واقعی برای تصرف کارخانهمی

شکیل شوراها و برپائی یک جنبش نیرومند بنمایند؟. گام نخست همپیوندی برای ت کار

را بردارند؟. آیا این بدان معنی است که آنها با این داری شورائی سراسری و ضد سرمایه

را محو و سوسیالیسم را مستقر داری کنند؟، یکشبه سرمایه« کن فیکون»کار همه جا را 
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تی است که سازند؟؟ این قبیل تعبیرات مضحک چندش زا فقط خاص احزاب و جریانا

از نفرت و کینه نسبت به هر سطح و هر گام تالش توده کارگر برای جنگ واقعی علیه 

بینند، هر نمی ماالمال هستند، کارگران را شایسته شروع این اقداماتداری سرمایه

انگارند و با آن می جست و خیز توده کارگر در این راستا را نقض حریم قداست حزب

سازی، راه اندازی انقالب « کن فیکون»د. بحث بر سر سر دشمنی و عناد دارن

سوسیالیستی، یکسره کردن کار با بورژوازی، سر دادن فوری و فوتی شیپور رهائی انسان 

نیست. سخن از تغییر ریل بنیادی کارزار است. کنارگذاشتن و برچیدن ریلی که فقط 

ری و فرسایش بارآورده انحالل در بورژوازِی، دفن شدن در نظم سرمایه، شکست، زمینگی

است و قرار گرفتن روی ریل دیگری که هر لحظه و هر گام پیش تاختن بر آن، متضمن 

دست در دست هم گذاشتن به صورت یک طبقه، تبدیل شدن به یک قدرت متحد و 

سازمان یافته شورائی برای حضور پیروزمند در یک جنگ سراسری طبقاتی است. اینکه 

ش ابان ماه چنین نکرد؟ پاسخش شفاف و عریان است. زیرا افق چرا توده کارگر در شور

اهتمام به این خیز رادیکال، طبقاتی و سرمایه ستیز از پیش چشم وی دزدیده و مفقود 

مشابه نیست. در سه سال های شده است. بحث اساسا بر سر شورش ابان یا شورش

ایران نبوده است داری همتوالی اخیر هیچ کارخانه و مرکز کار در پهندشت جهنم سرمای

که کارگران آنجا بارها و به کرات دست به اعتصاب نزده باشند. درهر برهه زمانی واحد، 

تعداد زیادی از این مؤسسات میدان اعتراض، تظاهرات، اعتصاب و نمایش قدرت جمعیت 

انبوهی کارگر بوده اند، اما از میان کل این شمار عظیم کارگران، هر چند صد نفر یا 

معین تلقی کرده اند، دار چند هزار نفر، خود را صرفا کارگر کارخانه معین و سرمایه

صدر، ذیل، ارتفاع و همه چیز مبارزه خود را هم به سقف همین مؤسسه معین میخکوب 

ساخته اند. آنچه به طور کامل غایب بوده است احساس، شناخت و شعور تعلق به طبقه 

ل جنگ علیه دشمن واحد بوده است. چیزی که واحد، جنبش طبقاتی واحد و درحا

درهیچ کجا هیچ بروز و ظهوری نداشته و شعله نکشیده، احساس تحرک آفرین نیاز به 
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تشکیل یک قدرت مستقل طبقاتی ضد سرمایه داری، یک جنبش نیرومند شورائی و 

سراسری سرمایه ستیز است. چرا این احساس و نیاز نجوشیده و جنبش نشده است زیرا 

سرشتی آن را در هم کوبیده و بمباران کرده ای ه سرمایه از زمان پیدایش و به گونهک

است. زیرا که رفرمیسم راست سندیکالیستی و بدتر از آن بورژوازی لنینیست و احزاب 

کار بورژوازی را تکمیل کرده اند. از زمین و آسمان « از پاپتر کاتولیک»متنوع این طیف 

دنیا خوانده اند و به مغز و شعور آنان تزریق کرده اند  که همه  کارگرهای در گوش توده

چیز در گرو انتقال قدرت سیاسی از حاکمان روز سرمایه به جماعت متحزب موسوم به 

متحزب بر اریکه ای است!!! تا پیش از آن تاریخ، تا پیش از استقرار عده« دولت کارگری»

