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      امیرحسین احمدیان دردناکدرگذشت به مناسبت 

 1400بهمن  « سیمای سوسیالیسم»مصاحبه با 

 

درون سازمان مجاهدین  در دانیم شمامی سیمای سوسیالیسم: تا جائی که

«« گروه کمونیستی نبرد»باالخره و « بخش م. ل مجاهدین» و سپس خلق

 همراه هم بودید، از آشنائی خود با او بگوئید.

شکوه، کار پر، ابتآشنائی ما به طور واقعی با فرار احمدیان از زندان ساری ناصر پایدار: 

اری فرلعه قهر و قدرت رژیم درنده شاه، جسورانه و خیره کننده وی در شکستن ق

 حسین عزتی و پیوستن او به سازمان ،دادن دو رفیق زندانی محمدتقی شهرام

 ز عضو آن بودم. شود. سازمانی که من نیمی شروع آن روزمجاهدین خلق 

این فرار یقینا شجاعانه و ستایش انگیز بود، اما چه سیمای سوسیالیسم: 

 تأثیری بر اوضاع روز نهاد؟ 

این پرسش دو پاسخ متمایز دارد. اگر منظور از وضعیت روز، آرایش قوای میان  پایدار:

سازمانهای چریکی با رژیم سلطنتی سرمایه داری است. مسلما تأثیری بارز داشت. در 

زد. می شالق پیروزی« بر و بحر »دید و بر می آن روزها، رژیم خود را در اوج قدرت

اندازه اعضای سازمان چریکهای فدائی را روانه شمار کثیری از رفقای ما و به همان 

میدان تیر ساخته بود، تعداد یاران دستگیر شده و زندانی از چند برابر اعدام شدگان  

و شکنجه گاههای مخوف شاهنشاهی سرمایه، مملو از اعضا ها رفت. سیاهچالمی فراتر

ختاپوسی ساواک و هواداران هر دو سازمان بود. ماشین های گشت و تعقیب سازمان ا

در مراکز استانها، در تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز به صورت شبانه روزی 

 چرخیدند و برای شکار مبارزان چریک به هر جنایت و سبعیتی دستمی خیابانها را

داشت.  ادامهوقفه هیچ بدون ها زدند. دستگیری ها، درگیری های خیابانی و اعداممی
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فضای صف بر . شودمی زدهای جرقهه و تاری، ناگهان در چنین شرایط تیر

. انسانی با هستی اجتماعی کارگری، اما شاغل در نیروهای تابدمیها آرائی

مسلح یکی از هارترین دیکتاتوریهای تاریخ سرمایه داری، در یکی از حساس 

استوار و ای ترین مناطق استراتژیک و ژئوپلتیکی سرمایه جهانی، با اراده

بندد، تمامی قوای پلیس، می راسخ، کل قدر قدرتی رژیم را به تازیانه عزمی

گیرد، دو زندانی می زندانبان و شکنجه گر زندان محل کارش را به گروگان

کند تا به یک سازمان مسلح می سیاسی را از زندان خارج و همراه آنها فرار

ویری بدون شک وضع فرار احمدیدان و دو رفیق زندانی با چنین تص چریکی پیوندد.

داد. اما اگر منظور سؤال نه می حاضر صف آرائی میان ما و رژیم شاه را تحت تأثیر قرار

محدوده آرایش قوای میان ساواک و سازمانهای چریکی بلکه مبارزه طبقاتی واقعی 

درون جامعه سرمایه داری ایران آن روز، یعنی جنگ جاری طبقه کارگر علیه نظام 

توانست داشته نمی د، قطعا تأثیر چندانی نداشت. دقیق تر بگوئیمبردگی مزدی باش

باشد. چرا؟ پاسخ روشن است، هر چند جای شرح آن اینجا نیست. در چند جمله 

بردیم با می که پیشای دادیم و مبارزهمی بگویم، توده کارگر میان آنچه ما انجام

نمود. نمی تجانسی مشاهدهزندگی، کار، استثمار و پیکار روزمره خود هیچ سنخیت و 

کارگران به حکم هستی طبقاتی و شرائط زیست اجتماعی خود همه جا، در همه 

مرداد، پیگیر و استوار  28شرائط حتی در روزهای رعب انگیز بعد از کودتای وحشیانه 

و تحلیل ها کردند. آنها بر خالف انگارهمی علیه فشار سهمگین استثمار سرمایه مبارزه

ستیزانه توخالی خلقی ما هیچ اعتقادی به مسدود شدن این شکل و آن  های رژیم

شکل راه پیکار طبقاتی نداشتند، مبارزه تجلی قهر، اعتراض و مقاومت اجتناب ناپذیر 

آنها در مقابل قهر بشرستیزانه اقتصادی، سیاسی، پلیسی سرمایه داری بود. با صالبت و 

انداختند، می د سود و سرمایه را از کارزدند، چرخ تولیمی پرخروش دست به اعتصاب

ایستادند. اعمال می در برابر تعرضات سبعانه نیروهای نظامی و ماشین دولتی بورژوازی
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 قدرت علیه سرمایه داران و دولت آنها را در نبردهای تن به تن خیابانی جستجو

 ،ه قانونکردند، بلکه در صف آرائی متحد طبقاتی، تعطیل چرخ تولید، لگد زدن بنمی

یافتند. در همین راستا دلیلی برای سمپاتی به رویکرد می سرمایه و حقوق نظم ،قرار

کردند. واقعیت نیز چنین بود، نمی آن را مبارزه طبقه خود تلقی دیدند،نمی چریکی

« مارکسیستی»جنبش چریکی مستقل از باورهای ایدئولوژیک دینی یا به اصطالح 

سرمایه داری بود. این را کارگران در همان سطح نازل اش! فاقد بار کارگری و ضد 

کردند و ما خود شاهد حی و می مبارزه، شناخت و توان تشخیص طبقاتی خود درک

حاضر این درک بودیم. بخش قابل توجهی از اعضای سازمان ما با رعایت کل مسائل 

زدیک واکنش همواره در درون مراکز، در میان کارگران بود. از نامنیتی و مخاطرات، 

کردیم. وقتی که می دیدیم، تجسس و تحلیلمی های آنان را در قبال همه رخدادها

احمدیان با جسارت، از خودگذشتگی و ابتکار سترگ و پرشکوه خود دو رفیق زندانی 

را فرار داد و خود به همراهشان فرار نمود، نیز واکنش حمایت آمیز چندانی نسبت به 

دند. در بهترین حالت زبان به توصیف شجاعت، فداکاری و مبارزات چریکی نشان ندا

شیردلی وی گشودند. از اینکه همه دار و ندار خود را در تیر نموده است و به رژیم 

   شلیک نموده است، ستایش کردند.    

 وسیمای سوسیالیسم: آیا شما از همان روزهای پس از فرار، به طور مستقیم 

 ؟حضوری با وی تماس داشتید

نه، من در حوزه اصفهان بودم. احمدیان تا چند صباحی پس از فرار در تهران  ایدار:پ

بود. بعد به مشهد منتقل شد، پس از آن به اصفهان آمد. حوزه اصفهان در آن زمان دو 

جمع داشت. ما در یک جمع نبودیم و بر اساس موازین و معیارهای کار چریکی ایام، 

دیدند. بعالوه احمدیان نمی همدیگر را ،غیرقابل گریز افراد مگر در صورت نیاز مبرم و

 1357تا  1353طولی نکشید که به بخش خارج کشور سازمان منتقل شد و از سال 

کرد. نخستین دیدار حضوری ما می در سوریه، یمن، لیبی و بعدها در فرانسه فعالیت
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اتفاق افتاد. او خواستار دیدار شد و من به سر  57 در روزهای پس از وقوع قیام بهمن

 قرارش رفتم. 

 .از شخصیت رفتار و رویکرد اجتماعی او بگوئید سیمای سوسیالیسم:

توانم در باره اش بگویم روحیات، رفتار، می محوری ترین و برجسته ترین شاخصی که

بقه عواطف و تشخص منبعث از هستی طبقاتی وی به عنوان فردی برخاسته از ط

سال در کارخانه  49کارگر و عضو یک خانواده بسیار زحمتکش کارگری بود. پدرش 

های نساجی شاهی و گونی بافی این شهر کار کرد، استثمار شد و مبارزه نمود. در 

کرد از سپیده بامداد می هر روز دو شیفت کار شاق را تحمل دهه، 5بخش اعظم این 

چ ساعت یکراست، بدون هی 8د و پس از نمومی در کارخانه نخست شروع به کار

امیرحسین خودش و برادرانش نیز از همان اوان  شد.می استراحت راهی گونی بافی

اگر پدرش دو شیفت برای صاحبان کودکی حین تحصیل مجبور به کار شدند. 

مادرش نیز با دو شیفت  ،فرسودمی شد ومی کرد، استثمارمی کارها کارخانه

 ترکار خانگی بدون هیچ مزد شط سود سرمایه داران را طغیان آمیز

احمدیان در چنین شرایطی متولد شد، با این دردها و رنجها زیست،  ساخت.می

استثمارستیزی خودجوش کارگری در او بالید، ضدیت با ستم، نابرابری، محرومیت و 

ی مزدی، روند شکل گیری احساس، اندیشه، بی حقوقیهای مولود نظام بردگ انبوه

عواطف، اخالق، منش، رفتار و عالئق او را محتوا و جهت بخشید. از او انسانی ساخت 

که خود را شریک همه جا حاضر و قهری گرسنگی ها، نداری ها، آوارگی ها، 

و دردهای توده کارگر دید، این خصال و خصوصیات همه جا ها ستمکشی ها، حقارت

قایق آخر عمر، با وی همراه بود. قابل تعمق است که حتی در وخیم ترین و تا د

لزایمر و پارکینسون، همه وجودش آوضعیت جسمی، در زمانی که دو بیماری مهلک، 

را فرسوده و فاقد توان تحرک ساخته بود. در روزهائی که هیچ دستی برای گرفتن 

کمک پرستاران بود، باز هم  هیچ چیز نداشت و برای هر میلیمتر جا به جائی محتاج
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به محض مشاهده نیاز بیمار همجوار، سلول، سلول وجودش برای کمک به وی دچار 

شد. عین همین رفتار، عواطف و خلقیات را در خانواده، جامعه، محیط می تالطم و تقال

کار در مواجهه با افراد، در سازمان مجاهدین خلق و پهنه کارزار چریکی علیه رژیم 

و سایر جاها داشت. در این مورد، برای پاسخ گویاتر  «گروه کمونیستی نبرد»ر شاه، د

هم و بر برخی نکات الزم انگشت گذارم. دنیست جز آنکه کمی بیشتر توضیح ای چاره

« چپ»از نیروهای موسوم به ای در فاصله میان قیام بهمن تا امروز ما با طیف گسترده

طبقاتی جهتگیریها و البته زیر فشار همین بنمایه، از مواجه بوده ایم که جدا از بنمایه 

نظر پای بندی به مالکهای متعارف انسانی کارنامه تاریکی دارند. مناقشات فرقه ای، 

انشعابات کاسبکارانه، وحدت های بازاری، داد و ستدهای سودجویانه، اهورا بافی و 

کند. بازاری که می ویرشیطان آفرینی سکتی آنها فقط یک بازار سیاسی پرآشوب را تص

مکمل بازار انباشت و تجارت سرمایه داری است. سازمان مجاهدین چه پیش از پویه 

و چه پس از آن، چنین نبود. شکی نیست که سازمان در هر دو دوره  54تحوالت سال 

اسیر گمراهه و بیرون از ریل واقعی پیکار ضد سرمایه داری بود. اما در همین سازمان 

دست در دست هم داشتند که مستقل از فرمول بندی های عقیدتی یا انسانهائی 

 الگوهای رسمی مکتبی، مرامی، با تمامی وجود به آرمان رهائی انسان عشق

ورزیدند. برای تحقق این آرمان در نهایت یکرنگی، شور، اخالص و کرامت سرشار می

 از پیش پای برجستند، موانع را می کردند، راهمی انسانی، لحظه به لحظه خطر

زدند، برای نجات می داشتند، بر هر چه رنگ تملک و تعلق فردی داشت شالقمی

روابط فیمابین ما نمودند، مالک ها، معیارها و می جان یکدیگر از هر خطری استقبال

چنین بود اما حتی در همان زمان و در دل این مناسبات پرشکوه انسانی همه افراد 

ی، اتکاء به خود، روحیه أپاک باختگی، استقالل رن به لحاظ عین هم نبودند. احمدیا

انتقاد و اعتراض، آزادمنشی، فرار از سازشکاری، اجتناب از مصلحت اندیشی فردی، 

صالبت رأی و استواری عزم، شخصیتی مطمئن و ستایش انگیز داشت. از پشتکار 
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اضع، گزینش راه، برخوردار بود. در تحلیل ها، انتقادات، اتخاذ موای خیره کننده

آورد تا در کنار رادیکال ترین رویکردها باشد، به موقعیت می حداکثر تالش را به عمل

 تشکیالتی، وجهه سیاسی و مدار شهرت طرح کنندگان نظرات یا بانیان سیاستها چشم

گرفت تا بنمایه طبقاتی و صحت و می دوخت، تمامی توان تشخیص خود را به کارنمی

را بکاود و کفه راهبرد درست تر را سنگین سازد. هیچ گاه بر سر ها سقم جنبشی حرف

پهن نکرد، « نظریه پرداز»و آن « رهبر»هیچ بزنگاهی بساط معامله گری با این 

بالعکس با آنچه درست و برحق دید نرد همرزمی باخت. تشکیالت پرست نبود و در 

دگاری سازمان به هر بها بنا هیچ شرائطی شالوده تعیین تکلیف و انتخاب خود را بر مان

گرفت که در انطباق نزدیکتر با مصالح و ملزومات مبارزه می ننمود، راهی را پیش

طبقاتی باشد. پرداخت هر هزینه و تاوانی را در قبال استقالل نظر و آزادی اراده 

کرد، می کرد. وقتی به درستی راه حل، راهکار یا پیمودن راهی باور پیدامی استقبال

نمود، اساس را بر راه افتادن، به نمیها د را زندانی میزان توان یا حجم محدودیتخو

داد. احمدیان سرشار از می جان خریدن دشواری ها، چاره اندیشی و عبور از سدها قرار

 این روحیات بود. 

ر و تحت تأثی« شهرام»گویند که او با القائات می سیمای سوسیالیسم: برخی

ا اجرای طرح فرار شده است. شهرام با منطق سحار خود او راین رفیق آماده 

 به قبول خطر و پیوستن به مجاهدین متقاعد کرده است. آیا این صحت دارد؟

، واقعیت چنین نبود. گفتگوهای فعال میان امیرحسین و دو رفیق زندانی، نه پایدار:

طرح ماجرا به این به طور طبیعی بر تصمیم گیری نهائی او بی تأثیر نبوده است. اما 

نیروی محرک رخداد بوده است، « شهرام»صورت که گویا رفقای زندانی یا مشخصا 

یک وارونه پردازی کوته بینانه، شخصیت پرستانه یا مغرضانه است. شاید یک دلیل 

جعل چنین استنباطی، آن باشد که احمدیان چند سالی افسر پلیس بوده است، پس 

، به ویژه پیوستنش به یک سازمان مسلح  چریکی گسست وی از چنان وضعیت شغلی
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باشد!! این « شهرام»یم ستیز باید زیر فشار عاملی خاص و در اینجا کالم افسونگر ژر

و تمایالت ها استدالل وهم آلود و عاجز از کالبدشکافی مادی جهتگیریها، گزینش

یچ ربطی به اجتماعی یا طبقاتی انسانها است. ورود امیرحسین به دانشکده پلیس، ه

هیچ میزان رغبت وی نسبت به این کار نداشت. صدها میلیون کارگر سکنه کره زمین، 

و مؤسسات تولید ها نسل بعد از نسل در مراکز عظیم تولید سالح، در کارخانه

سالحهای کشتار جمعی، در صنایع سازنده زرادخانه ها، بمب ها، بمب افکن ها، تانک 

کنند. حاصل کار و تولید روزمره این کارگران، می کاری اتسلیحات ویرانگر هسته ،ها

شکافد، هزار، می گلوله، خمپاره و بمب هائی است که فقط سینه همزنجیران آنها را

کند. آیا این کارگران به دلخواه خود می هزارشان را در آتش جنگهای سرمایه خاکستر

ان در بطن همان غرق چنین گردابی هستند؟! نه فقط چنین نیست که یکایک آن

شرائط کار و استثمار مثل همه همزنجیران دیگر در حال پیکار و آماده اعمال فشار و 

قهر علیه صاحبان سرمایه اند. روی آوری این صدها میلیون کارگر به مراکز تولید 

گیرد. کارگر در می سرمایه داری صورت قهر اقتصادیسالح صرفا زیر شالق مرگبار 

گردد، در می فروش نیروی کار و امرار معاش راهی هر مرکز کارجستجوی جائی برای 

افتد. می روند این جستجو گذارش به همه جا از جمله صنایع تولید سالح و مهمات

عین این ماجرا در مورد احمدیان هم مصداق دارد. او شیفته لباس افسری و احراز 

و جنایتکارانه ترین شکل  پست زندانبانی نبود، قهر اقتصادی سرمایه که بشرستیزترین

قهر در تاریخ زندگی انسان است او را به سوی اخذ مجوز اشتغال راند. وقتی دبیرستان 

را تمام کرد، بر اساس عالقه وافرش به ورزش در مدرسه عالی تربیت بدنی ثبت نمود و 

در کنکور آنجا قبول شد. با دیدن نام خویش در لیست قبول شدگان، شاد و خوشحال 

راغ پدرش رفت. پدر از خبر قبولی او شادمان شد اما همزمان کوهی از غم بر به س

وجود خود آوار دید. به این اندیشید که دو فرزند دیگرش درحال تحصیلند و از عهده 

آید. با چشمی اشکبار به صورت احمدیان خیره شد و نمی تأمین مخارج سومین نفر بر
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و نیست. امیرحسین، پدر را درک کرد، غم گفت که قادر به تأمین هزینه دانشگاه ا

نداری وی را در سراسر وجودش درد کشید، به دلداری او پرداخت. ورود به دانشکده 

افسری راهی بود که برای یافتن شغل و امرار معاش بدون نیاز به هیچ هزینه در پیش 

است که کرد، پرسشی نمی کرد یامی پای خود دید، آیا کار درستی بود؟ و باید چنین

پاسخ آن را باید در دل شرائط ویژه مذکور، فشار همه تنگناها و صد البته سطح معین 

شناخت، آگاهی، جهتگیری اجتماعی و توان تشخیص او کاوید. بحث مسلما بر سر 

نیست. سخن اساسی فهم زمینی و مادی چیزی است که رخ «!! گزینش»تأیید این 

رفتن احمدیان به دانشکده پلیس و پوشیدن لباس  داده است. عصاره کالم آنست که

افسری برای چند صباح، هیچ نشانی از عالقه وی به این شغل نداشت. در همین راستا 

این تصور که او اهل مبارزه علیه رژیم حاکم نبوده!! و تنها دم تفتان فسونکار شهرام 

 ست. وی را به سنگر پیکار رانده است!! پنداری بی پایه و غیرواقعی ا

، با سطح معین شناخت و معاشاحمدیان به عنوان یک فرد عادِی در جستجوی کار و 

. از همان افتاددریافت روزش، با بسته دیدن راهها، گذارش به دانشکده افسری 

 و آنچه هستی اجتماعی وی حکم خواستندمی روزهای نخست ورود، میان آنچه از او

شد، زیر فشار همه تنگناها ود از گرداب مترصد خالصی خ دیدتناقض فاحش  ،کردمی

از جمله حد توان تشخیص یا ظرفیت اتخاذ تصمیم، امروز و فردا کرد، فارغ التحصیل 

گردید، شروع به کار نمود. تضاد درونی میان هستی اجتماعی او و اشتغال روزش 

 حادتر و مشتعل تر شد، فشار این تعارض او را دچار تالطم روحی و عصبی نمود. در

زندان ساری وقتی شهرام و عزتی را مالقات نمود، مشتاق، دردمند، سرشار از جوشش 

برای نجات خویش از تضاد مشتعل درونی با آنها بساط گفتگو پهن کرد، منافذ 

محتمل درز خطر این ارتباط را مسدود ساخت. گفتگوها تداوم یافت. طرح فرار را 

ا مخالفت یا حتی تردید نسبتا احمدیان شخصا پیش کشید و در روزهای نخست ب

داغ شد، استمرار یافت. موانع سر راه ها غلیظ شهرام هم مواجه گردید. شور و مشورت
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بررسی گردید، راه عبور از آنها کاویده شد و در این فرایند همه جا امیرحسین بوده 

کوشیده است. او به می است که بر اجرای نقشه اصرار و برای در هم کوبیدن سدها

صریح و تأکید خودش چندین هفته برای تنظیم طرح فرار، روزها و شبها در خانه کار ت

کرد، تمامی توان خود را برای تدقیق، سنجیدگی و پختگی نقشه به کار گرفت. حاصل 

را با شهرام و عزتی در میان نهاد، انتقادات و ایراداتشان ها و برنامه ریزیها اندیشیدن

ت ژرف گوش داد. برای برطرف کردن اشکاالت و افزایش را با دقت و احساس مسؤلی

کرد و به همه کارها ها ضریب احتمال پیروزی این نقشه کوششها نمود، چاره جوئی

دست زد. سخن گفتن در باره این طرح ساده است، اما تنظیم و به ویژه اجرای آن 

ت را الزم دنیائی جسارت، فداکاری، قدرت واکاوی، چاره گری و توان چالش مخاطرا

مصمم کل پروسه را از پیشنهاد، تا تهیه نقشه، حل ای داشت. احمدیان با اراده

مشکالت، اجرا و به فرجام رساندنش را به دوش گرفت. او در این گذر صد البته همه 

رموز و زوایای طرح را با دو رفیق زندانی در میان نهاد و کل مالحظات، پیشنهادات، 

را زادراه تنظیم و اجرای موفق آن کرد. چرا این کارها را  انتقادات، رهنمودهایشان

این همه پرخطر و دشوار را دستور کار نمود؟ چرا کل خطرها ای انجام داد؟ چرا نقشه

خواست درمکان، موقعیت، سنگر، میدانی قرار گیرد می را به جان خرید، برای اینکه

رشوندگان، فرودستان و نشان که گواه پیوند مستحکم اجتماعی، طبقاتی اش به استثما

عشق بازی فعال فداکارانه وی به آرمان رهائی انسان باشد، بحث در اینجا مطلقا بر سر 

درست بودن و نبودن مشی چریکی یا استراتژی سازمانهای چریک آن روز نیست، 

سخن از کارگرزاده معترض و خروشانی است که دنبال سنگر برای مبارزه علیه یکی از 

 ین دیکتاتوریهای تاریخ سرمایه داری، علیه استثمار، ستم و نابرابریدرنده تر

گشت. احمدیان مثل همه ما در شرائط خاص آن روز راه را در جنگ چریکی ضد می

 رژیم حاکم دید و به آن پیوست.  

 سیمای سوسیالیسم: چگونه به موفقیت اجرای این طرح باور کردند؟ 
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و  ی، جنگتماعیقین به پیروزی در کار نبود. در مبارزه طبقاتی، کارزارهای اج پایدار:

ت. اسها ستیزها همواره چشم انداز توفیق در محاصره انبوه خطرها و احتمال شکست

ص و ی خااین امر در شرائط مورد گفتگو و در رابطه با سازمانهای چریکی دشواریها

و ها ییچیدگفرار از زندان با زنجیره عظیم پمحاسبات پیچیده تر خود را داشت. نقشه 

ها مشکالتش جای خود را دارد. ما حتی برای پخش صدتا اعالمیه هم باید ساعت

 کیلدیدیم، تیم ورزیده و کارآمد توزیع تشمی کردیم، تدارکمی برنامه ریزی

، کردیمیم دادیم، منطقه پخش اعالمیه را از پیش با همه دقت و هوشیاری واکاویمی

راد رار افساختیم، محل استقمی نمودیم، راههای فرار را مشخصمی مخاطرات را لیست

ز ت برونمودیم، هر کس چه کار کند، چه وقت دست به کار شود، در صورمی را معین

د و دار مشکل به چه کاری دست زند، چه کار را نکند، با وقوع خطر چه گزینه هائی

و  ررسیخ خورد، همه و همه را جدی، مسؤالنه بچگونه در مارپیچ تمسک به آنها چر

داد. می خرنمودیم. با همه اینها در همین ساده ترین کارها، چه بسا خطر می گفتگو

 وبه سنگینی ای کل اینها در مورد پخش چند اعالمیه است. تکلیف اجرای نقشه

 رهمهدسهمگینی طرح فرار از زندان ساری کامال روشن است. نکته اساسی آنست که 

، ره گریفه چاکیا اقدامات، با توجه به درجات متفاوت اهمیت آنها، با دو ها این پروژه

فه کراه حل جوئی، فداکاری، توان غلبه بر موانع و حصول پیروزی در یک سو و 

و غلطیدن به ورطه شکست در سوی دیگر مواجه ها مخاطرات، سدها، بدشانسی

 باشد، ق تراید هر چه عینی تر، واقعی تر، دقیهستیم، مهم این است که محاسبات ما ب

جه ا موآن گونه که چشم انداز پیروزی را روشن تر و تحمل دشواریها و مخاطرات ر

یل را ی دخسازد. احمدیان در گفتگوی فعال متقابل با شهرام و عزتی تمامی مؤلفه ها

 سنجید و نتیجه سنجش پیروزی طرح گردید. 
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از واقعه فرار، سازمان شاهد تحول بسیار  سیمای سوسیالیسم: دو سال پس

بود. « مارکسیسم»پرآوازه و جنجال آمیز گسست از مذهب و پیوستن به 

 احمدیان در این پروسه چه موضع و نقشی داشت؟  

 1354قبل از هر چیز ولو تیتروار یک نکته را تصریح و تأکید کنم. از سال  پایدار:

مارکسیست شدن یک سازمان دارای ایدئولوژی »خورشیدی تا امروز، اصطالح 

ورد زبانها است. همه جا، در همه کتابها، مقاالت، سخنرانیها، چنین القاء « اسالمی

در سازمان مجاهدین خلق رخ  50شود که گویا آنچه در نیمه نخست دهه می شده و

بوده است!!. واقعیت « مارکسیسم»داد، کنار نهادن باورهای اسالمی و جایگزینی آنها با 

اتفاق « کمونیسم»چنین نبود. قطعا گسست از مذهب و روی آوردن به روایتی از 

افتاده است اما بنمایه، استخوانبندی، رویکرد، محتوا و هدف واقعی رخداد در معجونی 

گرفت!! گسست از دین نمی جای« مارکسیسم»نام تسویه حساب با مذهب و قبول  به

در کارزار مجاهدین خلق به طور واقعی از همان سالهای نخست بعد از نطفه بندی 

، شروع به بالیدن کرد، بنیانگذاران سازمان و پیوستگان به آن 1344سازمان در 

و روایتی که از اسالم دارند، به رغم  اندکه پیش گرفتهای دریافتند که میان مبارزه

تمامی رنسانس زدگی آن، تعارضی آشتی ناپذیر وجود دارد. مجاهدین از ضدیت با 

استثمار، وجود طبقات، ستمکشی طبقاتی، ضدیت با نظام سرمایه داری، امپریالیسم، 

، داشتندمی گفتند. در این راستا هر گام که برمی پای بندی به آرمان رهائی انسان

دیدند. شروع به می آژیر تضاد با باورهای اسالمی را در شیرازه شعور خود خروشان

کردند تا از شر مزاحمت های آن خالص شوند. می اسالم«!! مارکسیستی»دستکاری 

این تضاد و تعارض چند سالی طول کشید اما لحظه به لحظه همین مدت شاهد زوال 

ها آنچه در این سالپرشتاب بارقه های دین از پراکسیس جاری تشکیالت هستیم. 

به عقیده دیگر، ای رخ داد و سریع پیش رفت، در اساس نه گسست از عقیده

برای خروج از سیطره فرارسته های فکری، فرهنگی، سیاسی، حقوقی که تقال 
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و ایدئولوژیک طبقه مسلط اجتماعی، رفتن به طرف اردوگاه پیکار توده های 

کردیم، می داشتیم، این هدف را دنبالمی کارگر بود. ما در این راستا قدم بر

زم، با برای حصول مقصود از میان سنگالخها، تاریکی ها، بدون تجهیزات ال

یا همان  فاقد بنمایه رادیکال مارکسی، کارگری« کمونیسم»پیه سوز بی فروغ 

کردیم. در این گذر قالده های فرساینده و می بورژوائی عبور« کمونیسم»

انداختیم، اما این، می کاهنده ارتجاع دینی را هم از دست و پای خود باز و دور

ی بود که به تبع یکاه و جو« »کلیه و دمنه»به قول مترجم فارسی کتاب 

کرد، چالش افکار، می آنچه شیرازه و جوهر رخداد را تعیین« آمدمی حاصل

تحلیلها، عقاید، اخالقیات، سیاست ها، ارزش های حقوقی، مدنی، اجتماعی 

بورژوازی در حد توان روزمان بود. جوهر واقعی فرایند نه تسویه حساب با 

ش پراکسیس برای خروج از حصار مشتی معتقدات مکتبی که جوش و خرو

اندیشه ها، راهبردها، تحلیل های طبقاتی سرمایه مدار و جایگزینی آنها با 

بدیل های مارکسی، کارگری، ولو فاقد انسجام، قوام و بار طبقاتی الزم بود. 

دادند نه اعالم ترک اسالم که مؤلفه می شاخصهائی که به این فرایند هویت

سرمایه داری بودن جامعه، جستجوی ریشه های  هائی مانند پافشاری بر

در ها واقعی فالکت، گرسنگی، فقر، دیکتاتوری، ستمکشی و سایر سیه روزی

وجود سرمایه داری، اینکه دو طبقه اساسی جامعه، طبقات کارگر و سرمایه 

دارند، محور مبارزه طبقاتی جنگ پرولتاریا علیه سرمایه داری است، 

طبقاتی خود یک نیروی ارتجاعی و ضد هر میزان بورژوازی در تمامیت 

آزادیخواهی و حقوق اولیه انسانی توده های کارگر است و نوع این تحلیلها، 

. آیا ما این مسائل را با شناخت مارکسی و سرمایه ستیز بودها یافته

کاویدیم؟!! آیا از امپریالیسم ستیزی رایج خلقی وارد سنگر جنگ طبقاتی 
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شدیم، جواب مسلما منفی و باز هم منفی است. قطعا چنین ضد سرمایه داری 

، مانیفست قرار گرفتن ما در سنگر جنگ 54سال « بیانیه اعالم مواضع»نشد 

طبقاتی پرولتاریا علیه اساس بردگی مزدی نبود، ما ضد امپریالیسم خلقی 

در شرائط آن روز بیش از  دینی را با نوعی کمونیسم خلقی جایگزین کردیم،

توان و نباید در چیزی نمی یش نرفتیم اما حتی همین تحول و تبدیل رااین پ

به سراغ کارنامه احمدیان در این روند و پاسخ  خالصه نمود.« تغییر ایدئولوژی»نام 

او حتی پیش از فرار و پیوستن به سازمان هیچ تعلق دینی  روم.می مشخص سؤال

دیدند، هیچ می خود را مذهبیها نداشت. وقتی وارد سازمان شد با اینکه هنوز خیلی

تمایلی به هیچ باور دینی از خود نشان نداد. به تصریح خودش چند صباحی صرفا 

برای احترام به همرزمان که با همه وجود دوستشان داشت، نماز خواند، تا آخرین 

روزهائی که در ایران بود، در جریان بحثهای مربوط به طرد نهائی مذهب قرار نگرفت. 

به بخش خارج کشور تشکیالت ملحق شد، همان نمازگزاری مبتنی بر احترام  وقتی

چند ماه پیش از  1354انسانی عشق ورزانه به همرزمان را نیز غیرالزم دید. در 

، علی رضا سپاسی «بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک، سیاسی»نگارش، تنظیم و انتشار 

اسالمی و کمونیست شدن اکثریت  برای انتقال ماجرای گسست فرجامین از باورهای

قریب به اتفاق رفقای سازمان، به خارج کشور رفت. سپاسی گفتگو با افراد و جمعها را 

شروع نمود، پیش برد. معدود کسانی برای همراهی با پویه تحوالت تردید نشان دادند 

اما احمدیان با شیفتگی زایدالوصفی استقبال کرد. به قول یکی از رفقای آن روز 

 چه خوب شد، باید از این ورطه بیرون»تشکیالت خارج، خوشحال و سرمست گفت: 

واکنش وی کامال طبیعی بود. او از پیش اسیر آالیش های ایدئولوژیک « آمدیممی

، حتی همان کمونیسم بورژوائی روز، پیش «کمونیسم»دینی نبود، افراختن بیرق 

نها نیز با هستی اجتماعی و پیشینه تاختن به سوی توده های کارگر و مبارزه طبقاتی آ

 زندگی وی خوانائی بسیار داشت.
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سیمای سوسیالیسم: احمدیان در کتاب خاطرات خود گفته است که در همان 

بخش خارج کشور تشکیالت برای مدتی از سازمان جدا شد و دست به انتشار 

 ست؟ا کتابی برای بیان آزاد انتقادات خویش زد، ماجرا به طور واقعی چه بوده

در ادامه تالش فعال و همه جانبه برای کاویدن ریشه ضربات  55از اواخر سال  پایدار:

و تلفات دهشت انگیزی که بر سازمان وارد شده بود، پروسه انتقاد از وضعیت روز، در 

استخوانبندی اصلی سازمان که در داخل قرار داشت، کلید خورد. این تالش انتقادی، 

، به دنبال عزیمت اعضای مرکزی به 1356یژه از اوایل سال کمی این طرف تر، به و

خارج، حالت یک خیزش فعال، کم یا بیش بالنده را پیدا کرد و سراسر بخش داخل را 

در خود غرق نمود. همه کارها تعطیل شد و نقد وضعیت روز جایش را به بررسی 

ون تشکیالت، انتقادی کل گذشته سازمان، کارنامه جمع مرکزی، تصادمات خونین در

، نوع نگاه به «مبارزه ایدئولوژیک درون سازمان»تحلیل ها، سیاست ها، راهبردها، 

نیروها و گروههای دیگر، باالخره و از همه مهمتر، شالوده و بنیان مشی چریکی داد. 

این کالبدشکافی نقادانه هر چه بیشتر جلو رفت شاخ و برگ بیشتری کشید، رفقای 

شدند، حاصل گفتگوها، نقدها، پاسخها، شور و مشورتها در افزونتری در آن دخیل 

در عین تمکین به محدودیت های قهری یک تشکل ها اختیار همگان قرار گرفت. بحث

مسلح چریکی در تاریکی زار یکه تازی ساواک شاه، هر روز داغ تر و شکوفاتر شد. همه 

ظرفیت، جوشش و توان چیز زیر سؤال رفت، وسعت و ژرفای نقدها طبیعتا با توجه به 

گذشته آماج « مبارزه ایدئولوژیک»تشخیص طبقاتی افراد متفاوت بود. اما به هر حال 

شدیدترین حمالت واقع شد، مشی چریکی نقد و محکوم گردید، کارنامه جمع مرکزی 

سیاه و حتی جرم آلود ارزیابی شد، تصادمات خونین حادترین و خشماگین ترین 

الن و مجریان کرد، برخورد با گروههای دیگر فرصت طلبانه را متوجه عامها عصیان

شد و در درون می تلقی گردید. کل این پروسه ماالمال از تالطم و تنوع در داخل طی

زاد. همان رویکردهائی می خود به ویژه از مقطعی میان رویکردهای متفاوت و متضاد
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وقوع قیام بهمن از هم جدا که نهایتا قادر به اجماع نشدند و در روزهای پیش از 

انتقادی دور بود،  گردیدند. بخش خارج کشور سازمان از دایره نفوذ این خیزش پرشور

کرد. شهرام نه مشروح اما پاره می اما تراشه های آن را ولو دورادور بر وجود خود لمس

 نمود، اخباری از سیر حوادث به گوش دیگران هممی وار و فشرده، اطالعاتی دریافت

رسید. اینکه احمدیان در این گذر چیزی شنیده بود یا نه؟ و اگر آری تا چه اندازه؟ می

دانم. زیرا هیچ وقت از او نپرسیدم، اما چند چیز روشن است. او از همان نمی دقیق

گردد. می اوایل ورود به منطقه شاهد تفاوتهای فاحش میان آنجا و تشکیالت داخل

کنند، کسانی که نمی س با رفقای داخل کار چندانیبیند که در قیامی افرادی را

وقت در روز ها درگیر مشکالت پیچیده امنیتی نیستند، مجبور به اختصاص ساعت

باشند، قرارهای روزمره متعدد ندارند، هر لحظه و هر روز با نمی برای چک و تصفیه

ر جستجوی باشند، تمام سال دنمی فاجعه لو رفتن خانه های تیمی، فردی رو به رو

یافتن پایگاههای جدید نیستند، از امکانات زیادی برای مطالعه، یادگیری و ارتقاء توان 

کنند، عملیات نظامی ندارند. از تمامی این نمی کارها خود برخوردارند، در کارخانه

کنند، نمی بهره مند هستند اما دچار انفعالند، نقش مؤثری ایفاءها امتیازات و تفاوت

کنند و روابط می نمایند، اهل نقد و انتقاد نیستند. با هم مماشاتمی مطالعهخیلی کم 

شود که می کند، متوجهمی محفلی دارند. احمدیان با دیدن این وضع شروع به انتقاد

دهند و می در اینجا انتقاد هم گوش شنوانی ندارد. همه اینها دست به دست هم

آرد در همین فاصله خبر می او پدید موجی از نارضائی، بی اعتمادی، تردید در

شنود. از رفقای می تصادمات فاجعه بار خونین درون سازمان را هم از رسانه های رژیم

 بیند که هیچ کس هیچ اطالعی ندارد و پاسخیمی پرسد،می رابط در باره حادثه

 کند، ناراضی تر و عاصی ترنمی گذرد، تغییر مؤثری مشاهدهمی دهد. زماننمی

یا مقاالتی از جمله ها گردد، با استفاده از شرایط و امکانات خارج کشور کتابمی

نماید. دو سال می آورد و مطالعهمی نوشته هائی در مورد نقد مشی چریکی را به دست
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شوند. او می بعد هر دو عضو مرکزیت روز سازمان شهرام و قائدی راهی خارج کشور

گذارد. از این کار هم  می با شهرام در میان تمامی پرسش های تلنبار شده خود را

گیرد. در همین حال و روز، اخبار پراکنده، مبهم اما حساسیت برانگیز نمیای نتیجه

پروسه پرتالطم نقد گذشته و حال سازمان با تأکید بر نقد راهبرد چریکی مبارزه و 

 رسد.می کارنامه مرکزیت هم به گوشش

روحیه ناراضی و آشفته فرا رسته از دل وضعیت و روند امیرحسین در آن شرائط، با 

و میثاق های مورد قبول ها باال دست به اقدامی زد که عرف سیاسی، مالکها، ارزش

 اکثریت قریب به اتفاق اعضای سازمان، چه در داخل و چه در خارج آن را تأیید

ود نمود و این کرد. او از سازمان جدا شد، شروع به نوشتن نظرات و انتقادات خنمی

آماده انتشار ساخت. بحث به هیچ « گزارش به خلق»را در کتابی با عنوان ها نوشته

ضد »وجه بر سر بنمایه طبقاتی، سیاسی و مواضع آن روز وی نیست. در طوفان 

مسلما نباید انتظار داشت که « چپ»رژیم ستیز خلقی مستولی بر « امپریالیسم

ه تر و تواناتر از وی پرچمدار یک نقد رادیکال احمدیان یا حتی منتقدان با تجرب

مارکسی، کارگری بر راهبرد، کارنامه و تحلیلهای روز سازمان شوند!! چنین انتظاری 

قطعا غیرواقعی و خیالبافانه است. بعالوه، تمکین طلبی، تقدس فراطبقاتی تشکیالت، 

رار نیست هم مستحق بیشترین سرزنشها است و ق« رهبران»اطاعت کورکورانه از 

کسی به خاطر گریز از آنها مورد مالمت قرار گیرد. همه اینها بدیهی هستند. اما 

خمیرمایه مشترک بی اعتنائی افراد به اقدام احمدیان، با نقطه عزیمت های متفاوت 

دیدند. منتقد می این بود که جهتگیری او را تک روانه و تا حدی خودمحور بینانه

نهادند، می اب وی از تسلیم طلبی و مماشات جوئی را ارجستودند، اجتنمی بودنش را

گفتند: نباید فقط خود را دید، نقد خود را نباید کشف شخصی پنداشت، می همزمان

درست نیست که انتقاد دستمایه کسب موقعیت شود، باید هر چه جمعی تر، شورائی 

ر گام برداشت. تر، جنبشی تر، طبقاتی تر و صد البته رادیکال تر و سازش ناپذیرت
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بنمایه مشترک حرفها آن بود که جدائی احمدیان این مالکها را به اندازه الزم پاس 

نداشته است. هنگامی دیگران را ترک کرده که اکثریت اعضا و جمع های تشکیالت در 

برده می داخل کارزاری متالطم برای تسویه حساب با گذشته و حال سازمان را پیش

که گفته شد برای مدتی ارتباط خود ای ر چنان وضعی، به گونهاست. به هر حال او د

 را با تشکیالت قطع کرد. 