ار و تولید و زندگی، تصرف مراکز کار و قدرت، سخن از پیکار برای تسلط بر سرنوشت ک

کفر دار خارج سازی هر چه بیشتر حاصل کار و استثمار از چنگال طبقه سرمایه

ایدئولوژیک، شکستن حریم اعتبار حزب، چشم پوشی از قداست مرحله بندی انقالب و 

کمال افتادن به ورطه خیالبافی است!!! تحلیل، راهبرد، راهکار و رویکردی که به تمام و 

توسط مالکیت دولتی کل سرمایه ها همان استراتژی جایگزینی مالکیت انفرادی سرمایه

 افرازد!! می را هم بر بام آن« کمونیسم»کند و بیرق دروغین می اجتماعی را دنبال

به محور معضالت باز گردیم. در زیر سقف پوالدین وفاداری عملی و عینی به اعتبار، 

مریخی های ولو همراه با شعارپردازیداری نگی سرمایهحقانیت، حاکمیت و جاودا

، با میخکوب کردن کل انتظار و خواست و باور خود به نظام «!!کمونیسم، کمونیسم»

بردگی مزدی، با انجماد جنبش خود در مطالبه پرداخت مزدهای معوقه یا افزایش 

ق تحزب و ح»دستمزد، با تمنای حق اعتصاب!!، حق تظاهرات!، حق آزادی بیان!، 

حق زندگی بهتر، آزادیهای سیاسی، پاکسازی محیط زیست، محو تبعیضات «! تشکل

توان مبارزه واقعی و رادیکال طبقاتی نمی جنسیتی از ماشین قدرت و حاکمیت سرمایه

های خواستترین توان حتی ابتدائینمی داشت!! در شرایط روز دنیا،داری یا ضد سرمایه

بر ساختار نظم و حاکمیت ای توان هیچ خدشهنمی ق ساخت،عاجل و حیاتی را هم محق
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وارد کرد. جنبش کارگری با این شکل مبارزه و در حصار این مطالبات و داری سرمایه

گردد، زمینگیرتر و تر و مستهلکتر تواند هر روز از روز پیش فرسودهمی آفاق، فقط

ماوراء ارتجاعی های اپوزیسیونشود. طعمه بسیار قابل شکارتری برای تر برهوت نشین

راست و چپ بورژوازی گردد. باید طومار این وضعیت را به طور کامل در هم بست. آماده 

تصرف کلیه مراکز کار و تولید و خارج سازی آنها از چنگال قدرت سرمایه داران شد، 

 تسلط بر سرنوشت کار و تولید را افق پیش روی و دستور کار جنبش خود ساخت.    

 «رد خیزدرد، ماهی، خُز آب خُ  نهنگ آن به که در دریا ستیزد   »

سترگی برای گشایش میدان واقعی های طبقه کارگر در نیمه نخست قرن نوزدهم گام

جنگ ضد سرمایه داری، همامیزی و یگانه سازی کارزار روز یا مطالبات روزمره خود با 

داری راستین فراسوی سرمایهجنگ طبقاتی تعیین سرنوشت، پیش تاختن به سوی افق 

، برپائی انترناسیونال اول و سالها بعد قیام پرشکوه و ماالمال 1848برداشت. انقالب ژوئن 

در ها و جنگیدنها مهم این یگانه سازی ها، پیش تاختنهای از درس کموناردها، بارقه

و تازش اما  بود. این جهتگیریداری سنگرهای واقعی طبقاتی و ستیز رادیکال با سرمایه

و ادله آن در جاهای دیگر به تفصیل بحث کرده ها خیلی زود از تک افتاد. در مورد زمینه

نیست. یک چیز روشن است، آن رویکرد، آرایش قوا و ها ایم که دراینجا مجال تکرارآن

تدارک شکوهمند اولیه، نه فقط از تداوم باز ایستاد که زیر چرخ قدرت بورژوازی اعم از 

و تغییر ها ا اپوزیسیون، متحمل مرگبارترین صدمات، قلب ماهیت ها، مسخ شدنحاکم ی

هر دو جبهه  بعد درها گردید. واقعیت آنست که بورژوازی در آن دوره و تا سالها هویت

موازی و مکمل، در ساختار قدرت دولتی یا در نقش سوسیال دموکراسی و احزاب لنینی 

را داشتند. اینک سالهاست، به ویژه از ها کجراه بردنتوان وارد ساختن این ضربات و به 

دگرگونیها گردیده ترین شروع قرن بیست و یکم به این سوی، همه چیز دستخوش عظیم

به طور کامل از این ظرفیت تهی شده است. هر شکل داری است. شیوه تولید سرمایه

اعی اش، رعب برنامه ریزی نظم اقتصادی یا ساختار سیاسی، حقوقی، مدنی و اجتم
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از شکل دیگر گندیدگی، انحطاط، بشرکشی، فقرآفرینی، جنگ تر انگیزتر و وحشت آفرین

در هیچ داری افروزی و هولوکاست محوری خود را به نمایش گذاشته است. سرمایه

الگوی خود قادر به ادامه چرخیدن حتی به روال قرن بیستم نیست. هر لحظ بقای خود 

ازی، به آتش کشیدن، سالخی و ساقط ساختن بیش و بیشتر را صرفا از طریق نابودس

کند. از یک سو طشت افالس و ورشکستگی حاکمانش می کارگران دنیا از هستی تأمین

را در پهنه پاسخ به نیازهای ماندگاری خود، از بام بر زمین انداخته است و از سوی دیگر 

یا چپ دست به کار آرایش  مشتهای فریب همه رویکردها، طیفها و بلوک بندیهای راست

و پیرایش خود را به اندازه کافی باز و رسوا کرده است. بورژوازی دیگر درهیچ کجای 

ها دنیا قادر به چهره آرائی سوسیال دموکراتیک قرن نوزدهمی، اردوگاهی یا نوع این

نیست. چهره خالص و عریان خود را در وجود جمهوری اسالمی ها، طالبان ها، داعش 

و فاشیسم ها وکوحرام ها، فجر لیبی ها، احرارالشام ها، ترامپ ها، بولسوناروها، لوپنها، ب

شعار نیست. واقعیت برهنه و زمخت حی و حاضر ها کند. اینمی هار تقدیم تاریخ

میلیارد سکنه کارگر روی زمین  6،  5است. واقعیتی که حی و حاضر داری سرمایه

کنند. اگر کسانی منکر هستند پاسخ می تحمل لحظه، به لحظه آن را تجربه، لمس و

کارگر کدام کشور، هر روز، از روز های دهند که: در طول چند دهه اخیر زندگی توده

و مرگبارتر نگردیده است؟ در کدام نقطه این دوزخ ماالمال از گند، تر پیش، وخیم

شمگیر دشوارتر، بسیار چای دسترسی کارگران به امکانات دارو، درمان و آموزش به گونه

محدودتر و رقت بارتر نشده است؟ کدام نقطه این جهنم را سراغ دارید که شمار بیکاران 

به صورت جهشی افزایش نیافته است؟ در کجای این کهنه نظام ضد انسانی جائی هست 

که وسعت، حدت و دامنه فقر طبقه کارگر هر سال از سال قبل رعب انگیزتر و مهیب 

کدام نقطه است که درآنجا فشار گرسنگی و فالکت، جمعیت انبوه ترنگردیده باشد؟ 

تری از کارگران را تسلیم تیغ مرگ ننموده است؟ کدام منطقه و مرز و بوم است که 

نگردیده است. کدامین دیار سرمایه تر قبل کهکشانیهای شمار کودکان کار آن از سال
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ینان، معتادان، زنان گرسنه است که افزایش کارتن خواب ها، گورخوابها، حاشیه نش

مجبور به تن فروشی آن به ورطه افزایش انفجاری نیافتاده است؟ کدام کورواحه 

زیست محیطی ناشی از سودجوئی های ناشناخته این کره خاکی است که فشار آلودگی

 سرمایه آن را اطاق گاز اعدام انسانها نساخته است؟ 

دهد که در مقابل نمی به خود اجازههیچ آدمیزاد دارای کمترین شرافت انسانی 

کل این بربریت ها، هولوکاست داری باال پاسخ مثبت بگذارد. سرمایههای پرسش

کارگر دنیا آوار نموده های را در ابعاد سراسری، بر سر تودهها و بشریت ستیزیها آفرینی