د گروه نبر»سیمای سوسیالیسم: چگونه شد که دوباره ارتباط گرفت و چرا به 

 پیوست؟ « برای رهائی طبقه کارگر

پروسه یک سال و چند ماهه پرتالطم نقد راهبرد چریکی و کل گذشته تا آن پایدار: 

به پایان خود رسید. یک جمع چند نفره زیر نام  57سازمان، در بهار سال  روز

داخل، به خارج اعزام شدند تا حاصل واکاوی ها، نقد و انتقادها، « نمایندگان»

کماکان باقی در میان نهند. احمدیان « مرکزیت»را با تشکیالت خارج و ها جایگزینی

کرده بود. رفقای اعزامی برنامه خود را  را آماده انتشار« گزارش به خلق»در آن زمان 

پردازند، می کنند، با همه افراد به گفتگومی نمایند، جلساتی برگزارمی دنبال

خواهند که از توزیع می امیرحسین را هم پیدا و پس از یک دوره گفت و شنود از وی

عتمادی کند اما بی امی کتاب چشم پوشد و به سازمان برگردد. احمدیان اعالم رضایت

ماند. او و رفیق همسرش، می به میزانی نه چندان کم باقیها ها، تردیدها، نارضائی

مثل همه رفقای دیگر در روزهای پس از قیام بهمن راهی ایران شدند. برای مدتی با 

تشکیالت به خودش « مسؤالن»گفتگو نمود. انتقادات مشروح « سازمان پیکار»رفقای 

ت خود را باز گفت. تحلیل ها، سیاست ها، مواضع و نظرات را شنید، نقدها و انتظارا

سازمان را مرور کرد، پیرامون آنها به بحث پرداخت، این روند پیش رفت اما به هیچ 

توافقی منتهی نشد، در این مورد دو نکته را به اختصار بگویم. در شرائطی که کادر 

ن دکاندار سوداگر موقعیت مرکزی سازمان درها را بر روی ورود بسیاری از فرصت طلبا

به درون « امیرحسین حمدیان»باز گشوده بود برای پذیرش مجدد و شهرت 
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تشکیالت، لیستی از شروط جوراجور پیشنهاد نمود و بر هر بند آن پای فشرد!! مثال 

یک دوره خاص عضویت آزمایشی را بگذراند!!، به شهر محل تولدش برود و عهده دار 

شود، از توزیع کتاب خود چشم پوشد!! انتقادات گذشته « پیکار»اداره ستاد تبلیغاتی 

در آستانه سناریوی  58را بازپس گیرد و به نقد آنها پردازد. نکته دوم آنکه در سال 

مجلس اسالمی، سازمانهای چپ تصمیم گرفتند که به دور از « انتخابات»گمراهساز 

دا معرفی کنند تا از این طریق پارلمانتاریسم بازی رایج دنیا، یک لیست مشترک کاندی

پردازند!! بحث بر سر چند و چون تصمیم نیست. « آگاهگرانه»به افشاگری و کارهای 

مثل تمامی فعالیت ها، تحلیلها موضعگیریهای رایج روز تا مغز استخوان راست و فاقد 

بار ضد سرمایه داری بود. اما سخن چیز دیگری است. غالب تشکلها کسی معرفی 

، پیکار لیستی تنظیم نمود، راه کارگر، رزمندگان و ما نیز هر کدام فردی را ننمودند

تعیین شد، احمدیان بود. این امر با مخالفت « نبرد»معرفی کردیم. رفیقی که از سوی 

خشمگینانه پیکار مواجه شد. آنها بر مخالفت خود پای فشردند، تا جائی که من مجبور 

کند، در صورت احراز موقعیت و می ه امروز چنینشدم با عصبانیت بگویم: سازمانی ک

قدرت یقینا هر انتخاب توده کارگر را که منافی مصالح خود بیند بمباران خواهد کرد!. 

بگذریم، احمدیان با پیکار به توافق نرسید، نسخه هائی از کتابش را به افرادی داد تا 

س با گروه نبرد شد، من به در کنار دانشگاه توزیع کنند. در همین راستا خواستار تما

و حرف های ما را ها سر قرارش رفتم، گفتگوها شروع شد و ادامه یافت. نظرات، تحلیل

بیند، خواست که انتقادات خود را با می دانست، گفت که خود را کامال همسومی خوب

او در میان گذاریم، به ویژه نظر مرا در مورد محتوای کتابش جویا شد. یکی، دو جلسه 

در همین مورد حرف زدیم، به او گفتم که بخش های زیادی از کتاب مورد انتقاد 

جدی ما است. آنچه در رابطه با جنبش دهقانی، الیه بندی طبقه سرمایه دار، نوع نگاه 

یا نکات مشابه آمده است تحت تآثیر « صف بندی انقالب و ضد انقالب»به بورژوازی، 

در ای همه اینها را با دقت گوش داد، هیچ کلمه لیبرال چپ مائوئیستی است. احمدیان
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مخالفت با توزیع کتابش بر زبان نیاوردم زیرا حق مسلم او بود که خودش تصمیم 

گی دستنوشته مشروحی که حدیث چگون بگیرد، برخوردها از همه لحاظ صمیمانه بود،

گذشته  رویش جوانه های اختالف میان ما و رفقای پیکار در بطن پروسه پرخروش نقد

سازمان مجاهدین و سپس مجاهدین م. ل بود در اختیارش گذاشتم. برایش توضیح 

دادیم که شالوده روابط رفقای ما در  گروه بر دخالتگری هر چه بیشتر افراد و شور و 

مشورت های فعال استوار است پس از چند روز در انتهای گفتگوها اعالم داشت که 

آماده پیوستن به گروه شد، احمدیان با ما همراه  توزیع کتاب را متوقف کرده است و

آمد در نهایت فداکاری، با بیشترین شور و جوشش می گردید و هرچه از دستش بر

« جمع مرکزی»انجام داد. او در اولین نشست دستجمعی به عنوان یکی از رفقای 

 گروه انتخاب شد. 

ز بازگشت به سیمای سوسیالیسم: و باالخره کمی در باره زندگی وی پس ا

 خارج کشور، فعالیت سیاسی، بیماری و سرانجام درگذشت وی بگوئید.

را در ایران ماند، مثل دیگران و حتی  61و بخشی از  60احمدیان تمام سال پایدار: 

بدتر موج پشت سر موج خطرها را تحمل کرد، هر روز که گذشت ادامه زنده ماندن 

میم به خروج گرفت و خود را به اروپا رساند. دشوارتر و ناممکن تر گردید، سرانجام تص

در خارج کشور وارد هیچ حزب، سازمان، گروه یا رویکرد سیاسی نشد، با همه توان 

کوشید که شناخت خود از جامعه، جهان، مسائل دنیای روز را ارتقاء دهد، هر چه 

ار توانست مطالعه نمود، بسان یک کارگر در کنار توده وسیع همزنجیر شروع به ک

نمود، کارگر مترو شد، در اعتراضات طبقه خویش شرکت کرد، به آرمان رهائی طبقه 

فشرد که می اندیشید و بر این باور پایمی کارگر و بشریت وفادار ماند. همه اش به این

روزی نقش بازی اثرگذار خود را با آگاهی و شناخت ژرفتر مارکسی از سر خواهد 

گی با گذشته وارد فعالیت خواهد گردید، در روند کار و زندگرفت و آگاه تر و تواناتر از 

 گون دست و پنجه نرم نمود. سیر رخدادها آن گونه کهکوهی از مشکالت پیچیده گونا
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کوششی بر تحلیل »کتابی با عنوان  1989کرد پیش نرفت. در می خواست و آرزومی

و به چاپ رساند. در  نوشت« الف کوشا»با نام مستعار « جنگ رژیم های ایران و عراق

و مشغله های فرساینده او را آزار دادند، اما ها دوره های مختلف، بیماری ها، گرفتاری

و ها صبور و امیدوار به چالش آنها ایستاد و مقاومت نمود، در پای بندی به ارزش

سالگی اسیر آلزایمر  68مالک های پاک انسانی بیشترین درخشش را داشت. در سن 

پارکینسون شد، بیماری هائی که او را فرسودند و به سوی مرگ راندند. در و همزمان 

هفته آخر ژانویه سال جاری، در شرائطی که دو بیماری مهلک باال آخرین توان 

کردند، آماج هجوم عفونت ریه نیز قرار گرفت، باز هم می جسمی او را در خود ذوب

ای درآمد و تسلیم مرگ شد. او رفت اما چند روز به مقاومت ادامه داد، اما سرانجام از پ

وجود اجتماعی، استثمارستیزی کارگری، کمونیستی، آزادگی، از خودگذشتگی، 

 آرمانخواهی پاک انسانی، کارنامه زندگی و پیکارش برای همیشه ماندگار خواهد بود. 
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  2021فوریه      ، ریشه واقعی جدال در کجاست؟ اوکراین

 

جهان سرمایه داری بسیار در هم رفته تر و ادغام شده تر از آن است که بتوان 

تالطمات دامنگیر یک کشور را بدون کالبدشکافی موقعیت سرمایه اجتماعی اش در 

تقسیم کار سراسری سرمایه داری، جایگاهش در توازن قوای بلوک بندیها و ارتباطش 

نیز مشکل  اوکراینا کاوید. در مورد با پروسه رخدادها و تحوالت جاری میان قطبه

نیست، روند انفجارآمیز رقابت های غیرقابل گریز « ناتو»صرف عضو شدن یا نشدن در 

میان نیرومندترین قطب های سرمایه بین المللی، سرشکن شدن پایاب بحران ها، 

به این نقطه، در شرائط فروماندگی و زمینگیری فاجعه آمیز ها و رقابتها گندیدگی

دارد. ها نبش کارگری جهانی، تعیین کننده ترین نقش را در مشتعل شدن کشمکشج

باید قبل از هر چه نگاهی به وضع روز چرخه ارزش افزائی و ها برای دیدن ریشه

گویند که خالص سودها یا سرمایه های می بازتولید سرمایه جهانی انداخت. انستیتوها

ه کارگر ، سالی که طبق2021در سال جدید تولید شده توسط کارگران دنیا فقط 

 94پی در پی کووید، گویا کمتر کار کرده است!!، از مرز جهانی زیر مهمیز موجهای 

تریلیون دالر امریکا عبور کرده است. این رقم بر اساس گزارش همین مراکز رسمی 

ه شود و پیدا است که هر چمی تریلیون دالر افزون تر 3سرمایه داری هر سال بالغ بر 

پیماید. به می کند و سیر صعودیمی بالد، نسبت افزایش ساالنه آن نیز نمومی بیشتر

 9از حدود  2020تا  1960سال اخیر در فاصله میان سالهای  60طور مثال در طول 

تریلیون دالر افزایش یافته است. این رقم نجومی اضافه ارزش  94تریلیون به باالی 

ن المللی در طول یک سال که مستمرا هم در حال تولید شده توسط طبقه کارگر بی

تریلیون دالر با یک نرخ  94گردد. هر سال می صعود است، به سرمایه الحاقی تبدیل

افزایش پرشتاب چندین درصدی، به حجم کل سرمایه های روز جهان که به نوبه خود 
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به این  ایشود. برای لحظهمی باالی چند هزار تریلیون دالر امریکا است افزوده

خواهند، در جستجوی نرخ سود متعارف، می سودها اندیشید که کل این سرمایه

دلخواه یا طالئی خود هستند، در پیوند ارگانیک، اندرونی و غیرقابل گسست با این 

مؤلفه بسیار زمینی، واقعی، انبوه مؤلفه های فراوان دیگری هستند که برای داشتن 

 نقش بنیادی و سرنوشت ساز ایفاءها همه آن تصویری ولو کمرنگ از جهان حاضر

کنند. درجه بارآوری کار و همگن با آن، متوسط ترکیب آلی سرمایه در سطح می

در حال صعود است. حجم معینی محصول که ای جهانی به صورت بسیار خیره کننده

 سال پیش برای تولیدش چند هزار کارگر با روزانه های کار طوالنی الزم 50تا همین 

بود، امروز حتی در جوامع دارای سطح نه چندان باالی انکشاف صنعتی، میانگین 

پائین بارآوری کار و توان کامال محدود رقابت در بازار بین المللی سرمایه، توسط چند 

مطلق  گیرد. بحث بر سر کاهش شمارمی صد، چند ده یا حتی کمتر نیروی کار انجام

ا افزایش یافته است، نکته مهم آنست که اگر در کارگران دنیا نیست، این رقم مسلم

 3تریلیون دالر اضافه ارزش ساالنه را حدود  10روزهای پایانی قرن بیستم، کل 

بردند، بیست می میلیارد کارگر تولید و پروسه تحقق و سامان یابی آن را به فرجام

دالر اضافه تریلیون  94میلیارد نفری کارگر  4یک جمعیت  2020سال بعد از آن، در 

سازند. رشد نسبی می کنند و روند گردش و پیش ریزش را محققمی ارزش تولید

یا نه برابر  %900بیش از ها اما نمو کهکشانی سرطان آلود اضافه ارزش %30کارگران 

گویند که حجم کل سرمایه جهانی به رغم طغیان پی در پی می این ارقام .است

رود، افزایش میزان اضافه ارزش می رقابل مهار باالبا سرعتی برق آسا و غیها بحران

های ساالنه بین المللی خیره کننده و بهت انگیز است. همزمان آنسان که طبیعت 

سرمایه داری و امر قهری، اندرونی و گریزناپذیر آن است، یگانه منشأ تولید اضافه 

لی سریع و فاحش در و الجرم تنها آفریننده سرمایه ها، نه مطلق، که نسبی، وها ارزش

حال کاهش و انقباض است. نیاز سرمایه بین المللی به سود و خودافزائی به صورت 
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گیرد و نسبت جزئی از سرمایه )نیروی کار( که باید پاسخگوی این می تصاعدی اوج

پیماید، این امر فقط بحرانهای زلزله می نیازها باشد در کل سرمایه روند افت و تنزل

کند، فقط فاصله نمی رمایه داری را حتمی، قطعی، قهری، غیرقابل گریزسای وار دوره

 دهد، فقط ابعاد کوبندگی آنها را مضاعف و چند برابرنمی را تقلیلها وقوع این بحران

نماید، مزید بر تمامی این ها، سرمایه داری را مقهور یک پروسه تنزل تاریخی، نمی

کند. میانگین نرخ  سود سرمایه می سود همبدون بازگشت و غیرقابل ترمیم افت نرخ 

اجتماعی ایاالت متحده امریکا به عنوان قطب قادر به تصاحب عظیم ترین سهم  اضافه 

درصد باالتر بود، این رقم در  45ارزش های بین المللی، در دهه شصت قرن بیستم از 

تب نازل تر پائین آمد و امروز از این میزان به مرا %15سالهای آخر سده مذکور تا 

 321این عظیم ترین غول صنعتی و مالی دنیای روز، از « آمازون»است. حجم سرمایه 

کند، می میلیارد دالر افزون است، این تراست بیش از یک میلیون کارگر را استثمار

 میلیارد دالر است اما نرخ سودی که محقق 22حجم اضافه ارزش ساالنه اش بالغ بر 

این روند قرار است به کجا انجامد؟ سرمایه داری در نیم قرن  .رسدنمی %8سازد به می

اخیر برای چالش آن چه کرده است؟ چه بر سر بشریت آورده است؟ پاسخش طوالنی 

است. در چند سطر به اقتضای نیاز بحث اشاره ها و محتاج کتاب ها، شاید هم کتابخانه

وند، کل ظرفیت خود را به کار کنیم که سرمایه در این راستا و برای مقابله با این ر

میلیارد کارگر  6گرفته است، همه راهها را رفته است، به ویرانگری سهمگین زندگی 

سکنه جهان پرداخته است. شالوده کارش در این چالش کاهش بسیار چشمگیر هزینه 

تولید به هر شکل، تشدید فشار استثمار طبقه کارگر از هر طریق، رقابت سبعانه 

ماعی هر کشور یا هر قطب برای افزایش سهم خود از حاصل استثمار سرمایه اجت

 طبقه کارگر جهانی به زیان رقبا بوده است. 

سرمایه روند کار یا روند ارزش افزائی خود را دستخوش تحوالت فاحش کرده است. 

سازد که نمی کند، نه فقط مدرسه جدیدینمی سالیان متمادی است کارخانه تأسیس
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بیند. می را در هم ادغام و تعطیل وسیع مراکز آموزشی را تدارک مدارس موجود

کند، برچیدن پرشتاب مؤسسات درمانی بزرگ و کوچک را دستور نمی بیمارستان بر پا

کوبد، پرونده تأسیس یا می نماید و هر اعتراض علیه این شبیخون را در هممی کار

 ن را روانه بایگانی تاریخحتی حفظ و بقای بنگاههای نگه داری سالمندان، معلوال

زند، هیچ نمی دمها کند. در هیچ کجا از تأمین آب بهداشتی برای نوشیدن انسانمی

طرحی برای توسعه شهرها، احداث سد، بستن پل، کشیدن جاده، برق رسانی به 

تاریکی زارها ندارد، به جای این کارها، کومه های مسکونی توده های کارگر، آلونکها، 

خط مونتاژ فراورده های مدرن تکنیک و ها کند، در بیغولهمی دها را کارخانهحلبی آبا

را محل سر هم نمودن موبایل، کامپیوتر، تلویزیون، مودم ها نماید. کوخمی صنعت دائر

سازد. اگر زمانی نیاز خود به کار ماوراء ارزان می و پیچیده ترین تکنولوژیهای اطالعاتی

کرد، حال بخش مهمی از بازار کار و سرمایه می کار خانگیزنان را بیرق محدودسازی 

 را به کار زنان و کودکان و مردان در عمق خانه های نمور حاشیه نشینان شهرها قفل

زند. سرمایه در این چند دهه دنیائی از این تحوالت را برنامه ریزی کرده و لباس می

بازتقسیم تاریخی کار الزم و اجرا پوشانده است. محور ماهوی و بنیادی کل فرایند، 

اضافی و نه هیچ چیز دیگر به زیان سهمناک اولی و به سود طالئی دومی است. حاصل 

روند تا همین جا به آسمان رفتن کفه کار الزم طبقه کارگر یا خورد و خوراک، 

پوشاک، آب، روشنائی، مسکن، استراحت، سالمتی، بهداشت، درمان، آموزش کارگران 

بوده است. نظام سرمایه داری ها هر چه هیوالئی تر کفه سود سرمایهو سنگین شدن 

حتی تا اواخر نیمه دوم سده بیستم میالدی ساز و کار خود برای چالش بحرانها، 

را ها خنثی سازی پویه سرکش افت نرخ سودها یا جلوگیری از گسترش بحران خیزی

توده های کارگر یا  در مجرد یورش وحشیانه به معیشت و مایحتاج اولیه زیستی

دید، در کنار آن از اهرم نمی سرکوب هر چه سبعانه تر هر اعتراض ابتدائی آنها محدود

صدور طغیان آلود سرمایه به اقصی نقاط دنیا، گشایش حوزه های جدید انباشت، به 
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کارگیری شمار هر چه کثیرتر کارگران جدید هم چشم داشت. در یک سو نیروی کار 

کرد، در سوی دیگر شدت استثمار توده می را وارد بازار اشتغال هر چه عظیم تری

فاحش ای داد. این وضع از شروع نیمه دوم قرن بیستم به گونهمی کارگر را افزایش

تغییر کرده است. یورش تاتاریستی و سبعانه به آخرین بازمانده های معاش روز 

آسیا، امریکای التین،  کارگران در سراسر جهان، در وهله نخست کارگران سه قاره

افریقا، سپس الیه های ضعیف تر طبقه کارگر هر سه قاره امریکا، اروپا، اقیانوسیه و 

سرانجام کل کارگران جهان تنها وسیله و طریق بقای سرمایه داری گردیده است. در 

قعر چنین وضعی رقابت کوبنده و ویرانگر دولتها، بخشهای مختلف یا بلوک بندی های 

مایه جهانی نیز روند اوج پیموده است. سرمایه اجتماعی هر کشور یا به رقیب سر

صورت اخص قطب های غول پیکر سرمایه داری برای ربودن هر ریال اضافه ارزش 

 یازند. می های بین المللی از چنگال همدیگر به هر سبعیتی دست

رمایه در چنین فازی از فرایند شتابناک انحطاط، بحران زدگی و بحران خیزی س

غول آسا و بهت انگیر ای جهانی، سرمایه داری چین در طول سه دهه اخیر به گونه

سرمایه « رشد ناکافی»قرن بیستم، مهر  80بالیده است. کشوری که تا اواخر دهه 

گردد!!، عمال به می قلمداد« درحال توسعه»داری بر سیما داشت!! و تا همین حاال 

قابت سرمایه اجتماعی در بازار بین المللی و سهم لحاظ حجم انباشت ساالنه، قدرت ر

سود از کل اضافه ارزش ها، هر سه قطب صدرنشین سرمایه جهانی، ایاالت متحده، 

اتحادیه اروپا، ژاپن را با خطر سقوط حتمی از موقعیت روز و تحمل سهمگین ترین بار 

از  2020سال  در« علی بابا»بحرانهای گریزناپذیر اقتصادی مواجه ساخته است. سود 

سه برابر سود تراست آمازون افزون تر شده است. حجم انباشت ساالنه چین در افریقا 

از همه قطب های دیگر بیشتر و نرخ افزایش آن پرشتابتر است. در زمانی که غولهای 

اقتصادی دنیا و قطب های نیرومند سرمایه داری، پیش ریز سرمایه در حوزه تأسیسات 

بینند، بانکها و تراست های غول پیکر نمی گسترش انباشت را سودآور مورد نیازای پایه
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دولتی، خصوصی چین، با چشم انداز حصول سودهای مطلوب، سیرالئون و جنوب 

را هم حوزه سرمایه گذاری های عظیم کرده اند. حجم انباشت چین در « صحرا»

دالر امریکا  میلیارد 23از  2020تا  2007همین منطقه اخیر در فاصله سال های 

کشور بزرگ جهان ایاالت  5متجاوز بوده است. این رقم دو برابر کل وامهائی است که 

متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلیس در اختیار دولت های این بخش قاره قرار داده 

بر اساس گزارش « اگزیم بانک و بانک توسعه اقتصادی»اند. دو بانک چینی 

سرمایه  533، بالغ بر 2020تا  2016فقط در فاصله  « اندیشکده توسعه جهانی»

ضروری برای گسترش انباشت ای گذاری مجزا را در قلمرو ایجاد یا بسط مؤسسات پایه

 دستور ساخته و آماده بهره برداری نموده اند. 

 300سالهاست که تراز بازرگانی چین و امریکا به سود چین است، رقم تفاوت از مرز 

سال عبور کرده است. برای آنکه مکان واقعی داد و ستدها و مثبت و  میلیارد دالر در

منفی بودن آنها در رابطه میان سرمایه اجتماعی دو کشور درک شود باید به روند 

تولید محصوالت در دو سوی مبادالت نظر اندازیم. صادرات چین به امریکا بالغ بر 

ازل نیروی کار در چین و به تبع میلیارد دالر است، این کاالها به لحاظ بهای ن 500

آن، بهای پائین مواد خام، ماشین آالت، وسائل کمکی، کل هزینه تولید، به قیمتی 

شوند. متناسب با حجم خود، بازار ایاالت متحده را از می پائین، آماده ورود به بازار

نرخ بر افت و خیز ای کنند، تأثیر تعیین کنندهمی چنگ تولید کنندگان داخلی خارج

آرند، همزمان خود می گذارند، این نرخ را به زیان سرمایه های امریکائی پائینمی سود

با همین نرخ سود عمومی تنزل یافته، عظیم ترین اضافه ارزشهای حاصل استثمار 

سازند. در می کارگران امریکائی را از چنگ سرمایه داران آن کشور خارج و نصیب خود

کند. تفاوت نمی میلیارد دالر تجاوز 200است. صادرات از  مورد امریکا ماجرا متفاوت

هزینه تولید و قیمت فروش به اندازه آنچه در مورد کاالهای چینی گفتیم باال نیست. 

در همین راستا و با توجه به کل مؤلفه ها، تفاوت سودها سهمگین است. از امریکا به 
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و ها کثیرتری از کنسرنسمت اروپا پیچیم. هر سال که گذشته است شمار بسیار 

تراست های آلمانی، ایتالیائی، فرانسوی، انگلیسی، هلندی یا ممالک دیگر قاره، با هدف 

کاهش هزینه تولید، باال بردن سود، چالش شدت بحران ها، مجبور به مصرف کاالهای 

نیم ساخته و وسائل کمکی ساخت چین شده اند. چرخه تولید و ارزش افزائی این 

ال سرمایه اجتماعی این کشورها وسیعا و گریزناپذیر به این تولیدات گره صنایع یا ک

هم رفتگی لحظه به لحظه ژرف تر و حجم صادرات چین به کل  خورده است. این در

قاره هر روز بسیار بیشتر و سنگین تر از روز قبل است. هیچ اغراق نیست اگر بگوئیم 

مؤثر بر کل روند ای تواند ضربهمی ایشکه هر تالطمی در این مبادالت عظیم رو به افز

 بازتولید سرمایه در این کشورها باشد. 

یاط حکل تجارت خارجی کشورهای امریکای التین، ممالکی که تا دیروز  %50حدود 

صادی و بنگاههای مالی و اقتها شدند، در انحصار کنسرنمی خلوت امریکا محسوب

ر دسرمایه داری که حائز نقشی سترگ بانک عظیم الجثه دنیای  8چین است. از 

 نصدور سرمایه در سطح جهانی هستند، دو بانک متعلق به سرمایه اجتماعی چی

ختلف جهان میلیارد دالر سرمایه در مناطق م 700ساالنه حدود ها باشد. این بانکمی

و  ا سودکنند. سالهاست دولت های مختلف دموکرات و محافظه کار امریکمی پیش ریز

مع و جکشور را ای تعمیر یا بازسازی پل ها، بزرگراهها، تونلهای شهری و جاده زیان

را  سازند، هزینه آنمی زنند، تلفات سنگین جانی آن را سرگرمی روز خودمی تفریق

را بر ها امکنند، با این همه، وقوع قتل عنمی بیش از چند ده میلیارد دالر برآورد

و  2020د. سرمایه داری چین تنها در سالهای دهنمی ترجیحها تحمل این هزینه

، پروسه ساخت و تکمیل شش هزار خط ریلی را به فرجام برده است و 2021

رار قکه ای سالهاست دست به کار احداث و به پایان رساندن جاده ابریشم است. جاده

و  است سرمایه اجتماعی چین را به سهام باز هم عظیم تر سود و قدرت برساند

 وادارد. « ابراهیم نبی»را به خشم و قهر افزون تر علیه کعبه « ابرهه»
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آنچه را تیتروار در مورد وضعیت روز سرمایه داری گفتیم، نکاتی که پیرامون موقعیت 

همین مسیر را دنبال کنیم تا به جنگ  .قطبهای سرمایه اشاره شد، به خاطر بسپاریم

و امریکا به رغم جنگ وحشیانه بر سر رسیم. اگر اتحادیه اروپا، ژاپن  اوکراینمشتعل 

ش های بین المللی را درهم و دینار سودها، هر کدام حصه افزون تر خود در اضافه ارز

وندی با هم و تشکیل قطبی متشتت اما به هر حال مؤتلف در مقابل موکول به همپی

دهها  بینند، نیاز روسیه و چین، به همدیگر برای برپائی این میثاق و ائتالف،می چین

بار افزون تر است. در اینجا هر دو کشور دالئل بسیار محکم تر و نیرومندتری برای 

تکمیل همدیگر، پاالیش پاشنه آشیلهای هم و صف آرائی حتی االمکان متحدتر و با 

قوام تر دارند. نه فقط رژیم حاکم روسیه که بخش مهمی از بورژوازی اپوزیسیون این 

خود « روسیه عادل»، «حزب کمونیست»، «دموکراتها لیبرال»کشور، به طور مشخص 

اتحاد جماهیر »را میثاق دار احیای امپراطوری تزار یا وارثان وفادار تجدید حیات 

بینند، کوه حقارت ها، شکست ها، عقب نشینی ها، توهین های می سابق « شوروی

گرند تا مختلف یار غار همدی« ظن»یابند، از می چندین دهه را بر سر خود سنگین

ش را تشفی بخشند. همان گذشته را زنده و ناسیونالیسم زخم خورده داغدار خوی

و آرمان های ارتجاعی خروشانی که شالوده ها سرخوردگی ها، حقارتشکست ها، 

دهند و پشتوانه داخلی تصمیم گیری های می سازند، به آن توانمی قدرت پوتین را

وره زمامداری تا امروز در همین راستا گردند. دولت پوتین از نخستین دمی وی

کوشیده است، طبقه کارگر روسیه مثل همه بخش های دیگر این طبقه به گونه فاجعه 

باری زمینگیر و مدفون راه حلهای نسخه پیچی ارتجاع بورژوازی است، جنبش 

از صف آرائی رادیکال طبقاتی بر جبین ندارد، این جنبش همه ای کارگری هیچ بارقه

دان را برای بورژوازی حاکم و اپوزیسیون خالی کرده است. پوتین و بورژوازی جا می

کنند که در این چند می متحدش با استفاده از این وضعیت و فرصت، راهی را دنبال

دهه پشت سر نهاده اند، کاستن هر چه بیشتر از فشارهای سهمگینی که اروپا و امریکا 
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وسیه سرشکن کرده است، بازپس گیری حتی از زمان فروپاشی اردوگاه تا حال بر ر

، عضوسازی در «اوستیای جنوبی»المقدور مناطقی که از دست رفته اند، نوع 

فدراسیون روسیه، ترغیب جمهوری های سابق شوروی به محدود کردن هر چه بیشتر 

ارتباطات خود با غرب، شبیه آنچه در تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان رخ داده 

بوده است. اقداماتی که مسلما نتیجه داشته است و حاصل ها مله این تالشاست. از ج

آشکار آن وضعی است که روسیه روز در قیاس با یک جامعه فروپاشیده، رو به زوال و 

انحطاط، مقهور، آماج یکه تازی فاتحانه، فخرفروشانه، پرغرور و توهین آمیز امریکا و 

این پیش روی ها، بازپس گیریها یا احیاء  غرب دارد. بورژوازی روس برای استمرار

یازد. رژیم حاکم روس در این جهتگیری می موقعیت پیشین به هر تقالئی دست

 نیازمند چین است، سرمایه اجتماعی چین را پشتوانه و تکیه گاه ضروری خود

ند و بورژوازی حاکم روس کمی بیند، اما نکته اساسی آنست که آنچه روسیه دنبالمی

کوشد، اگر نه بیشتر، اما به همان اندازه نیاز مبرم و حیاتی بورژوازی می شتحققبرای 

باشد. روسیه بزرگترین قدرت اتمی دنیای می چین و سرمایه اجتماعی این کشور هم

روز است. ارتش این کشور اگر چه از لحاظ بودجه ساالنه و شمار هواپیماهای نظامی یا 

ا قرار دارد، اما از برخی جهات و به طور مثال داشتن جنگی در رتبه دوم، بعد از امریک

تانک جنگی در صدر همه ارتش های  21932قریب سه میلیون و ششصد هزار نیرو، 

عضو داری حق وتو در  5جنگ افروز جهان سرمایه داری است. روسیه یکی از 

امنیت نظام بشرستیز بردگی مزدی است، به لحاظ ذخائر انرژی فسیلی و « شورای»

صدور نفت و گاز قادر به اثرگذاری بسیار تعیین کننده بر چرخه ارزش افزائی سرمایه 

و حتی داده های مهم دیگر در ها جهانی است، این کشور به دلیل همه این مؤلفه

کشمکش های جاری میان بلوک بندی های روز دنیای سرمایه داری نقشی کامال مهم 

نقش بازیهایش نیاز حیاتی دارد و روسیه کند، چین به روسیه و می اساسی بازی

باشد. این دو می سخت محتاج تکیه اقتصادی نیرومندی مانند سرمایه اجتماعی چین
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کنند، بیسار بیشتر از آنچه اروپا و می سخت همدیگر را تکمیلها در این صف آرائی

 توانند مکمل هم باشند. می امریکا

رسد پازل تکمیل است. چین به می رهمه نکات باال را کنار هم چینیم، به نظ

میدانداری های روز روسیه محتاج است و بورژوازی حاکم روس برای حصول اهداف 

کوتاه مدت و دراز مدت خود بر روی سرمایه داری چین حساب جدی باز کرده است. 

را آماده ترین و مساعدترین نقطه  اوکرایندولت پوتین بر بلندای این محاسبات، 

پیش بسیار صریح و عریان اعالم کرده است که امریکا ها بیند، او از مدتمی زورآزمانی

باید به حضور نظامی خود در اروپا پایان بخشد، تمامی اعضای سابق پیمان ورشو که 

برای همیشه خیال  اوکراینبه عضویت ناتو در آمده اند، از این آلیانس خارج گردند، 

. او مسلما لیستی طوالنی تر از این انتظارات را پیوستن به ناتو را از سر بیرون سازد

ویژگی بسیار  اوکراینها برای طرح با اروپا در جیب نهان دارد.  در میان این خواست

است. ها تنها نقطه از همه لحاظ مساعد آماده اشتعال درگیری اوکراینبارزی دارد. 

و بحران ها دخالتخط فاصل روسیه با اروپا است، در همان حال میدان وسیع ترین 

آفرینی های هر دو قطب امریکا و اتحادیه اروپا است. هر دو کودتای موسوم به انقالب 

، از جمله احزاب اوکراینبه کمک بخشی از بورژوازی ها مخملی و میدان را اروپائی

نئونازی این کشور سازمان دادند و لباس اجرا پوشاندند، پیشروی هرچه بیشتر غرب 

نگ تر شدن هر چه سهمگین تر حلقه محاصره بورژوازی روس است. ت اوکرایندر 

زبان روسی دارند و در جنگ میان قطب های مختلف سرمایه،  اوکرایننیمی از سکنه 

در شرائطی که مشعل پیکار ضد سرمایه داری طبقه کارگر همه جا خاموش است، 

اشغال کامل  آماده سر دادن در رکاب ناسیونالیسم روسی هستند. آیا پوتین قصد

را دارد، پیش بینی ماجرا در شرائطی که همه بخش های بورژوازی جهانی  اوکراین

برای هر ریال نفع حاضر، آماده آتش کشیدن کل دنیا هستند، چندان آسان نیست. 

انجام هر کاری، هر جنایت و توحشی از هر کدام این دولت ها، جناح ها، مافیاها 
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ست. با همه اینها مسأله اصلی برای بورژوازی روس همیشه و همه جا قابل انتظار ا

نیست، سخن از تسلیم بدون هیچ قید و شرط بورژوازی حاکم و اعالم  اوکرایناشغال 

انصراف هر چه مؤکدتر از خواست همپیوندی با غرب است. به مهمترین و اساسی 

ختن آتش ترین نکته پردازیم. حرف ما با توده کارگر دنیا است. کار بورژوازی افرو

برای افزایش سهم خود از ها و سوزندان بشریت در میان شعلهها وحشیانه ترین جنگ

سهام سود، قدرت، مالکیت و حاکمیت سرمایه  است. توده های کارگر در هیچ کجای 

ندارند، که فقط ها و جنگ افروزیها جهان، نه فقط هیچ نفی در هیچ یک از این جنگ

را ما از محل کار ها ند. ریال به ریال هزینه های جنگهستها هیزم خشک اشتعال آن

شوند می پردازیم، کل افرادی که کشتهمی پرداخت نشده و بدون هیچ اجرت خود

گردند می خاکسترها آحاد طبقه ما هستند، یکایک کودکانی که میان شعله

 ما گردند، کومه های مسکونیمی کارگرزادگان هستند. تمامی خانه هائی که ویران

شود، محصول کار و استثمار نسل بعد از می باشد، آب آشامیدنی ما است که قطعمی

شود، وحوش بورژوازی بر سر سهام سود، می نسل طبقه ما است که به آتش کشیده

جنگند، آنها برای این جنگیدن ما را لشکر جرار بدون هیچ می قدرت و مالکیت با هم

کنند، برای این کار بیرق فریب می ودجوئی خودمزد و قربانی بی هیچ بهای مناسک س

کنند، بساط ملیت و قومیت می ساز« دفاع از وطن»افرازند!!! ترفند کثیف می «میهن»

ساز و کارهای شستشوی مغزی ما توده های ها نمایند، کل اینمی و دین و آئین پهن

هیچ نفعی نداریم، باید استوار و مصمم با بلندترین ها کارگر هستند، ما در این جنگ

صدا فریاد زنیم که جنگ ما فقط جنگ طبقه علیه سرمایه در هر نقطه این دنیا است. 

ی به اندازه هم، عین هم، توسط بورژوازی هار این یا آن کشور، اوکراینکارگر روسی و 

باید دست به دست هم شوند و از هستی ساقط هستند، آنها می توسط سرمایه استثمار

دهند، با سر دادن فریاد مشترک از کل طبقه کارگر اروپا، کل کارگران دنیا بخواهند، 

ها تا همگی همصدا و هم پیمان علیه جنگ، علیه هر اقدام جنگ افروزانه دولت
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برخیزند. دست اتحاد به هم بفشارند و گامی برای صف آرائی مشترک علیه کل 

  سرمایه جهانی بردارند.
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            احمدیان و کارنامه کارزار طبقاتی

  1401فروردین  24 متن سخنرانی در مراسم بزرگداشت امیرحسین احمدیان
 

با ژرف نگری مارکسی وارد میدان شوی، با قهرمانان و رهبران  مبارزه طبقاتی اگر در

رشد آزاد »است که در آن ای شوی. اینجا سخن از پیکار برای برپائی جامعهنمی مواجه

سازد که می و این جامعه را طبقه و جنبشی« همگان در گرو رشد آزاد هر انسان است

دخالتگری آزاد و نافذ هر کارگر در مسائل مبارزه را پیش شرط اثرگذاری آگاه و شرط 

برابر همه کارگران گرداند. در چنین جنبشی برای معماری چنان جامعه ای، جائی 

حکم به اطاعت  ،برای پیشوایان، آمران و ناهیان وجود ندارد. اینجا اگر از رهبران گوئی

نها به سیاستگذار و مجری، فرماندهان و پیشمرگان، تقسیم انسا .پذیری عموم داده ای

نقض فاحش میثاق جنبش و هویت کمونیستی آن است. پس بساط قهرمان گرائی، 

شخصیت سازی جمع کنیم، وجود اجتماعی و نقش بازی زمینی آدمها در پهنه پیکار 

نه رهائی بشر را بازگو کنیم، الزم نیست از احمدیان یا احمدیانها چهره بدون پاش

آشیل سازیم، کارنامه زندگی، کار، پیکار، اثرگذاریها را پیش انظار آریم. تعلقات 

طبقاتی افراد را توضیح دهیم، اعتراض خودپو یا خروش آگاه آنها به عنوان فردی از 

طبقه خود در پهنه کارزار سیاسی، طبقاتی را موضوع گفتگو کنیم. من از این منظر به 

کمونیست بود. کمونیسم تا جائی که به کارگران مربوط  پردازم. او یکمی احمدیان

است ایدئولوژی نیست، جنبش زنده و آگاه نیروی کار علیه سرمایه در کلیه حوزه های 

زندگی اجتماعی است. نطفه آن نه در شیار مغز دانشوران که در ژرفنای شرائط کار، 

این سرمایه ستیزی استثمار، زندگی و مبارزه توده های کارگر است. احمدیان از 

خودجوش طبقاتی سرشار بود. در یک خانواده کارگری به دنیا آمد و خود از کودکی 

کار کرد و استثمار شد. دبیرستان را که تمام نمود زیر شالق قهر اقتصادی سرمایه که 

سبعانه ترین شکل قهر درتاریخ زندگی انسان است، قادر به ادامه تحصیل در رشته 
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شد، خود را مجبور یافت وارد دانشکده افسری شود. سخن کوتاه از مورد عالقه اش ن

آرد سرشار بود. آیا این بدان می زمینه های مادی ستیز با آنچه سرمایه بر سر انسانها

معناست که احمدیان یا هر کارگر و کارگرزاده دیگر با آکنده بودن از این تضاد، حتی 

شود؟ پاسخ منفی است. سرمایه می خود بمب این تضاد بودن، فعال آگاه پیکار طبقه

همه چیز و بیش از هر چیز مسائل مربوط به راه و چاه مبارزه طبقاتی را باژگونه در 

کند. الیروبی این وارونگیها خود حساس ترین و حیاتی ترین می ذهن توده کارگر القاء

که ای بخش کارزار طبقه کارگر است. آنچه مورد تأکید است نه درستی راه مبارزه

انتخاب کردند، بلکه ارائه تصویری از رابطه میان ها احمدیان یا پیش از وی، احمدیان

نقش بازی انسانها با هستی طبقاتی آنها در متن شرائط اجتماعی خاص است. او افسر 

شد، خواست شروع به کار کند، با کوه عظیمی از تناقضات میان فحوای اشتغال و 

ردید. در کالنتریها با خیل انسانهائی رو به رو شد که وجود اجتماعی خود مواجه گ

 آفریدند، هوش رباترین ویالها رامی راها کردند، کوه سرمایهمی شب و روز کار

ساختند، اما خود قادر به پرداخت اجاره بهای محقر کومه مسکونی نبودند، نان روز می

خالف کاری، توسط رژیم کردند و به جرم بدهکاری، در لباس می فرزندانشان را قرض

گردیدند. به عنوان می سلطنتی تا مغز استخوان کارگرکش سرمایه دستگیر و زندانی

افسر راهنمائی سر چهارراهها ایستاد، در آنجا نیز آحاد طبقه خود را دید که هالک از 

روزانه کار طوالنی، به دالئل واهی، باید مزد محقر خود را زیر نام جریمه به حساب 

ه طبقه سرمایه دار واریز کنند. این کار را نکرد، بازداشت و مجازات شد. او را سرمای

افسر زندان کردند، در همان ساعت نخست چشمش به معلم ادبیات دوره دبیرستانش 

 افتاد، معلمی که بیشترین آموخته های انسانی، اجتماعی، فکری خود را مدیون او

انه شکنجه گاه کرده بود. وقتی شهرام و عزتی دید و اکنون رژیم درنده شاه او را رومی

 از قصر به زندان ساری منتقل شدند، آنان نبودند که برای فرار خود در پی احمدیان

گشت تا دست در دستشان از سیاهچال می گشتند، احمدیان بود که پی امثال آنهامی
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وندد. آنچه قهر رژیم حاکم خارج و به مبارزات جاری ضد سلطنت اختاپوسی سرمایه پی

موضوع گفتگوی ما نیست، چند و چون امپریالیسم ستیزی خلقی چریکی است. در 

که مثل همین حاال، جنبش کارگری جهانی منحل در نسخه پیچی ای روزهای تیره

 های سوسیال دموکراسی، بورژوازی اردوگاهی، ضدامپریالیسم خلقی به دور خود

ی از چند درس خوانده معترض پیچید، انتظار مشعل افروزی ضد کار مزدمی

این  %80آرمانخواه، ولو متعلق به طبقه کارگر، انتظاری مادی و منصفانه نیست. 

انسانها برخاستگان شرائط، کار، استثمار، مبارزه طبقه کارگر بودند، تار و پود قهر آنها 

بود. جوشان تر ها جوشید و احمدیان به لحاظ بار طبقاتی کارگری از خیلیمی از اینجا

احمدیان این افتخار را داشت پیش تر از کمونیسم ستیز بودن قهرمان آفرینی گفتم، 

کمتر کسی پرسید احمدیان که بود و  او قربانی قهرمان سازی گردید. که قهرمان نشد،

ان او را با خود همراه چرا چنین نمود؟ همه، حتی نزدیکان، اصرار نمودند که نخبگ

بحثی در این گذر ندارم، اما ناگفتن یک نکته خالف میثاق قصد باز کردن ساختند!! 