 تماعیاج –است. آیا باز هم قرار است که به این شیوه تولید و مناسبات اقتصادی 

 حق» ،!!«اعتصاب حق» خواستار نظام این ازحاکمان هم باز بندیم، دخیل اختاپوسی،

 بهبود هم باز!! شویم؟ «تظاهرات برگزاری حق» ،«تشکیالت برپائی حق» ،«بیان آزادی

عیت معاش، دارو و درمان، آموزش، رفع تبعیضات جنسیتی، لغو کار کودک، رفع وض

مطمئن، رفاه اجتماعی، امنیت زندگی را در  زیست محیطی، اشتغالهای آلودگی

چهارچوب حاکمیت و بقای این نظام جستجو کنیم؟!! آیا باز هم قرار است ارتش آلت 

شویم که صدر و ذیل هویت و هائی دست و پیاده نظام احزاب، نیروها و امامزاده

 رسالتشان سوار شدن بر موج قهر، عصیان و خشم ما، تسویه حساب با حاکمان روز

سرمایه، تسخیر قدرت سیاسی سرمایه داری، حفظ مناسبات بردگی مزدی زیر بیرق 

و تحمیل فشار استثمار، سبعیت و انسان ستیزی سرمایه در ابعاد «!! کمونیسم»دروغین 

 بر طبقه ما است؟!!تر عظیم

است عمال، از اعماق زندگی، از ژرفنای شرایط کار و استثمار، بر ها کارگر سالهای توده

ها تلنبار شکستها، شروع به دادن پاسخ این پرسشهای بلندای آزمون نسل ها، بر ویرانه

که مگر در موارد نادر هنوز نشانی از هیچ جهتگیری رادیکال طبقاتی هائی کرده اند. پاسخ

برای خروج از این وضعیت به همراه ندارند، جنبش کارگری ایران مصداق بارز و به حق 

هم حدیث تأیید قهری و ها ما حتی بدترین و فاجعه بارترین پاسخاین نادرها است، ا
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گریزناپذیر طبقه کارگر جهانی بر درستی نکاتی است که باالتر تصریح شد. کل آنچه در 

کارگر دنیا علیه های این دو دهه رخ داده است از یکسو تجلی عصیان انفجارآلود توده

و در سوی دیگر داری بل تحمل سرمایهشدت استثمار، درندگی، تباهی و انحطاط غیرقا

فروریزی شتابناک باور آنان به کارنامه قرن بیستمی خود، به احزاب و نیروهای منجی 

که به نوبه خود واجد اهمیت هایی نمای راست و چپ باالی سر، بوده است. مؤلفه

طبقاتی را کارگر برای اتخاذ ریل پیکار رادیکال های هستند، اما تا امروز خیز تازه توده

خبر نداده اند. در این میان همان گونه که اشاره رفت جنبش کارگری ایران وضعی کم 

یا بیش متفاوت دارد. این جنبش چه در عرصه گسست از آویختگی به ساختار نظم، 

مداری سرمایه، چه در پهنه اتکاء به قدرت جمعی « قانون»دولت، حقوق، مدنیت و 

راست و چپ بورژوازی های الیش توهم به اپوزیسیونطبقاتی خود و چه در زمینه پا

که از استخوانبندی با قوام طبقاتی هائی چشمگیری داشته است. پیشرفتهای پیشرفت

برخوردار نشده است، آسیب پذیر است، اما حصول آنها گواه سنگین شدن بیش و بیشتر 

ت. فریاد کارگران کارگر اسهای کارزارهای جاری تودهداری بار طبقاتی و ضد سرمایه

 با قدرت خود، کل مجتمع را از دست صاحبان سرمایه و دولتشان خارج»هفت تپه که 

، اهتمام کارگران شبکه سراسری حمل و نقل به تعطیل این شبکه برای «سازیممی

خود، سازماندهی بیش از چند هزار اعتصاب،  با اتکاء به قدرت طبقاتیروزهای متوالی، 

راهپیمائی، علیه شدت استثمار و بربریت سرمایه در طول هرسال  اعتراض، راهبندان،

با رجوع استوار به قدرت نیرومند طبقه خود، داری در غالب مراکز کار و تولید سرمایه

فروریزی قهر مشتعل، طبقاتی و  ،98و آبان  96پرشکوه دیماه های راه اندازی شورش

داری دهای مظهر موجودیت سرمایهسراسری، بر شیرازه مالکیت، قدرت، حاکمیت و نها

با تعمیق روزافزون گسست ها و باالخره آمیختن این میدانداریها در این شورش

خودپوی طبقاتی از اپوزیسیونهای راست و چپ بورژوازی، هر کدام برگی پردرخشش 

در کارنامه سالهای اخیر این جنبش هستند. جنبش کارگری ایران با داشتن این کارنامه 
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حساس، متالطم و سرنوشت ساز پیکار قرار گرفته است.  یکی از بزنگاههای بسیار بر سر

تواند سرآغاز پیروزیهای عظیم بعدی و عجز از می بزنگاهی که عبور پیروزمندانه از آن

های و آسیب پذیریها این عبور، به احتمال زیاد زمینه ساز زمینگیری ها، شکست

به آن پرداختیم. توده تر قا همان چیزی است که پیشبدفرجام آتی باشد. این بزنگاه دقی

کارگر باید از اکتفاء به تعطیل چرخه تولید و کار در چهاردیواری این و آن شرکت، از 

مجرد تظاهرات خیابانی، از سرنگونی طلبی توخالی فاقد بار ضد کار سرمایه داری، از 

کار و تولید و زندگی از چنگال فراتر رود. باید آماده خارج سازی کل پویه ها همه این

قدرت سرمایه شود. معضل جنبش کارگری ایران اساسا فقدان سازمانیابی نیست، حتی 

فقدان جنبش شورائی سراسری سرمایه ستیز هم نیست. تشکل، هر فرم متشکل شدن 

صرفا ساز و کاری برای اعمال قدرت و تحقق یک چشم انداز است. مرکز ثقل ماجرا در 

دهد تا در فرصت مقتضی به تعیین نمی دارد. طبقه کارگر اول خود را سازمان اینجا قرار

چشم انداز و شروع پروسه پیکار پردازد. کامال بالعکس، نخست خواست، انتظار، هدف و 

کند، پس از آنست که متناسب با نیاز تحقق این مطالبه، هدف یا می دورنما را تعیین

کند. این همان نکته می الزم و سازماندهی این قواچشم انداز شروع به جمع آوری قوای 

گرهی مهمی است که جنبش کارگری جهانی تاریخا با آن مشکل داشته است. این 

، معضل کارگران این و آن «!!چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است»گفتگو که گویا 

سازمانیابی او کشور یا دنیا عدم متشکل بودن آنها است!! اینکه گویا قدرت پرولتاریا در 

داری است و نوع این نظریه بافیها و تئوری ها، هیچ کدام سرچشمه کارگری و ضد سرمایه

« کمونیسم»بورژوازی و به طور اخص بورژوازی چپ نما، های ندارند. اینها نسخه پیچی

کارگر برای جایگزینی شکلی از های پوش و سینه چاک سواری بر موج قهر توده

« سرمایه ستیزانه»بر خالف ظاهر آراسته ها ل دیگر است. این تئوریبا شکداری سرمایه

خود!! تافته و بافته شده اند تا طبقه کارگر جهانی را از میدان واقعی پیکارخارج سازند. 

مسأله حیاتی پرولتاریا نه متشکل شدن، نشدن یا چگونگی سازمانیابی خود، که اتخاذ 
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است. اگر کارگران چنین داری وجودیت سرمایهدرست راه مبارزه رادیکال علیه اساس م

حقوقی، بی کنند، اگر سرچشمه واقعی فقر، گرسنگی، آوارگی، اسارت، ستمکشی،

مستولی بر خود را در وجود سرمایه ببینند، اگر راه کاهش های تبعیضات و سیه روزی

د، اگر جستجو کننداری را در ضدیت و جنگ با سرمایهها و الغاء هر کدام این مصیبت

سیاسی و حقوق انسانی را از پیکار نقشه مند های مبارزه برای بهبود معیشت، آزادی

علیه بردگی مزدی جدا ننمایند، اگر به دموکراسی، مدنیت، قانون و ساختار حاکمیت 

سرمایه نیاویزند، اگر به قدرت آگاه طبقاتی خود اتکاء نمایند، آنگاه بسیار خوب راه، رسم 