انسانی است، احمدیان نه فقط از شنیدن این تحریفهای زشت ناآگاهانه یا مغرضانه 

یاران ناراحت نشد که سخن گفتن در باره آن را افتادن در دام شخصیت سازی رایج 

مبارزه طبقاتی، زندان، کمونیسم ستیزانه، آن هم زیر بیرق کمونیسم دید. آنان که با 

دانند که سیاهچالهای می شکنجه و سایر عوارض گریزناپذیر آن آشنائی دارند، خوب

سلطنتی یا اسالمی سرمایه جای اعجاز زندانی در شکار زندانبان نیست. احمدیان 

آتش کارزار علیه ها مسحور منطق سحار دیگران نشد، به اندازه کافی و بیش از خیلی

دید. او بود که طرح فرار را می ه و رژیم آنها را در وجود خود مشتعلصاحبان سرمای

پیشنهاد داد، تنظیم نمود، آماده اجرا ساخت و اجرا کرد، بعضا این طرح را با ماجرای 

قیاس کرده اند،   29فرار چند عضو کمیته مرکزی حزب توده از زندان قصر، در سال 

ب توده، حزب بورژوازی اردوگاهی و قیاسی که از همه لحاظ مع الفارق است. حز

ارتش، در « دادرسی»ارتش، فرمانداری نظامی،  2متکی به قدرت اردوگاه بود، در رکن 
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کل نیروهای مسلح از حضور مؤثر و وسیع برخوردار بود، سازمان افسران حزب بخش 

داد و توان آن را داشت که برای فرار سران می فعال ارتش شاهنشاهی را تشکیل

جوخه ویژه با حکم جعلی رزم آرا راهی زندان قصر کند، از پیش فرد منصوب حزب، 

خود را رئیس یک بخش زندان سازد. حزب توده در زمانی افرادش را فراری داد که 

گذراند. می ساواک وجود نداشت، رژیم شاه فروپاشیده ترین روزهای زمامداری خود را

متضاد بود. سرمایه داری ایران طالئی  در مورد احمدیان و اجرای طرح فرار، همه چیز

کرد، سرمایه های خارجی سونامی وار وارد بازار می ترین دوره رونق  انباشت را طی

کوبید و بی دریغ ترین حمایت می شدند، رژیم مشت قدرت برآسمانمی داخلی

قطبهای عظیم سرمایه را پشتوانه خود داشت، ساواک و قوای سرکوب شاه زمین و 

دیدند، هر دو سازمان چریکی روز می در چنبره قهر اختاپوسی خود میخکوب زمان را

بردند. می ر بدترین وضعیت به سردها با تحمل کوبنده ترین و مخوف ترین سرکوب

در قعر چنین شرایطی، احمدیان، تنها، دست خالی در حالی که باید حرکت فکر، 

قیت خود را از همه سوای دو چرخش زبان، هر ابتکار، چاره اندیشی، هر جرعه خال

تا صبح در خانه برای ها زندانی همجوش، مخفی نگه دارد، روزها در محل کار و شب

نقشه فرار و تضمین اجرای موفق آن خود را به آب و آتش زد، با دو رفیق زندانی به 

شور نشست، کمک فکری گرفت، اما او بود که باید بار همه مشکالت، برداشتن موانع و 

پردازیها را به دوش کشد، احمدیان با عزم طبقاتیِ استثمار ستیز و ضد رژیمی  چاره

خود بر موانع پیروز شد، سدها را از سر راه برداشت، دست دو زندانی را گرفت و با 

مصادره کل مهمات موجود زندان راهی همپیوندی با همرزمان شد تا به گفته خودش 

یک نکته قابل تأکید است. « دست نباشدکاری کنند که هیچ انسانی گرسنه و فرو»

و توانائی ها، دو رفیق زندانی را ها وقتی که احمدیان بر بلندای کوه فداکاریها، جسارت

پیوستند، نه شهرام، آن شهرام شهیر سالهای بعد بود و نه می آزاد و با هم به جنبش

حمدیان هیچ اگر هم فرضا بود، تفاوتش با هر زندانی سیاسی و چریک دیگر، برای ا
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محلی از اعراب داشت. این رسم او، کمونیسم خودجوش و رفتار خودپوی طبقاتی او 

بود که منتقد هر نوع باالی سر بودن وهمپیوند منتقدین رادیکال باالنشینی باشد. 

جوشید و همین یکی از پایه های محکم همگامی ما در می که همیشه در اوای روحیه

همان دقایق نخست  بود. به سازمان مجاهدین پیوست. دراز کارزار سیاسی ای دوره

شیفته  .وقتی نمازخواندن شهرام را دید، رغبتی نشان نداد و این کار را بی معنی خواند

و آرمانخواهی یاران شد، اما بی ریا اعالم داشت که ها از خودگذشتگی ها، بی آالیشی

تادگی در روزهای موافق ریاضت کشی شبه عرفانی چریکی تحت لوای مشق ایس

را نقد کرد، پرهیز از ها سخت نیست، به سازمان وصل نشده، کار شهرام در این زمینه

را خلقیات زاهدانه غیرواقعی ها خورد و خوراک ضروری به خاطر تمرین تحمل مشقت

خواند، به طبقه اش نظر انداخت که برای بیرون کشیدن هر لقمه نان یا هر ریال 

که معضلش ای قوم صاحبان سرمایه، باید جنگها راه اندازد، طبقهحاصل کار خود از حل

نه کمبود ریاضت، بلکه فاجعه ریاضت کشی تحمیلی سرمایه است. به هر تصمیم 

را ها جمعی ارج نهاد و سهیم ساختن آحاد هر چه افزون تر همراهان در تصمیم گیری

همرزمان بود سنگ  خواستار شد. در رعایت آنچه نیاز پیشبرد مبارزه و حفظ جان

تمام گذاشت، هر چه را ناموجه دید مورد انتقاد قرار داد، در تالش برای ارتقاء شناخت 

و توانائی خود همه را مجذوب کرد، اهل هیچ بده، بستان سیاسی نشد، وقتی در خارج 

کشور خبر گسست سازمان از باورهای دینی را دریافت نمود، بیش از همه خوشحال 

که بخش داخل سازمان  57و  56همه اعالم همراهی کرد. درسالهای  شد و زودتر از

یکپارچه دست به کار نقد راهبرد چریکی و کجراهه رفتن های پیشین شد، با آنکه در 

خارج بود، نجواها را گرفت، شروع به همسوئی و طرح انتقادات خود کرد. فرایند نقدها 

ن در پی بازگشت از خارج و غور سرانجام سازمان را به سمت تجزیه راند و احمدیا

ملحق گردید. وقتی دلیل انتخابش را پرسیدم، بسیار زمینی « نبرد»رخدادها به گروه 

خواهد همراه کسانی باشد که دغدغه زندگی انان نه می و بی نیاز از نظربافی گفت:
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ساختن تشکیالت پرشکوه برای گرفتن قدرت، بلکه حضور هر چه مؤثر و رادیکال تر 

 61کرد، تا سال می آورد عملمی نبش توده های کارگر است. او به آنچه بر زباندر ج

هر چه توانست انجام داد، با فروپاشی نیروهای چپ و طغیان طاعونی فاشیسم هار 

اسالمی بورژوازی راهی خارج شد، در اینجا مثل هر کارگری کار کرد، وارد فعالیت 

مطالعات »ر مبارزه طبقاتی نیازمند سیاسی نشد، پنداشت که برای حضور فعال د

است، این باور او شد و آنچه رخ داد این بود که زیر فشار گرفتاریها درهمین « مبسوط

باور محصور ماند. ابتال به الزایمرو پارکینسون، بساط این باور را هم جمع کرد و مرگ 

اد همیشه در زودهنگام او را به دنبال آورد. احمدیان رفت اما یادش و آنچه انجام د

 وجود ما جوشان خواهد ماند. 
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 2022 مه  جنبش کارگری ایران، افت و خیز رویکردها

ضاء، یش اعدر بیان موقعیت خود به دستاوردهایشان در عرصه افزاها احزاب و اتحادیه

یا ها پینرشد سازمان، دامنه نفوذ تشکل در جامعه، میزان پیروزی در سازماندهی کم

در  .تماجرا برای جنبش لغو کار مزدی معکوس اس .کنندمی رجوعها نوع این شاخص

ینش فعال .جود گروهی افراد استاینجا آنچه مالک ارزیابی نیست مسائل مربوط به و

ره در با د کههیچ تحزب یا تجمع متمایز از توده های کارگر و کارزار جاری آنان ندارن

 هرچه هست جنبش کارگری است و نقشی که این .دستاوردهایش به بحث پردازند

ر اری، ددایه فعاالن به مثابه سلولهای زنده برای اثرگذاری رادیکال، شورائی، ضد سرم

با  ه داریمیان رویکرد ضد سرمایای این یک تمایز هویتی و ریشه .کنندمی ایفاء آن

ان ارگریک فعال واقعی مبارزه طبقاتی ک .رویکردهای دیگر درون جنبش کارگری است

ش اهیچ دفتر و دستک حزبی یا کال تشکیالتی قابل تفکیک از جنبش جاری طبقه 

ه ع وظیفز نوبطه حزبی نیست، با مفاهیمی اندارد، رابطه اش با اثرگذاران دیگر یک را

ن زنجیراا هماستوارترین و زنده ترین ارتباط را ب .حزبی، تکلیف سازمانی بیگانه است

و  سلسله جنبان کارزار دارد اما محتوای ارتباط نه دوش کشیدن رسالت مسلکی

سناریوسازی گروهی که افزایش هر چه ممکن بار ضد سرمایه داری کل جنبش 

نی رنگوسی و پاالیش این جنبش از پایاب های رفرمیستی اعم از سندیکائی یا کارگر

ه دور این فعاالن هر سال، هر روز یا هر .طلبی فاقد جهتگیری ضد کار مزدی است

ا، هاختن تپردازند، شکست ها، پیروزیها، پیش می زمانی که به واکاوی کارنامه خود

که  فرقه ونه در حصار تنگ تشکیالت حزب  راها فروماندگی ها، تشتت ها، سازمانیابی

و  کنندمی در آرایش قوای روز کل توده های کارگر، علیه نظام بردگی مزدی جستجو

 .اندازندمی چراغ
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رسم رویکرد ضد سرمایه داری است که نه از خود، بلکه از جنبش کارگری، چگونگی 

آن با صف آرائی استقرار این جنبش در سنگر ضد کار مزدی، استخوانبندی همگن 

مستقل طبقاتی، میدانداری کارگران در نمایش ظرفیت خود برای عقب راندن 

بورژوازی، شتاب پیکار توده های کارگر برای ارتقاء به یک قدرت سازمان یافته شورائی 

ها و باالخره میزان گسست کارگران از گمراه رفتن های رفرمیستی، از این مؤلفه

به واوکاوی قوت ها، ضعفها، پسرفت ها، پیشروی ها، ها ککند، با این مالمی عزیمت

شیرازه کار این است و  .پردازدمی نقد اشتباهات، جایگزین سازی راه حلهای رادیکال

قرار است از این زیج به رصد موقعیت رویکرد ضد سرمایه داری، در درون جنبش 

ای ن تجسس، چارهدر گام نخست ای .کارگری ایران، در طول دو دهه اخیر پردازیم

نداریم جز آنکه استیالی کماکان رفرمیسم بر پویه پیکار جاری کارگران و استیصال، 

سردرگمی، فروماندگی فاجعه بار طبقه کارگر در شرائط روز را مورد تأکید قرار 

در این تردیدی نیست  .استها جنبش کارگری ایران شمع آجین این مصیبت .دهیم

که جنبش کارگری ای رویه .ی رویه دیگر وضع جنبش نیستاما این رویه سیاه، ناف

ایران را به لحاظ جهتگیری های رادیکال ضد سرمایه داری از سایر بخش های جنبش 

روند پرتالطم پیکار توده های کارگر در طول دهه  .کارگری جهانی متفاوت کرده است

ش طبقاتی جنبش و زایمان هائی را پشت سر نهاده که آرایها های اخیر، بارداری

فحوای آنچه رخ داده و برایند  .کارگری را از دوره های پیش متمایز ساخته است

تحولی که اتفاق افتاده، در مجموع، بدون خوش خیالی، از بالندگی ضد سرمایه داری 

صریح تر بگوئیم، تنها رویکردی که در پویه  .گویدمی و پسگرد رفرمیسم در جنبش

رفرمیسم در همه  .الیده است رویکرد ضد کار مزدی استبها پیچ و خم ها، چالش

و چهره هایش، مسالمت جو یا میلیتانت، ولو اندک و سخت جان سنگرهائی ها تندنس

این حقیقتی غیرقابل کتمان است و  .را خالی و استحکاماتی را از دست داده است

وارکارزار جاری آناتومی دقیق تر و درست آن نیاز تعمیق رادیکال و استخوانبندی است
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اینکه نقش فعاالن دردمند و پرتالش  .طبقه کارگر است، یک نکته محتاج تأکید است

رویکرد لغو کار مزدی در پروسه تحقق جهتگیری های سرمایه ستیز جنبش کارگری 

چه میزان بوده است یا نوع اند چه بوده است؟ نقشی داشته یا نداشته اند؟ اگر داشته

محلی از اعراب ندارند که طرح یا حتی اندیشیدن آنها نقض نه فقط ها این پرسش

باالتر تصریح شد که افراد این جنبش فاقد هویت  .میثاق هویتی این رویکرد است

های طبقه خود هستند،  گروهی یا وجود متعین اجتماعی مجزا از مبارزه طبقاتی توده

گوید، تیشه بر ها اثرگذاریمزدی اگر از کارنامه سازمانی خود در  کار یک فعال ضد

این فعاالن به اعتبار درون جنبش  .ریشه ضد سرمایه داری بودن بودن خود زده است

کارگری بودن، دخالتگری خالق و سرمایه ستیز در سیر حوادث جنبش، اثرگذاری 

 بر پروسه مبارزات وای آگاهانه حضوری، غیابی، قدمی، قلمی، گفتاری، رسانه

ضد سرمایه داری توده های کارگر است که هویت ضد کار مزدی  سازمانیابی شورائی

کنند، دست بر ریشه نهادن ها، نقدها، جایگزین سازیهای اینان، همه و همه می احراز

در یک کالم، آنچه اینجا مطرح نیست  .گرددمی جزء غیرقابل تمایز وجود روز جنبش

موضوعیت و اهمیت است، نقش داشتن یا نداشتن هستی گروهی فعاالن و آنچه حائز 

پس به بررسی پروسه  .افتدمی تغییر و تحولی است که در جنبش کارگری اتفاق

 :تحوالت و شاخص های تشخیص آنها پردازیم، این تحوالت به اختصار عبارتند از

اتکاء به قدرت پیکار و فرار از توهم به قانون، حقوق، دولت سرمایه جزء هستی  – 1

که تولید سرمایه داری و ای رگر است، همان شاخص و خونمایهاجتماعی توده های کا

موفقیت سرمایه در این  .ساختار نظم سرمایه دست به کار سرکوب و محو آن است

چیزی که  .جدال نیازمند کاهش فشار استثمار کارگران و تحمل هزینه های آن است

ر تضاد است، به با شیرازه هستی سرمایه، خودافزائی افراطی و نیازهای بقای آن د

همین دلیل هم بورژوازی در عظیم ترین بخش دنیا از جمله ایران تاریخا حاضر به 

واکنش  .در اینجا قهر یگانه سالح سرمایه است .تحمل هیچ میزان آن نگردیده است
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قهری توده های کارگر در مقابل این قهر نیز رجوع حتی المقدور به نیروی کارزار خود 

دیرباز وجود داشته، اما در سالهای اخیر با شتابی چشمگیر بالیده این از  .بوده است

صد سال تمام،  .است، مؤلفه عام اعتراض توده کارگر و جزء هستی آگاه آنان شده است

دهه دوم قرن بیستم تا حزب توده و سپس سایر  «حزب کمونیست» طیف چپ از

طبقه  !کنندمی هم گروهها خواست حق اعتصاب را به کارگران توصیه کردند، هنوز

تجارب پیکار، ولو محدود، وهم آگینی این  خودپو با استشهاد از کارگر ایران به طور

خواست را فهمید، عمال با زبان بی زبانی به طیف مذکور از جمله بریگادهای سرنگونی 

طلب آن، هشدار داد که اعتصاب، تظاهرات، صف آرائیهای طبقاتی نیازمند آویختن به 

این کارها را باید با قدرت پرخروش طبقاتی  .هادهای قدرت سرمایه نیستقانون و ن

جنبش کارگری چنین نمود اما زیر آوار  .خود برنامه ریزی کرد و قاهرانه انجام داد

، تا مدتها این سنخ مطالبات !مهندسی افکار سرمایه و اطاعت از نسخه پیچی منجیان

این سالها رخ داده است عبور چشمگیر از این آنچه  .فریضه وار تکرار کردای را به گونه

 .باورهای پوشالی است

اعتصاب، راهپیمائی، تعطیل چرخه تولید یا از کار  احاله باور کارگران اکنون آنست که

دفن  !!یا کنوانسیونهای مدنی !!انداختن ماشین نظم سرمایه، به کسب جواز قانونی

 این را آنان با زبان عمل .ری استقدرت پیکار طبقاتی در گورستان نظم سرمایه دا

، وقتی که هزاران کارگر راننده 80 نیمه اول دهه گویند، تا همین دو دهه قبل درمی

شرکت واحد، خشمگین و عاصی آماده شروع اعتصاب شدند، نهاد سندیکالیستی 

، ماهها از وقوع اعتصاب جلوگیری کرد، مستمسک «سندیکای شرکت واحد» موسوم به

بود که اعتصاب نیازمند جواز قانونی است و ما بدون دریافت مجوز، قادر به سندیکا آن 

جنگیدند تا سد سندیکا را از سر راه ها کارگران راننده مدت !!اعالم اعتصاب نیستیم

ممنوعیت » و سایر سندیکانشینان که بر «منصور اسانلو» بردارند، آنها درمقابل

قانون شکم » ه و رسا فریاد زدند که طبقفشردند، کوبندمی اعتصاب پای «!!قانونی
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اندازند، کارگران اعتصاب کردند اما می چرخ کار را از چرخش فرو «گرسنه فرزندان

به تأخیر افتاد، همین حادثه را با سیر ها همان گونه که اشاره رفت وقوع اعتصاب مدت

هر سال  .بینیممی رخدادهای روز جنبش کارگری قیاس کنیم، یک تحول رادیکال را

اعتصاب  6000 تا 4000 هزاران اعتصاب و در نیمه دوم دهه نود هر سال بیش از

خیل  .بزرگ و کوچک، انبوه اعتراض ها، راهپیمائی ها، راهبندان ها، رخ داده است

یا حداقل ها کثیری از کارگران هر سال چندین بار دست به اعتصاب زده اند، هفته

و بنگاههای عظیمی را ها ز کار باز داشته اند، تراستروزها چرخ تولید اضافه ارزش را ا

و در هیچ کجا، هیچ نیازی به اند به ورطه تعطیل رانده اند، همه این کارها را کرده

اگر در  .دریافت مجوز ندیده اند، چنین نیازی را به مخیله خود راه نداده اند

ا سد راه شروع ماهه !!اسانلوها با آویختن به مشکل فقدان حق اعتصاب 80 دهه

شدند، امروز متحجرترین رفرمیست های سندیکالیست به نقش می اعتصاب کارگران

بازی خویش در سازماندهی اعتراض بی نیاز از جواز قانونی سرمایه و متکی به قدرت 

 .این پیشرفت چشمگیری است .فروشندمی توده های طبقه کارگر فخر

 و حزب آویز عبور رادیکال از رفرمیسم سندیکا ساز – 2

طبقه کارگر ایران تا چشم باز کرد خود را مخاطب افرادی یافت که زیر 

از او خواستند سندیکا سازد، با مبارزه صنفی، خواهان مزد بیشتر،  «!!کمونیسم» بیرق

، همزمان پشت سر حزب صف بندد، به !معیشت بهتر، شرائط کار مناسب تر گردد

اعتالی » چشم به .دیگر پردازد تقویت یک بخش بورژوازی در مقابل بخش

قیام کند، رژیم حاکم را  .دوزد، منتظر فتوای قیام از سوی سران حزب ماند «انقالبی

سرنگون و رژیم دیگر را مستقر کند، نام این کار را انقالب بگذارد، قدرت سیاسی 

الگوی بردگی مزدی نسخه پیچی حزب را  !حاصل انقالب را قدرت خود خواند

کارگران ایران از سازمانها، گروهها، اتحادها، هسته ها، جمعیت ها،  !نداردسوسیالیسم پ

کانونهای چپ، چیزی فراتر از این نشنیدند، آنچه این وسط جائی برای گفتگو احراز 
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ضد سرمایه داری بودن و شدن کارزارهای جاری در پهنه بهبود معاش، شرائط  ،نکرد

ش، رفاه اجتماعی، حصول آزادیهای سیاسی کار و زندگی، بهداشت، دارو، درمان، آموز

چپ  .و حقوق انسانی، پیکار علیه تبعیضات جنسیتی یا آلودگیهای زیست محیطی بود

لنینی به تنها چیزی که نظر نداشت امحاء واقعی سرمایه داری بود، جایگزینی الگوئی 

برای انگاشت و می خواست، همین را کمونیسممی از بردگی مزدی با الگوی دیگر را

با توده کارگر هم  .زدمی دستها و حماسه سازیها تحقق آن به فداکاری ها، ایثارگری

گفت و دراین گذر، ترجیع می از همین منظر، همین دورنما، همین استراتژی، سخن

شد که سندیکا سازید، به حمایت حزب یا سازمان برخیزید، آماده می بند کالمش این

 .پیکار در رکاب حزب شوید

کم یا بیش به این  (خورشیدی 1332) 1953 تا سال 19 کارگران ایران از اواخر قرن

پشت سر  .گوش دادند، دل بستند، سندیکا ساختند، اتحادیه بر پا نمودندها حرف

این راهها را رفتند  .حزب ایستادند، برای عروج حزب به اریکه قدرت میدانداری کردند

ا عمق تباهی، ورشکستگی، فروماندگی سقوط نگرفتند که تای اما نه فقط نتیجه

مرداد، بار سنگین تسویه حسابهای دو هیوالی سرمایه جهانی،  28 با کودتای .نمودند

همراه با بار مفاصا حساب دو بخش طبقه سرمایه دارکشور یکجا بر سرشان آوار شد، 

کترین خود به بورژوازی اردوگاهی را با هولناای اقتدای انحالل طلبانه چند دهه

را هنگامی متحمل شدند که زیر فشار مهندسی ها این تاوان .پرداخت کردندها هزینه

افکار سرمایه و آموزش های سرمایه مدار احزاب، قادر به کالبدشکافی رویدادها هم 

نیاندوختند، هیچ تجربه انتقادی ای به همین خاطر درسی نگرفتند، توشه .نبودند

اگر از  .پیمائی، زادراه مبارزات بعدی خود نساختند رادیکال برای عدول از برهوت

باز ایستادند، نه از ورای آگاهی  «واحزبا» سندیکاسازی دست برداشتند یا از فریاد

چنین بود که با  .داشت «حیای ناشی از بی چادری» بالیده ضد سرمایه داری که حالت

فرصتی برای گذاشتن باز هم به جای آنکه شرائط گذرای روز را  57 وقوع قیام بهمن
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سنگی روی سنگ و بنای قدرت سازمانیافته ضد بردگی مزدی کند، عمال اسیر نسخه 

سندیکا ساختند  .آویختندها پیچی های احزاب، سازمان ها، گروهها شدند، به امامزاده

به تصرف کارخانه پرداختند، اما کل  «شورا» و این بار نامش را بعضا شورا گذاشتند، با

بحث بر سر آن نیست  .را در بهترین حالت ساز و برگ چالش بیکاری کردند این کارها

که کارگران خود، دنبال سندیکاسازی، حزب آفرینی بودند، مسلما چنان نبود، سخن 

توانست ها این است که سناریوی سندیکاسازی، حزب پردازی، آویختن به امامزاده

در نیمه  .های بعد هم تداوم یافتتوده کارگر را اسیر خود سازد، وضعیتی که در سال

وقتی شمار قابل توجهی از فعاالن جنبش کارگری به دنبال یک دوره  80 نخست دهه

گفتگو، دست به کار سازمانیابی شورائی ضد سرمایه داری توده های طبقه خویش 

فشار فاحش میراث حزب سازی و سندیکا آفرینی دیرین را بر  اوال شدند، تالش آنان

سنگین داشت، به بیان دیگر همان تشکل یابی حزبی، سندیکائی باالی سر سینه خود 

همین  ثانیا کارگران را لباس سازمانیابی ضد سرمایه داری جنبش کارگری تن کردند،

تقالی عمیقا التقاطی آلوده به میراث های حزبی، سندیکالیستی آنان از همه سو، آماج 

در یک چشم به هم زدن هر  .رار گرفتقها لشکرکشی های پرخروش احزاب و اتحادیه

چه حزب، گروه، سازمان، اتحاد، کانون، جمعیت، ائتالف، جبهه، سندیکا، اتحادیه، 

انجمن وجود داشت، از خارج و داخل برای تسخیر و متالشی کردن آن از درون و 

آنان در این لشکرکشی پیروز گردیدند اما به این پیروزی اکتفاء  .بیرون، متفق شدند

ردند، تا چندین سال زمین و زمان را بر سر هر مدافع سازمانیابی شورائی ضد نک

سرمایه داری خراب نمودند، خیل رسانه های فارسی زبان را ظرف نثار بدترین 

را ها علیه فعاالن رویکرد لغو کار مزدی ساختند، سیل تهمتها و ناسزاگوئیها فحاشی

 .دنداز همه جا به سوی این فعالین سرازیر نمو

سوء تعبیر نشود، منظور آن نیست  .این وضع در طول دهه نود دچار تغییر بارز گردید

که جنبش کارگری با هستی آگاه طبقاتی راه سازمانیابی ضد کار مزدی پیش 
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دریافت که ها اما زیر فشار عوارض گمراهه رفتن .گامی در این گذر برنداشت .گرفت

فقط تا اینجا پیش تاخت  .هیچ دردی نیست عالج تشکلهای باالی سر دخیل بندی به

ماوراء خود، نیاز تدارک آگاهانه  و همین عبور تجربی خودپو از انتظار اعجاز نیروهای

راهی که جنبش کارگری  .برای معماری بنای قدرت شورائی ضد سرمایه داری بود

گاه بحث امروز هیچ الیه طبقه کارگر ایران به  .شروع نمود و در حال پیمودن آن است

 کشد، از حزب نداریمنمی پای نداشتن حزب، سندیکا را پیشها در باره دلیل ناکامی

بیند، حتی ویترین نشینان حرفه نمی گوید، نبود اتحادیه را مشکل طبقه خویشنمی

 ای، شعار تأسیس حزب، سندیکا را تبلیغ مناسبی برای رونق بازار کسب و کار

 .دنبیننمی

کند که هر صبح تا شام شاهد وقوع می ین وضعی در شرائطی رخنکته اساسی آنکه چن

دهها اعتصاب کارگری هستیم، دستیازی مسلط توده کارگر به تعطیل چرخه کار و 

تولید، سازماندهی کمپین ها، بستن جاده های مواصالتی، از کار انداختن سیستم 

یش قدرت و اعمال حمل و نقل سراسری، گواه زنده این واقعیت است که آنها برای نما

اراده علیه بورژوازی نیازی به رهبران، آمران، ناهیان، حزب نشینان، سندیکابانان 

 به قدرت پیکار جمعی خود نگاه .بینندنمی سیاستگذار و تصمیم بگیر فوق خویش

 کنند، آگاهی، کاردانی و تجارب ذخیره در شعور جمعی طبقاتی خود را به کارمی

از ها آموزند و دومیمی نمایند، آگاهتران به کمتر آگاهانمی گیرند، به هم رجوعمی

گیرند، قدرت خویش را که توسط سرمایه داری بمباران و تار و پود می یادها اولی

علیه  گیرند ومی چرخه تولید یا شیرازه نظم سرمایه شده است، ولو گسیخته به اختیار

اگر نامی از این  .بینندنمی خالی کنند، جای سندیکا، حزب را هممی بورژوازی اعمال

آرند می نهادها بشنوند، سندیکای بافنده سوزنی، شرکت واحد، هفت تپه را به خاطر

که همگی سد راه تعرض آنان به حریم قدرت سرمایه داری بوده اند، یاد سندیکالیست 

ا افتند که تعطیل اعتصابات کارگری و خاموش ساختن شعله پیکار کارگران رمی هائی
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آرند که برای شقه، شقه می سازمان هائی را جلو چشم .دانستندمی افتخار سندیکا

این وضع  .زدندمی کردن قدرت طبقه و تقسیم کارگران میان خود به هر تقالئی دست

را با آنچه باالتر در مورد حوادث دهه هشتاد، لشکرکشی احزاب، گروهها، سندیکاها، 

متحزب برای درهم کوبیدن هر نطفه سازمانیابی فعاالن کارگری سندیکالیست، 

شورائی ضد سرمایه داری توده کارگر گفتیم قیاس کنید، تفاوت چشمگیر است و این 

 .تفاوت کامال مهم است

 فروریزی توهم به احزاب، جناحها و اپوزیسیون های بورژوازی – 3

ران، نقش مسلط سرمایه خارجی در پویه انکشاف و تسلط سرمایه داری در ای

و تراست های ها پیوستگی انداموار و سرمایه زاد الیه فوقانی بورژوازی داخلی با دولت

غول پیکر سرمایه جهانی، موقعیت سرمایه اجتماعی کشور در تقسیم کار جهانی 

سرمایه داری به مثابه حوزه استثمار نیروی کار ارزان با ترکیب آلی نازلتر سرمایه و 

ازی حاکم به اعمال بی مهار قهرعریان پلیسی، نظامی علیه باالخره نیاز جبری بورژو

طبقه کارگر، حتی علیه اقشار ناراضی بورژوازی، همه و همه، دست در دست هم، به 

طیف وسیع بورژوازی اپوزیسیون، حتی ارتجاعی ترین و بشرستیزترین آنها امکان داد 

کارگر ایران فشار این  طبقه .تا بیشترین حجم توهم توده کارگر را به خود جلب کنند

کم یا بیش وسوسه  .توهمات را بر شعور خود تحمل کرد، زیر شالقش فرسود

ها دموکراسی خواهی دهخداها، صوراسرافیل ها، ملکم خان ها، عشقی ها، فرخی

به صورت سراسری پشت سر  .گردید، به سوسیال دموکراسی میلیتانت آویخت

ب حزب توده به فضای میدانداری و کسب بورژوازی اردوگاهی صف بست و سکوی پرتا

در هواداری از مصدق خیزش سی تیر راه انداخت، دراین راستا گام به گام  .قدرت شد

سقوط کرد و تا آنجا پیش رفت که به فاشیسم هار دینی بورژوازی نماز نهاد، پیاده 

جنبش کارگری در همه  .نظام ارتش تاخت و تاز وی برای عروج به عرش قدرت شد

ن ادوار زیر آوار توهم ماند، حتی تجربه به قدرت رسیدن فاشیسم هار اسالمی پایه ای
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در ساختار حاکمیت وحشت زای فاشیسم دینی، دنبال  .های توهمش را نشکست

زرادخانه قدرتش را تعرفه انتخاب بنی صدر کرد، سفاک  !!گشتها کمتر فاشیست

رمقابل بدتر دید و سوار موج توهم بد د گزینه ترین معمار رژیم اسالمی، رفسنجانی را

شد تا  «جنبش اصالحات» عظیم تر آفرید، اردوی زبونای خود نمود، کمی بعد فاجعه

بشرستیزترین بانیان استقرار فاشیسم اسالمی، اصالح طلبان حکومتی را هسته اصلی 

، یا حسین»شد، راه افتاد و «جنبش سبز» بازهم ادامه داد، توپخانه .ساختار قدرت کند

از زنجیره طوالنی شکستها درسی نیاموخت، همه مافیاهای  !!گفت «میرحسین

فاشیست و درنده بورژوازی او را عمله بدون مزد تسویه حساب های کفتارگونه خود 

 .کردند

برای دیدن این  .این وضع نیز در سال های اخیر دچار تغییرات بارز گردیده است

را کاویم، به  «!!انتخابات» فریب موسوم به تغییرات کافی است سوت و کوری کارناوال

قیافه مفلوک، متالشی و منقرض فرقه های راست و چپ اپوزیسیون چشم دوزیم، به 

، مشروطه چیان، جمهوری خواهان، مجاهدین، احزاب «سلطنت طلبان» حال و روز

متحزب میلیتانت نگاه  «چپ های» ها،ای رد، تودهناسیونالیست راست و چپ کُ

فرت انفجارآمیز کارگران به یکایک وحوش و مافیاهای درون ساختار قدرت ن .کنیم

در  .کندنمی خردای هیچ کارگری برای هیچ کدام آنها هیچ تره .سرمایه را نظر اندازیم

هیچ  .آیدنمی هیچ اجتماع کارگری از بد و بدتری باندهای بورزوازی سخنی به میان

 و بلوک بندیهای بورژوازی گوش انسانها را گفت و شنودی در مورد تفاوت میان احزاب

آیا این گواه رشد رادیکالیسم و سرمایه ستیزی جنبش کارگری ایران  .آزاردنمی

منفی نیست به این  .جواب منفی نیست اما مثبت بودن آن نیازمند توضیح است .است

دلیل روشن که توده کارگر برای ارتقاء خود به یک قدرت متحد، سازمان یافته، 

شورائی، ضد کار مزدی مجبور است ازاین فاز بگذرد، بند توهم به هر اپوزیسیون 

بورژوازی، هر نیروی باالی سر را از دست و پای خویش بگسلد، با عبور از این فاز است 
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دارد و جنبش جاری را هستی آگاه در حال می که سر بورژوازی را از روی تن خود بر

س نفس فروریزی توهمات حتی در همین سطح به بر این اسا .سازدمی پیکار خویش

هر حال مثبت و گامی رو به جلو است، حتما گفته خواهد شد که این توهم زدائی 

داشته است و با یک نقد رادیکال طبقاتی در فرایند کارزار  «خود به خودی» روندی

اما ضد سرمایه داری همراه نبوده است، این حرف مسلما درست و حائز اهمیت است، 

مکتبی و ای این اشکال که آگاهی مقوله .آمیخته با یک اشکال مهم نیز هست

توده کارگر راه عبور از سرمایه ستیزی خودپوی طبقاتی به هستی  .ایدئولوژیک نیست

آگاه ضد کار مزدی و در حال جنگ علیه سرمایه را از درون کتابها، پیچ و خم تئوریها 

کند، این راه را با زادراه تجارب روزمره و صد نمی یا تپه، ماهورهای ایدئولوژیک طی

البته بهره گیری از تمامی دستاوردهای تاریخ مبارزه طبقاتی، از درون سنگالخ صعب 

گذارد، آموزش ها، دستاوردها، راهبردها، نقدها را می العبور زندگی و پیکار پشت سر

ایستد، می رزار به آزموندر همین مسیر، از درون میادین و جبهه های همپیوند این کا

آگاهی در اینجا نه مشتی باورهای  .کندمی گیرد و به آگاهی تبدیلمی به کار

ایدئولوژیک، اصول مرامی، احکام مسلکی، فرمولبندی های استراتژیک، سیاست های 

اگر آگاهی طبقه  .است «هستی آگاه» حزبی، مبانی مقرر تاکتیک که به گفته مارکس

صاحب شعور، دانش و تجربه برای افزایش  سرمایه آگاه او به صورت سرمایه دار، هستی

عظیم تر اضافه ارزش ها، استثمار کوبنده تر کارگران، تضمین بقای سرمایه داری و 

رفع خطر جنبش کارگری از سر این نظام است، آگاهی کارگر نیز هستی آگاه او به 

از مهلکه ای ای خالصی ریشهعنوان کارمزدی دارای شعور، راهبرد، راه حل پیکار بر

عبور توده کارگر از سنگالخ فرساینده و کاهنده توهم به بورژوازی  .مزدبگیری است

اندیشه و شناختی است که کارگر در پروسه جدال با  .جزئی از این شعور و تدبیر است

آنچه در اینجا  .سرمایه داری کسب کرده و جایگزین توهمات پیشین خود ساخته است

این توهم ریزی که میزان بسط، استخوان بندی و  آگاهی نبودن اساسی است نهکامال 
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این توهم ریزی باید سالح شود و برای آنکه سالح  .قوام سرمایه ستیزی آن است

کارزار ضد کار مزدی گردد، کارگر باید توهم به بورژوازی را با یقین به رهائی آفرینی 

ین اتفاق نیافتاده است پروسه حصول این مادام که ا .قدرت طبقه خود جایگزین کند

یک مؤلفه مهم را باید در اینجا به حساب آورد،  .آگاهی ناتمام و در حال تکمیل است

کارگر در جدال با سرمایه داری از طریق کارزار سندیکالیستی حتی عالی ترین 

د، کنمی دستاوردهایش، حتی زمانی که عظیم ترین امتیازات را از بورژوازی دریافت

گردد، طالئی ترین می هر چه ژرف تر در گورستان نظم و قدرت سرمایه مدفون

است، عکس آن در ها فتوحاتش به طور واقعی و در درازمدت فاجعه بارترین شکست

توهم  .اینجا، در راهبرد و ریل واقعی مبارزه طبقاتی ضد بردگی مزدی مصداق دارد

برای ای کار مزدی نشده است، پله ریزی در اینجا حتی زمانی که قدرت پیکار ضد

عروج به آن است، در حالی که مشعشع ترین پیروزی های سندیکالیستی فاصله گیری 

پویه  .هز چه سهمناک تر و شکست آمیزتر از ریل حصول هستی آگاه طبقاتی است

گریز از توهم به بورژوازی باید پویه همزمان و همامیز عروج هستی آگاه کارگران به 

قدرت سازمان یافته شورائی ضد سرمایه داری گردد، این اتفاق رخ نداده است، مثابه 

 به همین خاطر معلمان کماکان راه تحصن در مقابل کاخ قدرت سرمایه پیش

شوند و از صدها طریق به نمایش می گیرند، چشم انتظار تغییر قانون سرمایهمی

 .ایستندمی فالکت و حقارت خود

 پیوندی طبقاتی میان بخش های مختلف طبقه کارگررشد همگرائی و هم – 4

بیست و پنج سال پیش وقتی فعالین لغو کار مزدی با هدف هموارسازی راه 

همپیوندی طبقاتی، سراسری، ضد کار مزدی توده های کارگر به تشریح مارکسی 

کارگر بودن معلمان، پرستاران، بهیاران، مترجمان، تکنیسین ها، بخشی از کارکنان 

ی سرمایه و مانند اینها پرداختند تالششان با سونامی اعتراض هر دو قطب راست ادار

اینها آخوند را »: یکی گفت .و چپ رفرمیسم درون و بیرون جنبش کارگری مواجه شد
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دیگری  «!!گیردمی زیرا آخوند نیز در قبال روضه اش دستمزد !!دانندمی هم کارگر

واهند در جنبش کارگری نفوذ کنند، سومی خمی فریاد زد که با تعریف جدید کارگر

معلمان  .شکوه سر داد که قصدشان ضربه زدن به مبارزات صنفی کارگران است

برآشفتند که این حرفها اهانت به تقدس شغل، اعتبار اجتماعی، کرامت انسانی اهالی 

بازار این اعتراض خشم  .پرستاران به تقویت کمپین انتقادی پرداختند .آموزش است

کارگر با  !ود تا سالها داغ بود، همه گفتند کارگر کجا درس و مدرسه و دانشگاه کجا؟آل

چکش، آچار، ماله، شاقول، لباس کار، تنگدستی، بیسوادی قابل شناسائی 

طول کشید تا تب بازار اعتراض شروع به پائین رفتن کرد، آن وضع را با ها مدت .است

هنوز هم افراد زیادی از الیه های مختلف  .آنچه اینک شاهد هستیم در ترازو بگذاریم

خوانند اما نمی طبقه کارگر هستند که خود را یا بخشی از همزنجیران خویش را کارگر

چند سال پیش  .مؤثر خورده استای این تلقی وسیعا عقب نشینی کرده است و ضربه

سرمایه و وقتی کارگران هفت تپه دامنه اعتصاب خود را به بستن جاده های مواصالتی 

سطح شهر شوش بسط دادند، معلمان خوزستان به عنوان کارگران در صفوف 

در همان روزها  .خود نقشی چشمگیر و حماسی بازی کردندای همزنجیران هفته تپه

برای اولین بار جمعیت وسیعی از دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور لباس 

فرزند » ، شعار پرطنیناز تن کندند «جنبش دانشجوئی» گمراهساز و دروغین

 از جنبش کارگری در دانشگاه و جنگ کنار .، سر دادند«کارگرانیم، عضو جنبش آنانیم

این عمل دانشجویان بر خالف پیش، حالت حمایت بیرونی از  .همزنجیران گفتند

جنبش » صنفی، فراطبقاتی موسوم به «کارقلمه شل» کارگران نداشت، از ائتالف

موکراسی طلبی پوشالی یا اصالحات جوئی اپوزیسیونهای خدمت د و در «دانشجوئی

پیام انفصال یک بخش طبقه کارگر از این معجون  .شدنمی رنگارنگ بورژوازی عزیمت

این  .وهم آگین توهم زا و ورود آنان به روند مبارزات جاری توده های طبقه خود بود

جمعیت  .مه یافتهمگرائی و همیابی طبقاتی در سالهای بعد نیز ولو حلزونی ادا
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کثیری از معلمان شرکت کننده در هر اعتصاب یا تظاهرات خیابانی بر کارگری بودن 

بر سر همین موضوع با نهاد سازشکار و  .و کمپین خویش تأکید کردندها خواست

وارد کشمکش شدند، از توده کارگر طلب  «کانون صنفی» رفرمیستی موسوم به

که از سنگر  «اغیار» روز کارگران نه در لباسهمپیوندی نمودند و از اعتصابات 

در همین اول ماه مه امسال، روز کارگر را روز خود  .همرزمان همزنجیر حمایت کردند

 .اعالم داشتند، حتی کانون صنفی را مجبور به تمکین در مقابل این واقعیت کردند

 جوانه های رویای جهتگیری شورائی، ضد سرمایه داری مبارزات روز – 5

ضای حاکم زندگی، کار و پیکار توده های کارگر ایران مثل همه کارگران دنیا تا ف

همین اواخر این بود که برای دنیای خود به مبارزات سندیکائی، صنفی، اجماع طلبانه 

برای آخرت خود به رژیم ستیزی دموکراتیک، تدارک تسخیر  .با بورژوازی پردازند

ایه داری با الگوئی دیگر، افراشتن بیرق قدرت سیاسی، جایگزینی الگوی روز سرم

در این فضا، آنچه هیچ جائی و شانس هیچ  .سوسیالیسم بر بام این الگو روی آرند

مأوائی نداشت جهتگیری ضد سرمایه داری مبارزات حاضر و سازمانیابی قدرت طبقاتی 

س در آنجا اسا .برای پیشبرد، تعمیق، تحکیم و انکشاف جنبش با این جهتگیری بود

یافت، به می آنچه زیر این نام جریان .کار عمال بر تعطیل مبارزه طبقاتی قرار داشت

سرمایه » و حماسه سرائیهای هیجان انگیزها رغم همه شعارپردازی

عزیمت از همیشه کارگر ماندن، ماندگار بودن سرمایه  «!!کمونیستی» یا «!!ستیزانه

از  «!!آزادی» و «!!حق و حقوق» لبهداری، چانه زدن بر سر چند و چون معاش یا مطا

این وضع تا همین االن هم، دچار تغییر بارز مطلوبی نگردیده  .نظام بردگی مزدی بود

است اما جنبش کارگری ایران حتی در همین عرصه گامهائی به جلو برداشته 

در سطح قابل توجهی رایگان شدن یا خارج گردیدن دارو،  توده کارگر اوال .است

 آموزش از چنبره داد و ستد کاالئی، سرمایه داری را مطالبه عاجل خوددرمان، 

کند، نمی آویزان «!!انقالب دموکراتیک» بیند، ثانیا این مطالبات را به گمراههمی
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نماید، نمی موکول «دیکتاتوری انقالبی زحمتکشان»حصول آنها را به استقرار امامزاده

حتی محافظه کارترین الیه طبقه  .گویدمی وزبلکه از تحمیل بر بورژوازی در همین امر

نقد اقتصاد » ورزند و به زبانمی کارگر، معلمان، بر آموزش رایگان کل افراد اصرار

از احاله هزینه آموزش به کار اضافی کهکشانی عاید سرمایه و امتناع از  «سیاسی

ستگان در بازنش .رانندمی سرشکن سازی آن بر گرده کار الزم یا مزد کارگران سخن

حزبی قفل کردن افزایش  –تظاهرات خیابان خویش، نسخه نویسی سندیکالیستی 

کنند و بر توزیع برابر حاصل کار و تولید ساالنه میان کل می را پاره «تورم» مزدها به

گوبند، اگر تا دیروز در سخن از شورا به می پس از کسر هزینه های بازتولیدها انسان

، رفرمیستی «صنفی» یک برای چانه زنی های اجماع طلبانهنوعی سندیکای دموکرات

نظر داشتند، امروز در خیلی جاها به ظرفی برای فشار مؤثرتر بر طبقه سرمایه دار و 

شورای کارگران هفت  .دوزندمی مقاومت پیروزمندانه تر بر دولت سرمایه داری چشم

آفرینی، همجوشی با توده وسیع تپه در روزهای مبارزه، اعتصاب، راهپیمائی، راهبندان 

همزنجیران خوزستانی یا حتی کرمانشاهی، آدربایجانی، اصفهانی از این جنس 

شورای کارگران پیمانی نفت نیز در کارنامه دو سال اخیر خود همین سمت و سو  .بود

مشعر برهمبستگی شورائی چند هزار کارگر در حوزه های ای کارنامه .را داشته است

نفت، گاز، پتروشیمی، در بخش های کشف، حفاری، استخراج، پاالیش، مختلف صنعت 

تولید فراورده ها، حمل و نقل، در منطقه جغرافیائی پهناور میان بهبهان تا مرز شرقی 

عسلویه، با پراکندگی کامل مراکز کار و فاصله زیاد محل های استقرار و اعتراض، 

ش موفق را، با دستاوردهائی قابل ماههای متوالی است که یک جنگ و گریز کم یا بی

از شهرهای مختلف، نواحی متفاوت، محیط کارهای دور از هم،  .برندمی توجه به پیش

جنگند، در می مطالباتی مشترک را لیست کرده و برای تحمیل آنها بر سرمایه داران

گیرند، می هر کجا که شرائط ادامه اعتصاب وخیم گردد، تصمیم به شروع موقت کار

 سرز جا چشم انداز اعتراض و مقاومت موفقیت آمیز به نظر آید اعتصاب را آغاز یا ا هر
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 کنند، مستمرا تأکیدمی گیرند، این تصمیمات را از مجاری مراودات شورائی اتخاذمی

کنند که همبستگی شوراگونه مبارزاتشان باید قلعه محکمی برای دفاع از مطالبات می

معترض و آماده دفع تعرضات سرمایه داران به آنها  آسیب پذیرترین الیه کارگران

در جنبش روز طبقه کارگر ایران زیاد نیست اما همین اندازه گواه ها باشد، این مثال

برداشتن گام هائی در راستای رسیدن به استخوانبندی شورائی ضد سرمایه داری 

 .است

اخیر با مارپیچ نفی  جنبش کارگری ایران در دهه های هشتاد و نود به ویژه چند سال

اند هم آمیز بوده است، تغییرات باال هم اتفاق افتادههمراه و و جایگزین سازی های باال

اگر بنا است این جنبش  .و هم ظهور و وقوع آنها از اهمیت کافی برخوردار هستند

ندارد جز ای روزی یک قدرت سازمان یافته شورائی ضد کار مزدی شود، هیچ چاره

را پشت سر گذارد، گسست و پیوست هائی که به ها فی و جانشین سازیآنکه این ن

طور مجزا، جدا از روند عام انکشاف مبارزه طبقاتی رخدادهای با اهمیتی نیستند، 

اما هر کدام در درون این روند، به عنوان  .شاید موضوعیت چندانی برای گفتگو ندارند

رویکرد  .نمایندمی پیداای نندهجزء پیوسته و حیاتی آن، نقش چشمگیر و تعیین ک

ضد سرمایه داری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر این تحوالت و بالندگیها را عمیقا 

در این گذر  .کوشیده و پیکار کرده استها به سهم خود برای تحقق آن .گذاردمی ارج

مسأله  .استها نقشی داشته است یا نداشته است؟ بی معناترین و مبتذل ترین پرسش

فعالین ضد سرمایه داری  .مهم رخدادی است که در جنبش کارگری اتفاق افتاده است

در پروسه پیکار طبقاتی توده ها و لغو کار مزدی برای آنکه این گسست و پیوست

کارگر اتفاق افتد، برای آنکه وقوع آنها پلکان عروج جنبش به مدارهای توفانی تر پیکار 

در  .به کار گرفته و انجام داده انداند چه در توان داشتهضد سرمایه داری گردد، هر 

این میان آنچه برای آنان اهمیت دارد این است که رویکرد ضد کار مزدی جنبش 
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کارگری بالیده است، در شرائطی که همه رویکردهای رفرمیستی از راست تا چپ، 

 .مسلمت جو تا میلیتانت رو به افت نهاده و روند انقراض پیموده اند

ا، هوست آیا این بدان معنی است که طبقه کارگر ایران به یمن این سطح گسست و پی

ده شاز آرایش قوای طبقاتی و نقش آفرینی ضد سرمایه داری ای وارد مدار تازه

ی دناکجنبش کارگری همچنان به گونه در .قطعا چنین اتفاقی نیافتاده است !است؟

دی ار مزکاز استخوانبندی شورائی ضد ای هزمینگیر است، فرومانده است، به هیچ درج

ار اندگکارگران در هر حرکت اعتراضی، از کارگر ماندن خود و م .دست نیافته است

چرخند می در چهاردیواری مراکز کار به دور خود .کنندمی بودن سرمایه داری عزیمت

 ربی ارو گام مؤثری برای ابراز وجود به مثابه یک طبقه درحال جنگ با سرمایه د

ی نف بازکند، معلمان هنوز در کالف سندیکالیسم و صمی تشتت بیداد .!!دارندنمی

ی کاهند، کارگرانمی فرسایند ومی قدرت پیکار خود را «کانون صنفی» نسخه پیچی

فالکت،  دهد، گرسنگی،می که بهای نیروی کارشان برای نان خالی فرزندانشان کفاف

گر نی کاربینند، کارگر ایرانمی کار را درد خودمرگ ناشی از فقر میلیونها کودک 

 ان را،افغ گرسنه، بیکار، خرابه نشین، محروم از دارو، درمان، مدرسه، آب آشامیدنی

ی و به جای جنگ با سرمایه همصدای بورژواز !!پنداردمی عامل بیکاری خویش

ز انگیزنان کارگر برای مبارزه علیه تبعیضات دهشت  .گرددمی فاشیست مهاجر

 وازیگوشت دم توپ تسویه حساب جوئیهای بورژ «!!جنبش زنان» جنسیتی، زیر بیرق

ر مزد بشیپور پرخروش چند تومان مزد افزونتر و افزایش دست .گرددمی اپوزیسیون

ساس اهیچ جائی برای شنیدن نجواهای فروخورده پیکار علیه  «!!نرخ تورم» اساس

 اقیول کار از حلقوم صاحبان سرمایه باستثمار و خارج سازی هر چه بیشتر محص

 .گذاردنمی

جنبش کارگری ایران هم گسست و پیوست ها، نفی و جایگزین سازی های باال را به 

آزمون ایستاده است هم باز سنگین زمینگیری ها، فروماندگی ها، سردرگمی ها، 
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م باید هر دو را با ه .کندمی احساس ناتوانی و استیصال را بر دوش خود حمل

نادیدن هر کدام، نادیدن واقعیت جنبش و فرار از شناخت آرایش قوای موجود  .دید

دستاوردها و تغییرات را باید با همه ابعاد و اهمیتشان کاوید،  .توده کارگر است

از درون سنگرها برای  .شناخت، به حساب آورد، مصالح و مالط تحکیم سنگرها ساخت

خواست تسلط بر سرنوشت کار و تولید، صف جایگزینی خواست افزایش مزد با کیفر

آرائی سراسری طبقاتی به جای کارزارهای متشتت درون چهاردیواری ها، خواست 

خارج شدن کل خوراک، پوشاک، مسکن، وسائل خانه، آموزش، دارو، درمان، نگهداری 

ید پیران و معلوالن از چنبره داد و ستد کاالئی سرمایه داری جنگید، بر فراز سنگرها با

مصمم تر و آگاه تر دست به کار سازمانیابی شورائی، سراسری قدرت پیکار طبقه و 

اعمال این قدرت علیه سرمایه شد، باید به آه و ناله های اجماع طلبانه با اپوزیسیون 

بهسازی محیط « »جنبش دانشجوئی، زنان، علیه کار کودک» های بورژوازی ازنوع

د و یکایک اینها را سنگرهای پیوسته توفانی پایان دا «صلح » ،«ضد جنگ» ،«زیست

 .پیکار ضد سرمایه داری ساخت
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      افزایش انفجارآمیز قیمت ها، ریشه در کجاست؟

 2022ماه مه 

 

یوه شاین  مسائل بنیادی تولید سرمایه داری، از جمله بنمایهای پاسخ نیازمند پاره

 توسطمتولید، سیر صعودی شتابناک و بی مهار بارآوری کار، افزایش گریزناپذیر 

یمت قپروسه پیدایش هانی و سرمایه اجتماعی هر کشور، ترکیب ارگانیک سرمایه ج

ن ه متعیرمایهای تولید، فرایند  تشکیل نرخ سود عمومی، اثرگذاری دولتها به عنوان س

رها کشو در ساختار قدرت یا سرمایه دولت شده، نقش  انحصارات، مکان سرمایه داری

ای جدر تقسیم کار جهانی سرمایه و مؤلفه های مشابه است، نوشته کوتاه حاضر 

رح شبه  باحث نیست. تالش این است که پاسخ را در چند نکته مهمپرداختن به این م

 زیر خالصه کنیم.  

 نهفته زمکار اجتماعا الکاال است. ارزش هر کاال توسط   ارزشقیمت بیان پولی  – 1

اری مان کزمتوسط گردد. کار اجتماعا الزم میانگین کار یا در واقع می در آن تعیین

ه به توج است که در هر شرائط خاص، هر دوره معین، هر قلمرو تولید، هر جامعه، با

م سطح دانش، تکنیک، تخصص و مهارت کارگران برای تولید حجم معین کاال الز

 است.   

که در تهیه آن بهای سرمایه ثابت و متغیری هر کاال مرکب از  هزینه تولید – 2

است، بخش  گردشیو  استواردو بخش  مصرف گردیده است. سرمایه ثابت شامل

نخست مانند ماشین آالت، ساختمان، تأسیسات، آب، برق، وسائل نقلیه در روند ارزش 

افزائی یا بازتولید وارد، اما فقط بخش اندک و گاه ناچیزی از آنها به عنوان استهالک 

شوند. بخش گردشی سرمایه شامل مواد خام، وسائل کمکی می وارد محصول جدید

براین اساس فرمول هزینه گردند. می تازهطعات یدکی، تماما وارد ترکیب کاالی ق
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تولید این است. بهای استهالک سرمایه استوار+ جزء گردشی سرمایه ثابت + دستمزد 

 کارگران. 

ه جزء ثابت سرمایه منشأ هیچ ارزش جدیدی نیست، فقط ارزش موجودش را ب – 3

ود را خمتغیر یا نیروی کار کارگر اوال ارزش کند، اما سرمایه می محصول منتقل

اه ابر، گند برچکند. ثانیا، می بازآفرین و کار پیشین مجسم یا کل سرمایه ثابت را حفظ

ارزش  نماید. در همین راستامی تولید  ارزش اضافیدهها برابر بهای خود ارزش 

 زینهاال )هبهای سرمایه ثابت و متغیر درون ک کاالی تولید شده مرکب است از: 

 تولید( بعالوه ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران.

 –اال کتولید سرمایه داری تولید اضافه ارزش و حفظ ارزش های پیش، در شکل  – 4

رمایه سسرمایه، پیش ریز مجددشان به شکل  –سرمایه، فروش و تبدیل آنها به پول 

دیگر  بیان ر این فرایند، به، بازتولید مکرر و مستمسرمایه الحاقیمولد، همراه با 

شود می فریدهاین شیوه تولید آنچه آ تولید افراطی و هرچه افراطی تر سرمایه است. در

ده لید شگردد و به فروش رسد. نکته اساسی این است که کاالهای تومی وارد بازار

 مبنای شوند. آنها برنمی علی العموم به ارزش واقعی خود داد و ستد نشده و فروخته

 رسند.می نام دارد به فروش قیمت تولیدقیمت یا آنچه 

ن ت رقیباکوشند که بازار را از دسمی سرمایه داران برای فروش کاالهای خویش – 5

توانند یم د.اختیار دارنخارج سازند. آنها برای این کار سالح نیرومند رقیب شکنی در 

خود  واقعی ر از ارزشهزینه تولید اما کمترا باالتر از ها سرمایه –یا در واقع کاال کاالها 

نند، در همان حال سود به فروش رسا -متر از کار اجتماعا الزم متراکم در خود ک -

دخانه زرا برند و سودهای کالن به چنگ آرند. سرمایه داران این سالح پرقدرت را از

تولید  ه بر هزینهعالوها سرمایه –کشند. باالتر گفتیم که کاال می بیرونها اضافه ارزش

هیچ  ل آناما در قبااند حاوی ارزش اضافی هستند، کوه کاری که کارگران انجام داده

 ریالی دریافت نکرده اند.
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ه چصاحبان سرمایه، شرکتها، دولتها یا بخشهای مختلف سرمایه جهانی هر  – 6

 زونتریفم ابیشتر بازار را از چنگ همدیگر خارج سازند، هر چه عظیم تر بفروشند، سه

ن جنگ آرند. نام ایمی از اضافه ارزشهای تولید شده توسط کارگران دنیا را به دست

ای وحوش منشانه سرمایه داران برای تصاحب حصه هر چه عظیم تر اضافه ارزش ه

ری هم باست. رقابت سالح سرمایه برای س رقابت حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی،

 . استها کوه آساتر در اضافه ارزش

برای آنکه سرمایه داران بازار را از دست رقبا بیرون آرند باید ارزان تر بفروشند،  – 7

فروش ارزان تر نیازمند تولید ارزان تر است. برای تولید ارزانتر باید هزینه سرمایه ثابت 

تولید حداکثر محصول و متغیر مورد نیاز تهیه کاال را کاهش داد، این کار در گرو 

کار اجتماعا الزم  است. چرا؟ برای اینکه ارزش کاالها کالً یروی کارتوسط حداقل ن

 ،نهفته در آنها یا میانگین زمان کار مورد نیاز برای تولید آنها است. سرمایه ثابت خود

کار متراکم شده قبلی کارگر است. سرمایه متغیر یا مزد نیز بهای مایحتاج اولیه 

کاهش هزینه تولید نهایتا موکول به تولید  بازتولید نیروی کار است. بر همین اساس

است. ارتقاء  باالبردن بارآوری کار اجتماعیکاال توسط حداقل نیروی کار یا  حداکثر

بارآوری کار در گرو استفاده از تکنولوژی، ماشین آالت مدرن و تخصص روزافزون 

 است. به همین دلیل سرمایه کل دستاوردهای دانش، همه کشفیات، اختراعات و

حاصل پیشرفتهای علمی بشر را ساز و برگ افزایش بارآوری کار یا تولید حداکثر با 

حداقل نیروی کار و دراین راستا فشار هرچه سهمگین تر، کوبنده تر، فرساینده تر، 

کند، تا از این طریق کار اضافی یا سود را به اوج برد و کار می هالکتبارتر بر نیروی کار

 رگر را به پائین ترین مدار ممکن تنزل دهد. سرمایه چنینالزم یا هزینه معاش کا

کند زیرا تولید سرمایه داری نه تولید برای انسان، نه تولید معیشت، رفاه، سالمتی می

و مایحتاج تعالی بشر که ضد آن، تولید سود و سرمایه است. وقتی غذا، دارو، پوشاک، 
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نیست انسان و آنچه کل هدف آفریند هم آنچه مطلقا هدف تولید می مدرسه، مسکن

 سازد، سود و سرمایه انبوه تر است.می را

روسه توسعه سرمایه داری، افراطی بودن تولید در این نظام، تحول مستمر پ – 8

ای یهتولید، مدرنیزاسیون مداوم ماشین آالت، تکنیک، صنعت، گسترش تأسیسات پا

ی، نقل، مؤسسات آموزشمانند منابع انرژی، راه، ساختمان، سیستم های حمل و 

ار ا، بازانکهبنیادهای پژوهشی، شبکه درمان، نهادهای برنامه ریزی، هیوالهای مالی، ب

ی قهر بورس، غول دولت، ارتش، پلیس، دستگاههای نظم، در یک کالم، آنچه احتیاج

 عثچرخه تولید، گردش، سازمان پذیری و نظم سرمایه داری است، همه و همه با

جزء  ثابت سرمایه با شتاب سهمگین افزایش یابد، در حالی کهگردند که جزء می

ه سخن کوچکتر گردد، رابطه میان این دو بخش تا جائی ک به طور نسبی متغیر آن 

ای هه عداز راه انداختن حجم معینی مواد خام، وسائل کمکی، ماشین آالت  به وسیل

 متغیر ابت ورزش دو جزء ثنام دارد، اگر این رابطه ناظر بر ا ترکیب فنیکارگر است، 

ب ر ترکیشود، اگر تغییر در ترکیب فنی با تغییر دمی نامیده ترکیب ارزشیباشد، 

الت حآنچه مورد بحث است،  گویند.می ترکیب ارگانیکارزشی همراه شود، آن را 

ر داری اخیر یعنی سیر صعودی تغییر ترکیب ارگانیک سرمایه است. تاریخ سرمایه د

چ ه هیشور حاکی است که جزء ثابت سرمایه یعنی بخشی که آفرینندجهان و در هر ک

گانه که ی رود، اما جزء متغیر آن یا نیروی کارمی ارزشی نیست با شتاب رو به اوج

 پیماید. می است روند کاهشها و اضافه ارزشها منشأ آفرینش کل ارزش

د یا شکل دستمزد سرمایه مستقل از اینکه به صورت جزء ثابت خود پیش ریز شو – 9

کارگر به خود گیرد، در کمانه تولید باشد یا وظیفه خرید و فروش و سامان پذیری 

محصوالت را به دوش کشد، در کارخانه به کار افتد یا در دست بازرگان باشد، در 

بانکها تلنبار گردد یا ذخیره غول آسای بازار بورس شود، از هر جنس، در هرجا، در 

خواهد، سهم خود از کل اضافه ارزش های تولید شده می سود حال ایفای هر نقش،
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جوید. این بدان معنی است که هیچ سرمایه داری می توسط توده های کارگر دنیا را

کند که چه مقدار از سرمایه اش در بانک است، نمی خود را اسیر این حساب و کتاب

، شکل ماشین آالت و به صورت مستغالت در آمده یا قیافه زمین به خود گرفته است

وسائط حمل و نقل پیدا کرده یا به عنوان مزد پرداخت شده است، بالعکس در جوش 

پیچد که برای کل این سرمایه، چه حجم سود یا چند درصد می و خروش این حرص

خواهد برای ریال، به ریال سرمایه خویش، سودی می سود دریافت خواهد کرد، او

ز آن به چنگ آرد. تولید سرمایه داری، مناسبات پاسدار معادل سود رقبا یا بیشتر ا

 بینیم.  می تحقق این انتظار او است. چگونه؟ در ادامه

 ارارد بازسرمایه داران آنچه را که تولید کرده اند، به صورت کاال سرمایه و – 10

 ها،دی انسانتولیدات بسیار متنوعند و عظیم ترین بخش آنها نه مصرف انفرا سازند.می

چرخه  تیاجنه مایحتاج معیشتی، رفاهی، داروئی، آموزشی آدمها که کاالهای  مورد اح

ا به و ارزش افزائی و بازتولید سرمایه است. پرسش اساسی این است که فروش چگون

 محقق خواهد شد؟ چند چیز کامال روشن است. ها کدام قیمت یا قیمت

زش تواند از ارنمی بازار رسیدهحاصل جمع قیمت کل کاالهای تولید شده و به  اول:

 کل این کاالها بیشتر باشد، این دو باید به راه انطباق روند. 

 اراندتک کاالها، کاالهای تولید شده توسط سرمایه های مختلف یا سرمایه  دوم:

 وند.وخته شن فرمجزا ممکن است باالتر از ارزش واقعی خود، برابر با آن و یا کمتر از آ

گذاریم که کل سرمایه های یک حوزه از لحاظ می فرض را بر این مثالی بیاوریم،

شوند، حجم سرمایه هر بخش یک میلیارد می ترکیب ارگانیک به سه بخش تقسیم

میلیون متغیر است.  100میلیون ثابت و  900دالر است. ترکیب سرمایه در بخش اول 

ه است، ترکیب میلیون متغیر پیش ریز شد 300میلیون ثابت و  700در بخش دوم 

باشد. با هدف سهولت می میلیون متغیر 500میلیون ثابت و  500آلی بخش سوم هم 

اینکه نرخ  اولگیریم. می محاسبه، دو نکته خیلی عجیب دیگر را هم پیش خود فرض
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کل سرمایه های  ثانیا است، %200یکسان و در هر سه مورد ها استثمار همه بخش

رسند می هر سه بخش طی یک دوره واگرد به مصرف ثابت و متغیر پیش ریز شده در

میلیون،  200شوند! با این مفروضات کارگران بخش نخست می و به محصول تبدیل

میلیون  800میلیون، بخش سوم یک میلیارد، جمعا یک میلیارد و  600بخش دوم 

 هادالر اضافه ارزش تولید کرده اند. اگر کل ارزش اضافی حاصل را به کل سرمایه

گوید که هر سه می این نرخ سود .خواهیم بود %60 نرخ سودتقسیم کنیم شاهد یک 

میلیون دالر اضافه ارزش نصیب خود ساخته اند. کامال روشن  600سرمایه هر کدام 

میلیون اضافه ارزش بیش از آنچه کارگرانش تولید  400است که سرمایه نخست 

میلیون دالر اضافه ارزش  400وض به چنگ آورده است. سرمایه سوم در عاند کرده

تولید شده توسط کارگرانش را از دست داده است. در این میان سرمایه دوم همان 

 میزان اضافه ارزش به دست آورده است که کارگرانش تولید نموده اند.

از کجا پیدا شد و چگونه تشکیل  %60پرسش اساسی آنست که نرخ سود  سوم:

سرمایه های  –سرمایه داران برای فروش کاالها یا کاال   گردید؟ پاسخ این است که

کنند، کار مهم رقابت تعیین یک ارزش بازار یا قیمت بازار می رقابتخود با هم 

یکسان، متمایز از ارزش های انفرادهای کاالهای تولید شده در قلمروهای مختلف و 

سرمایه های  –ا کاال توسط سرمایه های متفاوت است. در مثال باال ارزش کل کاالها ی

تولید به وسیله سرمایه نخست فقط یک میلیارد و دویست میلیون دالر است. کاالهای 

میلیون دالر ارزش است و  600تولید شده توسط سرمایه دوم حامل یک میلیارد و 

سرمایه سوم کاالهائی به ارزش دو میلیارد دالر وارد بازار نموده است، اما سرمایه داران 

رسانند، نمی سرمایه، کاالهای خود را بر اساس ارزش های مبدأ به فروش 3صاحب 

فروشند و قیمت بازار در جریان رقابت می گردد،می آنها به قیمتی که در بازار تشکیل

آورد، همان نرخ سود می پدید نرخ سود عمومیشود. رقابت یک می تعیینها سرمایه

شوند کاالهای خود را به می ایه داران موفقهر کدام از سرم .که باالتر اشاره شد 60%
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دالر سود برند.  60دالر سرمایه پیش ریز شده  100بفروشند که در قبال هر ای گونه

به بیان دیگر کاالها را به قیمتی برابر با هزینه تولید بعالوه سود متوسط به فروش 

 نامیم.می قیمت تولیدرسانند. این قیمت را 

گردد و در می ر فشار دو مؤلفه مهم عرضه و تقاضا تعیینقیمت تولید زی چهارم:

پروسه تشکیل آن سه حالت قابل تصور است. اول این که عرضه بیش از تقاضای روز 

بازار باشد، در چنین وضعی سرمایه هائی که دارای برترین شرائط تولیدی و باالترین 

رین نقش را در شتترکیب آلی هستند، در مثال کنونی ما سرمایه نخست است که بی

 کند. حالت دوم بالعکس، تقاضا بیشتر یا حدودا بیش ازمی بازیتعیین قیمت تولید 

عرضه است. در این جا کاالهای سرمایه سوم است که مؤثرترین نقش را در تعیین 

قیمت تولید ایفاء خواهند کرد. حالت سوم هنگامی است که تقاضا و عرضه کم یا بیش 

انطباق دارند، در این صورت کاالهای تولید شده در شرائط متوسط تعیین کننده 

اول اینکه قیمت تولید را از یاد نبریم،  اصلی قیمت تولید خواهند بود. دو نکته مهم

در بازار داخلی هر کشور و نیز در بازار جهانی، اساسا، سوای موارد استثنائی 

توسط همین جزء سرمایه اجتماعی، جزئی که دارای شرائط متوسط تولیدی و 

یک  شود.می میانگین ترکیب ارگانیک یا بارآوری کار اجتماعی است تعیین

اثرگذاری بر چگونگی توزیع سرمایه اجتماعی کشورها یا کل سرمایه نقش مهم رقابت 

به خاطر دستیابی به سهم هر چه افزون ها جهانی در قلمروهای مختلف است. سرمایه

گیرند تا شرائط تولیدی مناسب تر به می همه توان خود را به کارها تر اضافه ارزش

کنند. زیر می ر این راستا با هم رقابتچنگ آرند و از بارآوری باالتر برخوردار شوند، د

آید که در آن سرمایه های دارای شرائط متوسط می فشار این رقابت وضعی پدید

تولیدی و میانگین ترکیب آلی نقش کلیدی در تعیین قیمت تولید و نرخ سود عمومی 

سرمایه  –حاصل جمع قیمت کل کاالها یا کاال نمایند. نکته دوم آنکه می احراز

 تواند از مجموع ارزش مبدأ این محصوالت باالتر رود. نمی تولید شدههای 
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سرمایه  –بنا برآنچه گفته شد قیمت تولید قیمتی است که همه کاالها یا کاال پنجم:

شوند. این قیمت زیر فشار رقابت بخش می هم مبادله های وارد بازار بر اساس آن با

تولیدی متنوع، بارآوری کار متفاوت، ترکیب های مختلف سرمایه اجتماعی، با شرائط 

گردد. قیمت تولید می آید و جایگزین ارزش انفرادی کاالهامی آلی ناهمگون پدید

مرکب از هزینه تولید + سود متوسط است. در مثالی که آوردیم، آگاهانه و صرفا برای 

ه فقط سهولت محاسبه چنین فرض شد که کل سرمایه ثابت و متغیر پیش ریز شده، ن

رسند و وارد می شوند بلکه یکجا به مصرفمی در هر دور واگرد، وارد پروسه تولید

گردند، این اما فقط یک فرض است، فرضی که واقعیت می ترکیب کاالهای جدید

که هر ای ، از میان حجم کهکشانی سرمایهسرمایه داری متضاد آن استشیوه تولید 

را سرمایه هائی دارند که در پروسه کار گردد، عظیم ترین سهم می سال انباشت

شوند، نکته بسیار اساسی در اینجا آنست نمی حاضرند اما وارد ترکیب کاالهای جدید

گوئیم باید می سخن« هزینه تولید+ سود متوسط»که وقتی از قیمت تولید با فرمول 

 زمرکب از سهم سود این بخش هیوالئی سرمایه نی« سود متوسط»به خاطر آریم که 

باشد. موضوع را با بررسی مجدد همان مثال باال، اما با مفروضات واقعی پیگیری و می

روشن سازیم. قبال چنین انگاشتیم که هر کدام از سرمایه های یک میلیارد دالری باال 

 شوند و کل سه میلیارد وارد ترکیب محصوالت جدیدمی به تمام و کمال پیش ریز

سالها ها ت، واقعیت آنست که بخش استوار این سرمایهگردند!!. فرضی که واهی اسمی

به مصرف رسند، آنچه ها سرمایه –کشد تا به طور کامل در پروسه تولید کاال می طول

شود فقط جزء می در هر دور واگرد، از این بخش سرمایه وارد ترکیب کاالهای جدید

مر مفید ماشین آالت استهالک آن است، میزان این استهالک هم معموال با رجوع به ع

گردد. به مثال خود باز می یا کل اجزاء تشکیل دهنده بخش استوار سرمایه تعیین

گردیم. این بار نیز نرخ اضافه ارزش را عجالتا برای هر سه سرمایه  همسان و برابر با 

گیریم، اما بخش ثابت هر کدام را از لحاظ استوار )ماشین می درصد در نظر 200
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ساختمان و سایر تأسیسات( یا گردشی بودن )مواد خام، کمکی و قطعات آالت، زمین، 

کنیم که از جزء ثابت می آوریم. فرضمی نیم ساخته و نوع اینها( متفاوت به حساب

و استهالک ای میلیون دالر به صورت مواد خام، کاالهای واسطه 200سرمایه نخست 

این میزان برای سرمایه دوم شود، می جزء استوار، در پروسه تولید محصول مصرف

میلیون دالر است. این بدان معنی است که از  100و برای سومین سرمایه  150

میلیون دالر با آنکه در شکل  400و سرمایه سوم  550، سرمایه دوم 700سرمایه اول، 

در پروسه تولید محصوالت حضور دارند اما در ترکیب کاالهای ها بخش استوار سرمایه

 چینیم.می را در جدول زیر کنار همها گردند. این دادهنمی جدید وارد تولید شده
ثابت مصرف  ثابت کل سرمایه 

 شده

  ارزش مبدأ اضافه ارزش متغیر

 کاال

1 1 000 000 000 900 000 000 200 000 000 100 000 000 200 000 000 500 000 000 

2 1 000 000 000 700 000 000 150 000 000 300 000 000 600 000 000 1050 000 000 

3 1 000 000 000 500 000 000 100 000 000 500 000 000 1 000 000 000 1600 000 000 

 3یک میلیارد و هشتصد میلیون دالر است که اگر بر کل ها حاصل جمع اضافه ارزش

با تشکیل  .را خواهیم داشت %60میلیارد دالر سرمایه تقسیم شود، همان نرخ سود 

 میلیون دالر اضافه ارزش سهم خود 600ها هر کدام سرمایه نرخ سود متوسط،

میلیون دالر مرکب از  900سازند. به این ترتیب قیمت کل تولیدات سرمایه اول می

میلیون دالر اضافه ارزش خواهد شد،  600میلیون متغیر و  100میلیون ثابت،  200

میلیون ثابت،  150میلیون دالر، متشکل از  1050قیمت کاالهای تولیدی سرمایه دوم 

 1200شود. تولیدات سرمایه سوم می میلیون اضافه ارزش 600میلیون متغیر و  300

میلیون اضافه ارزش است.  600متغیر و  500ثابت،  100میلیون دالر مرکب از 

ه کند، سرمایمی میلیون دالر بیش از ارزش مبدأ کاالهایش کسب 400سرمایه اول 

دهد و سرمایه دوم می میلیون دالر ارزش مبدأ محصوالتش را از دست 400سوم 

نکته کلیدی این محاسبه سازد. می ارزش مبدأ خود را بدون کسر یا اضافه محقق
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سود سرمایه مصرف  %60آن است که قیمت تولید تشکیل شده در اینجا فقط 

که سود کل سرمایه کند، بلنمی شده در کاالها را برای سرمایه دار تضمین

 پیش ریخته او اعم از مصرف شده یا به مصرف نرسیده را برایش ضمانت

  .نمایدمی

نام نهاده است، در همین جا قرار « تورم»راز اصلی آنچه اقتصاد سیاسی روز 

دارد. در بنمایه سرمایه، در افزایش افراطی گریزناپذیر متوسط ترکیب آلی 

نرخ سود عمومی و قیمت تولیدی،  سرمایه، در قوانین سرشتی تشکیل

قوانینی که به حکم آنها کل بخش استوار سرمایه و سرمایه های غول پیکر 

دیگری که جزء الیتجزای سرمایه جهانی یا سرمایه اجتماعی کشورها 

سهم ها شوند، کل این سرمایهنمی هستند، اما  وارد ترکیب کاالهای جدید

کنند. این می اضافی طبقه کارگر برداشتسود خود را به تمام و کمال از کار 

 برد. می سود بر قیمت تولید کاالها سرشکن و آن را باال

سرمایه داری از زمان پیدایش تا چند سده بعد، حتی تا اوایل قرن بیستم، افزایش  -11

افزایش قیمت ناشی از سیر صعودی مستمر ترکیب ارگانیک را با سالح چاره ساز 

جبران کرد، مؤلفه اخیر یا سیر تصاعدی  روزافزون  جتماعیمدام بارآوری کار ا

بارآوری کار، متوسط ترکیب آلی سرمایه اجتماعی کشورها یا کل سرمایه جهانی را باال 

این برد، اما همزمان هزینه تولید را به همان اندازه یا حتی بسیار بیشتر، پائین آورد. 

م این قرن، باالخص در دهه های رابطه با شروع قرن بیستم، به ویژه از نیمه دو

اخیر، دچار تغییر شد و نقش خود را هر چه سهمگین تر از دست داد. 

فراموش نکنیم که در فاصله میان شروع نیمه دوم سده بیستم تا امروز، 

و  )IT(افزایش بارآوری کار اجتماعی با عروج یکه تاز تکنولوژی اطالعاتی 

زا یافته است، این کامال بدیهی  صنعت دیجیتال، روندی انفجاری و حیرت
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است اما نکته اساسی و قابل تعمق آنست که در همین دوره، اوال: متوسط 

ترکیب ارگانیک سرمایه غول آسا باال رفته است، ثانیا: حجم آن بخش از 

سرمایه جهانی که به رغم چنگ اندازی بر کهکشانی ترین حصه اضافه ارزش 

شوند یا حتی اساسا وارد فرایند نمی ، مصرفهای بین المللی، در پروسه تولید

سناریوی تورم اقتصاد  ساید.می گردند، سر به آسماننمی بازتولید سرمایه

سیاسی و رشد سرطانی آن در عظیم ترین بخش دنیا و اینک در سراسر جهان از اینجا 

رهروان »گیرد. تصور این حجم هیوالئی اعجاب انگیز چنان دشوار است که می نشأت

منابع مختلف آماری، میزان موجودی سرمایه در « وهم را راه هزار ساله باد

این  کنند.می تریلیون دالر گزارش 1000تا بیش از  360جهان را رقمی بین 

در شکلهای متنوع صنعتی، بازرگانی، بهره آور، مجازی، مولد، نامولد، در ها سرمایه

عرصه های صنعت، تجارت، کشاورزی، مالکیت بانکها، مؤسسات مالی، بازار بورس، در 

معدن، انرژی، حمل و نقل، آموزش، دارو، درمان، پژوهش، راه، بنادر، هتلداری، 

از خواهند، می رستوران و فراوان حوزه های دیگر پراکنده یا متمرکزند. کل اینها سود

سرمایه ها، آن بخش که در پروسه تولید کاال ای میان کل این حجم افسانه

شوند، یا می مصرف« خدمات»مایحتاج معیشتی، رفاهی یا موسوم به اعم از 

حتی نیاز گردش و چرخه سامان پذیری سرمایه اند، بخش ناچیزی است. 

مابقی بدون آنکه چنین نقشی داشته باشند، سود خود را از کل اضافه 

در مورد نسبت میان این دو بخش، هیچ  کنند.می ارزشهای بین المللی برداشت

اطالعات و ای آماری مطمئن، حتی تقریبی در دست نداریم، اما با غور در پارهداده 

و آثاری دست یافت. بانک مرکزی جمهوری اسالمی در ها اسناد، شاید بتوان به نشانه

به داده های « موجودی سرمایه در اقتصاد ایران»خود، زیر نام  1395گزارش سال 

 هستند.    میلیارد تومانمهم زیر اشاره کرده است. ارقام همگی به 
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 000 000 800 037 5211 موجودی کل سرمایه

 000 000 800 884 1171 ارزش ماشین آالت

 000 000 400 737 3989 ساختمان

 000 000 500 645 37 تحقیق و توسعه

 000 000 100 044 5 اکتشاف معدن

  000 000 900 534 230 مصرف سرمایه ثابت 

رف در همین سال کل هزینه بخش گردشی سرمایه ثابت که بانک مرکزی آن را )مص

 000 000 200 792 965نامد، شامل مواد خام، کمکی و نظائر آن، می واسطه(

 تومان و محصول ناخالص داخلی 000 000 400 497 2436تومان، کل فروش 

 تومان گزارش گردیده است.  000 000 500 474 1485کشور 

خورشیدی نسبت جزء  1395گویند که در سال می جدول و داده های متعاقب آن

ستهالک سرمایه و سهم ا %15گردشی سرمایه ثابت به کل این بخش سرمایه حدود 

 6176به این ترتیب از کل  .بوده است %20مجموعا کمتر از  %4ثابت حداکثر 

 1235میلیارد تومان سرمایه ثابت این سال در بهترین حالت تنها  800تریلیون و 

تریلیون تومان آن در تولید محصول اجتماعی ناخالص داخلی مصرف گردیده است و 

ر عین حال که نیاز پویه بازتولید و ارزش افزائی تریلیون آن د 5000رقمی بالغ بر 

تریلیون  5000این سرمایه اجتماعی بوده است اما دست نخورده باقی مانده اند. 

تریلیون نخست سهم سود خود را از اضافه ارزش های  1235دقیقا به اندازه 

تولید شده احراز نموده است و این سهم سود، ریال به ریال بر قیمت تولید 

ای کاالهای تشکیل دهنده محصول اجتماعی سرریز گردیده است. پدیدهکل 

اینکه چه مقدار این افزایش، توسط  که قهرا سیر صعودی قیمتها را به دنبال دارد،

گردد، پاسخ دقیقی وجود می روند کاهش هزینه تولید، بر اثر رشد بارآوری کار جبران

اگر این تأثیر در گذشته فاحش بوده ندارد، اما یک چیز به اندازه کافی روشن است. 
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است، اینک، در شرائط روز دنیای سرمایه داری اگر هیچ نباشد، قطعا محسوس هم 

ریشه واقعی رشد سرطانی نیست و با احتمال زیاد قابل چشم پوشی است. 

 باشد.نمی در اینجا قرار دارد اما این مسلما همه ماجراها قیمت

یلیارد م 400تریلیون و  1253از کل سرمایه اجتماعی،  1395در همین سال  -12

ا رسی آن یا سرگردان داشته است. چیزی که اقتصاد سیا« سرمایه آزاد»تومان، حالت 

این حجم کهکشانی سرمایه نه فقط هیچ تومانش نام نهاده است.  «نقدینگی»

 د تولید این محصول،وارد ترکیب محصول اجتماعی ساالنه نشده که در فراین

ق هیچ حضور و دخالت مؤثری  نداشته است. اما در مکان سرمایه بانکی، اورا

ایه سهم خود را، اگر نه بیشتر از سایر بخشهای سرمها سهام، وام، مانند این

 اجتماعی، مسلما نه کمتر، از کل اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر

. است الیده است، کوه پیکرتر از پیش گردیدهاز این طریق ب به چنگ آورده است.

تریلیون تومان را پشت سر نهاده است.  3450مرز  1399سال بعد در  4فقط 

رکود خیره کننده جدیدی کسب نمود و  1401دو سال بعد در در نیمه نخست 

 . کل این رقم نجومیتریلیون تومان رسید 5000میزان آن به رقم هوش ربای 

شود. می هافزود« محصول اجتماعی ساالنه»د کاالها، بر قیمت کل سود، بر قیمت تولی

ه ایندرقمی که حداقل در بخش وسیعی از دنیا سهم بسیار مؤثری بر سیر صعودی فز

 دارد.  ها قیمت

اگر تا امروز پدیده همه جاگیر بخشی از جهان ها سیر صعودی جهش وار قیمت -13

نصر سرکش فرایند دورپیمائی کل سرمایه سرمایه داری بوده است، از این به بعد ع

خیزد و نظام می جهانی خواهد بود. این روندی است که از ژرفنای هستی سرمایه بر

و ها بردگی مزدی را هیچ گریزی از آن نیست. سرمایه داری تا اواسط قرن بیستم اهرم

شدن  راه حلهای اندرونی چاره سازی برای چالش بحرانهای ادواری خود داشت. جهانی
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سونامی وار، گسترش پایه های عمومی انباشت یا شعاع سامان پذیری سرمایه به 

درصد سکنه جهان، چالش سیر صعودی  80اقصی نقاط دنیا، برده مزدی نمودن 

متوسط ترکیب آلی سرمایه جهانی از طریق تنزل آن در حوزه های وسیع صدور 

یاردها کارگر این حوزه ها، جبران سرمایه، استثمار وحشیانه نیروی کار شبه رایگان میل

با افزایش پرشتاب بارآوری کار و نوع این اهرمها، به سرمایه داری ها صعود قیمت

داد تا پروسه افت نرخ سود و وقوع بحرانها را به چالش کشد، در همین می امکان

پائین راستا، به مثابه جزئی از این مقابله، قیمت تولیدی مستولی در بازارها را تا حدی 

 نگه دارد. 