است که ما همیشه بر آن ای شدن را پیدا خواهند کرد. این نکته و چگونگی متشکل

بحث بر سر چگونه متشکل شدن نیست، سخن »اصرار داشته ایم. تأکید کرده ایم که 

معضل طبقه کارگر نامتشکلی نیست، خارج بودن « از جنبشی است که باید سازمان یابد

ساینده و خرد کننده جنبش است. بن بست فرداری از میدان جنگ رادیکال ضد سرمایه

کارگری ایران به رغم دستاوردهای پرارجش این است!!. جنبش کارگری ایران باید از 

پس این بن بست بیرون آید و مبرمیت عاجل این خروج  را تار و پود واقعی شعور، 

شناخت و پیکار روز خود سازد. باید افق تسلط بر سرنوشت کار، تولید و زندگی را در 

ود بگشاید، دست به کار خارج سازی حاصل کار نسلهای متوالی طبقه خود از برابر خ

چنگ قدرت سرمایه شود، میدان جنگ را به اینجا کشاند و در این میدان سرنگونی 

دولت سرمایه را به عنوان جزء الیتجزای سرنگونی کل نظام بردگی مزدی دستور روز 

 مبارزه نماید. 

ساز و همدوش است. ما در سراسر قرن بیستم سرگردان شرایط تاریخی با ما همراه، هم

جنگیدیم، پشت سر هر جماعت بورژوازی به صف شدیم، با ساز هر ها و گمراههها بادیه

حزب و دسته و جمعیت این طبقه رقصیدیم. درهیچ کجا مبارزه رادیکال ضد کار مزدی 

حزب آویز فرسودیم نکردیم، در باتالق رفرمیسم راست سندیکالیستی و رفرمیسم چپ 

به یمن انصراف ما از کارزار واقعی سرمایه ستیز، باقی ماند اما داری و تباه شدیم. سرمایه
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و ها از شر فشار ویرانساز تناقضات سرکش ذاتی اش در امان نماند. کل آوار این تناقض

، بحران خیزیهایش را بر زندگی ما آوار کرد اما هر چه این کار را بیشتر انجام داد

شد. سرمایه ها و بیشتر اسیر طوفان بحرانها و دشواری روزافزون چالش آنتر سهمگین

در این گذار وارد فازی گردیده است که هر لحظه بقایش نیازمند بلعیدن ماست و اکنون 

زیر فشار این وضعیت کلیه راههای امکان ادامه زندگی در زیر چتر قدرت و حاکمیتش 

وضیح واضحات است که فقط ما طبقه کارگر ایران اسیر این را بر روی ما بسته است. ت

وضع نیستیم. زندگی کل همزنجیران ما درسراسر دنیا دستخوش طوفان مرگ آور مولود 

است. طوفان همه جا در داری حدت، وسعت، کوبندگی و انفجارآمیزی بحران سرمایه

ا، اقیانوسیه و در این میان طغیان است. در کل امریکای التین، آسیا، اروپا، امریکا، افریق

اگر نه بیشتر از سایر همزنجیران، نه کمتر از آنها در حال   خاورمیانهما توده کارگران 

تحمل عوارض این طوفان هستیم. در اینجا، این بخش از جهنم همیشه مشتعل و آکنده 

 بر نه اام زند، –رحم خشایارشا بی عُمَر با سوط»آدم سوزی سرمایه داری، های از کوره

 سرمایههای بندی بلوک و دولتها ها، قطب همه برهوت، این در «ما گرده بر که دریا،

از  خود سهام میزان سر بر دیگری، از سودجوتر وتر درنده افروزتر، جنگ هرکدام داری،

سودها، مالکیت ها، قدرت ها، حاکمیت ها، بر سر تقسیم و بازتقسیم آنچه حاصل کار و 

 تولید نسلهای متوالی طبقه ما است با هم در جدالند. آنها به طور واقعی علیه هم

طبقه ما های علیه توده جنگ راهمساز یا ناهمساز، وحشتناکترین  جنگند، همگینمی

برند. جنگی از سوریه، ترکیه، ایران، لبنان، اردن، عراق و عربستان می راه انداخته و پیش