سرمایه داری در نیمه دوم سده بیستم، با اشباع تاریخی و بدون بازگشت جهان از 

سرمایه، وارد فازی شد که ابعاد اثرگذاری مؤلفه های باال را وسیعا تغییر داد و به 

سمت کاهش راند. حجم سرمایه به گونه واقعا انفجارآمیزی باال رفت. موجودی سرمایه 

رسید، بنا به آمارهای مختلف نمی تریلیون دالر 100وزهای پایان قرن به جهان که تا ر

در آورد، شتاب افزایش سرمایه از  تریلیون دالر 1000و باالی  360تا  250سر از 

سرعت سیر وهم افزون شد، در حالی که نیروی کار مورد استثمار این سرمایه سونامی 

سرمایه دیگر سوای موارد استثناء،  داد.نمی وار فزاینده، هیچ رشد محسوسی را نشان

گشود، حوزه های گشوده پیشین، نمی حداقل به شیوه سابق، حوزه های تازه انباشت

خود به اندازه کافی از سرمایه آزاد، اشباع بودند. افزایش بارآوری کار که موتور نیرومند 

میلیارد، میلیارد جهانی شدن سرمایه داری، گشایش حوزه های تازه انباشت، استثمار 

نیروی کار جدید، با بهای شبه رایگان بود، نه فقط قدرت اعجاز سابق را نداشت که 

زائید، میزان نسبی سرمایه مولد را در قیاس با کل سرمایه به می سیل آسا بیکاری

داد، سلسله جنبان تولید افراطی رعب انگیز سرمایه با می تنزلای طور خیره کننده

ها ینده و الجرم کاهش پرشتاب یگانه سرچشمه زایای اضافه ارزشترکیب آلی فزا

باال تناقضات سرکش سرشتی سرمایه را در قیاس با ها شد. وضع جدید با شاخصمی
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قبل بسیار انفجارآمیزتر ساخت، اما سرمایه بازهم با مکانیسمها، اهرمها و راه حلهای 

م غول آسا بالیده و ایفای نقش افسونکار اندرونی خود که به ویژه در طول قرن بیست

  .کاستها کرده بودند، از وقوع انفجاری و غیرقابل مهار بحران

 ر بهبه عنوان سرمایه هوشمند مسلط در کاهش کار الزم طبقه کارگ هیوالی دولت

ی یوه هابه ش بوده است. دولتها نفع کار اضافی یا سود سرمایه داران یکی از این اهرم

نزل تهی، ت سبعانه به معاش، دارو، درمان، آموزش، امکانات رفاگوناگون مثل تعرضا

ی بها غرامت بیکاری، بیماری و صدمات جسمی یا روحی محیط کار، تقدیم بدون هیچ

 ران دره دابیکاران به صاحبان سرمایه!!، پرداخت اقالم کالن کمکهای مالی به سرمای

ر از ه داف سازی طبقه سرمایقبال پذیرش نیروی کار تمام رایگان توده بیکار!! معا

ه وزانرتقبل هزینه های ایمنی شرائط کار، باال بردن سن بازنشستگی، طویل سازی 

ر های کار، محو هر میزان امنیت اشتغال، سالخی سهمگین چندین ده درصدی کا

ه م بپرداخت شده طبقه کارگر زیر نام مالیات و سرشکن سازی سیل آسای این اقال

ه های رمایسدر آستانه وقوع بحرانها، بیرون کشیدن ارقام نجومی  حساب سرمایه داران

 نگینسآزاد از بانکها، سودآورسازی این حجم سرمایه از طریق پرداخت بهره های 

ندگی زو بهره های آن بر « بدهیهای دولتی»بانکی، آوارسازی کل این به اصطالح 

ز امایه، ع سرم قیمتها به نفنسلهای مختلف طبقه کارگر، دخالت کامال اثرگذار در تنظی

 اضافی وزم همه این راهها و راههای دیگر، عظیم ترین نقش را در تغییر توازن کار ال

از  قرهفیک ر کند. فقط به تأثیمی به زیان توده کارگر و به نفع سرمایه بازی کرده و

زهای به سرمایه داران در روها این نقش بازیها نگاه کنیم، کمک دولت یک شیوه

 شروع کرونا مرز دهها تریلیون دالر را پشت سر نهاد. 

بوده است. بازار بورس  بازار بورسسالح دیگر سرمایه برای چالش سرکشی بحرانها 

کل سرمایه های کوچک و متوسط فاقد ظرفیت الزم برای پیش ریز مجزا را که  اوال

د عمومی، در حاصل جمع آنها عظیم و انبوه است، با نرخ سودی نازل تر از نرخ سو
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دهد، ثانیا متناسب با نیاز بقای سرمایه می اختیار غولهای سترگ صنعتی و مالی قرار

داری، تضمین سود طالئی بخش مسلط سرمایه بین المللی، کاهش شتاب فاجعه زای 

را در چرخه ارزش افزائی ها روند افت نرخ سود و وقوع بحرانها سراسری ترین پاالیش

دهد. به محض مشاهده خطر عروج بحران، در یک چشم به می سرمایه جهانی انجام

کند و کل می هم زدن، از میلیونها صاحب سرمایه کوچک، حتی متوسط خلع ید

سازد. اگر در می دارائی آنان را ملک طلق کنسرنها و تراست های غول پیکر اقتصادی

یق گذشته های دور، بحرانها با وقوع خود، ضمن آفرینش ویرانیها، از طر

 ورشکستگیهای زنجیروار، سرمایه الیه های پائینی بورژوازی را هبه غولهای بزرگ

کند!!. همسان گیاهان زلزله می کردند، اینک بازار بورس عالج واقعه را قبل از وقوعمی

شناس چینی خطر را شناسائی و این شیوه ممتاز پاالیش را بر شیوه های سابق 

 افزاید. می سرمایه

و راه حلهای رشد یافته جدید بر مکانیسم ها سرمایه داری با افزودن مکانیسم -14

های پیشین مقابله با گرایش نزولی نرخ سود و وقوع بحران، مخاطرات توفانی ناشی از 

بن بست های کوبنده و تضادهای مشتعل درونی روزش را که باالتر اشاره شد به 

لکه رهاند نه کارائی اهرمها که چیز دیگری چالش کشید. اما آنچه این نظام را از مه

بود، جنبش کارگری در میدان واقعی جنگ طبقاتی حضور نداشت و غیاب این جنبش 

به هر حال نظام بردگی مزدی را فرصت داد تا در چنبره  کل تضادهای طغیان آمیز 

ش ضد باز هم باقی ماند. سرمایه داری ماند اما فقط به دلیل زمینگیری فاجعه بار جنب

از این طریق، که لحظه به لحظه، شیرازه معاش،  فقط و فقطکار مزدی طبقه کارگر و 

دارو، درمان، مایحتاج اولیه زیست چند میلیارد کارگر دنیا و کودکان آنها را دستخوش 

و قفل شدن هر روز حیات او به بلع « ضحاک»افسانه سازد. ها طوفان سالخی

حال افسانه است، اما قفل شدن بقای محتضر خون انسانها با هر روایتی به هر

سرمایه به کاهش بدون هیچ توقف کار الزم توده های کارگر نه افسانه که 
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زمخت ترین واقعیت دنیای روز است. سرمایه داری دیگر، نه با جهانی شدن 

سونامی وار، گسترش پایه های عمومی انباشت به آخرین واحه های دنیا، برده 

رد، میلیارد مولد خرد خلع ید شده با بهای شبه رایگان مزدی ساختن میلیا

نیروی کار، نه با کاهش چشمگیر ترکیب ارگانیک از طریق صدور به حوزه 

های تازه پیش ریز، نه افزایش پرشتاب بارآوری کار، نه هیچ کدام اینها که 

فقط از یک راه، از طریق سالخی بی امان کار الزم طبقه کارگر به عمر خود 

دهد. یک راه مهم و کامال مهم این سالخی باال بردن قیمت کاالهای می هادام

اساسی یا مایحتاج معیشتی و رفاهی توده های کارگر به هر سیاق ممکن 

است. فراموش نکنیم هر ریال افزایش بهای این کاالها کاهش ریالی از کار 

 الزم کارگران است. 

در نظام ها یشه های واقعی افزایش قیمتآنچه تا اینجا آوردیم واکاوی تیتروار ر –15

ید وه تولن شیسرمایه داری با رجوع به بنمایه و قوانین پایه ای، سرشتی و اندرونی ای

 وتعارف ای مهبود، اما سرمایه داری از فراوان مجاری دیگر و با توسل به انبوه شیوه 

جنگ  انحصار،گردد، احتکار، میها نامتعارف دیگر نیز دست به کار افزایش قیمت

ه رمایافروزی، بند و بست های مافیائی و سناریوهای وحشت زای دیگر کار رایج س

 است.  ها برای افزایش قیمتقطب های عظیم سرمایه  وها داران، دولت
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 «اپوزیسیون»طغیان اعتراض کارگران و آلترناتیوسازی 

 2022ژوئیه 

 

 یدند چشد از پریدن                         زگنجشکش لگد بایچو شاهین بازمانَ

همه جا، از احزاب،  .اصطالحی است که در سراسر دنیا بر سر زبانها است «اپوزیسیون»

قصد واکاوی آکادمیک مفاهیم را ندارم، سخن  .گویندمی نیروها و محافل اپوزیسیون

آنست که مفهوم ها، جدا از بار مشخص مادی، طبقاتی، اجتماعی خود ارزش گفتگو 

در جامعه  .واژه اپوزیسیون نیزمصداق لفظ آفرینی فاقد بار زمینی، طبقاتی است .ندارند

ساسًا با تقسیم انسانها به حاکم و سرمایه داری، روی زمین زندگی، ا

متفاوت اندیشان و سرکوبگران » ،«کثرت گرایان و تمامیت خواهان» اپوزیسیون،

فردگرایان لیبرال و جمع گرایان تمامیت »اصالح طلبان، انقالبیون، «دگراندیشی

با طبقات اجتماعی متضاد و متخاصم، دو طبقه کارگر و سرمایه  .مواجه نیستیم «خواه

کند، تولید کننده می کار خود امرار معاش نیروی اولی با فروش .باشیممی رو به رودار 

از کار خود به طور مطلق جدا است و با این  .کل سرمایه ها، ثروتها، ارزشها است

به عنوان  .جدائی، از هر میزان حق دخالت در سرنوشت تولید، کار، زندگی ساقط است

شتن هر مقدار آزادی یا اختیار برای تصمیم گیری در نتیجه بالفاصل این جدائی، از دا

باره اینکه چه تولید کند؟، چه تولید نکند؟، تعریف کار، کدامین کار مورد نیاز اوست؟، 

آفریند چه جایگاهی در رفع نیازهایش دارد یا می کدام کار مخرب حیات اوست؟، آنچه

بلوغ عقلی، کمال اجتماعی او ندارد، مایحتاج واقعی معاش، رفاه، سالمتی، رشد فکری، 

کدامند؟، از کل اینها، از هر چه حق، اختیار و آزادی انسانی است، منفصل و ساقط 

کارش با وی به طور کامل بیگانه، محصول کارش در دل این بیگانگی قهری  .است

که مخلوق کار او است اما نیروی قاهر و مستولی ای سرمایه .شودمی تبدیل به سرمایه

که کارگر یعنی خالق ای سرمایه .وشت زندگی وی، سرنوشت کل بشریت استبر سرن
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مستقیم خود را پیچ و مهره مفلوک چرخه تولید سود و سلول مرده مدفون در نظم 

 .سازدمی اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی همین چرخه

ه کارشان آفرینش عظیم ترین بخش جمعیت جهان افراد این طبقه اند، انسانهائی ک

فزاینده و بی انتهای سرمایه است، درروند تولید، گردش، سامان پذیری سرمایه، در 

 کنند استثمارمی کار سازمان اجتماعی کار سرمایه داری، بازتولید مدام و بدون انقطاع

در کارخانه، مزرعه، حمل و نقل، راه، بندر،  .گردندمی فرسایند و نابودمی شوند،می

ن، هتل، رستوران، شهرداری، شبکه های آب، برق، گاز، مخابرات، مدارس، ساختما

دانشگاهها، بیمارستانها، انتشارات، بانکها و مؤسسات مالی، بنگاهها و حوزه های متنوع 

در دل همین فرایند، لحظه به  .کنندمی دیگر این نقش را بازی و این شرائط را تحمل

همگن با آن،  .سازندمی ود را کهکشانی ترلحظه، حجم سرمایه تولید شده توسط خ

 نمایند، هر چه بیشتر کارمی جدائی خود از کار، تولید و سرنوشت زندگی را ژرف تر

شود، هرچه می کنند، سهم معاش، رفاه و زندگی آنان از محصول کار، حقیرترمی

 سرمایهگردند، هر چه بر قدرت می کنند، خود فرسوده ترمی سرمایه را هیوالتر

 غلطند، هر چه مدنیت سرمایه را پرجالل ترمی افزایند، عمیق تر در فالکتمی

سازند، هر چه قانونیت سرمایه را بیشتر می کنند، بی تمدنی خود را تهوع آورترمی

بخشند، بندهای بردگی مزدی را بر دست و پای خود محکم تر و توان می استحکام

گردانند، هر چه می نمودن خود نامتناهی ترسرمایه داری را در مسلوب الحقوق 

کنند، قتل عام آزادی های محقر می دموکراسی سرمایه را پرآوازه تر، پرجبروت تر

هر چه کاخ دانش سرمایه را  .سازندمی موجود خویش توسط سرمایه را طوفانی تر

 کنند ژرفای خرفتی و شعورباختگی خود را چاه ویل گونه ترمی آسمانخراش تر

موقعیت این طبقه در جامعه و جهان سرمایه داری چنین است، بر همین  .گردانندمی

مبنی، با رجوع به همین مکان، در شرائطی که سراسر دنیای حاضر را از سرمایه آکنده 

، نهاد ساخته و (سازمان جهانی کار)  ILOرئیس  «گای رایدر» است، حتی به اعتراف
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میلیارد و یکصد  4 سرمایه داری طبقه کارگر، پرداخته بورژوازی برای محو جنبش ضد

میلیارد نفوس جمعیتی آن، فاقد هر نوع پوشش حفاظتی معاش، دارو  6 میلیون نفر از

درصد کودکانش هیچ پوشش ایمنی معیشتی، پزشکی ندارند،  95. و درمان هستند

کل نفوس آن از یک حداقل شکننده غرامت بیکاری برخوردارند، بر اساس  %18 فقط

میلیارد نفر  4 گزارش منابع گوناگون همین نظام، از جمله مؤسسه آکسفام، بیش از

میلیارد نفوس آن فاقد آب سالم  2 سوزند، کمتر ازمی این طبقه در آتش گرسنگی

 آشامیدنی هستند و همین تعداد از داشتن برق برای روشنائی کومه مسکونی محروم

میلیون  100 میرند، کل دار و ندارمی گرسنگیکارگر از  11 در هر دقیقه .باشندمی

نفوس آن در کشور اتیوپی، از حجم سرمایه موجود مالک آمازون به گونه دهشتناکی 

یابند، به نمی حدود یک میلیاردش خریداری برای فروش نیروی کار خود .کمتر است

د همین خاطر آواره چهارگوشه دنیای موجودند، فوج، فوج، در دریاها غرق و صی

گردند، زیر فشار قهر اقتصادی، گرسنگی، بیکاری، بی آموزشی، می و ماهیانها کوسه

سفاهت مولود سرمایه داری، پیاده نظام انتحاری ارتش هارترین نیروهای دینی، الئیک 

 .شوندمی فاشیست بورژوازی

درصدی دنیای حاضر، به  75 توده های این طبقه با جمعیت عظیم شش میلیاردی و

وع اشتغال، مهارت، میزان دانش، درجه بارآوری کار، آگاهی طبقاتی، لحاظ ن

تحصیالت، محل تولد، تعلقات سرزمینی، بازدهی تولید، سطح مزد، وضعیت معاش، 

امکانات رفاهی و اجتماعی یا فراوان شاخص های دیگر، کم، زیاد، خیلی زیاد با هم 

یرازه هویت و مشترکات متفاوت هستند، اختالفاتی که با همه عمق، وسعت، بر ش

همگی از مرفه ترین تا فقیرترین، آگاه ترین تا  .کندنمی واردای طبقاتیشان خدشه

متحجرترین، تواناترین تا فرومانده ترین، دارای بیشترین تخصص و تجربه یا ساده و 

بی تجربه، گیرنده مزدهای باال یا محکوم به فروش شبه رایگان نیروی کار، کل اینها با 

شوند، اگر مولدند می تمایزات واقعی که دارند، آحاد طبقه کارگرند، استثمار همه
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کنند، اگرغیرمولدند کارشان نیاز حتمی تحقق اضافه می مستقیما اضافه ارزش تولید

ارزش ها، سازمان پذیری سرمایه، بازتولید سازمان کار سرمایه داری، کاهش زمان 

ه پیش ریز و سنگین سازی کفه کار اضافی واگرد سرمایه، صرفه جوئی در حجم سرمای

آیند، اگر نیروی کارشان نیاز روز نمی اگر بیکارند آدم به حساب .به زیان کار الزم است

سرمایه نیست محکوم به گدائی، تن فروشی، گورخوابی، فروش اعضای بدن، فروش 

و نماندن  اساس زنده ماندن .باشندمی فرزند، مواد مخدر، تن دادن به هر ذلت و نکبت

هر  .میلیاردی با نیاز یا بی نیازی سرمایه به نیروی کار قفل است 6 کل این جمعیت

انسانی که سرمایه نیازمند خرید نیروی کار وی نباشد، نه فقط گرسنه، بدون سرپناه و 

گردد، که می بر سینه وی حک «اراذل» و «اوباش» گورخواب خواهد شد، نه فقط مهر

قدرت سرمایه، او را بسیجی و حشدالشعبی فاشیسم اسالمی یا جبر ارتزاق زیر چتر 

خواهد  «آلترناتیو برای آلمان» النصره وقدرت گیری بوکوحرام، داعش، جبهه  عمله

 .کرد

سکنه جهان موجود با اوصافی که اشاره  %75 متشکل ازای طبقه کارگر به عنوان طبقه

که نه در ای ، طبقه«مدنی نیست در جامعه مدنی که از جامعهای طبقه» شد، به عنوان

تقابل یک جانبه با پی آوردهای رژیم های سیاسی مسلط بلکه در تضاد غیرقابل حل و 

ای همه جانبه با شالوده مادی وجود هر رژیم، دولت یا نیروی فوق جامعه است، طبقه

سانی که تنها با انحالل رادیکال و کامل سرمایه داری، راز زندگی و رمز زنده ماندن ان

به هیچ وجه اپوزیسیون رژیم سیاسی ای سازد، آری چنین طبقهمی خویش را آشکار

حاکم در این یا آن کشور نیست، جا به جا نمودن دولت ها، سرنگوئی شکلی از قدرت 

سیاسی و استقرار قدرت سیاسی دیگر هیچ فروغی بر هیچ گوشه دنیای نکبت ها، سیه 

افول، عروج، آمدن و رفتن دولتها هیچ دانه خردلی از  با .تابدنمی و فالکتهایشها روزی

فشار سهمگین گرسنگی، آوارگی، بی بهداشتی ، گورخوابی، بی دارو و درمانی، جهل، 

 بی مدرسه ای، فجایع زیست محیطی، تبعیضات جنسیتی هول انگیز دامنگیرش کم
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نیست، راه هیچ جای دنیا اپوزیسیون قدرت سیاسی موجود  پرولتاریا در .گرددنمی

دولت » پیکارش سرنگونی رژیم حاکم و تشکیل رژیمی دیگر، از جمله با علم و کتل،

است با زنجیرهای رادیکال که ای نیست، بالعکس طبقه «!!دولت دوره گذار«! »کارگری

جنگد، به صورت خودپو و براقتضای هستی می هر چه جنگ دارد، در هر سنگر که

م شکستن، ذوب فرجامین و محو بنیادین این اجتماعی خویش خرد نمودن، در ه

که شالوده معاش، شرائط کار، زمین زندگی، ای طبقه .کندمی زنجیرها را دنبال

راند، اما راه کارزار می سرچشمه های واقعی شعور و شناختش او را به سوی این کارزار

گذاری  در گام به گام خود، توسط سرمایه مین گذاری گردیده است، سرمایه به مین

راه و میدان واقعی این جنگ اکتفاء ننموده است، برای هر وجبش صدها بدیل، صدها 

گمراهه و برهوت، با بیشترین آرایشهای دروغین، رخشنده ترین بیرقهای مسروقه، 

طبقه کارگر در محاصره  .فریبنده ترین چشم اندازها، احداث و مهندسی کرده است

همیشه بدتر در طول قرن بیستم، در سیاهی زار است، تاریخا و از ها این گمراهه

شکست بعد از شکست را تحمل کرده  .چرخیده استها و بی راههها همین برهوت

است، به گونه غیرقابل توصیفی فرسوده، زمینگیر و در انواع راهبردها و الگوپردازیهای 

ندارد جز ای فاجعه بار رفرمیستی راست و چپ مدفون شده است، با همه اینها چاره

زلزله اندازد، مجبور ها و زمینگیریها آنکه بر شیرازه کژراهه رفتن ها، برهوت پیمودن

تواند جزء، جزء خواسته های فوری روزش را در عرصه معاش، رفاه همگانی، می است و

حق و حقوق انسانی، آزادیهای سیاسی، محیط زیست، ضدیت با تبعیضات جنسیتی یا 

برپائی یک جنبش نیرومند شورائی، سراسری، ضد بردگی مزدی  هر مطالبه دیگر را با

هر مقدار بهبود معیشت، هر اندازه رفاه، سالمتی، هر نفس  .همجوش و همگن سازد

کشیدن آزاد، هر میزان اختیار، آزادی و حقوق انسانی او در گرو اتخاذ این ریل پیکار، 

ن کارزار و سنگری قرار تا امروز در چنی .ریل مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی است

طبقه  .نگرفته است اما اگر بناست زنده ماند و زندگی کند، هیچ چاره دیگری ندارد
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کارگر اپوزیسیون رژیم سیاسی نیست، پرچمدار از جای کندن شالوده مادی و 

 .اقتصادی هر نوع دولت، هر قدرت باالی سر، گورکن واقعی سرمایه داری است

که مالک کل ای طبقه .دهدمی طبقه سرمایه دار تشکیلبخش دیگر جامعه موجود را 

و در همین راستا مالک الرقاب کل طبقه نخست، مالک مطاع توده های ها سرمایه

که سرمایه تشخص یافته ای طبقه .کارگر، به عنوان جزء متغیر سرمایه اجتماعی است

دولتمرد، متمدن، و الجرم سرمایه ذیشعور، اندیشوار، نظریه پرداز، سیاستمدار، 

حقوقدان، جامعه شناس، فرهنگ پرور، معلم اخالق، متحزب، ایدئولوگ، مسلک آفرین، 

بنیاد همبستگی و شیرازه همپیوندی این  .میلیتاریست، مرجع دین و ولی فقیه است

طبقه، صرفا، پرجوش و خروش نگه داشتن چرخه تولید سرمایه، ماندگارسازی سرمایه 

ل الزامات بقای این اختاپوس بر زندگی توده های کارگر داری و تحمیل نمودن ک

این تنها مالط پیوند و رمز وحدت این طبقه است، در دفاع از کیان سرمایه یا  .است

رابطه خرید و فروش نیروی کار، در اعمال قهر اقتصادی، سیاسی، نظامی، پلیسی، 

یزیکی و فکری حقوقی، فکری و ایدئولوژیک سرمایه بر طبقه کارگر، در سرکوب ف

و آحادش اتحاد آهنین و مستدام دارند، اما این وحدت در ها جنبش کارگری کل الیه

درون خود متشتت، متعارض، آکنده از رقابت، جدال، جنگ، کودتاگری، حزب آفرینی، 

ها ریشه تخاصمات، حزب تراشی ها، جنگ افروزی .گروه بندی و بلوک پردازی است

ن ان بخش های مختلف این طبقه درست در هماحتی جنگهای عظیم جهانی می

وحدت بر سر دفاع از  .ونری های آنها قرار داردو فراماسها مالط پوالدین وحدت

سرمایه داری و ماندگارسازی بردگی مزدی در یک سو، رقابت جنگ آمیز برای تقسیم 

سهام سود، مالکیت قدرت سرمایه در سوی دیگر، متضادهای درون هستی اجتماعی 

ها،  ریشه اپوزیسیون مآبی ها، حزب آفرینی ها، اتحادیه گردانی .حد این طبقه اندوا

الیه  .نیز در همین جا، در درون این طبقه قرار داردها ها، جبهه بندی اردوگاه سازی

و باندهای مختلف بورژوازی هستند که در وهله نخست پیرامون چگونگی ها ها، بخش
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ایه داری و در وهله دوم برای دستیابی به سهم هر پاسداری از موجودیت و بقای سرم

 چه بیشتر در مالکیت سرمایه ها، ساختار نظم و قدرت دولتی سرمایه، با هم رقابت

اینانند که در پاسخ به نیازهای بقای بردگی مزدی در یک سو و  .جنگندمی کنند،می

خواه، مشروطه داشتن سهم بیشتر در سودها و قدرت ها، لیبرال، دموکرات، جمهوری 

، محافظه کار، فاشیست و در «لنینیست» ،«سوسیالیست» طلب، سوسیال دموکرات،

شوند، هر کدام الگوئی می الئیک، شریعت پناه یا سکوالر هر کدام این موارد دینمدار،

برای توسعه افزون تر، تحکیم بیشتر پایه های حاکمیت، ماندگاری مطمئن تر سرمایه 

آویزند و می «مبارزه با سرمایه داری» آنها بر بام الگوی خود بیرقداری دارند، خیلی از 

اما هیچ اپوزیسیونی در هیچ جای  !!.بندندمی دفتر و دستکشان را با نام کارگر آذین

دنیای روز، در هیچ جامعه سرمایه داری، به اردوگاه پیکار ضد کار مزدی طبقه کارگر، 

اپوزیسیون رژیم سیاسی  .ا تعلق نداردبه جنبش واقعی ضد سرمایه داری پرولتاری

کند، سقوط و استقرار دولتها حالل هیچ نمی حاکم بودن هیچ دردی از این طبقه دوا

که با شالوده ها و دولتها مشکلی از جهان بیکران مشکالتش نیست، او نه با رژیم

فاه، مادی وجود آنها با سرمایه داری سر جنگ دارد و برای هر میزان بهبود معاش، ر

آزادی یا حقوق انسانی باید با سرمایه در همه مظاهر هستی، قدرت و حاکمیتش 

آیا این بدان معناست که توده کارگر اهل آویختن به اپوزیسیونها و غلطیدن در  .بجنگد

عمله بی اراده،  .ماجرا برعکس است !!دام گروهها، رویکردها، فرقه ها، احزاب نیست؟

حشت آفرین تمامی اپوزیسیونهای فاشیست، لیبرال، مطیع، پیاده نظام مخوف و و

محافظه کار، دموکرات، سوسیال دموکرات، جمهوری خواه، سلطنت طلب، مشروطه 

دینی یا سکوالر، بدبختانه کارگران  «آلترناتیو شورائی» ،«دموکراسی شورائی» جو،

ولوژی مسلط و هستند، چرا؟ پاسخ روشن است، افکار، باورها، راهبردها و ایدئاند بوده

هر دوره به طبقه مسلط آن دوره، اعم از حاکم یا اپوزیسیون تعلق دارد، این طبقه 

و اهداف خویش را لباس منافع عام ها است که منافع، افق ها، چشمداشت ها، خواست
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پوشاند، سیاست ها، راهبردها، برنامه ها، ارزشها، مدنیت، می و انتظارات کل جامعه

نظم و قدرت سیاسی پاسدار مناسبات اقتصادی موجود را عین  حقوق، دولت و ساختار

کند، بر می راه حلها، راهکارها، استراتژی، دیپلوماسی و منشور حیات همه انسانها اعالم

بورژواژی در همین راستا، به عنوان جزء اساسی همین کارکرد،  .نمایدمی همه تحمیل

علیه سرمایه را نیز  ی کارگرپیچ و خم کل راهها و راه حلهای مبارزه توده ها

یک کار مهم اپوزیسیون های  .نمایدمی الگوپردازی، نسخه پیچی و مین گذاری

و الگوها است تا آنها را گورستان هر جنب و جوش ها بورژوازی خلق همین پارادیم

ضد سرمایه داری توده کارگر، حوزه سربازگیری کارگران و به صف کردن آنها در 

طبقه کارگر نه فقط هیچ نفعی در این  .خود از رقبای طبقاتی کندجبهه سهم خواهی 

ندارد که با هر گام نزدیکی به هر کدام آنها ها اپوزیسیون پردازی و پارادیم تراشی

 صرفا طناب دار سرمایه داری را بر گردن خویش و کارزار طبقاتی خویش محکم

 .گرداندمی

برای جنبش ای ا چپ معضل و مهلکهبدون استثناء از راست ترین تها اپوزیسیون

هیچ ربطی به طبقه کارگر ندارند، یک به یک آنها بر سر راه این  .کارگری هستند

تا آن را شقه شقه کنند، هر شقه را عمله و اکره منقاد قدرت اند جنبش کمین کرده

حتی  .جوئی و افزایش سهم خود در بازار سهام سود، مالکیت، قدرت و حاکمیت سازند

ترین آنها موافق هیچ اندازه مبارزه مستقیم، زنده، عاجل و رادیکال توده های چپ 

تاریخا کارشان آن بوده  .کارگر علیه سرمایه و بنیاد موجودیت سرمایه داری نیستند

است که طبقه کارگر را از سنگر جنگ طبقاتی خارج و به دار الگوها و برهوت آفرینی 

دموکراتیک پیچند، باتالق دموکراسی خواهی  های خود آویزان کنند، نسخه انقالب

پیش پای کارگران حفر کنند، بیرق ضد امپریالیسم افرازند، هر چه زمان گذشته است 

تا  .لیست گمراهه های فرساینده و باتالق های بلعنده آنان طوالنی تر گردیده است

امروز از گفتند، می چند دهه قبل از دموکراسی و امپریالیسم ستیزی و جامعه مدنی
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مبارزه ضد نئولیبرالی، ضدیت با تمامیت خواهی، جنبش متفاوت اندیشان، آلترناتیو 

گویند، در سخن هیچ کدام آنها هیچ اثری از هیچ اندازه سرمایه ستیزی می شورائی

نه کورسوی راه نیستند، که باتالق های بلعنده قدرت پیکار ها وجود ندارد، اپوزیسیون

ز آنها یک شرط اساسی و حیاتی هر میزان پیروزی در سنگر توده کارگر و عبور ا

راه ما نه آویختن به احزاب و نیروها که  .کارزار طبقاتی ضد سرمایه داری است

 .سازماندهی جنبش شورائی سراسری ضد کار مزدی خویش است

و رخدادها ها شرائطی که در آن قرار داریم از همه لحاظ حساس و باردار طوفان

هیم یا نخواهیم بر سر یک دوراهی سرنوشت ساز تاریخی قرار گرفته بخوا .است

یک راه ادامه زندگی و مبارزه به شیوه های سترون، شکست آمیز و سرمایه مدار  .ایم

شویم هر از چند گاهی می کنیم و استثمارمی اینکه در هر کجا کار .پیشین است

، !!را به نرخ تورم قفل کنیمخواهان چند تومان افزایش دستمزد شویم، این افزایش 

شالوده اعتصاب، مبارزه، شورش، سرنگونی طلبی و انقالب خود را همیشه کارگر ماندن 

هر روز گرسنه  .درسیطره حاکمیت سرمایه داری قرار دهیم «!!زندگی بهتر» همراه با

تر، مفلوک تر شویم، زیر فشار فقر به تنزل پرشتاب خورد و خوراک و پوشاک، سرپناه، 

آموزش، دارو و درمان خود عادت کنیم، از اجاره نشینی به خرابه خوابی روی آریم، 

گردیم، ها مدفون زنده قبرها، کارتن خواب، مجبور به پرداخت حق بیتوته در اتوبوس

شش ماه،  .دو شیفت کار کنیم و فاقد سرپناهی برای کودکان نفرین شده خود باشیم

بهای شبه رایگان و تحقیرآمیز نیروی کار خود را  شش ماه به کار طاقت فرسا پردازیم،

دریافت نکنیم، به دولت سرمایه دخیل بندیم، از این بست نشینی به آن تحصن روی 

صدر و ذیل خواست و دورنمای انتظارمان پرداخت یک ماه مزد معوقه از ماهها  .آریم

د و خوراک، دستمزد مصادره شده باشد، هر لحظه شاهد آلودگی هر چه هولناکتر خور

پوشاک، آب، هوا و کل زندگی خود به سموم شیمیائی مهلک شویم، تن فروشی زنان، 

فروش کودکان، فروش اعضای بدن جبر هستی و جزء الیتجزای امرار معاش طبقه ما 
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شود، در همه این حاالت منتظر ظهور منجیان مانیم، پشت سر هر گروه جویای قدرت 

گردآئیم، اکره اپوزیسیون نمائی هر مافیای بورژوازی صف بندیم، زیر هر بیرق دروغین 

شویم، با شتاب هر چه بیشتر به ورطه فقر و فالکت و ذلت رعب آور فرو رویم، راه را 

برای ماندگاری هر چه بیشتر سرمایه داری و گرسنگی، آوارگی، سیه روزی هر چه 

رفته ایم، همین این راهی است که تا کنون  .فاحش تر نسلهای آتی بشر باز گذاریم

 .رویم و تا این لحظه دست به کار تغییر آن نشده ایممی االن هم

راه دوم راهی است که هر گام آن همراه با موفقیت های حاضر و تضمین پیروزی های 

داند، می آتی است، تاریخ زندگی انسان آن را تنها راه پیش پای توده های کارگر دنیا

جودیت سرمایه داری، راه پیوند همگن، همخون، راه پیکار واقعی علیه اساس مو

همجوش و هم سرشت مبارزه برای مطالبات عاجل روزمره با پویه پیکار راستین ضد 

این راهی است که زمانی کارگر آگاهی چون مارکس و کارگران  .بردگی مزدی است

همراهش با ژرف ترین، علمی ترین آناتومی سرمایه داری، افروختن پرفروغ ترین 

شعلهای آگاهی، رجوع به تار و پود هستی اجتماعی طبقه کارگر، شناخت مادی م

رادیکال از ظرفیت کارزار و نقش تاریخ آفرین توده کارگر، عمیق ترین تشخیص از 

سرمایه ستیزی خودپوی کارگران، عزیمت از انسان، آزادی، حقوق، رشد آزاد و پیش 

رست پیکار توده کارگر دیدند و بر شرط های اساسی رهائی واقعی بشر، آن را راه د

قاره روز دنیا  5 طی نمودنش پای فشردند، راهی که پیمودن آن شروع شد، کارگران

وقت  اپوزیسیون های خیره آن گردیدند اما این راه همه جا، در سراسر جهان توسط

بورژوازی، در درون و بیرون جنبش کارگری، با کژراه، بی راهه، گمراهه، برهوتهای 

همان اپوزیسیون هائی که اعقاب و  .تعویض و جایگزین گردیدها هی به دوزخمنت

میراث داران آنها امروز نیز به محض شنیدن صدای اعتراض ما، با مشاهده هر شورش 

 و طغیان قهر و خشم ما برای بلعیدن آن، برای به گروگان گرفتن و مصادره اش راه

اولین حرفی ها این اپوزیسیون .زنندمی کشند و به هر کاری دستمی افتند، فریادمی
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خوانند، ناممکنی، اتوپیک بودن و شکست آمیزی راه دوم، راه می که در گوش ما

و اند این جماعت تاریخا چنین نموده !!.مارکسی و واقعی پیکار ضد سرمایه داری است

 کنند اما پرسش اساسی که اینک پیش روی هر فرد از طبقه ما، پیش رویمی چنین

و برهوت های ها کل آحاد همزنجیران ماست آنست که آیا واقعا سوای پیمودن گمراهه

تباهی آور پیشین چاره دیگری نداریم، آیا شروع و پیمودن راه کارزار واقعی ضد 

سرمایه داری ناممکن و خیالبافانه است؟ مگر این راه چگونه است و طی آن نیازمند 

ای بیائید لحظه .استها خ ها، معبرها و پیچ و خمکدامین کارها و عبور از کدام سنگال

این راه را چراغ اندازیم و کل زوایایش را با هم به کاوش، گفتگو و شور و مشورت 

 .بنشینیم

و شروع راه پیکار ضد سرمایه داری گسست از ماندگار ها کالم در ترک گمراهه اولین

ماندن خود و توده همزنجیر دیدن بردگی مزدی، گسست از باور به همیشه کارگر 

باید روی این واقعیت درنگ کنیم و پای فشاریم که آفریننده کل سرمایه ها،  .است

هستیم، ما آفریده ایم و این قدرت را داریم که نیافرینیم، توان آن را ها ثروت ها، ارزش

 کنیم جلوگیری به عمل آریم، قطعا خود مامی داریم که از سرمایه شدن آنچه تولید

توده کارگر، ما کارگران مولد، غیرمولد، صنعتی، کشاورزی، ساختمان، رستوران، هتل، 

شهرداری، آموزش و پرورش، رسانه، انتشارات، ترجمه، بهداشت، درمان، راه، بندر، 

توانیم برای سرنوشت کار، تولید و زندگی می حمل و نقل زمینی، دریائی، هوائی،

را داریم که کار و تولید خود را برنامه ریزی  خویش تصمیم بگیریم، حتما توان آن

را لباس اجرا ها و برنامه ریزیها کنیم، تعیین سیاست بنمائیم، سیاست گذاری

ما به عنوان آفریننده کل ارزش ها، قدرت تعیین چه تولید کنیم، چه تولید  .پوشانیم

نیاز  نکنیم، با حاصل کار و تولید خویش چه کنیم، هر بخش آن را به کدامین

آفرینیم فقط در خدمت معاش، رفاه، می اختصاص دهیم، چه مقدار تولید کنیم، آنچه

ری در باره همه این ها، خودمان قادریم که آرشد، آزادی و کرامت انسانی ما باشد، 



  «یسیوناپوز» یوسازیاعتراض کارگران و آلترنات یانطغ                            90

 

جمعی، شورائی، بدون نیاز به هیچ سرمایه دار، هیچ دولت، دولتمرد، منجی و باالی 

 .سر، اتخاذ تصمیم کنیم

کنیم اعم از تولیدی، می که کارای در هر کجا، هر مؤسسه :دوم

ل کخصوصی، دولتی خواستار اطالع، اشراف و آگاهی کامل بر  «خدماتی» تجاری،

ات و ولیدتارقام و داده های آماری مربوط به کار و تولید طبقه خود و سرنوشت این 

ه کار چرخ یکایک اقالمسرمایه داران و دولت سرمایه را مجبور کنیم که  .کارها شویم

سامان  ردش،و تولید را در طول هر سال از ابتدا تا انتها، ریز هزینه های تولید، گ

د شده تولیپذیری سرمایه در همه حوزه ها، کل ارقام فروش، بیالن جامع ارزشهای باز

در  ه راو اضافه ارزشهای جدید تولید شده، سیر تا پیاز تجارت داخلی، خارجی، هم

 .ا قرار دهداختیار م

حاصل کار و تولید ما بر اساس گزارشات سال به سال فاشیسم اسالمی و  :سوم

برابر چیزی است که زیر نام  10 سازمانهای مالی جهانی سرمایه داری، بسیار بیش از

عظیم ترین بخش حاصل  .کنیممی مزد، یارانه، زنجیره عناوین توخالی دیگر دریافت

سرمایه طبقه سرمایه دار، دولت سرمایه داری، سرمایه گردد، می کارمان سرمایه

و بنیادهای غول پیکری مانند بنیاد مستضعفان، نهادهای تحت فرماندهی و ها تراست

مالکیت ولی فقیه، آستان قدس، بنیاد شهید، سازمان تأمین اجتماعی، سپاه پاسداران، 

ی اینکه بدانیم در هر سال چه گردد، برامی ناجا، قرارگاه محمد رسول اهلل و مانند اینها

شود، فقط به این می ورده کار ما تبدیل به سرمایهانگیزی از فرارقم کهکشانی حیرت 

، سالی که بحران اقتصادی و تحریم های 1399 در سال .عدد هوش ربا توجه کنیم

رانده است باز هم می بین المللی شیرازه اقتصاد سرمایه داری ایران را به فروپاشی

غول برتر صنعتی، مالی از میان چند ده هزار مؤسسه سرمایه داری بزرگ و  100 فقط

حاصل کار ساالنه طبقه  .تریلیون تومان فروش داشته اند 2300 کوچک کشور بالغ بر

ساید و ما با این کوهسار سر به فلک کشیده تولیدات، در طول می ما سر به آسمان
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زیم تا از این طریق خواستار داشتن لقمه اندامی اعتصاب راه 6000 تا 4000 یک سال

نانی برای سیر کردن شکم گرسنه فرزند یا پرداخت بهای داروی کودک بیمارمان 

باید  .گردیم، این نه مبارزه که فقط ناله استیصال آمیز و فریاد فروماندگی است

خواستار تسلط کامل بر سرنوشت کار، تولید و زندگی خویش شویم، در گام نخست 

ر برای تحقق این انتظار باید خواستار خارج سازی کامل و بدون هیچ قید و شرط پیکا

کل خورد و خوراک، پوشاک، مسکن، آب، برق، گاز، دارو، درمان، آموزش، نگهداری 

کودکان، مراقبت سالمندان، وسائل خانه، از هر نوع داد و ستد پولی، کاالئی سرمایه 

ورت کامال رایگان، بدون مطالبه هیچ ریال پول کل این مایحتاج باید به ص .داری شویم

 .قرار گیردها و پرداخت هیچ هزینه در اختیار همه آحاد انسان

 تبعیضات فاجعه بار و دهشتزای جنسیتی در جهنم سرمایه داری ایران بیداد :چهارم

کند و کل تار و پود زندگی طبقه کارگر را در کالف خود فرو پیچیده است، می

تبعیضات ضد انسانی، در ژرفنای وجود سرمایه داری قرار دارد، نرخ سرچشمه این 

درصدی توده کارگر در بخش چشمگیری از خود مدیون کار  1500 تا 1200 استثمار

بدون هیچ مزد میلیونها زن خانه دار کارگر و کار خانگی رایگان زنان و مردان شاغل 

تولید و بازتولید سرمایه در ایران، هر از کل کار مولد و غیرمولد مورد نیاز چرخه  .است

سال بیش از یک میلیارد ساعتش، بدون حتی یک ریال مزد، هدیه و هبه سرمایه 

طبقه سرمایه دار و دولتش به جای تقبل هزینه مهد کودک ها،  .گرددمی داران

نگهداری خردساالن، مراقبت از معلوالن و سالمندان، هزینه پرورش نیروی کار، به 

در پرتو همین  .کنندمی ه اینها کار خانگی رایگان زنان را مصادره و استثمارجای هم

یابند مردان کارگر می کار خانگی بدون هیچ ریال مزد است که سرمایه داران فرصت

شاغل را دو شیفت و گاه بیشتر در طول هر شبانه روز در بدترین شرائط کاری 

سیتی بدون همگنی کامل این ستیز با سخن از ستیز با تبعیضات جن .استثمار نمایند

سرمایه است  .استها پروسه جنگ طبقاتی ضد سرمایه داری، وقیح ترین عوامفریبی
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کند تا کار رایگان آنها را وثیقه نرخ استثمارهای می که زنان را خانه نشین و خوار

سرمایه است که زن را حین استثمار مضاعف، انسان بدون نقش در  .هوش ربا سازد

، با آوار نمودن !!کوبدمی و مهر سربار همسر !!بیندمیها و اضافه ارزشها ق ارزشخل

میلیارد ساعت کار بدون هیچ مزد بر سرش، راه تحصیل، رشد و ارتقاء نقش اجتماعی 

حجاب را سالح قهر  .کندمی سازد، سرمایه است که مردساالری را بازتولیدمی او را سد

نماید، بربریت موسوم می کری جنبش کارگریخود برای سرکوب فیزیکی و ف

، حربه هائی هستند که «ازدواج شرعی» ،«شرع» ،«سنگسار» ،«قصاص» ،«ارث» به

هر  .گیردمی سرمایه از عمق رسوبات تاریخ حفاری و علیه توده های کارگر به کار

میزان بهبود زندگی زنان در گرو پیکار رادیکال علیه سرمایه داری، علیه سرمایه 

راه مبارزه علیه تبعیضات جنسیتی از پهنه کارزار ضد  .متعین در قالب مذهب است

گذرد، کار خانگی باید به طور کامل محو گردد و مادام که محو نشده می بردگی مزدی

است لحظه، لحظه اش، عین اشتغال و کار به حساب آید، با خارج سازی کل مایحتاج 

د داد و ستد کاالئی، پولی سرمایه داری ریشه معیشتی، رفاهی، اجتماعی افراد از قی

وابستگی اقتصادی زن به مرد و کودکان به والدین کنده شود، بساط خانواده مبتنی بر 

عقد شرعی یا هر نوع عرف اجباری برای همیشه جمع و با میثاق انسانی انتخاب فارغ 

ر شکل مجبورسازی ه .جایگزین گرددها اراده آزاد انسان از هر نوع قید و بند ماوراء

کل این نکات  .افراد به نوعی خاص از پوشش نقض کامل حقوق اولیه انسان اعالم شود

 .شور زنده پیکار روز ما قرار گیرددر زمره لیست مطالبات عاجل و من باید

آلودگیهای ویرانگر زیست محیطی طناب دار دهشت انگیزی است که سرمایه بر  :پنجم

ها سرمایه کل خورد و خوراک .راندمی به سوی مرگ حتمی گردن بشر انداخته و ما را

را ها را بدون آب، دریاها را کم آب، مردابها را مسموم، پوشاک را بیماری زا، رودخانه

خشک، جنگلها را آتشگاه، هوا را غیرقابل تنفس، فضا را ماالمال از ریزگردهای مهلک، 

را تاریکی زار گرد و ها ا را کویر، بیابانکره خاکی را سوزان، مزارع را لم یزرع، چراگاهه
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خاک ساخته است، چرا، به این دلیل روشن که همه را سرمایه و تار و پود چرخه 

تولید سود کرده است، زمین و زمان را ساز و برگ کاهش هزینه انباشت، افزایش 

سرطانی محصول، باال بردن کهکشانی سود، از طریق تزریق مرگبارترین سموم در 

خروشان ترین رودها را خشکانده، تا سیالب  .ل، سلول وجود انسان نموده استسلو

دریاها را سنگزار تفتان کرده، تا سونامی سود راه  .پرخروش سرمایه و سود سازد

پیکار  .خودافزائی و سودجوئی الیتناهی خود کرده است «ذبح عظیم» بشریت را .اندازد

اجبار محض زندگی و شرط قهری زنده علیه آلودگیهای مرگ آور زیست محیطی 

ماندن است، اما جا و راه این کارزار، فقط میدان واقعی جنگ طبقاتی ضد سرمایه 

داری است، اولین گام در این گذر تعطیل کامل تولید یا واردات هر نوع مواد غذائی، 

زا  میوه جات، نوشابه، پوشاک و وسائل خانگی آلوده به سموم شیمیائی یا مواد بیماری

چه تولید شود، چه تولید نشود، چه چیز وارد گردد یا نگردد، باید دستور کار  .است

تمامی  .لیست تولیدات مجاز و ممنوع باید توسط ما تنظیم شود .مبارزه روز ما شود

سرمایه گذاریها، سد سازیها، کشت و صنعت ها، زراعتهائی که باعث تخریب طبیعت، 

شده است باید برچیده و ها ، از بین رفتن مردابخشکیدن رودها، کاهش آب دریاها

آنچه به نام دفع آفات زیر بیرق حفظ درختان و میوه جات، اما در اساس  .پایان یابد

گیرد باید تحت کنترل می برای سوددهی افزون تر و جلوگیری از افت سودها صورت

رهائی انسان مبارزه برای رهائی طبعیت جزء پیوسته پیکار  .کامل طبقه ما در آید

 .است و هر دو تنها در سنگر توفنده ضد سرمایه داری قابل تحقق است

آزادی از منظر ما، آزادی در تعیین شورائی سرنوشت کار، تولید و زندگی،  :ششم

آزادی از شر وجود دولت یا هر نیروی باالی سر، آزادی در تعریف کار، در چه تولید 

هانه نیازها، اینکه چه مقدار تولید نمائیم، حاصل کنیم، چه تولید نکنیم، در تعیین آگا

تولیدات ما چه شود و کدامین نیازها را پاسخ گوید، آزادی در تعطیل تولیداتی که 

مورد نیاز ما نیست و کارهائی که احتیاج معیشت، رفاه، رشد، کمال و ارتقاء زندگی، 
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نظم، قانون، دولت، حقوق،  باشد، آزادی در نگاه ما، آزادی از شرنمی شعور و توانائی ما

مدنیت، اخالق، فرهنگ و ارزشهای پاسدار بردگی مزدی، آزادی از کار مزدبگیری، از 

رابطه خرید و فروش نیروی کار، آزادی از قید کار به مثابه شرط حتمی حیات، آزادی 

. برای ما یعنی آزادی فرجامین از استیال، حاکمیت و موجودیت سرمایه داری است

شعور آگاه طبقه ما یعنی حق خالصی از تمامی آنچه سرمایه بر سر بشر در  «حق»

آورده است، حق پیکار برای امحاء همه ناحقی هائی که سرمایه آن را لباس حق 

میان آنچه  .پوشانده و ساز و کار ساقط کردن ما از حق هستی آزاد انسانی کرده است

به ای دانیم، فاصلهمی زادی و حقو آنچه ما آ !!خوانندمی حق و آزادیها اپوزیسیون

 .ژرفای میان تسلط سرمایه داری تا محو کار مزدی است

سرنگونی طلبی بی قوام، ماالمال از فریب، توهم آگین، فراطبقاتی، آویزان به  :هفتم

دموکراسی خواهی که تاریخا سالح دست اپوزیسیونهای رنگارنگ بورژوازی برای سوار 

توده کارگر و جایگزینی رژیمی با رژیم دیگر بوده است  شدن بر موج قهر و نارضائی

جنگ ما در همه عرصه های زندگی اجتماعی،  .باید از سر راه جنبش ما جاروب گردد

برای هر مطالبه و علیه هر جنایت، جنگی علیه سرمایه، استثمار، آزادی کشی ها، بی 

ما آوار کرده  حقوقی ها، اساس وجود دولت و بلیه هائی است که سرمایه بر سر

دولت در نگاه ما صرفا ماشین قهر پلیسی، نظامی و سرکوب سرمایه داری  .است

باشد، فقط نماینده منافع نمی نیست، فقط ابزار سیادت و استیالی طبقه سرمایه دار

نماید، اما می کند، اعمالمی بدون تردید این نقشها را دارد، ایفاء .باشدنمی این طبقه

دولت  .جمع آنها بازگوی تعریف درست دولت در شرائط روز دنیا نیستندهیچ کدام یا 

سرمایه متعین در ساختار نظم اقتصادی، سیاسی،  .حاضر سرمایه دولت شده است

حقوقی، مدنی، فرهنگی، علمی، پژوهشی، اجتماعی، سرمایه هوشمند، دانشمند، برنامه 

ای انباشت سرمایه از طریق ریز، حسابگر سودها و زیانها، ضامن تنزل همه هزینه ه

سهمگین ترین فشارها بر بهای نیروی کار توده کارگر، مالک سهم مهمی از سرمایه 



 95                         منتخب مقاالت: جلد ششم                                             

 

اجتماعی، میداندار چیره خارج سازی سرمایه از بحران به یمن سرشکن سازی کل بار 

آن بر معاش کارگران، بانی مدبر کاهش هزینه آموزش و درمان مورد نیاز سرمایه به 

ی هست و نیست کارگران است، دولت، سرمایه سیاستمدار، حقوقدان، حساب سالخ

پاسدار، مقنن، قاضی، ارتشی، دیپلومات، پلیس، ولی فقیه، دستگاه سرکوب، ماشین 

سرنگونی این دولت صرفا با سرنگونی سرمایه داری ممکن است،  .قهر و همه چیز است

 مین نظام جایگزیندر غیر این صورت یک دولت هار سرمایه با دولت هارتر ه

جنگ علیه دولت جزء جدائی ناپذیر جنگ علیه سرمایه در همه قلمروهای  .شودمی

زندگی اجتماعی برای حصول هر خواست و کاهش هر تهاجم و تعرض سرمایه به 

گام نخست این کارزار ممنوعیت مطلق  .و حقوق انسانی استها ابتدائی ترین آزادی

بوط به زندگی شخصی، اندیشه، باور، رویکرد سیاسی، هر نوع دخالت دولت در امور مر

 .مبارزه طبقاتی، فعالیت ضد سرمایه داری، آزادی سیاسی و حقوق اجتماعی افراد است

برای آنکه جنبش روز توده های کارگر از وضعیت زمین گیر، شکست خورده،  :هشتم

اینکه مسیر ندارد جز ای سردرگم، بی افق و فرومانده خود خارج گردد، هیچ چاره

پیکارش را به حوزه های واقعی جنگ طبقاتی، به میدان هائی که اشاره شد منتقل 

 نماید، این کار آسان نیست اما شدنی است، شعور بورژوازی بر آن مهر ناممکن

سؤال اساسی آنست  .کوبد اما برای توده کارگر یگانه راه زندگی و زنده ماندن استمی

گویند که طبقه کارگر ایران از پیش به این می همه شواهد .که از کجا آغاز باید کرد

ی سان، ی لِلِ .سؤال جوابهائی ولو خودپو، پاره وار، بی رمق و آسیب پذیر داده است

اتکاء به قدرت خود و اعمال این قدرت علیه بورژوازی هر چند  .گامهائی برداشته است

یا آن جناح قدرت سیاسی حاکم ابتدائی و نقص آمیز، کاستن از کوه توهم خود به این 

و مهم تر گسست از باور مخرب به الگوها و نسخه پیچیهای رویکردهای مختلف درون 

طبقه سرمایه دار اعم از حاکم یا اپوزیسیون، دل کندن از آویختن به قانون، حقوق و 

نظم سرمایه، انفصال از دلبندی به حزب سازی و اعجاز ناجیان حزب نشین، عبور کم 
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آگاه از سندیکاآفرینی و انحالل خود در رفرمیسم منحط اتحادیه ای، شناخت  و بیش

بیشتر بخشهای مختلف طبقه از هم و احساس افزون تر نیاز به همصدائی و همرزمی 

از جمله تغییرات مهمی است که در زندگی و پویه پیکار جاری کارگران ایران رخ داده 

کست بار قرن بیستمی خود، برای جنبش کارگری برای گسست از پیشینه ش .است

گسست از موقعیت منحل خود در راهبردهای اردوگاهی، سوسیال دموکراتیک، 

داشت، کاری که ولو اندک انجام می امپریالیسم ستیزی خلقی باید گامهای باال را بر

داده است و همین گامها او را در شرائطی کم یا بیش بهتر برای خیز مهم بعدی قرار 

این جنبش با همه این دستاوردها تا فاز گذاشتن سنگی بر روی سنگ و  .داده است

ژرف و ماالمال از ای معماری بنای واقعی پیکار رادیکال ضد بردگی مزدی فاصله

سنگالخها، سنگستانها دارد، مقدم بر هر چیز باید بر تشتت درونی فاجعه بار خود غلبه 

یک قدرت سازمان  .زدی گرددنماید، باید یک جنبش سراسری شورائی ضد کار م

یافته شورائی آماده کارزار در کلیه قلمروهای زندگی اجتماعی، علیه استثمار، علیه هر 

شکل ستمگری، تبعیض، جنایت، حاکمیت، سرکوب و اعمال قدرت سرمایه داری 

 .گردد

جنبش کارگری بدون برداشتن گام در مسیر باال اسیر فرساینده ترین بن بست 

به این نکته چشم دوزیم که هر ای برای لحظه .تاریخی است

با این کثرت و وسعت، ها دهد، این اعتصابمی اعتصاب رخ 6000 تا 4000 سال

عبور بی خیال از کنار این ارقام  !!سازندنمی حقیرترین مطالبات کارگران را محقق

در نقطه خانه از پای بست ویران است، مبارزه روز  .درس آموز، شنیع و فاجعه بار است

کشد که استیصال آمیز، سترون، شکست آور و بدون نتیجه می اوج خود فریاد

انجامد و هیچ حاصلی به نمی چرا این همه جدال، اعتصاب، شورش به هیچ کجا .است

آرد؟ برای آنکه هیچ آسیب مهلکی بر چرخه تولید، بازتولید و ارزش افزائی کل نمی بار

نظم اقتصادی، سیاسی، قضائی، پلیسی و حکومتی  سازد،نمی سرمایه اجتماعی وارد
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شش هزار اعتصاب مذکور، پراکنده، محصور در  .کندنمی سرمایه داری را متزلزل

چهاردیواری مراکز مختلف کار، بدون هیچ ارتباط ارگانیک با هم، در طول یک سال، 

د صد، چند ماند که صدتا، صدتا، چنمی صرفا آه و ناله زبونانه مشتی گرسنه مفلوک را

خواهند لقمه نانی به شکم گرسنه آنان برساند تا می صد، ذلیل و خوار از سرمایه دار

آنها با وفاداری کامل به همیشه کارگر ماندن، ایمان به تقدس و ماندگاری سرمایه 

داری، بیش از پیش برای سرمایه داران کار کنند، سود و سرمایه تولید نمایند، بر 

دار بیفزایند، رود سود این طبقه را خروشان تر، پایه های  سرمایه طبقه سرمایه

پیام  !!!حاکمیت بورژوازی را محکم تر و طوق بردگی مزدی خویش را آهنین تر سازند

اعتصابها این است و از چنین اعتصاب، مبارزه، شورش یا طغیان انتظار کدامین نتایج و 

این مبارزه  .ندیشیمکنیم بیامی آنچه اندکی به خود آئیم و به .دستاوردها را باید داشت

طبقاتی نیست، این روایتی است که ارتجاع بورژوازی و خیل پرشمار اپوزیسیونهای 

راست، چپ، تشنه قدرت این طبقه، از مبارزه طبقاتی جعل و در ذهن ما کشت کرده 

 توانیم به یک قدرت متحد،می ما .اند، باید طومار این گمراه رفتن را در هم پیچیم

توانیم در هر مرکز کار اعضای به می .سازمانیافته، شورائی، علیه سرمایه تبدیل شویم

مسأله مهم نه ساختن  .هم پیوسته یک شورا گردیم، این کار دشوار نیست، ساده است

این شورا که ریل کارزار آن است، شورا باید بالدرنگ خواستار احاطه کامل بر همه 

تولید درون مرکز کار شود، باید از طریق اعتصاب و اعمال ارقام مربوط به چرخه کار یا 

بحث فقط بر سر  .قدرت، سرمایه داران را به ارائه دقیق این بیالن مجبور سازد

کارخانه، فروشگاه یا مراکز تولید و فروش نیست، سخن از هر مؤسسه و بنگاه سرمایه 

مؤسسه قادرند به سراغ همگن و هماویز با این کار، نمایندگان شورای هر  .داری است

شوراهای تأسیس شده یا در حال تأسیس همزنجیران خود در مراکز دیگر روند، آیا 

چه کسی، کدام نیرو با کدام استدالل آن را مهر  !چرا؟ !!این کارها غیرممکن است؟

 آیا فقط به این دلیل که دولت سرمایه دست به سرکوب و کشتار !کوبد؟می ناممکن
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سلما عاملی ویرانگر و تعیین کننده است، اما مگر این همه کشتار، زند؟ سرکوب ممی

قهر، درندگی و توحش که سرمایه در طول صد سال بر جنبش ما در همین جهنم 

مگر این  !سرمایه داری ایران آوار نموده است ما را از ادامه پیکار باز داشته است؟

 همگی خوب !یل داده است؟سرکوبها مبارزات ما را تعطیل و شمار اعتصابات را تقل

ما بدون داشتن هیچ حق اعتصاب، هر  .دانیم که چنین نگردیده استمی

دهیم، می ادامهها اندازیم و هفتهمی اعتصاب در چهارگوشه این دوزخ راه 6000 سال

عظیم است اما باعث ناممکنی تشکیل شوراها، به هم پیوستن آنها و ای سرکوب فاجعه

 ما .گرددنمی نیرومند، سراسری، شورائی، ضد کار مزدیسازمانیابی یک جنبش 

توانیم سراسر جهنم سرمایه را شورا و میدان تاخت و تاز جنبش شورائی توده های می

طبقه خود سازیم، اگر چنین کنیم، اگر دارای چنین قدرت متحد شورائی شویم، به 

نفری در زندان جای اعتصابات محقر زبونانه و التماس آمیز چند ده یا چند صد 

در شوراها  .کارگاهها، یک قدرت واحد طبقاتی شورائی ضد بردگی مزدی خواهیم شد

دهیم، ارزش هائی می کل فرایند کار و تولید، سیر تا پیاز کاری که در طول سال انجام

کنیم، کوهسار عظیم کار و تولیدمان می کنیم، اضافه ارزش هائی که خلقمی که تولید

شود، سهم محقر توهین آمیز خود از حاصل کار و تولیدمان، می مایهکه تبدیل به سر

ریشه واقعی گرسنگیها، آوارگیها، فقر، فالکت ها، گورخوابیها، محرومیت از آموزش و 

را با هم خواهیم کاوید، خواهیم شناخت، ها بهداشت و درمان و سایر سیه روزی

قدرت خواهیم شد و این  حاصل شناخت را مالط آگاهی، غذای شعور خواهیم کرد،

با این قدرت در کلیه حوزه های زندگی  .قدرت را علیه سرمایه اعمال خواهیم نمود

گردیم، مشق می اجتماعی، در تمامی میدان هائی که پیش تر اشاره شد وارد جنگ

 کنیم، مشق جامعه گردانی شورائی بدون هیچ دولت و هیچ نهاد باالی سرمی قدرت

افرازیم که گواه کارزار راستین ما برای رهائی واقعی خود، برای می بیرقی .کنیممی

 .رهائی کل بشریت است
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ین اهمه اپوزیسیون روز از راست تا چپ مخالف چرخیدن ما بر این ریل و شروع 

صم با نیز متفرق اما همگن، متخاها روشن است، چپها کارزار هستند، تکلیف راست

وپی ها اتگویند که این کارمی ستر طبقاتی واحدیکدیگر اما همساز و هنموا در ارک

، پردازی است، نشدنی است، حزب سازید، سندیکا سازید، پشت سر ما صف بندید

واه میت بختما مبارزه ضد نئولیبرالی بکنید، علیه فردگرایان لیبرال، علیه جمع گرایان

، نیدرسابرت ی بردارید ما را به قدبجنگید، دست از کارزار شورائی بدون حزب و ناج

یم، شت سازا بهپس از انتقال قدرت به مراکز کار برگردید، به ما اجازه دهید تا جهان ر

کار پی بیائید در .همان بهشتی که اردوگاه، سوسیال دموکراسی و مشابهان آفریدند

رگ ند و مر روعلیه سرمایه کل این اپوزیسیون را هم متقاعد کنیم که از سر راه ما کنا

 .را باور بنمایند تاریخی خویش
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ها و سناریوی خاورمیانه، آرایش قوای جدید قطب

 2022ژوئیه               ایهسته

 

را یز قهانحطاط سرمایه داری شتابناک تر شده است، سیاست سرمایه نهر چه فرایند 

استرالیا،  اپن،ژتهوع آورتر گردیده است. سه دهه است که ایاالت متحده، اتحادیه اروپا، 

 راناسرائیل، چین، روسیه، همه رسانه های این کشورها از مسأله اتمی شدن ای

ه چند ده زنند. در طول اینمی جارگویند، بلیه بحران آفرینی رژیم اسالمی را می

 ؤسساتکشورها!، اجتماع دولت ها، سازمان ملل و نهادهای تابعه، م« نمایندگان»

 ندیها،بلوک اطالعاتی، امنیتی دنیا، مراکز تحقیقاتی، نظامی، فن آوری، استراتژیک ب

 اقعاً یا وبخشی از گفتگو، هشدار، پژوهش خود را به این مسأله اختصاص داده اند. آ

ده گویند؟! فرض کنیم رژیم درنمی چنین است؟ و ماجرا در حدی است که اینان

ندین چم که است، از این فراتر، قبول نمائیای اسالمی ایران در حال تولید بمب هسته

ه ست کبمب آفریده و زرادخانه خوفناکی از کالهکهای اتمی آراسته است. سؤال آن

رض ا درمعرچه کند؟ چگونه دنیا ای هستهای نهبناست با این بمبها، کالهکها، زرادخا

ه قدرت بکالهک هسته ای، متکی  90تهدید اتمی قرار دهد؟! مگر اسرائیل با حداقل 

نیا، دکنه سامریکا، با حکومتی اشغالگر، جنگ افروز، مورد خشم و قهر بخش وسیعی از 

ست، ارده کود چه رژیم ها، با سالحهای اتمی خای فاقد مراوده سیاسی متعارف با پاره

لیک شنموده است؟ چند کشور مخالف را آماج ای چند نقطه دنیا را بمباران هسته

ه و استفاده کردها کالهکهای اتمی قرار داده است، در کدام جنگها، از این کالهک

 کاربرد آنها را وثیقه پیروزی ساخته است؟! 

ش تا حال در نقطه، نقطه از اسرائیل چشم پوشیم، دولت ایاالت متحده از روز پیدای

جهان در حال جنگ بوده است، در هر دو جنگ بشریت سوز امپریالیستی اول، دوم 
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دنیا را افروخته است، ای نقش نیروی فاتح داشته است، شعله تمامی جنگ های منطقه

تا امروز قدرت برتر اقتصادی، صاحب عظیم ترین سهم در حاصل استثمار پرولتاریای 

الیان متمادی نیروی قاهر بالمنازع در تعیین الگوی نظم سرمایه جهانی و برای س

 7700دست یافته است، به روایتی ای به سالح هسته 1945داری بوده است. از سال 

کالهک اتمی در اختیار دارد،  5428و بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل 

با این شاخص ها، در  دهد. امریکامی که برای چند بار انهدام جهان کفافای زرادخانه

سال به طور آشکار و رسمی فقط یک بار در پایان جنگ امپریالیستی  77طول این 

توسل جسته است. سبعیتی که اعمالش هیچ ربطی به کسب ای دوم به سالح هسته

برتری نظامی در جنگ نداشت. به این توحش فراموش نشدنی تاریخی دست زد تا 

لوک بندی خود را به رخ رقیبان برساند و نقش خود موقعیت برتر اقتصادی، نظامی، ب

 به عنوان قدرت فائقه روز سرمایه داری را تثبیت کند. 

االت ز ایقطب عظیم دیگر سرمایه جهانی، اردوگاه شوروی سابق نیز، چهار سال بعد ا

د ر تولیگیز درا با موفقیت آغاز کرد، با شتابی حیرت انای متحده، اولین آزمایش هسته

ی ه برخموجودش برپایای سالح از رقیب غربی پیش افتاد، تعداد کالهکهای هستهاین 

 5977 و طبق آخرین آطالعات منتشر شده از سوی سازمان ملل بالغ بر 8500منابع 

جمع می در تاریخ را به طور آزمایشای است. عظیم ترین و پرآوازه ترین انفجار هسته

اهش کرعرصه د شمالی با پیروزی شگفت انگیز ددر اقیانوس منجم« نوایازملیا»الجزایر 

از دوره  ذرات رادیواکتیو و مواد مهلک انجام داده است، این قطب در کل این مدت،

این و ه اوکربتا فروپاشی اردوگاه، تا حال، تا حمله « سوسیالیسم»یکه تازی زیر بیرق 

ی ختاپوسه ارادخانرویاروئی حاد نظامی با هر دو قاره عضو بلوک بندی رقیب، از این ز

 بهره نگرفته و دست به بمباران اتمی جاهای دیگر نزده است. ای هسته

 1300بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان، اسرائیل، کره شمالی نیز دارای بیش از 

بعضا مانند « باشگاه اتمی دنیا»هستند و پیشینه پیوستن آنها به ای کالهک هسته
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ال افزون است. در کارنامه این کشورها نیز ظاهرا بر اساس س 70انگلیس و فرانسه از 

این یا آن کشور ای ادعای منابع رسمی سرمایه داری، گزارشی پیرامون بمباران هسته

آید. با آوردن این نکات به سؤال خود در شروع بحث باز گردیم، اگر نمی به چشم

کالهک  127050ش از دولت، بی 9چنین است، اگر همین حاال ای پرونده بمب هسته

در اختیار دارند، اگر این کالهکها برای چند بار انهدام کره زمین کافی است، ای هسته

سال، ایاالت متحده تنها کشوری است که  77تا امروز با گذشت  1945اگر از سال 

دست به بمباران اتمی زده است، اگر این کار را فقط یک بار انجام داده است، اگر همه 

اقعیت دارد، پس سرچشمه دنیاها جنجال در مورد خطر اتمی شدن رژیم اینها و

جنگ و ستیز، بی سابقه ترین  اسالمی و بسیج سراسری دولتها برای این همه اجالس،

تحریم ها، محروم ساختن دهها میلیون کودک و انسانهای فرتوت لب گور از خورد و 

 خوراک، دارو، درمان در کجا قرار دارد؟ 

زنند که ریشه غائله هرچه هست، جلوگیری از می حوادث، واقعیتها فریادکل شواهد، 

یا تالش برای حفظ جان انسانها نیست. شاید گفته ای خطر گسترش تسلیحات هسته

شود که جمهوری اسالمی یک رژیم هار، بحران آفرین، نماد  تمامیت درندگی، 

بشرستیزی، بربریت فاشیسم، نسل کشی، آپارتاید جنسیتی، زن کشی، کودک کشی، 

ها قطعا، یقینا کل این توحش رژیم اسالمیدینی است و با رژیم های دیگر فرق دارد! 

 12705را در ابعادی غیرقابل احصاء دارا است، اما این ادعا که دولتهای دیگر مالک 

کالهک هسته ای، از جنس متفاوتی هستند!! سخنی بس بی پایه و توهم زا است. 

ت سرمایه داری، سرمایه متعین در ساختار دولت و نظم اقتصادی، همگی عین هم، دول

سیاسی، حقوقی، اجتماعی هستند. این تصور که گویا حاکمان سرمایه داری امریکا، 

روسیه، انگلیس، چین، هند، اسرائیل، در صورت احساس خطر و نیاز به کاربرد سالح 

المی، پاکستان، ی اساز جمهورای برای حفظ موقعیت و تفوق خود، ذرهای هسته

قابل اعتمادترند، فقط توهم بافی و فریبکاری است. وقتی داعش و بوکوحرام 
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دشمن آمریکا بودن خطرناک، اما دوست آمریکا بودن »گوید: می آدمی« کیسینجر»

« مایکل هادسون»، ترجمه واقعی کالمش چیزی سوای حرف درست «مرگبار است

 «.سازدمی را مستعمره خود کند، آن را منفجرامریکا اگر نتواند دنیا »نیست که: 

سازمان  2022موجود در جهان ) گزارش سال ای شمار کالهک های هسته

 ملل(

 تعد کال های هسته ای کشور

 5977 روسیه

 5428 ایاالت متحده

 290 فرانسه

 350 چین

 220 انگلیس

 90 اسرائیل

 165 پاکستان

 160 هند

 20 کره شمالی

 12705 جمع

 

ایران »گویند دلیل حساسیت امریکا، اتحادیه اروپا، چین، روسیه به ظهور می برخی

آنست که دستیابی رژیم به این سالح ممالک دیگر خاورمیانه، عربستان، « هسته ای

کند و به می امارات، عراق، اردن، کویت، بحرین، قطر، ترکیه و مابقی را دچار هراس

اگر چنین بود، تا همین امروز وجب به وجب منطقه راند!! می سمت تولید بمب اتمی

شد، زیرا همه کشورهای عرب، سالیان متمادی میای باید زرادخانه رعب انگیز هسته

دیدند و به کرات این خطر را لمس و تحمل نموده می خود را در خطر تهاجم اسرائیل
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ای جنگ فراگیر هستهاند، کل دنیا نیز از نیمه دوم قرن بیستم تا امروز، احتمال وقوع 

که اگر  زنندمی نکات بسیار رسا فریادرا منتفی ندیده است. همه این ها میان بلوک

تا امروز دست به کار انفجار اتمی دنیا یا ای صاحبان زرادخانه های غول پیکر هسته

فقط به این دلیل است که فلسفه و هدف واقعی تولید این از آن نشده اند، ای گوشه

اعمال قدرت نظامی، برتری تسلیحاتی یا آتش زدن رقیبان در جنگ، که  سالح، نه

ابزاری در دست دولت ها، برای رقابت کوبنده تر با هم بر سر بازتقسیم سهام مالکیت، 

سود، حاکمیت سرمایه و افزایش سهم در حاصل استثمار توده های کارگر دنیا است. 

توافقات، رقابتها، مناقشات اتمی جنجال نام مذاکرات،  درهمین راستا آنچه تاریخا زیر

شدن و نشدن جهان یا کاهش ای شده، به تنها چیزی که هیچ ربط نداشته، هسته

علیه بشریت بوده است، جدال هر چه بوده، این آخری نبوده و عین ای تهدیدات هسته

 همین مسأله در مورد پرونده اتمی ایران مصداق دارد. 

یکا بنیاد انتظار خود از جمهوری اسالمی، به عنوان رژیم ماجرا وقتی آغاز شد که امر

دارای بیشترین ظرفیت و تدارک کمونیسم ستیزی، کارگر کشی، بسیج فاشیستی نیرو 

در منطقه و دنیا را از لحاظ انحالل در نظم نسخه پیچی خود، متمرد دید. رژیم 

خواست از می امال حاکمان ایاالت متحده را دارا بود، آاسالمی همه شاخص های اید

آنچه دارد به نفع خود، به عنوان سالح برنده زیادت خواهی های خود سود جوید، 

 داد، دست به باج خواهیمی سر« انا شریک»دولتمردان امریکا عربده  برخالف انتظار

جست، می آفرید، در پیچ و خم بحران آفرینی ها، سهام سود و قدرتمی زد، بحرانمی

با او یار بود. سرمایه داری و بیش از همه خود امپریالیستهای وضع روز دنیا هم 

امریکائی، شرائط الزم برای این زیادت طلبی، سهم خواهی را پیش رویش پهن کرده 

بودند. سقوط  اردوگاه، افول امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی، تهاجم کل بورژوازی 

رپناه، آموزش، درمان و همه جهانی به آخرین بازمانده های خورد، خوراک، پوشاک، س

چیز توده کارگر، استیصال جنبش کارگری، وجود صدها میلیون گرسنه، عاصی آماده 
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طغیان، بدون هیچ افق، هیچ آگاهی طبقاتی، غرق در باورهای مسموم دینی، 

ناسیونالیستی، مواهب عظمائی بودند که رژیم اسالمی از فاز حاضر انحطاط سرمایه 

ساخت. غنائم سرمایه برای می قدرت خود برای سهم خواهیداری حفاری و سالح 

داد کفه قدرت می شد، هر چه امریکا انجامنمی فاشیسم اسالمی به این حد محدود

کرد. حاصل سالها نسل کشی، جنگ افروزی اسرائیل، حضور می رژیم را سنگین تر

ه رژیم امکان ایاالت متحده در منطقه، جنگ خلیج، حمله بوش به عراق، همه اینها ب

داد بخشی از قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی لبنان، عراق، سوریه شود. وقتی امریکا 

نتیجه بادکاری خود را درو طوفان دید، دست به کار مهار هیوالی تشنه هماوردی و 

رژیم باز ای پرونده هستهسهم خواهی شد. خواست چاره اندیشی کند و اینجا بود که 

که سه دهه است منطقه را در خود غرق ها ی تصفیه حساباسم رمزی براگردید. 

کرده است، به پیچیده ترین و بی فرجام ترین گفتگوهای بین المللی تبدیل شده 

است. تحریمهای اقتصادی مرتبط با آن شدت استثمار دهها میلیون توده کارگر ایران 

بی داروئی، بی را چند برابر کرده است، فقر، فالکت، گرسنگی، اوارگی، گورخوابی، 

کارگران را هر چه موحش تر عمق داده و طوفانی ساخته است. رمانی، سیه روزی د

حجم سرمایه طبقه سرمایه دار را تا ثریا باال برده است. پایه های قدرت رژیم اسالمی 

را استحکام بخشیده است، آنسان که در همین جدال جاری تا آستان تولید سالح 

تکنیک، طی پروسه های علمی، پژوهشی،  پیش رفته، در دستیابی به دانش،ای هسته

ها آزمایشی، تخصص و زیرساخت این صنعت همه را بهت زده ساخته است، همه این

میان ایاالت متحده و رژیم هنوز در نقطه ماقبل صفر ای رخ داده، اما مذاکرات، هسته

قرار دارد!! اساس ماجرا چیست؟، پرسشی است که واکاوی آن هدف اصلی بحث حاضر 

ت. آنچه تا اینجا، پیش از ادامه مطلب مورد تأکید است ابعاد نامتناهی، مهندسی اس

افکار و شستشوی مغزی بشر توسط سرمایه است. شالوده تولید سرمایه داری بر عظیم 

 او را« کار»گوید می ترین فریب تاریخ استوار است، سرمایه با زایش خود به کارگر
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گوید نمی کند،می خریداری« ثمن بخس»را به گوید که نیروی کارش نمی خرد!!می

پردازد بهای جزء بسیار ناچیزی از کار اوست و چندین برابر یا چند ده می که آنچه

کند و می کند کار بدون هیچ اجرت کارگر را تصاحبمی برابر مزدی که پرداخت

، آگاهی، سازد. بنیاد سرمایه داری، بنیاد اندیشه، شناختمی تبدیل به سود و سرمایه

بنیاد کل ارزشهای اجتماعی، « آزادی خواهی»آموزش، اخالق، فرهنگ، تمدن، حقوق، 

مدنی، اخالقی، سیاسی، همه چیز سرمایه داری بر این دروغ، فریب و وارونه پردازی 

قائم است. نظام بردگی مزدی از لحظه ظهور و زادن این بوده است اما مسأله مهم 

خودافزائی، گسترش، این فریبکاری، باژگون بینی را  آنست که با هر لحظه بالیدن،

تاریک از ای بینیم بارقهمیای سرطانی توسعه داده است، آنچه در مورد ماجرای هسته

دنیای مهندسی افکار و شستشوی مغزی سرمایه علیه بشریت است. چیزی که فاقد 

دنیائی  موضوعیت است مثنوی هزارتن کاغذ شده و آنچه بنیاد ماجرا است، پشت

شیادی پنهان مانده است. اساس کشمکش معلوم است، جمهوری اسالمی حاضر به 

خالف رقیبان و دولت های دیگر راه دستیابی به  انحالل در الگوی امریکا نیست، بر

بیند، امریکا نیز این رویه می بیشترین سهام مالکیت، حاکمیت را در عبور از این ادغام

و برای متقاعد نمودن رژیم به تمکین، از هر دستاویزی از تابد نمی سهم خواهی را بر

این چیزی است که در جاهای مختلف مختلف گیرد، می بهرهای جمله سناریوی هسته

و در همین چند سطر باالتر بر آن انگشت تأکید شده است، اما هدف نوشته حاضر، 

ه مفصلبندی سراسری همان گونه که قبال گفته شد، نه بازگوئی این نکته بلکه اشاره ب

و پیچیده تر تقابلی است که جدال امریکا و رژیم اسالمی بخشی از آن است. یک 

پرسش مهم برای هر کارگر اهل جستجو آنست که چرا ایاالت متحده، قطب مسلط 

سرمایه داری جهانی با پیشینه یک قرن جنگ افروزی، کودتاگری، هولوکاست آفرینی، 

می به انحالل در نظم نسخه پیچی خود را، راه مجبورسازی جمهوری اسال

دیده است، چرا در مورد ایران، همسان ممالک دیگر دست به لشکر « دیپلوماسی»
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کشی نزد؟. در پاسخ این سؤال حتما گفته خواهد شد که ایران از سنخ عراق، 

افغانستان، لیبی، نیست، گزینه نظامی چشم انداز موفقیت نداشته است، کمااینکه در 

کشورها نیز شکست خورده و نتیجه معکوس بار آورده است. این پاسخ غلط یا  همین

باشد. امریکا به رغم سترونی توسلش به نمی بی ربط نیست، اما بیان همه واقعیت هم

نقاط جنگ راه انداخته است. همه جا ای گزینه نظامی، باالخره در همین مدت در پاره

، اگر در عراق و افغانستان باخته است، در و در تمامی موارد شکست هم نخورده است

یوگسالوی سابق، بالکان، موفق به فراوان ویران سازیها و فتوحات تاتاریستی شده 

است. موردی که برقضا مشابهاتش با ایران بارزتر و برجسته تر از نمونه های عراق، 

 افغانستان یا لیبی بوده است. بر همین اساس اشتباه سترگی است اگر فرار

امپریالیستهای امریکائی از شبیخون نظامی علیه جمهوری اسالمی را به مجرد هراس 

از شکست و تحمل سرنوشت جنگهای خاورمیانه به حساب آریم، باید دلیل های 

استخواندارتر جست. برای این کار تاریخ سالهای بعد از فروپاشی اردوگاه را دقیق تر 

تحده لحظاتی پیروزمندانه تر از روزهای سقوط ورق زنیم. بعید است بورژوازی ایاالت م

اردوگاه و فروریختن دیوار برلن درحافظه سیاه خود ثبت کرده باشد. آن روزها خواب 

دید، جهان سرمایه داری را تک قطبی و می طالئی غیرقابل تحققش را تعبیر شده

 یافت، اما این پیروزی خیلی سریع کابوس شد. می خود را صاحب این قطب

مایه داری چین با یک میلیارد نفوس طبقه کارگر با سرعت شگفت انگیزی راه سر

کرد. در شرائطی که اروپا، می ارتقاء به یک قطب غول پیکر سرمایه جهانی را طی

درصدی به تمامی اشکال تشدید  2امریکا، ژاپن برای دستیابی به نرخ رشدهای ساالنه 

جستند، بورژوازی می های سبعانه، توسل استثمار، سالخی معاش توده ه کارگر، رقابت

 را آژیر خطری برای تحقق هدف های تعیین شده خود %14چین نرخ رشد زیر 

، گسترش پرشتاب 21خواند. رشد فزاینده تراز بازرگانی کشور در شروع قرن می

سرمایه گذاریهای مستقیم آن در جهان از جمله در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، 
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ی، امریکای التین، افریقا، دولت و همه مراکز برنامه ریزی استراتژیک امریکای شمال

امریکا را غرق تشویش ساخت. مسأله اما در داده های آماری مربوط به توسعه غول 

شد، آنچه بورژوازی امریکا و اروپا، به ویژه اندیشکده های فوق نمی آسای چین خالصه

متفاوتی از سرمایه داری بود که دولت  کرد، الگویمی تخصصی دو قاره را دچار هراس

این کشور برای پیشبرد اهداف خود پیش رو داشت. اینکه انستیتوهای مذکور تا چه 

حزب »دانیم، اما اینکه دولتمردان چینی و نمی کردند، دقیقامی حد ماجرا را موشکافی

داری به عنوان نهاد برنامه ریزی، نظم، قدرت، حاکمیت سرمایه « کمونیست چین

رئیس « هوجین تائو»چین به راه خود اشراف داشتند، مسأله اسرارانگیزی نیست. 