تا یمن، مصر، کویت، قطر، امارات و افغانستان، از سواحل دریای مدیترانه تا مرزهای 

 بحرعمان، و فارس خلیج سرخ، دریای تا آرارات – البرز –چین، از دامنه جبال بینالود 

، کودک، جوان و پیر کارگر در میان مرد ،زن میلیون 300 از بیش سالهاست که جنگی

علیه داری شوند. جنگی که به عینه جنگ سرمایهمی سوزند و خاکسترمی شعله هایش

ما کارگران ساکن این کشورها است. فشار استثمار سرمایه بر ما را لحظه به لحظه 
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گری و نظامی، تسلیحاتی، رقابت های کند، کل هزینهمی و انفجارآمیزترتر مضاعف

را بر زندگی ها و حاکمیتها لشکرکشی سرمایه در پهنه توزیع اضافه ارزش ها، قدرت

کارگر های سازد، از همه رعب انگیزتر، ما تودهمی مستمرا در حال سالخی ما سرشکن

نماید. می اندازد و در آستانه اهداف منحط انسان ستیزانه سرمایه قربانیمی را به جان هم

کند. برده مزدی عربستانی را مأمور بمباران می وانه جنگ علیه کارگر ترککارگر کرد را ر

 گرداند، کارگران عرب را در مقابل توده کارگر ایرانی به صفمی کارگر نفرین شده یمنی

کند، جنگی را که جنگ کل بورژوازی علیه کل ماست جنگ کرد و ترک و فارس و می

 سازد.می عرب و افغان

های ن دراین دهشت زار آفریده سرمایه جهانی، آفریده قطبها و دولتجنبش کارگری ایرا

سرمایه داری، آفریده رژیم اسالمی، دولتهای اسرائیل، امریکا، عراق، لبنان، ترکیه، آل 

 جوراجور سرمایه، آفریده اتحادیه اروپا، چین روسیه و کل بورژوازی،های «آل»سعود؛ 

تواند در ادامه مبارزات تا حال و بر بلندای می ند.تواند نقشی سترگ و تاریخی ایفاء کمی

و دستاوردهای تا کنونی اش، همه قوای خود را برای شکستن بن بست ها پیش رفتن

تواند دست به کار آمادگی، تدارک، می فرساینده و فاجعه بار سر راهش بسیج کند.

اقعی چرخه کار خود برای تصرف وهای تجهیز و سازمانیابی شورائی سراسری همه توده

و تولید، خارج سازی کل مراکز کار و تولید از سیطره قدرت سرمایه و تسلط بر سرنوشت 

تواند الگو و می کار و تولید و زندگی خویش شود. جنبش کارگری ایران در این گذر

کارگر همزنجیر خود در سراسر خاورمیانه های سرمشق بسیار اثرگذاری برای کل توده

د را از محدوده جنبش کارگری ایران فراتر ببرد، پیشگام همپیوندی، و جهان شود، خو

همسنگری و همرزمی شورائی کل طبقه کارگر منطقه گردد، برای به صف شدن همه 

کارگران منطقه در برابر بورژوازی منطقه و جهان تالش نماید. همه اینها در گرو آنست 

گر این و آن مرکز کار، کارگر این و کارگر ایران به جای آنکه خود را کارهای که توده

آن صاحب سرمایه بینند همصدا، همپیوند، واقعی، به طور عملی و جنبشی، خود را 
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در این و  ،طبقه کارگر به حساب آرند، به جای پیش کشیدن این خواست و آن انتظار

آماده پیکار سراسری در سنگر کل طبقه کارگر علیه سرمایه  ،آن محل فروش نیروی کار

شوند، به جای تقال برای تحمیل این و آن خواست محقر بر سرمایه داران راه تدارک، 

تجهیز، تسلیح و سازمانیابی شورائی خود برای تسلط بر سرنوشت کار و تولید و زندگی 

 را پیش گیرند.

     

 

 

 

 



  