جمهور سابق کشور در پاسخ یکی از خبرنگاران که از او پرسید: اقتصاد چین بعد از 

« چین کمونیست»امریکا بزرگترین قطب سرمایه جهانی است، با این وصف هنوز از 

لنینیسم چراغ توسعه اقتصادی جامعه  –سم مارکسی»گوئید! پاسخ داد که: می سخن

را خواندند آن را « هوجین»شاید همه یا غالب کسانی که این جمله «!! حاضر ما است

گوید. می دانست چهمی تعبیر کردند!!، اما او خوب« رویزیونیستی»به اغواگری 

متفاوت با همتایان غربی، ای و صدرنشینان حزب کمونیست چین پیشینه« هوجین»

مریکائی داشتند، شعور آنان با نفرت ایدئولوژیک به کمونیسم تغذیه نشده بود، ا

از نمایندگان تیزبین سرمایه داری بودند که در ای بالعکس سرمایه داران و حلقه

، شور «درد وطن»پروسه تکوین شعور، آموزش و ایفای نقش اجتماعی از یک سو 

ن کشور داشتند. از سوی دیگر توسعه صنعتی میهن، عشق سوزان سرمایه داری شد

مسلک، آشنا به بحران زائیهای اندرونی سرمایه  بودند، « مارکسیسم»کاپیتال خوانده، 

از تجربه شوروی سابق درسها آموخته و از شرائط روز سرمایه داری جهانی شناختی 

انان و مراکز استراتژی پرداز امریکائی، اروپائی داشتند. سفینه بها ژرف تر از اندیشکده

و توانائیها از زمان ها سرمایه داری چین و صفه نشینان حزب کمونیست با این شاخص

به بعد دست به کار تنظیم الگوئی متفاوت با الگوهای غربی و « تنگ شیائوپینگ»
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روسی برای توسعه غول آسای سرمایه داری چین گردیدند و در این راه برای کوتاه 

الگوئی که بدون هیچ تردید کل بحران زائی های  مدت موفقیت هائی به دست آوردند،

ای سرشتی رابطه خرید و فروش نیروی کار را در خود خروشان داشت اما برای دوره

رفت و قهرا می کرد، پیشمی با این تعارضات قهری غیرقابل گریز بازی مستعجل

توده هزینه کل سناریو را به کوبنده ترین شکل ممکن بر زندگی یک میلیارد نفوس 

 ساخت.می کارگر چین و دنیا سرشکن

شیرازه الگوی این جماعت آن بود که اتکاء یک سویه سرمایه به افزایش بارآوری کار 

برای تضمین سودافزائی و خودگستری، در شرائط روز دنیا با تعارضی انفجارآمیز 

بین مواجه شده است، سرمایه داری چین باید این خطر و فرایند فورانش را زیر ذره 

آرد، در پیچ و خم تصادمات میان نیاز حیاتی به ارتقاء بارآوری کار و مخاطرات سیر 

صعودی متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه، تونلهائی مستعجل حفر کند که پویه پیشی 

گیری نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش و وقوع بحران را حتی المقدور به تعویق 

ید حداکثر توسط حداقل نیروی کار در یک سو و استثمار اندازد. راههائی که میان تول

مشدد بیشترین شمار نیروی کار در سوی دیگر، باالنس مقدور برقرار نماید. سکانداران 

پاشنه آشیل بورژوازی غرب در این زمینه معین را کانونی « حزب کمونیست چین»

یاز از آناتومی اندیشوار برای درس آموزی دیدند. سرمایه داران امریکائی و اروپائی بی ن

ماجرا، در فرایند صدور سونامی وار سرمایه به اقصی نقاط عالم، به طور به خودی، با 

این مشکل گالویز شدند و آن را به چالش کشیدند. وضعیت روز اما با آن زمان تفاوت 

فاحش داشت، دنیا از سرمایه اشباع بود، سرمایه داری کومه های محقر زنان ویتنامی، 

یلیپینی، بنگالی، افغانی، افریقائی را هم کارخانه و محل پیش ریز ساخته بود، ف

متوسط ترکیب آلی سرمایه در دنیا مشابهتی با شروع قرن بیستم حتی دهه های آخر 

دید و باید برای توسعه و می آن نداشت. بورژوازی چین چنان وضعی را در مقابل خود

چین دست به چاره اندیشی زند. تقال برای تسلط طلبی اختاپوسی سرمایه اجتماعی 



 111                         منتخب مقاالت: جلد ششم                                             

 

ایجاد یک مفصلبندی احتمالی حتی المقدور که ارتقاء هر چه افزونتر تکنیک، افزایش 

بارآوری کار، باال بردن پرشتاب اضافه ارزش نسبی، افزایش مستمر شمار کارگران مورد 

ی طبقه استثمار، تشدید فزاینده نرخ استثمار، سرکوب سیستماتیک فکری و فیزیک

کارگر، به پائین راندن سطح انتظار کارگران، کاهش افراطی هزینه تولید، افزایش غران 

اضافه ارزش ها، به اوج بردن قدرت رقابت سرمایه های چینی در بازرا جهانی، 

کهکشانی ساختن سهم سرمایه اجتماعی کشور از کل اضافه ارزش های حاصل 

ه های بعضا همسو، بعضا متضاد و غیرقابل جمع پرولتاریای بیین المللی، همه این پدید

را در درون خود به هم قفل زند. حزب کمونیست چین در این راستا کوشید و همان 

کوتاه نتایج چشمگیری به دست آورد. رشد ای گونه که باالتر گفته شد، برای دوره

بوده حیرت انگیز سرمایه داری چین در دو دهه اخیر محصول به کارگیری این الگو 

است. الگوئی که یقینا به سرنوشت سایر شکلهای برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی، 

 اجتماعی سرمایه داری مواجه خواهد شد. 

بورژوازی امریکا تا خواست سقوط اردوگاه و یک قطبی شدن نظام بردگی مزدی را 

جشن گیرد، تا خواست راهی برای تعیین تکلیف با نقش بازی رژیم اسالمی در 

خاورمیانه و خلیج جوید، تا خواست محصول کشته های خود، در شکل طالبان، 

القاعده، زنجیره مشابهان را باز شناسد، ناگهان سایه رقیب چینی، با ظرفیت عظیم 

هماوردی در بازار جهانی، الگوئی تواناتر برای شکار اضافه ارزش های حاصل استثمار 

با ظهور چین همه مناقشات دیگر از جمله  کارگران دنیا را بر سر خود سنگین یافت.

از جدال اصلی تبدیل شد. حاکمان امریکا ای جمهوری اسالمی به شاخهای غائله هسته

خود را در دنیائی یافتند که دهها بار از عصر جنگ سرد و یکه تازی اردوگاه برایشان 

اپن نبود و توان هراس انگیزتر بود. شوروی سابق رقیب اقتصادی ایاالت متحده، اروپا، ژ

رقابتش برای چپاول اضافه ارزشهای بین المللی محلی از اعراب نداشت. چین نه فقط 

حی و حاضر تهدیدی عظیم بود که مشاهده توانائیهایش زمین زیر پای بورژوازی 
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ساخت. بعالوه چین تنها نبود، روسیه به عنوان می ایاالت متحده را دچار زلزله

روز، مالک عظیم ترین منابع انرژی فسیلی جهان و دارای  نخستین قدرت اتمی دنیای

چشم انداز قابل تعمق بازسازی سرمایه داری فروپاشیده خود در کنار چین قرار 

داشت، هند غول دیگر اقتصاد دنیای سرمایه داری هم خود را با الگوی چینی توسعه 

چین نیازمندتر از  اقتصادی همراه تر و چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی اش را به

 دید. می ایاالت متحده و اروپا

امریکا با رژیم اسالمی دقیقا به ای سیمای بلوک بندی جدید چنین بود و جدال هسته

این قطب بندی قفل شد. در پرتو این قفل شدن اهمیتی بیشتر از پیش پیدا کرد، 

ه تر و حیاتی چاره اندیشی برای آن مشکل تر گردید، عبور از پیچ و خمهایش پیچید

که ای خاورمیانه بود، منطقهها تر شد. حوزه جغرافیائی تقابل و کانون تمرکز رویاروئی

تاریخا نقش ویژه و سرنوشت سازی در تعیین توازن قوا میان بلوک بندیها و غولهای 

اسم رمزی ای عظیم الجثه سرمایه داری داشته است. بارها گفته ایم که بحران هسته

ن دادن یا ندادن رژیم به الگوی نظم ایاالت متحده است، ماجرا اکنون برای غائله ت

بر سر سهم خود از حاصل استثمار توده های ها بیش از پیش به جدال بلوک ها، دولت

شد، بورژوازی ایاالت متحده هر گام سهم خواهی جمهوری اسالمی می کارگر دنیا قفل

دید، می خود در مقابل رقیبان و پیروزی او در این مصاف را شکستی فاحش برای

درست به همین دلیل، بنیاد تقالی خود را بر متقاعد نمودن رژیم ایران به تمکین و 

یافت. این راه از منظر دولت اوباما می هموارسازی راه ادغام در نظم معماری شده خود

کننده  با ورود سنجیده در چرخه تولید سرمایه داری ایران بود، او، حزب و تیم مذاکره

دیدند، افول موقعیت امریکا در می اش خطر عروج پرشتاب سرمایه داری چین را

 تقسیم کار جهانی سرمایه داری در مقابل چین را نیز ولو انکارآمیز در وجود خود درد

کشیدند. خاورمیانه جای دیرین مصافها و تسویه حسابها بود، رژیم اسالمی مدام آن می

ساخت، شکستهای پی در پی امریکا در جنگهای افغانستان، عراق می را مشتعل تر هم
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کرد، همه اینها بود، اما کابوس صعود می پافشاری بیشتر برای جبران خسارتها را طلب

شد، شواهد به می ریخت. باید فکری برای شرق آسیامی چین محاسبات را بر هم

رگردانند، برجام سال گفتند که امریکا و متحدان دستپاچه و سمی زمختای گونه

فریفت که تفاهم نامه می مرهمی بر زخم سرگردانیها بود. دولت اوباما خود را 2015

وین، تفاهمات بعدی را به دنبال خواهد آورد. خیال بورژوازی ایاالت متحده از حوزه 

خلیج تا حدی آسوده و بر هماوردی با چین متمرکز خواهد گردید. روند اوضاع خالف 

فت. سیل فنا از همه سو، از کاخ سفید همان قدر قوی که از بیت ولی این پیش ر

را باطل کرد، دولت روحانی کوشید تا برجام یک را به دو، « نقش امل ها»فقیه، تمامی 

سه، بیشتر، به سوی ادغام رژیم در الگوی نظم امریکا، مسالمت با کشورهای عرب 

ساختار قدرت سد این راه شد، در منطقه، مماشات با اسرائیل سوق دهد، جناح مسلط 

و عادی شدن داد ها امریکا نیز نهادهای کلیدی مالی سرمایه داری راه را بر لغو تحریم

که از بنیاد « جدال هسته ای»و ستد سرمایه اجتماعی ایران با بازار جهانی بستند. 

نداشت، جدالی که اسم رمز تمکین یا عدم تمکین ای هیچ ربطی به مسأله هسته

مهوری اسالمی به استراتژی سراسری ایاالت متحده و قفل شدن سهم خواهی رژیم ج

به این قبول یا سرپیچی بود، به رغم برجام، هیچ شانسی برای گشایش پیدا ننمود، 

تفاهم نامه وین مرده به دنیا آمد و از لحظه انعقاد راه گورستان رفت. ادغام در نظم 

شد. روی این خط قرمز باید می ز محسوبنسخه پیچی امریکا برای رژیم خط قرم

کمی درنگ کنیم، تمامی مجامع، محافل، پژوهشکده ها، دولت ها، خط قرمز رژیم را 

کنند!! این تحلیل پوشالی است. جمهوری می امریکاستیزی ایدئولوژیک توصیف

جوید که سرمایه نیاز دارد، شکی می کند و آنمی اسالمی مثل هر دولت دیگر آن

راه جستجوهایش با خیلی از رژیمها متفاوت است اما حتی تمایزاتش  نیست که

سرچشمه ایدئولوژیک ندارند، به چگونگی دریافت حاکمان از شیوه های موفق تر سهم 

خواهی و افزون طلبی مربوط است. امریکا گریزی رژیم نه عقیدتی که سالح جدال 
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یم اسالمی حتی پیش برای رقم زدن سهم در کیک قدرت است. بورژوازی مؤسس رژ

دید، امریکاستیزی، نمی از عروج به اریکه حاکمیت، وقتی تسخیر قدرت را خواب هم

دید، سالحی برای سازماندهی فاشیستی نفرین می غرب گریزی را سالح سهم خواهی

شده ترین، گرسنه ترین، فرومانده ترین، الیه کارگران ایران، منطقه، دنیا، که بر موج 

یند و نعره سهم جوئی سر دهد. رژیم با این جهتگیری، هر وجب حضور قدرت آنها بنش

امریکا در چرخه تولید و سامان پذیری سرمایه اجتماعی ایران را نقض میثاق سهم 

داشت می دید. شعور آب بندی شده طبقاتی اش، او را وامی خواهی و موقعیت جوئی

آمیز در داخل یا خارج را خط تا هر تالش امریکا برای اشتراک منافع اقتصادی اتحاد

قرمز پندارد. راهبرد منبعث از همین شناخت بود که در طول چندین سال، کل 

را در  1+5جمهوری اسالمی با امریکا یا ترکیب موسوم به ای مذاکرات هسته

به اروپا، قدم آهسته اجبارآمیز و « سعید جلیلی»سفرهای طنزآمیز چند وقت یک بار 

نگاه خیره زهدآگینش به موزائیکهای کف « کاترین اشتون» نفرت جوش وی به سمت

سالن، اصرار مفرطش در نمایش بی اعتنائی به هر گفتگو، بیان چند جمله ضد 

امریکائی، بازگشت به هواپیمای اختصاصی و پایان مأموریت خالصه کرد. رژیم هویتی 

گفتگو را هم  دید، فرار ازنمی و استراتژیک قصد مذاکره نداشت، نیازی به گفتگو

یافت. هدفش از اعزام جلیلی، نمی خطری بالفعل و حتمی برای سهم خواهی خود

و سرگرم سازی حریف بود. « دیپلوماسی»همراهان نه تفاهم که نمایش اعتقاد به 

کاوید و فاز می هیأت امریکائی نیز با هفت خطی خاص تفوق آگین، ماجرا را

گفتگوها در آن دوره برایشان این بود که  کرد. شأن نزولمی انتظاراتش را تنظیم

«! اجماع جهانی»هم چینند و حول این کار  سنگ بنای موحش ترین تحریمها را بر

دولتها پدید آرند. هر دو طرف در مسیر خواستهای خود موفق پیش رفتند، جمهوری 

اسالمی هدفهای مهم روزش را دنبال کرد، نفوذ اقتصادی، سیاسی، نظامی خود در 

رها را تحکیم نمود و گسترش داد، الگوی نظم جهانی بورژوازی ایاالت متحده را کشو
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بر هم ریخت و بی اعتبار ساخت. امریکا نیز زنجیره کم نظیر و بی بدیلی از تحریمهای 

اقتصادی را بر چرخه اقتصاد سرمایه داری ایران آوار نمود، تحریم هائی که ریال، ریال 

 بر شیرازه معاش توده های کارگر سرشکن گردید.  هزینه اش توسط رژیم، یکراست

نین نبود، در چای که هر چه بود هستهای وضع در آن زمان چنین بود، جدال هسته

شد.  کرد، این شرائط چند سال بعد تفاوت کرد و وارد فاز دیگریمی مداری سیر

وسیع  شبکه شیرازه اقتصاد سرمایه داری ایران را پاشید. رژیم برای معماریها تحریم

ه اختاپوسی پیش ریز سرمایه در جاهای مختلف با هدف سودفزائی عظیم تر و ب

دن زصورت خاص حل معضالت سر راه سامان پدیری سرمایه اجتماعی ایران یا دور 

و رر پیش ی کاتحریمها، در آغاز راه بود. کارهای زیادی انجام داده و حجم بسیار زیاد

از جمله  اتژی و اهداف خود در داخل، منطقه، جهان،داشت. برای پیشبرد تمامی استر

ی ورهابرای ساختمان هر چه کامل تر همین شبکه انباشت اسرارآمیز سرمایه در کش

یت پیدا در همین راستا موضوع 2015مختلف نیازمند منابع مالی سرشار بود. برجام 

نی خمی« ننوشیدجام زهر »که باید نرمش قهرمانانه نمود، با ای کرد. این حرف خامنه

جنگ  دامهاتفاوت داشت، خمینی وقتی آن عبارت را بر زبان آورد، تمامی توان و نای 

ای نه. خامتوانست انجام دهدمی را از دست داده بود، پایان جنگ تنها کاری بود که

ز دول ادید. او پروسه بحران آفرینی، سهم خواهی، عنمی خود را در چنان شرائطی

م ی تداونمود، برامی پنداشت، کامال دنبالنمی ظم امریکا را مختومهادغام در الگوی ن

ه شت و بز داهر چه نیرومندتر و فزاینده ترش به منابع مکفی مالی و تأمین هزینه نیا

چنگ  دی بهحداد تا این منابع و امکانات را به چنگ آرد، عمال نیز تا می برجام تن

 آورد.    

کارگران دنیا و بیش از همه توده کارگر گرسنه و تصویر صحنه رخدادها برای کل 

نفرین شده خاورمیانه درس آموز است، شوربختی عظیم دامنگیر این طبقه آن است 

رمقی برای آموختن ندارد، در جبهه طوالنی ها که زیر مهمیز جنون زای گمراهه رفتن
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برد. کل یم کشمکش ها، گفت و شنودها، قدرت آرائیها، کل بورژوازی حیرت آور سود

شد، ژرف تر و می فرسود، تباهمی دید،می طبقه کارگر منطقه هم دهشتناک زیان

رفت. جمهوری می کوبنده تر به گندزار گرسنگی، فقر، بی خانمانی، آوارگی فرو

اسالمی حجم سرمایه گداریهای خود در عراق، لبنان، سوریه، امارات را افزایش داد. 

شد و همین حاال به دنبال تحمل خیلی عقب نشینی زمانی قدرت برتر سیاسی عراق 

ها، در دولت، پارلمان، ارتش، پلیس این کشور حضور دارد، در سوریه بخشی از قدرت 

یک نیروی مؤثر است، همزمان با ها سیاسی، نظامی است، در لبنان به رغم شکست

کشورها از انباشت در ای شبکه اختاپوسی گسترده« صدور سرمایه»از ای شکل ویژه

 که تراستها، بنگاههایش با هویت بومی کشورها، کارای پدید آورده است. شبکه

نمایند، مایحتاج چرخه ارزش افزائی می کنند، شمار کثیر کارگران را استثمارمی

 کنند، تولیدات داخلی را صادر و به فروشمی سرمایه اجتماعی ایران را تهیه

فروشند و می کنند. نفتمی خرند و وارد ایرانمی رسانند، با ارز حاصل آن کاالمی

دهند. از رژیم می اضافه ارزشهای نفتی را در اختیار طبقه سرمایه دار ایران قرار

اسالمی که بگذریم، اسرائیل به بیشترین پیروزیها دست یافته است، آخرین بارقه 

ه تر از مقاومت کارگران فلسطینی را درهم شکسته است. بورژوازی عرب را بی پرد

پیش با خود همراه کرده است. رئیس ائتالف ضد جمهوری اسالمی در منطقه شده 

است. امریکا نیز در فروش سالح موفقیت هائی داشته است، هر کدام از دولتهای عرب 

گامهای چشمگیری برای تحکیم موقعیت خود و احراز سهام افزونتر سود، سرمایه، 

توده های کارگر ایران، خاورمیانه، منطقه، تنها مالکیت، قدرت به جلو برداشته اند. 

نیروئی هستند که با تحمل استثمار هر چه سهمگین تر، فقر، فالکت، گرسنگی و بی 

خانمانی هر چه فاجعه بارتر، هزینه کل کشمکشها، موفقیت های دولت ها، سرمایه 

  افزائی و سود اندوزی کهکشانی تر سرمایه جهانی را پرداخت کرده اند.   
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و  وادثبه فرجام برجام در روند مجادالت، در متن صف آرائیهای روز، در کوران ح

ن یت ایرو به اتمام است. موضوعای شرائط  موجود نظر اندازیم. عمر گفتگوی هسته

ای تهسناریو منتفی و تاریخ مصرف آن در حال پایان است. چیزی به نام معضل هس

رای بط طلبانه بورژوازی ایاالت متحده وجود نداشت، سرچشمه جدال پافشاری تسل

از  تحمیل الگوی نظم خود بر دنیا در یک سو، سهم خواهی افراطی رژیم اسالمی

ع از متناطریق توسل به سازماندهی فاشیستی مفلوک ترین عاصیان، بحران آفرینی و ا

آن  همیتادغام در نظم نسخه پیچی امریکا بود. این جدال همچنان وجود دارد اما ا

ش رای امریکا بسیار کم، وزن آن اندک، حتی قابل چشم پوشی شده است. کشمکب

ا، قابت هرنبود اکنون به نقطه ناپیدائی در کهکشان ای که هیچ گاه هسته« هسته ای»

طب و ق هماوردی های فزاینده و توفانی میان امریکا و چین، میان قطب همراه چین

م دی هر گرفته است، در این بلوک بنمتحد امریکا تبدیل شده است. در اینجا قرا

 داده باشد. برای روشن شدن موضوع به آنچه رخنمی سوژه مهمی برای تسویه حساب

 است نگاه کنیم. 

میلیارد و  154از  2021تا  2011موازنه تجاری چین با دنیا در فاصله میان سالهای 

 259نزولی، به میلیون دالر با روند مستمرا مثبت و بدون افت منفی یا سیر  900

میلیارد دالر افزایش یافته  593تا باالی  2015رسیده است. در  2013میلیارد دالر در 

به رغم نرخ رشد طالئی ساالنه تحت تأثیر آنچه تالش برای  2020تا  2015است. در 

و ارتقاء مصرف داخلی نام گرفت!! شاهد کاهش این موازنه اما به گونه « بهبود»

با عقب نشینی کرونا رشد مجدد آن آغاز و در  2020م. در چشمگیری مثبت هستی

رود. در همین دوره سرمایه های چینی به می میلیارد دالر باال 677تا مرز  2021

قاره جهان رکوردهای خیره  5لحاظ دست اندازی به حوزه های تازه انباشت، در 

یه اروپا که تا چین به اتحادای رسانند. حجم صادرات سرمایهمی به ثبتای کننده

 13با افزایشی دو برابری به  2010میلیارد دالر بود، در سال  6کمی باالتر از  2009
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 2013گذرد، در سال می میلیارد دالر 20از  2011گردد، در می میلیارد دالر نزدیک

 65گیرد و به سقف می اوج 2015گذارد، در می میلیارد دالر را پشت سر 40رقم 

بر ساحل  2019کند و باالخره در می میلیارد دالر عبور 86از  2017 رسد،می میلیارد

صرفا به سرمایه گذاری چین در صنایع و ها گیرد. این دادهمی میلیارد دالر پهلو 94

حوزه های مهم اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اختصاص دارند و شامل 

سرمایه  سرمایه های مورد نیاز چرخه بازتولید –صادرات متنوع دیگر از جمله کاال 

چرا اروپا و امریکا به سرعت، بازار فروش کاالهای چینی و گردد. نمی اجتماعی قاره

سرمایه های  –حوزه پیش ریز سرمایه های این کشور شدند، دلیلش روشن است. کاال 

با نازل ترین  چینی با نیروی کار شبه رایگان توده کارگرچندین صدمیلیونی این کشور

شود و در شرائط وانفسای افول شتاب آلود نرخ سودها، هر تراست می بها آماده فروش

سرمایه داری درهر کجای جهان به ویژه سرمایه اجتماعی کشورهای دارای متوسط 

 –شکنند. خرید این کاال می باالی ترکیب ارگانیک برای خرید آنها دست و پا

آرد و به همان میزان بر می ع اروپائی، امریکائی را پائینهزینه تولید جوامها سرمایه

روی افزایش حجم و نرخ سود آنها تأثیر دارد. آنچه در مورد مبادالت اقتصادی چین با 

اتحادیه اروپا گفته شد، به گونه گسترده تری در رابطه با امریکا مصداق دارد. بی جهت 

روپائی تریبون های نیرومندتری نیست که هرچه دولتهای ایاالت متحده و ممالک ا

اندازند، حجم سرمایه چینی صادر شده به این می برای افشاگری علیه دولت چین راه

سرمایه های خریداری شده  این دولتها برای نیاز چرخه بازتولید  –و کاال ها قطب

 رود. می سرمایه اجتماعی دو قاره باال

ی امریکای التین را به خود چین در این چند دهه بیش از نصف تجارت خارج

اختصاص داده است، نقش اول را در صدور سرمایه به قاره افریقا احراز کرده است. 

میزان سرمایه گذاریهایش در امریکا از حجم سرمایه های امریکائی پیش ریز شده در 

چین باالتر رفته است و موازنه بازرگانی اش با امریکا مثبت، آن هم با داده های بسیار 
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که رخدادهای جاری آن و به طور ای حیرت زا است. و باالخره در خاور میانه، در نقطه

خاص، سهم خواهیها، بحران آفرینی های رژیم اسالمی در یک سو، تسلط جوئی 

دو طرف، تبعات سرکش این جدال، کانون ای امریکا در سوی دیگر، مجادالت هسته

ه گذاریهای عظیم و حضور اقتصادی اصلی تمرکز بحث حاضر ما است، چین با سرمای

بی سابقه نقشی از همه لحاظ تعیین کننده و اثرگذار پیدا نموده است. حجم داد و 

رشد  %30تا حال، ساالنه  2001ستدهای اقتصادی چین با امارات در بازه زمانی میان 

داشته است. رقمی که طبیعتا بهت انگیز است. در این مدت بیش از یک هزار شرکت 

 2008ی در امارات مستقر شده اند. حجم مبادالت اقتصادی دو کشور که در سال چین

میلیارد دالر سقوط کرده بود، در  21زیر فشار بحران اقتصادی سراسری آن ایام، به 

از مرز یکصد میلیارد دالر گذشت. ارتش امارات که تا چند سال پیش برای  2015

دید اینک می کائی را یگانه طرف گفتگوخرید تسلیحات، تراست های تولید سالح امری

نفت  %8ساخت کمپانی چینی کاتیک را در اختیار دارد. حدود  IL15جنگنده  12

 گردد. می مورد نیاز چین نیز توسط امارات تولید و صادر

ارزش مبادالت تجاری ساالنه عربستان با چین از امارات افزون تر است. مبادالتی که 

فی محدود نیست، چین یکی از کشورهای اصلی صادر کننده به نفت یا کاالهای مصر

سرمایه به عربستان است، در حوزه های مهم اقتصادی این کشور، از جمله نفت، 

پتروشیمی، کشاورزی و تولید انرژی حضور وسیع و فعال دارد. عراق سومین شریک 

 40 به رغم فروپاشیدگی اقتصادی دیرپای خود هر سال حدودچین ای ورمیانهخا

کند. ترکیه با می میلیارد دالر با دولت و غولهای صنعتی، مالی چین داد و ستد

میلیارد شرکای بعدی چین  32میلیارد و عمان بیش از  34مبادالت اقتصادی باالی 

پندارد می در منطقه اند. سراسر دنیا جمهوری اسالمی را حیات خلوت اقتصادی چین

تجاری یکایک ممالک باال با چین از رژیم  و این در حالی است که حجم معامالت
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اسالمی افزون تر است، ایران در رتبه ششم قرار داد و اسرائیل با یک رده پائین تر، 

 جایگاه هفتم را دارد. 

یاس قطقه ارقام باال را با حجم داد و ستدهای اقتصادی میان امریکا و کشورهای من

رات شویم. صادمی رکود دیگری را متوجهکنیم، عروج پرشتاب یکی و اگر نه افول اما 

شور کمتر از کمیلیارد و وارداتش از این  73بالغ بر   2021امریکا به امارات در سال 

ین در و چ میلیارد دالر بوده است. این اقالم حتی اگر با حجم بازرگانی امارات 16

 مالتعامقایسه شود نه باالتر بلکه پائین تر است. در همین سال کل م 2015سال 

 میلیارد دالر نرسیده است 90تجاری عربستان و امریکا هم به رقم 

وشن راسخ پچرا به مرور داده های باال پرداختیم؟ مکان آنها در نوشته حاضر چیست؟ 

ت جنجال شده اسای است. محور گفتگوی ما آن بود که آنچه زیر نام مجادالت هسته

 ز بحثامناقشات دیگر است. در جائی  وها پوششی برای تعیین تکلیف در پهنه جدال

شمکش لی کبر این نکته تمرکز کردیم که استخوانبندی جدال واقعی یا آنچه بنیان اص

را ها هکند به رقابتها و مشاجرات جاری بلوک بندیها قفل است. دادمی را تعیین

رایش آحاظ آوردیم تا اشاره وار نشان دهیم که جهان امروز و خاورمیانه موجود به ل

ریوی موضوعیت سناها قوای بلوک بندیها با دیروز تفاوت بارز کرده است. این تفاوت

راند. می را هم نه ضربتی و یک باره اما با شتاب به سمت منتفی شدنای هسته

وم طب دبورژوازی امریکا بیش از هر زمان دیگری خود را در خطر حتمی تبدیل به ق

 وشیم،در خاورمیانه اگر از فروش سالح چشم پ بیند، حتیمی سرمایه داری جهانی

ز ری اچین و روسیه قطب برتر اقتصادی هستند، در چنین وضعی غوطه در بحر جلوگی

کند، نمی بحران آفرینی و سهم خواهی رژیم اسالمی دردی از بورژوازی امریکا درمان

ارد، ندای امریکا این را فهمیده است، به همین دلیل رغبتی به ادامه گفتگوی هسته

دن بر کوبی داند که دیگرمی رژیم اسالمی نیز به نوبه خود ماجرا را دریافته است و

 برای سهم خواهی او نیست. ای برگ برنده« شدنای حق هسته»طبل 
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که شوم ای سؤال مهم اما در مقابل توده های کارگر ایران، خاورمیانه قرار دارد، طبقه

ی برای جواب دادن برخوردار نیست. در پیچ و خم بختانه از هیچ حال و هوای مساعد

کشمکش ها، کل سرمایه جهانی غول آسا سود برده و پیروزی به دست آورده است، 

و بخش های مختلف بورژوازی، متحد یا متخاصم، مألوف یا سبعانه ها قطب ها، دولت

شی افول با هم مصاف داده اند. برخی عروج نموده اند، بخها بر سر سودها و پیروزی

کرده اند، آنکه همه جا رعب آور باخته است. کارگران و نسلهای متوالی آنها است، 

طبقه کارگر هر کشور خاورمیانه از ایران، ترکیه و پاکستان گرفته تا افغانستان، عراق، 

سوریه، یمن، تا اردن، بحرین، عربستان، امارات، کویت مثل کل طبقه کارگر جهانی، 

یر هر روزش از روز پیش وخیم تر گردیده است. پیش از این در طول چهل سال اخ

اسیر فالکت، گرسنگی، فاقد آموزش، درمان و مایحتاج اولیه معیشتی بود، در این چند 

دهه طول و عرض سیه روزیها چند برابر شده است، جنگ زدگی، نسل کشی، یکه 

بسته صدها  ا شکل، صدها هیأت مافیائی،تازی فاشیسم اسالمی بورژوازی در صده

بندی نازیستی، جنگهای ویرانگر و انسانیت سوز قومی، قبیله ای، ناسیونالیستی مولود 

سرمایه داری بر آنچه پیش تر وجود داشت مزید شده است، خاورمیانه جهنمی سراسر 

مشتعل، سوزان و کوره سوخت و خاکستر شدن توده های کارگر گردیده است. در هر 

ر بیرق بخشی از ارتجاع درنده آدمخوار بورژوازی علیه کارگر زیها نقطه میلیون

میلیونها کارگر آویزان به مافیائی دیگر از طبقه سرمایه دار با نعره نفرت بار دینی، 

آفرینند، اگر بردگان سیه روز مصر می جنگند و فاجعه پشت سر فاجعهمی قومی

ق قهر شاهان برده دار باستان یا بردگان سیه روزتر ایران هخامنشی، ساسانی زیر شال

شدند، توده های عظیم طبقه ما میها جرز دیوار اهرام ثالثه، تخت جمشیدها، تیسفون

مسخ و منجمد در رسوبات سیاه باورهای دینی، ناسیونالیستی مخلوق سرمایه، زیر 

بمباران شستشوی مغزی سرمایه داری، با رضا، رغبت، شوق، ایمان خود را تسلیم 

سازند. فرجام این شب دیجور چیست؟ دو پاسخ می بدتر از آنهمان سرنوشت یا 
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بیشتر ندارد، نابودی بشریت کارگر و بقای نظام بردگی مزدی، جواب دوم خیزش ضد 

سرمایه داری و لغو کار مزدی توده های کارگر است. دومی اگر نه مقدر، اما تاریخ 

در این پهنه، در فراهم  پشتوانه احتمال نیرومندتر طلوع آن است. طبقه کارگر ایران

تواند نقشی کارساز می آوری شرائط این طلوع، در کمک به این زایمان سترگ تاریخی

هم نگرفته است اما ای ایفاء کند. جنبش کارگری ایران اگر از مبدأ این کارزار فاصله

 زد.      راه را آغاز نموده است. باید آگاه تر، استوارتر، شورائی تر، ضد کار مزدی تر پیش تا
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          دو جنبش، همگنی طبقاتی، تمایزات چشمگیر آرایش قوا

       2022اکتبر 

 

کنند می قیاس 57و  56با جنبش سالهای خیزش جاری توده های عاصی را ها خیلی

پردازند. این قیاس، مع الفارق است، اشتراک می و حول مشابهات این دو، به گفتگو

آنها نه فقط محل شبهه نیست که هر میزان انکار حتی تقلیلش، تحریف، ای ریشه

جعل، گمراهه آفرینی بورژوازی است. تمرکز این نوشته اساسا بر شرح موجز تفاوت 

به هستی اجتماعی، طبقاتی واحد هر دو جنبش ای ای تعیین کننده است، اما اشارهه

غیرقابل اجتناب است. از همین جا آغاز کنیم. هر دو جنبش متشکل از توده های 

وسیع طبقه کارگر بوده و هست. خیزش نخست، تداوم مستقیم مبارزات نیمه نخست 

محدوده ها، محالت، حوزه های کار  خورشیدی کارگران در کارخانه ها، خارج 50دهه 

و مراکز کار در آن سالها با اعتصابات پرشمار طوالنی، ها و زیست بود. کارگران کارخانه

مالکان غولهای صنعتی و بنگاههای متوسط تولیدی را مجبور کردند که به افزایش 

 30ه ب با قیمت ثابت آن زمان،تومان را  10 - 3مزدها تن دهد، دستمزدهای روزانه 

تومان افزایش دادند و این افزایش را بر بورژوازی تحمیل کردند. در  70 – 50 –

همرزم و متحد، دست به کار « محدوده»جنبش گسترده مسکن موسوم به خارج 

کومه های مسکونی در حاشیه شهرها شدند، برای ساختن هر کومه « ممنوعه»برپائی 

ند، موفق شدند، قوای قهر را عقب به طور جمعی با ماشین کشتار رژیم شاه جنگید

فاصله زمانی باال چنین نمود، قدرت طبقاتی خود را آزمود، به  راندند. طبقه کارگر در

 ت بعدی ساخت. بورژوازی و رژیم نیزموفقیتهای محقر دل نبست، آنها را سنگر تعرضا

را بر ها در شرائط رونق اقتصادی و نرخ رشدهای طالئی، قبول سطح نازلی از خواست

تحمل دوره های طوالنی تعطیل مراکز کار و خسارت های سنگین ترجیح داد. بسیار 
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وحشیانه سرکوب کرد، کشتار جهان چیت و مشابه آن را دستور کار نمود، اما معموال 

یافت. این وضع در نیمه دوم دهه پنجاه ها تسلیم را سودآورتر از تکرار حمام خون

نق انباشت به گل نشست، یکی از کوبنده ترین موج دچار تغییر فاحش شد، سفینه رو

های بحران اقتصادی، چرخه تولید سرمایه اجتماعی ایران را در خود فشرد. بورژوازی 

بضاعت مماشات با انتظارات بالنده توده کارگر را از دست داد، اشتغال کامل جایش را 

دامه دادند اما اعتصاب به بیکاری فزاینده سپرد، کارگران کوبیدن بر طبل اعتصاب را ا

چهاردیواری کارخانه جواب نداد. بحران، شیرازه هستی سرمایه را لرزاند و  محصور در

سرمایه داران، با قدرت بار بحران را بر زندگی توده کارگر سرشکن کردند، جنبش 

کارگری زیر آوار رفرمیسم و فاقد صف ضد سرمایه داری به بن بست افتاد، در پشت 

 57 - 56، آماده ریختن به خیابان و آغاز شورش شد. جنبش سالهای همین بن بست

از اینجا جوشید، کارگران بودند که با گوشت و پوست خود، کوره خیزش را مشتعل 

 ساختند. 

است. معترضان  57خیزش خیابانی امروز نیز در هستی اجتماعی خود، عین جنبش 

یان، زنان، مردان طبقه کارگرند. همگی کارگر، دختران، پسران، دانش آموزان، دانشجو

این یک ادعا، شعار، اغراق نیست، واقعیت مشهود و زمینی پیش روی همگان است. 

طبقه »سوای توده کارگر نیروی دیگری در حال طغیان نیست. افسانه سیاه نقش بازی 

تولید ماشین شستشوی مغری سرمایه است. چیزی زیر این نام در فاز «!! متوسط

بافند بر می مادی تاریخ وجود واقعی ندارد، آنان که این فریب را به همحاضر تکامل 

هدف خود آگاهند، اما فاقد فهم ابتذال پندار خویشند. کار آنها تاریخا از چپ تا راست 

که در عالم مفاهیم دنبال شکار نیروی اجتماعی برای انقالب، اصالح  این بوده

طبقه »عی از طبقه کارگر را لباس دموکراتیک باشند، در این اشراق، بخش وسی

تن نموده اند، الیه وسیعی از طبقه سرمایه دار را هم مشمول دریافت این « متوسط

مدال کرده اند، حدیث حال این جماعت مشغله ما نیست، عصاره سخن تصریح هستی 
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کارگری توده های عاصی در خیابانها، محالت، مراکز کار، همه جای جهنم سرمایه 

این بارزترین و مهمترین شاخص، هم سرشتی خیزش روز با جنبش سال  داری است.

 است. به سراغ تمایزات تعیین کننده و تفاوتهای سرنوشت ساز رویم.  57

در نطفه، پیش از ورود خود به خیابان، توسط اختاپوس درنده  57جنبش سال 

و صاحب  فاشیسم اسالمی بورژوازی به سرقت رفت. توده کارگر تا وقتی مالک قدرت

انتظارات خود بود که در مراکز کار، تولید، زندگی قرار داشت، تا خواست فاصله این 

حالت و خیزش خیابانی را طی کند، اسیر وحوش بورژوازی دینی شد، به گروگان 

کل  50رفت، شرائط گروگانگیری از پیش فراهم بود. بحران اقتصادی نیمه دوم دهه 

ا به سوی چاره گری، چالش، تضمین بقا یا تدارک طبقه سرمایه دار و هر بخش آن ر

به رغم مبارزات  قوا برای سهم خواهی، تسویه حساب با رقبای حاکم راند. طبقه کارگر

هیچ استخوانبندی ابتدائی برای میدانداری مستقل  از 55تا  50موفقیت آمیز سالهای 

در اتکاء به قدرت  طبقاتی در سیرحوادث برخوردار نبود، کوه تجارب کنونی را نداشت،

کرد، از لحاظ توهم می طبقاتی خود وضعی شکننده و آسیب پذیرتر از حال را تجربه

برد و فرسنگها عقب تر، می به اپوزیسیونهای بورژوائی در فاجعه بارترین وضعیت به سر

فرومانده تر از امروز بود. شناختش از نقش، قدرت و اثرگذاری خود در سطحی نازل 

سخت در ها جنبش کارگری ایران با این پاشنه آشیل ها، آسیب پذیریقرار داشت. 

معرض بلعیدن بود و بورژوازی فاشیست دینی، سریع قادر به بلعیدن آن شد. هنوز 

هیچ زندانی سیاسی سوای چند بازاری مؤتلفه از زندان آزاد نشده بود، شکنجه گاهها، 

غرید که فاشیسم اسالمی می میدان های تیر، تمامی ماشین کشتار ساواک با قدرت

بساط استیال بر موج مبارزات خیابانی توده عاصی پهن کرد. شروع به سازماندهی 

نمود. کمیته ساخت، کمیته های در حال پیدایش را خود منحل کرد. به تسخیر 

تظاهرات و تجمعات پرداخت، هر صدای مخالف حزب اهلل را خفه نمود، هر شعار خارج 

نسانی خود را در هم کوبید، ضرب و شتم کمونیستها را پی گرفت، از نسخه پیچی ضدا
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راه تماس هر کارگر آگاه با همزنجیران همگام را سد بست، با این کارها جنبش جاری 

را بستر تکوین و استخوان بندی رژیم آتی جمهوری اسالمی کرد، جنبش کارگری در 

بیخون این بخش درنده برد، آماج شمی شرائطی که از ضعفهای حاد اندرونی رنج

سرمایه داری باز  بورژوازی شد، به اسارت در آمد. از هر میزان صف آرائی طبقاتی ضد

ماند، کل قدرت پیکار و نقش آفرینی خود را تسلیم اختاپوس در حال تهاجم اسالمی 

کرد. فرمان اعتصاب، مختل سازی آب، برق، روزنامه، رسانه و همه چیز را به دست 

استقرار حکومت دینی سرمایه داری داد. عراقی فاشیست را کلید دار دژخیم منادی 

کعبه قدرت خود ساخت، این حوادث رخ داد و بر متن وقوع آنها جنبش کارگری فاقد 

اثرگذاری، نقش بازی اعمال اراده یا تالش برای استخوان بندی طبقاتی ضد بردگی 

ردید اما جنبش حاضر اسیر این وضع گ 57مزدی شد. طبقه کارگر در جنبش سال 

 چنین نیست و با آن روز تمایز بارز و تعیین کننده دارد. 

آیا نکته باال به این معناست که جنبش کارگری، از راهبردها، راه حلهای بورژوائی، 

گسسته است؟!! به هیچ وجه چنین نیست. این جنبش همچنان در الگوپردازی و 

 أکید است. اوالً و مسأله مهم قابل تراهکارهای بورژوازی منحل است. در اینجا د

فروریزی توهم طبقه کارگر به بورژوازی و راهبردهایش امری نسبی، تدریجی، تابعی از 

ر و نظام سرمایه داری است. مؤلفه های جاری در فرایند جدال علیه طبقه سرمایه دا

ی مشتی مکتبی، آکادمیک نیست. روند آن، با جایگزینای این توهم زدائی مقوله ثانیا

شود، کوهی از مبارزه، تجربه، شکست، نمی احکام، توسط بدیل های متضاد محقق

پیروزی، آموزش، نقد، طی کردن پیچ و خم، بهره گیری از دستاوردها و البته آشنائی 

کند می بخشد، تغذیهمی با نقد مارکسی سرمایه داری است که این خانه تکانی را جان

سازد. فهم آثار مارکس کارگر خواننده را به می مند، طبقاتیو پیکار آگاه، متحد، نقشه 

نماید، اما این فهم در آزمونهای زنده کارزار ضد می از سالح مبارزه وصلای زرادخانه

شود. طبقه می سرمایه، نقد گمراهه ها، جایگزینی راهبردهای رادیکال است که سالح
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تا  57رفرمیسم است اما در فاصله  کارگر ایران هنوز هم درسطحی رقت بار، آویزان به

امروز راه درازی پیموده است، در این پیمودن، احزاب، طیف ها، باندهای مختلفی از 

بورژوازی را با گوشت، پوست آزموده است، از توهم خود به آنها کاسته است، امیدش 

ه به بهبود زندگی در سیطره سرمایه داری ترک فاحش برداشته است، مبارزه با سرمای

داران و دولت سرمایه داری را یگانه طریق تغییر در زندگی یافته است، به قانون، 

بورژوازی بسیار بیشتر از گذشته بی اعتماد « انتخابات»حقوق، مدنیت، دولت، پارلمان، 

 و معترض شده است، اتکاء به قدرت خود را تنها سالح پاسخگو در میدان جدال

شود، از جنایات سرمایه، از کوه عظیم می که بیند. شناختش از شدت استثماریمی

محصول اجتماعی کار و تولیدش، از دستاوردهای جنبش کارگری جهانی، بالیده است، 

دسترسی او به اطالعات و متون روشنگر راه کارزار طبقاتی افزون تر شده است. روند 

 40به  این  تغییرات را با همه کمبودهایش پشت سر نهاده و در همین روند نسبت

سال پیش بیدارتر، هشیارتر شده است، این روند با فرایند تعیین کننده دیگری تکمیل 

سال سرمایه داری در سطح جهانی، به شکل انفجارآمیزی بر  40شده است. در این 

انحطاط، بشرستیزی، جنگ افروزی و تهاجم سبعانه خود به قوت الیموت طبقه کارگر 

این نظام کهکشانی شده است، فقط با ساقط سازی  افزوده است. ابعاد بحران زائی

کشد. این امر به نوبه خود می روزافزون و انفجار آمیز توده کارگر دنیا از هستی نفس

را در « بورژوازی خوب و بد»چشم و گوش کارگر ایرانی را باز کرده، توهمات مسموم 

ز پیکره جهانی خود اای شعورش تقلیل داده است. طبقه کارگر ایران تافته جدابافته

دهه با  4نیست اما پویه ایفای نقش، جهتگیری و دستیافت های طبقاتی اش در این 

بخش های دیگر جنبش کارگری تفاوت بارز داشته است. کارگر اروپائی راه تسلیم 

تا  4000زبونانه در مقابل شبیخون های سرمایه پیش گرفته است، اما او هر سال 

دلیل این تفاوت بارز است. کارگر اروپای غربی و شمالی در اعتصاب کرده است.  6000

دوره معینی از تاریخ، همه دار و ندار مبارزه طبقاتی خود را با بورژوازی بیع و شری 
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نمود، سنگر کارزار ضد سرمایه داری را ترک گفت، در رفرمیسم راست سندیکالیستی 

ان آمیز بحرانها آماج و سوسیال دموکراسی منحل شد، زمان گذشت، با سرکشی طغی

تاتاریستی ترین تهاجم سرمایه قرار گرفت، دفن در گورستان رفرمیسم، یارای مقاومت 

در خود نیافت، به جای رادیکال شدن، راه تسلیم افزون تر و آویختن به مافیاهای 

جنایتکارتر بورژوازی پیش گرفت، از سوسیال دموکزاسی رمید، به فاشیسم پناه برد، 

مفلوک تر و فرومانده تر شد. طبقه کارگر ایران عکس این مسیر را پیموده  گام به گام

استثمار را  شدتشکل  بدترین .بمباران کردرا  او بورژوازی سلول، سلول قدرتاست، 

، ستمکشی، تبعیضات آزادی کشی ،. همه اشکال بی حقوقینمودتحمیل  اوبر 

الگوهای دیگر حکمرانی اره . حتی بحث دربساخت اورا جریان روتین زندگی جنسیتی 

. جنبش قلمداد کرد!!علیه امنیت ملی او قیام  گواه رابردگی مزدی، در باره دموکراسی 

، فریاد زد، خشم و قهرش را بر سر مالکان سرمایه، بالید فضااین در  کارگری ایران

آموخت که سوای اتکا به نیروی پیکار حربه  دولت و سلطنت سرمایه داری فرو ریخت.

تا خواست بیاویزد بر زمین  چشم دوخت،استیصال به قانون با احساس دیگری ندارد. 

 درهدر  سخت ترفروغلطیدن  ،شکست گمراهه، سوای ،به اپوزیسیونها روی آورد .افتاد

نه در جنبش کارگری ایران چهل و چند سال اخیر را با این پیشی .ندیدچیز دیگری 

ادامه این تاریخ طی کرد، روز به روز این چهل سال را مکمل درس های پیشین خود 

نمود. با همه این توضیحات یک بار دیگر سؤال مهم خود را تکرار کنیم. اینکه خیزش 

در خطر  57جاری باالخره با در نظر گرفتن کل مؤلفه ها، باز هم مثل جنبش سال 

بورژوازی است یا قادر به تاختن در راستای صف بلعیده شدن توسط اپوزیسیونهای 

آرائی مستقل طبقاتی و ضد سرمایه داری است؟ این پرسشی است که باید به آن 

پاسخ داد. نکات باال نیز جزء غیرقابل اغماضی از مصالح همین پاسخ است، آنچه 

 گویند که جنبش کارگری طی این سال ها، با بیشترین هزینه،می به روشنیآوردیم 

درس آموزی، تجربه اندوزی، نسبت به همه احزاب، سازمانها و طیف های بورژوازی از 
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حاکم گرفته تا اپوزیسیون، راست تا چپ، دینی تا الئیک، جمهوری خواه تا مدافع 

سلطنت، سخت بی اعتماد شده است، بند توهم به این دستجات و باندها را تا حد 

خیزش روزش، طغیان جوانانش، خروش چشمگیری پاره کرده است. بر همین اساس 

خشمگین زنانش، اعتصابات و اعتراضات توده شاغل و بیکارش، تا لحظه حاضر نه فقط 

مصادره نشده که آویزان به هیچ نیروی باالی سر هم نیست، این تفاوت بارزی است 

وجود دارد اما این جنبش اگر چه  57که میان خیزش روز و جنبش کارگری سال 

ه نیروهای اپوزیسیون و حاکم بورژوازی را در سطحی وسیع پالوده است، توهم خود ب

از وسعت انحالل خود در راهبردها، الگوپردازیها، سیاستگذاری ها، برنامه ریزی های 

همین خیزش گسترده حاضر، در اعتصابات ساالنه  بورژوازی نکاسته است، در

، در سایر 98و  96ن چهارهزار، شش هزار سالهای اخیر، در دو شورش دی، آبا

شورشها گامی به سمت طرح مطالبات اساسی، حیاتی و هویتی خود برنداشته است. 

چشم اندازی برای خارج سازی بخش  هرچه بیشتر حاصل کار و تولید ساالنه اش از 

چنگال وحوش سرمایه دار باز نکرده است، سنگی برای معماری قدرت سازمانیافته 

ذاشته است، از این هم نازلتر دست به کار برداشتن قدم شورائی خود بر روی سنگ نگ

مؤثری برای کاهش گرسنگی، گورخوابی، فالکت، بیکاری و فقر خود نشده است، 

گورخواب، ویرانه زی، حاشیه نشین، کارتن خواب است، پیش چشمش دو میلیون 

خانه خالی تحت تملک طبقه سرمایه دار وجود دارد، اما حاضر نیست فکر همراه 

شدن، همسنگر شدن، قدرت گردیدن برای تصرف این اماکن را در سر بپرورد و با 

اندازد، اما شالوده می همزنجیر خود نجوا کند، هر سال چندین هزار اعتصاب راه

همیشه کارگر ماندن، همیشه استثمار شدن، ادامه جاویدان بردگی مزدی، ها اعتصاب

کارخانه است. به خیزش روز جوانانش محصور ماندن توفان اعتراض در فنجان محقر 

رود، می کند، زیر باران گلولهمی نگاه کنیم، جسور، شجاع، فداکار، مرگ را تحقیر

زن، »راند، شعار توخالی نمی شود اما کالمی از تغییر زمینی زندگی بر زبانمی کشته
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یشتی، کوبد، اما در باره دگرگونی بنیادی معمی را بر سقف کهکشان« زندگی، آزادی

رفاهی، اجتماعی که باید در شیرازه زندگی روز زنان، مردان، کودکانش رخ دهد، 

 کند!! سراسیمه و مشتعل مرگ بر خامنه ای، سرنگون باد جمهوری اسالمیمی سکوت

افقی برای روز بعد سرنگونی در سر خویش ندارد. جنبش  گوید اما تصویری،می

خوانبندی، بدون دورنما، بیگانه با کارگری تا لحظه حاضر سرگردان، فاقد است

و انتظارات رادیکال، خارج از مسیر صف آرائی مستقل ضد سرمایه داری ها خواست

است. این جنبش با آنکه اسیر هیچ باند حاکم یا اپوزیسیون جویای قدرت نیست اما 

خودش هم نیست، در تدارک ارتقاء خود به یک قدرت متحد ضد بردگی مزدی 

شیل شکست زای جنبش اینجا است و مادام که این پاشنه آشیل بر نیست. پاشنه آ

هستی توده کارگر مستولی است، خطر مصادره شدن، پیاده نظام مطیع و منقاد 

 بورژوازی گردیدنش نه فقط زیاد که حتمی است.  

زا اینها است، تصادمات جبری میانشان، در پویه نقاط قوت و گسلهای سست خطر

مین جا، در همین ترکیب منادی این نوید است که دورنمای کارزار طبقاتی تا ه

تاختن، کسب پیروزی، تحمیل عقب نشینی بر بورژوازی، تبدیل هر دستاورد به سنگر 

توفنده پیکار بعدی ضد سرمایه داری، سرنگونی رژیم اسالمی و ادامه رادیکال مبارزه 

ترین سطح، بر سرش طبقاتی وجود دارد، اما سایه شکست رعب انگیز نیز در وسیع 

تواند پیروز شود، فقط اگر راه واقعی و رادیکال ضد می سنگین است. جنبش حاضر

سرمایه داری پیش گیرد، آنچه توده عاصی را از جای کنده است، برخالف پندارهای 

پوشالی و نظربافیهای شعورفرسای بورژوازی اپوزیسیون، نه اشتیاق همترازی با جوانان 

د تنفر از والیت، شریعت، حجاب، که فشار سهمگین فقر، فالکت، امریکائی، نه مجر

آپارتاید وحشیانه جنسیتی، بی سرپناهی، گورخوابی، محرومیت از دکتر، دارو، درمان 

تحقیر، ستمکشی است. مصیبتهائی که همگی مولود قهری سرمایه داری هستند، 

خون، سپاه،  دردهای غیرقابل تحملی که والیت، شریعت، حجاب، فاشیسم، حمام
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ارتش، پلیس صرفا سالحها و ساز و کارهای سرمایه برای تحمیل آنها بر طبقه 

کارگرند. کانون انفجار اینجاست و این انفجار اگر بناست منشأ کمترین تغییری در 

شیرازه زندگی دهها میلیون کارگر، از جمله دانش آموز، دانشجو، زنان، جوانان طبقه 

آغاز وارد کارزار بالنده، رادیکال و پویای ضد بردگی مزدی کارگر شود باید از همین 

شود، هر میزان فروماندگی در این جهتگیری، هر لحظه تأخیر در اتخاذ این رویکرد، 

هر نوع تردید در اهمیت احراز این راهبرد، به مراتب از گلوله باران، قتل عام، 

ت سازتر، ویرانی سرکوبهای خونین خیزش توسط ماشین قهر جمهوری اسالمی شکس

آفرین تر است. خیزش جاری خیابانی در وضع  حاضر خود عمیقا اسیر بن بست است، 

درست همان گونه و به همان اندازه که کل جنبش کارگری ایران در پس بن بستی 

فرساینده و کوبنده سرگردان است، هم اعتصاب و اعتراض متکی به عزیمت از همیشه 

مبرمیت برپائی جنبش سراسری شورائی ضد سرمایه داری و کارگر ماندن، بی اعتنا به 

محصور در چهاردیواری مرکز کار، برای همیشه شکست خورده و سالح تاریخا زنگ 

زده شده است، هم رژیم ستیزی توخالی دموکراتیک و فاقد بار ضد سرمایه داری به 

لمسلمین ساز شکل دهشت انگیزی، داعش زا، طالبان پرور، رژیم اسالمی آور، اخوان ا

قادر به ای گردیده است. اگر کارگری، کارگر زاده ای، زن کارگری، طبقه کارگر جامعه

آزاد به اعماق فالکتها خت تاریخی نشده است، شکست، سقوط باور این واقعیت زم

یگانه سرنوشتی است که در انتظار او است. اگر خیزش خیابانی روز کارگران و 

از چنین سرنوشتی بگریزد، اگر میلیونها کارگر زن، مرد کارگرزادگان ایرانی بناست 

شاغل  در مراکز تولید و کار جهنم سرمایه داری قرار نیست ادامه دهنده اعتصابات هر 

سال چند هزار و سراسر شکست آمیز باشند، باید وارد میدان جنگ واقعی ضد سرمایه 

ر همه اشکالش برای داری گردند. بیائید صریح و رسا فریاد زنیم که رفرمیسم د

همیشه شکست خورده است، این شکست را باید جنبش کارگری جهانی با کارنامه 

معکوس ای کرد، اما چنین نشد، ماجرا به گونهمی پیکار طبقاتی خود محقق و اعالم
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رخ داد، آنچه پرولتاریا وعده کرد، بورژوازی به جا آورد!! شیوه تولید سرمایه داری زیر 

یز بحران خیزی و تناقضات سرشتی خود سالهاست به کارگران هشدار فشار انفجارآم

داده که رفرم آری! اما نه برای بهبود زندگی کارگر، بلکه فقط سالخی هر چه 

دهشتناکتر بازمانده معاش او برای چالش پویه افت نرخ سود و بحران سرمایه، معنای 

ین هشدار، در گوش کارگران رفرم این خواهد بود. سرمایه داری همراز، هم طنین با ا

دنیا این را نیز آژیر کشیده است که جا به جائی رژیمها قرار نیست کاهشی در 

ستمکشی، بی حقوقی، آزادی کشی پدید آرد. واقعیت عکس این خواهد شد. همه 

اینها اتفاق افتاده است و فرایند وقوع آنها همه جا را به اندازه کافی در خود پیچیده 

 است. 

کارگری ایران کال و خیزش  خیابانی حاضر به عنوان بخش الیتجزایش در بن جنبش 

بست است. شکستن این بن بست، نیازمند تعرض سازمانیافته، شورائی، سراسری به 

شیرازه هستی سرمایه داری است. چیزی که تا لحظه حاضر نشانی از آغاز بالنده آن 

ارد. آرایش قوا و ابراز هستی متحد نیست اما همه مصالح، ملزومات معماری آن وجود د

گردد، نه نیازی به تولد ضربتی آن است. گام اول این خیز، می شورائی نه یکشبه متولد

تعطیل چرخه کار و تولید در مراکز کار توسط توده کارگر شاغل و شروع تشکیل 

شوراها در این مراکز است. نکته کلیدی ماجرا آنست که نه اعتصاب سراسری، نه 

یل شوراها، هیچ کدامشان، به هیچ وجه متضمن ضد سرمایه داری شدن جنبش تشک

کارگری نیستند. در همین چند هفته کوهی از بحثهای گمراه کننده راه افتاده است، 

شعارهای آماده اعتصاب سراسری شوید!، شوراها را برپا دارید!، جنبش شورائی سازید! 

نظرسازان! به اندازه کافی حرفهای خود  را کر کرده است، مناظره کنندگان وها گوش

کنند، اما کل اینها حتی با می هم بسته بندی و بازارپسند« سوسیالیستی»را کارگری، 

فرض نیت خیر ساختن سکو برای پرش یک مافیای بورژوازی به عرش قدرت است. 

مشکل نفس اعتصاب، ایجاد شورا نیست، اعتصاب و شورا باید ضد بنیاد وجود سرمایه 
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داری باشد. نقطه عزیمت و دستور کارش خارج سازی کار، تولید، سرمایه، ثروت، 

مستغالت، آموزش، درمان، برنامه ریزی اینها از دست طبقه سرمایه دار و دولت 

سرمایه باشد. بحث تصرف مرکز کار در متن شرائط روز با طرح ماجرا در شرائط 

از تعمیق شناخت، ای رخانه، لحظهمتعارف تفاوت دارد. در وضع عادی، شعار تصرف کا

واکاوی، مشق قدرت، احراز آمادگی، تمرین همرزمی شورائی، گسست از رفرمیسم در 

پویه طوالنی پیکار طبقاتی است. درشرائط موجود چنین نیست، تعطیل سراسری 

در سطح زدی، بستر پرخروش بالیدن شوراها چرخه کار، تولید با رویکرد ضد کار م

الط مفصلبندی شوراها در کلیه عرصه های کار و زندگی اجتماعی سراسری است. م

است، اعتصاب در این وضع  ابزار چانه زنی نیست، جنگ واقعی علیه اساس هستی 

سرمایه داری است، شوراها سنگرهای توفانی این جنگند، در دو سوی میدان دو طبقه 

بن بست شکست زای متخاصم آشتی ناپذیر قرار دارند. جنبش جاری اگر بخواهد از 

مستولی خارج گردد باید دست به کار این جهتگیری، صف آرائی و میدانداری شود. در 

 دل این جهتگیری است که همه بخش های مختلف طبقه کارگر به هم پیوند

 خورند، معترضان در خیابان و اعتصاب کنندگان مراکز کار بر جدائی ویرانگر غالبمی

بیمارستان، زنجیره عظیم مراکز صنعتی، حمل و نقل و شوند، مدرسه، دانشگاه، می

گردند. همه، نقش ستادهای می همه حوزه های دیگر یک کل واحد طبقاتی و کارگری

کنند، به عنوان سلول های می به هم پیوسته ضد سرمایه داری طبقه کارگر را بازی

نمایند. می لانداموار قدرت سازمان یافته شورائی ضد بردگی مزدی همدیگر را تکمی

پرولتاریا با کل اجزاء خویش به صورت یک طبقه نیرومند دگرگونی آفرین تاریخساز 

آراید. با قدرت متحد خود تمامی مراکز کار و تولید را از دست سرمایه داران می قد

نماید. شورش میها کند، شروع به برنامه ریزی شورائی بدون کار مزدی آنمی خارج

ت، اعتصاب کارخانه، اختالل کامل نظم سیاسی و مدنی سرمایه، خیابانی، خیزش محال

انسداد مجاری تولید سرمایه و سود، همراه با کارزار نیرومند شورائی برای تسلط بر 



 قوا یشآرا یرچشمگ یزاتتما ی،طبقات یدو جنبش، همگن                      134

 

سرنوشت کار، تولید، زندگی، تجلی جنگ واقعی طبقاتی پرولتاریا علیه اساس هستی 

 گردد. راه پیروزی فقط این است. می سرمایه داری

تواند شکلهای می شکستی که انداز دیگر جنبش و خیزش روز، شکست است. چشم

مقابل سرکوب  متفاوت به خود گیرد. آثار و عوارض آن مختلف خواهد بود. تسلیم در

وحشیانه هولوکاست آسا، به هیچ وجه نامحتمل نیست، اما ضریب احتمالش باال 

در شکل اعتصابات  هیأت جسور تعرضی خیابانی، چه نیست، جنبش جاری چه در

به هر حال،  1400و  98، 96اضطرارآمیز سالهای اخیر یا شورشهای گسیخته سالهای 

تواند نمی گیرد.نمی به رغم بن بستهایش در برابر سرکوب راه فروکش پیش نگرفته و

هزار در سال  6پیش گیرد، آنچه توده عاصی را به خیابان آورده یا به اعتصابات 

ل نیست. جمهوری اسالمی و فراتر از آن نظام سرمایه داری نیز واداشته، قابل تحم

ظرفیت قبول هیچ میزان هزینه، هیچ اندازه عقب نشینی در مقابل توده عاصی کارگر 

تواند این جنبش را تعطیل کند، در بدترین نمی ندارد، قهر و کشتار و حمام خون

گیرد، می رف تر خیزسازد، گامی آن طمی حالت برای چند صباحی زمینگیر، ضعیف

رود. شکل دیگر و محتمل تر شکست، فروماندگی جنبش از می کند و پیشمی طغیان

یافتن راه مبارزه ضد سرمایه داری، اما توفانی شدن هر چه بیشترش تا سرنگونی رژیم 

حاکم یا وقوع تغییراتی در آن است. هر دو حالت این احتمال وجود دارد، ضریب 

اصرار دارند ای . در این مورد نیز بازار نظرپردازی داغ است، عدهحالت دوم بیشتر است

تواند تا فاز سرنگونی پیش تازد بدون آنکه توسط هیچ می که جنبش با همین وضع

اپوزیسیون ارتجاعی بورژوازی بلعیده شود. این تصور نادرست، بی مایه و اصالح طلبانه 

ه داری اتخاذ کند، اگر انفجارآمیز و است. جنبش کارگری اگر نتواند رویکرد ضد سرمای

توفانی پیش تازد اما راه تعرض نقشه مند ضد بردگی مزدی با سازمانیابی شورائی 

پیش نگیرد، با فرض سرنگونی جمهوری اسالمی باز هم توسط این یا آن بخش 

شود. آویزان ماندن به راهبردها، راه حلهای رفرمیستی اعم از می بورژوازی بلعیده
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ز یا مماشات جویانه سوای شکست از رژیم حاکم یا سپردن سرنوشت به بخش قهرآمی

درنده دیگر بورژوازی فرجام دیگری ندارد. در نظر داشته باشیم که طیف احزاب، 

سازمانها، باندهای بورژوازی از اصالح طلب معزول حکومتی و عقبه برانداز!! دو 

سته جمهوری خواه با ترکیب خردادی گرفته تا احزاب ناسیونالیست کرد، دار و د

، تا «خلق مسلمان»رنگین کمانی مشروطه جو سابق، منقرضین اکثریتی، وراث 

سلطنت طلبان اعوان و انصار رضا پهلوی، تا حزب توده، جبهه ملی، مجاهدین خلق، 

محافل ملی مذهبی، همگی آماده شیار دلمه خون و شکار سهمی در قدرت هستند. 

سیونالیسم کرد، تا لحظه حاضر محلی از اعراب در سیر هیچ کدام اینها سوای نا

حوادث نیستند، هیچ معترض خیابانی، هیچ کارگر، گوشه چشمی به هیچ کدام ندارد، 

اما مصادره جنبش کارگری توسط یک یا طیفی از اپوزیسیون بورژوازی، نیازمند 

ن توان استیالی پیشینه دار نیست. اگر جنبش کارگری به رغم توفانی شدن، یافت

سرنگونی، کماکان خودش نباشد، انتظارات خود را پیش نکشد، به راهکارهای رادیکال 

تحمیل عقب نشینی بر دشمن توسل نجوید، آرایش قوای طبقاتی سرمایه ستیز، احراز 

ننماید، سازمانیابی شورائی ضد سرمایه داری خود را پدید نیارد، استخوان بندی آگاه 

ا نکند، اگر در مسیر تحقق این امور گام برندارد، ولو که کارزار طبقاتی اش را پید

مصادره رسمی یک حزب، طیف، اپوزیسیون بورژوازی نباشد، باز هم در نسخه پیچی و 

الگو آفرینی بورژوازی مدفون خواهد بود. در چنین وضعی هیچ باروی مقاومتی هم در 

تیز نخواهد داشت، مقابل مستولی شدن هیچ اپوزیسیون ارتجاعی ضد کارگر و بشرس

گوادلوپ دیگری رژیم دیگری با رنگ و لعاب و نام دیگر را بر او مسلط خواهد ساخت. 

اگر جنبش کارگری راه روشن و شفاف ضد سرمایه داری پیش نگیرد، اگر تعرض به 

شیرازه هستی سرمایه داری را دستور کار نکند، اگر خارج سازی هر چه گسترده تر 

گذشته و حالش از چنگ طبقه سرمایه دار را موضوع روز کل حاصل کار و تولید 

جنبش خود نسازد، اگر خود را شورائی سازمان ندهد و یک قدرت سازمان یافته 
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شورائی ضد بردگی مزدی نشود، اگر این کارها را ننماید، سوای تحمل یکی از شکل 

یاد های شکست هیچ سرنوشت دیگری در انتظارش نیست. سرنوشتی که به احتمال ز

سال بر او رفته است چه بسا بسیار غم انگیزتر باشد. طبقه کارگر و  40از آنچه در این 

جوانان جسور، شجاع، آرمانخواهش باید روی این نکته درنگ کنند که مشکل صرفا 

برداشتن حجاب، لغو قوانین شریعت، تعطیل شورای نگهبان یا سرنگونی جمهوری 

کارزاری است که دورنمای روشن زمینی اش از اسالمی نیست، مشکل اتخاذ آگاهانه 

جای کندن ریشه گرسنگی، ستمکشی، تبعیضات وحشیانه جنسیتی و قومی، بی 

خانمانی، بی سرپناهی، کارتن خوابی، محرومیت از درمان، دارو، آموزش، همراه با 

توان شعار می رهائی انسان، رهائی از دولت باالی سر، استثمار، بردگی مزدی باشد.

بر سقف آسمان کوبید، اما باید به این اندیشید که در « زن، زندگی، آزادی»خالی تو

بقای بردگی مزدی و ساقط بودن انسان از دخالت نافذ شورائی در تعیین سرنوشت کار 

و زندگی، در بقای کار خانگی برده وار تباهی آور، وابستگی اقتصادی زن به مرد و 

قرار است زن رها شود!! یا حتی از مردساالری زمخت اوالد به والدین، با اینها چگونه 

که در آن سرمایه بر سرنوشت تولید، کار و زندگی ای ذلت زا آزاد گردد؟!! با جامعه

راند، چگونه ممکن است سونامی فالکت، گرسنگی، بی خانمانی، بی می بشر حکم

نیست که  سخن به هیچ وجه آنفرو ایستد؟!! مسلما ممکن نیست.  داروئی از طغیان

تاختن بر ریل کارزار طبقاتی ضد سرمایه داری، تضمین فتوحات حتمی است، نه، 

چنین نیست، خطر شکست در مقابل هر جنبش رادیکال ضد بردگی مزدی با هر 

درجه از قوام، بلوغ، آگاهی هم وجود دارد. شکست برای هر جنبشی از امپریالیسم 

ایران، بهار عربی و باالخره  57یستمی، ستیزی ناسیونالیستی، دموکراسی طلبی قرن ب

خیزش رادیکال ضد بردگی مزدی، برای همه محتمل است، تفاوت نه در احتمال وقوع 

شکست که در عواقب آن است. شکست دموکراسی خواهی، سرنگونی طلبی توخالی 

دموکراسی جویانه و فاقد رویکرد آگاه ضد کار مزدی، هارترین دیکتاتوری سرمایه 
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آرد. یأس، استیصال، می زاید، جمهوری اسالمی، طالبان، داعش به ارمغانمی داری را

فهمند چرا شکست خورده اند؟ نمی سازد، شکست خوردگانمی سرخوردگی را حاکم

پندارند!! جنبش شورائی ضد سرمایه داری هم ممکن است می بعضا خود را فاتح

 ع توفانی تر پیکارشکست خورد، اما شکستی که سکوی چاره اندیشی برای شرو

بسیار خوب شکست خوردگان این خواهد بود که  گردد، سمفونی همساز و همرازمی

جنگیدیم، توان کافی نداشتیم، از تدارک الزم برخوردار نبودیم، باید می جنگیدیم، باید

را به چالش بکشیم، نیرومندتر، نقشه مندتر، آگاه تر، شورائی تر، ها پاشنه آشیل

تر برخیزیم. هیچ چاره دیگری نیست، در آنجا شکست ها، سنگ بنای  سازمان یافته

شوند، در اینجا تجارب شکست مصالح، مالط، دانش، می شکست های موحش بعدی

 نقشه و توان مستحکم ساختن سنگرهای کارزار و ضامن حصول پیروزی فرجامین

 گردد. می
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      1401آبان      کارگران بی افق، اپوزیسیون سوداگر قدرت

 

، انه هاا، خهحدود دو ماه از خیزش عصیان آمیز جوانان طبقه کارگر ایران، در خیابان 

اسی و ینی حمگذرد، خیزشی با نقش آفرمی دانشگاهها، دبیرستانها، دبستانهامحله ها، 

ز قبل ز رواکم همتای دختران، زنان کارگر که هر روز نیرومندتر، مصمم تر و جسورتر 

از  پیش تاخته است، سر سازش و مماشات ندارد، سخت رژیم ستیز است و به کمتر

ار در کشف قوانین هماوردی هشی دهد،نمی سرنگونی رژیم درنده اسالمی رضایت

 گیرد،می است، به محض مشاهده تمرکز قوای سرکوب، از سنگری به سنگر دیگر خیز

 تن قدرنشاند، دستاوردهایش را پلکامی شورش وسیع خیابانی را با درایت به بار

 ا میدانکند، دانشگاه رمی رود، همه را خاکریزمیها کند، به پشت بامها، درون خانهمی

ه واهانخگرداند، مدارس سراسر کشور را نمایشگاه قهر انسانی رهائی می تعرض خود

ا ایش رهمقاومت ها، تاخت  .سازدمی خود علیه قهر بشرستیزانه وحوش حاکم سرمایه

 ن افق،ری بدوهمان حال به گونه فاجعه با بندد، درمی با این نقاط قوت افسونگر آذین

ر دی، منحل در راهبردهای بورژوازی، مدفون فاقد بار طبقاتی ضد سرمایه دار

ن این جنبش با ای .دموکراسی طلبی فریب آمیز و گمراهساز سرمایه داری است

 گیهایو درخششهایش، چه در پاشنه آشیلها و سرطان زدها ویژگیها، چه در زیبائی

 شکست زای خود، هر مافیای اپوزیسیون نمای سوداگر قدرت، از رضا پهلوی و

، احزاب ناسیونالیست راست و چپ «شورای گذار» بان گرفته تاسلطنت طل

، چپ کثرت گرای دموکراسی جو، اکثریتی های «جمهوری خواهان» کرد،

های پیشین، ملی، مذهبی ها، اصالح طلبان حکومتی،  «خلق مسلمان» منقرض،

 .سازدمی غیرحکومتی، همه و همه را دلباخته هیستریک شکار خود
اپوزیسیون متنافر، متخاصم، ماالمال از تشتت باال، به رغم همه جنگ و ستیزهای 

گریزناپذیر سودجویانه و قدرت طلبانه، باالخره ریشه واحدی دارند، از این یا آن الگوی 
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خواب ای با جمهوری اسالمی در کشمکش هستند، عده .کنندمی سرمایه داری، دفاع

بینند، بعضا به تسخیر اهرم های قدرت می ی خویشجایگزینی آن با ماشین ویژه دولت

یستند و در همین حد و قواره مشترکاتی که کم ن .دهندمی در همین رژیم رضایت

این ائتالف  .دهدمی برای داشتن یک ائتالف نامکتوب، بی نیاز از هر نوع گفتگو کفاف

شروع به ابراز با همین توصیف در همان اولین روزهای آغاز خیزش زنان و جوانان، 

مقدم بر هر چیز، ماشین تولید تحریف، سرکوب  .نمودای وجود کاسبکارانه رسانه

فکری خود را به کار گرفت تا بر روی ریشه های واقعی آتشفشان پرده اندازد، به توده 

را مشتعل و راهی خیابان کرده است نه ها عاصی کارگر القاء کرد که آنچه آن

سرپناهی خود و همزنجیران طبقاتی خود، بلکه صرفا قتل  گرسنگی، فقر، فالکت، بی

در یک چشم به  !.جنایتکارانه مهسا و جان باختن معصومانه او به جرم بدحجابی است

را از آرشیو مهندسی شعور ضد  «زن، زندگی، آزادی» هم زدن شعار کامال توخالی

استتار ریشه های واقعی انداخت تا پرده آهنین ها کارگری بیرون آورد، بر سر زبان

شعاری که فاقد هر نوع پیشینه شناخت در سلولهای شنوائی  .طغیان کارگرزادگان کند

سم، پشت سر سم به شعور انسانها تزریق کرد و این جعل  .بودها عاصیان خیابان

سترگ را دامن زد که انگار، راستی، راستی مشکل زنان عاصی و جوانان در حال 

، برداشتن «!!وحدت ملیت ها» ،«!!نثار جان برای میهن» ،«!!ایرانپس گرفتن » طغیان،

حجاب و نهایتا سرنگونی رژیم اسالمی به عنوان حاکمیت سد راه تحقق این آمال 

اپوزیسیون آکنده از جدال و جوشیده از شیرازه طبقاتی واحد، با جان گرفتن از  !!است

معترضان، غرق در رویای مشاهده میدانداری ها، شجاعت ها، جسارت های حماسی 

شکار این خیزش، با همه فالکت، مهجوری و محجوری تا توانست دست به کار اشاعه 

کل طیف از وراث نبش قبر شده  .سموم باال در فضای فکر، خواست جوانان عاصی شد

تا چپ میراث دار  «!!خودمختاری طلبان درون ایران دموکراتیک» خاندان شاهی،

ش، همگی، با بهره گیری از شبکه های وسیع اطالعاتی فارسی اردوگاه، حزبیون همکی
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ها،  «دویچه وله» ها، «من و تو » زبان دولت ها، بی بی سی ها، ایران اینترنشنال ها،

آنچه آنها را منفجر ساخته، نه  !!در گوش جوانان معترض خواندند که اشتباه نکنند

همزنجیران از دارو، دکتر، آب، گرسنگی، بی سرپناهی، بی آبی، گورخوابی، محرومیت 

، عشق به دموکراسی «!!پس گرفتن ایران» برق، سرپناه، حداقل معاش، بلکه فقط شور

، خالصی از حجاب اجباری، ابطال والیت فقیه، جایگزینی رژیم «!!رنگین کمانی

گفتیم که آنچه راست و  !!اسالمی با یک دولت سرمایه داری امریکا دوست غربگرا است

بخشید، وضعیت بی افق و سرگردان می طیف شیفته قدرت را نای تقالچپ این 

و ها اما این مؤلفه به تنهائی کورسوی امیدی بر دنیای تیره زبونی .خیزش خیابانی بود

از میان کل این جماعت، فقط احزاب ناسیونالیست  .نمودنمی درماندگیهایش ساطع

ه توده های ناراضی را زادراه فرصت از توهمات فروپاشیدای کرد، تا امروز ته مانده

های خود دارند، مابقی همه موجوداتی مفلوکند، هیچ آدم  طلبی ها، سهم خواهی

کند، سلطنت طلبان بیرون نمی برای هیچکدامشان خردای دارای کمترین حیثیت، تره

از مدار هیاهو، هوچی گری وقیح مافیائی، هیچ محلی از اعراب نیستند و قادر به بسیج 

شاید گفته شود اگر  .باشندنمی میلیونی امروز ایران 86 چند هزار نفر از جمعیت

چنین است، اگر تا این حد ذلیل، منزوی، بی تأثیرند، چگونه حرف های خود را ورد 

آنچه رخ داده است گواه تأثیر، حتی  .پاسخ روشن است !!.کنند؟می زبان معترضان

معترضان خود به گونه دردناکی از سنگر واقعی اپوزیسیون نیست، ای اثرپردازی رسانه

که ریشه تاریخی صد سال و چند دهه دارد و از اواخر ای فاجعه .کارزار طبقاتی بیرونند

اپوزیسیون  .قرن نوزدهم تا امروز جنبش کارگری جهانی را در ورطه خود پیچیده است

اردوگاهی، نشینان خوشه چین کشت و کارهای دیرینه سوسیال دموکراسی، احزاب 

چینی، کل بورژوازی چپ و راست هستند، آنان، به اعتبار وجود خود حائز هیچ نقشی 

بسیار جان سخت تر از ها با همه این .نیستند، توان باز نمودن شاخ ملخی را ندارند

رسم ناسیونالیستی آنها است که همیشه،  .آنند که بر ابعاد استیصال خود درنگ کنند
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آویزند، تعبیر زمینی وطن پرستی آنها ها شرائطی به دار قدرت دولتهمه جا، در هر 

با شروع خیزش جاری نیز دقیقا چنین نمودند، به سیر آفاق  !!دقیقا این است

جنگ روسیه و اوکراین جنگ مشتعل بلوک  .بخت را با خود یار دیدند .پرداختند

ها و حاکمیتها بندیها بر سر بازتقسیم سرمایه ها، سودها، مالکیت ها، قدرت

جنگی که در آن جمهوری اسالمی هم نقش بازوی تحمل خسارت بلوک ضد  .بود

رخدادی که سران دو قاره را از احتمال دستیابی به  .امریکا، اروپا را بر دوش داشت

بی ثبات با جمهوری اسالمی و امید ادغام این رژیم در نظم نسخه ای تفاهم نامه هسته

اپوزیسیون همین را روزنه شانس نمود، بر آن  .کردمی پیش پیچی خود مأیوس تر از

آنها ثابت کند که ای شد تا به دولتهای غربی و متحدان منطقه

انسداد دریچه امید به  57 جدید فراهم آمده است، اگر در سال «گوادولوپی» زمان

حفظ سلطنت، دست کشیدن از حمایت شاه، دل بستن به کمونیسم کشی، 

اردوگاه ستیزی فاشیسم اسالمی، اساس برپائی گوادولوپ شد، امروز نیز کارگرکشی و 

قبول یأس از همسوئی ادغام آمیز رژیم اسالمی، حدت بی سابقه مناقشات میان قطب 

آن یا لیستی از این ای ها، اهمیت همپیوندی رژیم و روسیه با توجه به نقش منطقه

ر، با هدف حمایت از اپوزیسیون تواند مبنای برپائی گوادولوپی دیگمی دلیل ها،

جماعت مورد گفتگو به تالش های دیگر نیز دست  .مستأصل مشتاق قدرت گردد

برایشان روشن بود که در خارج از  .دیدندمی ابعاد بی کران زبونی خود را .یازیدند

مناطقی مانند کردستان، بلوچستان نیروئی نیستند، توان تأثیر بر توده کارگران 

در پویه  .راه جستجو پیش گرفتند، غریق وار به هر کفی توسل جستند .دمعترض ندارن

انسانی داغدیده از خیل  .را پیدا کردند «حامد اسماعیلیون» تالش استیصال آمیز خود

داغدیدگان جنایت رعب انگیز شلیک عامدانه سپاه پاسداران، به هواپیمای اوکراینی 

اپوزیسیون واقف به افالس خود،  .انداخته بودکه بر اندام هر آدم شرافتمندی زلزله 

را ستاره بخت برای جعل ها مأیوس از به بازی گرفته شدن توسط دولتها، اسماعیلیون
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همزمان به نبش قبر وارثان  .کفایت و جلب اعتماد امریکا به توان میدان داری یافت

لوی شد، به شاهنشاهی پرداخت، دست به کار برپائی مصاحبه مطبوعاتی برای رضا په

شنال، دویچه وله، صدای امریکا و هر تریبون فارسی زبان ینترنبی بی سی، ایران ا

آویخت، هر چه از زر، زور، سرسپردگی، مزدوری در چنته خود داشت ها ساخته قدرت

را به ای یکجا وارد میدان کرد که چه کند؟ که امریکا و متحدان اروپائی، منطقه

تظاهرات صد هزار  .اندیداتوری خود در آن، متقاعد سازدتشکیل گوادولوپی دیگر و ک

بی  !!میلیون ایرانی از شایستگی، اعتبار خود جار زد 85 نفری برلن را گواه پشتیبانی

بی سی بسیار وقیحانه عربده سر داد که حامد اسماعیلیون تجسم تمام عیار کل درد و 

داد که حواریون اسماعیلیون سر ای و این نفیر را در لحظه !!رنج جمعیت ایران است

ایران  .آوردندمی شرمزده و بی حیا عکس رضا پهلوی را یواشکی از جیب بیرون

نترنشنال، دویچه وله، بی بی سی سراسر دنیا را از خبر تشکیل صندوق اعتصاب رضا یا

راه افتاد، فقط ها پهلوی آکندند، همه این ها، کل این سناریو، تمامی این هوچی گری

پروسه  :میلیون توده معترض، عاصی، در حال طغیان کارگر بگویند 65 ین که بهبرای ا

باشیم، نمی ماشین آتی نظم سرمایه مائیم، اسالمی هم .آلترناتیو سازی به فرجام رسید

اهل  !!خواهد شاه نباشدمی به جای ولی فقیه، بچه شاهی داریم که از شدت فروتنی

ضد دولت اسرائیل هم نیستیم،  .باشیممی امریکائیحجاب هم نیستیم، دموکراتیم، 

نام رضا ها آنچه خوبان همه دارند ما به تنهائی داریم، درنگ جایز نیست، در خیابان

پهلوی و حواریون او را فریاد زنید، از امریکا بخواهید که اعتمادش را به ما آهنین کند، 

سیون نشینان تمامی این نداها به آلترناتیو دیدن جمهوری اسالمی پایان بخشد، اپوزی

 و نجواهای شوم و بی شرمانه را صریح یا ضمنی به گوش توده کارگر ایران رسانده و

میلیون نفوس  65 رسانند اما در باره اینکه با فرض تسخیر قدرت چه بر سرمی

گویند نمی آنها .کنندمی جمعیتی طبقه کارگر ایران خواهند آورد الم تا کاف سکوت

گویند که نمی استثمار سرمایه بر کارگران را یقینا بیش از امروز خواهند کرد، که فشار
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گرسنگی، فقر، فالکت، بی آبی، بی سرپناهی، گورخوابی، بی داروئی، بی دکتری و کل 

آرند نمی در این حوزه ها، هیچ کالمی بر زبان .را مضاعف خواهند ساختها بدبختی

یم وجود سرمایه داری است و آنها نیز قرار است محصول مستقها زیرا کل این بدبختی

رژیم درنده پاسدار بربریت های سرمایه داری و نهاد تحمیل تمامی سیه روزی های 

اپوزیسیون فریبکار ضد کارگر قرار است آنچه را رژیم  .این نظام بر طبقه کارگر باشند

نه تر انجام دهد، اسالمی برای سرمایه انجام داده، بسیار مدیرتر، مدبرتر، هوشمندا

را ها بناست نظم سرمایه را آهنین تر برنامه ریزی کند، رودهای پرخروش سود سرمایه

کل بورژوازی دنیا را در این سودها شریک سازد، همان کند که  .طغیان آمیزتر کند

گوید که دستور کارش این نمی اپوزیسیون .کردمی زمانی شاه و رژیم هار سلطنتی او

این  .راستا زندگی طبقه کارگر را سیاه تر از امروز خواهد ساخت است و در این

جماعت اما واقعیت بسیار سهمگین و فاجعه بار دیگری را هم از تیررس شعور توده 

این واقعیت که یگانه مایه اشتراک طیف طوالنی رنگارنگ آنها صرفا  .دزددمی کارگر

رمایه داری است، بر همین گرفتن قدرت و سهیم شدن در مالکیت، قدرت، حاکمیت س

پس از آن باید شاهد  .اساس بقای محفل انس آنها تا لحظه تسخیر قدرت است

گسترده ترین جنگ میان گرازان تشنه سهم افزونتر در حاکمیت و مالکیت سرمایه 

بود این جنگ در پروسه اشتعال خود چه بر سر طبقه کارگر خواهد آورد، هر جزء 

و مالکیت خویش دست به چه کارهائی خواهد زد، چه برای باالبردن سهم قدرت 

فاجعه هائی را بر زندگی کارگران تحمیل خواهد کرد معمائی است که پیش بینی آن 

 .باشدنمی دشوار نیست، هر چند نیاز به شرح آن

به نکات باال پرداختیم تا بگوئیم که جنبش کارگری ایران، بار دیگر بر سر یکی از رعب 

راه  .آمیزترین و سرنوشت سازترین دو راهی های تاریخ ایستاده استانگیزترین، رمز

تحمل سهمگین ترین و تراژیک ترین شکست های تاریخ سراسر شکست صد ساله 

خود در یک سو و راه گذاشتن سنگی بر روی سنگ برای نقش بازی عظیم طبقاتی، 
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هد بود، راهی که تاریخی، انسانی، راهی که اگر پیش گیرد، راه واقعی رهائی بشر خوا

شکستش هم شکست نخواهد بود، جنبش کارگری باید همگن پیکار علیه جمهوری 

گون اپوزیسیون راست و چپ بورژوازی را هم از ن خطر بختک اسالمی، راه هر میزا

غرق در توهم، خیزش روز را مصون از این مخاطره ها خیلی .سر خود مرتفع سازد

ادعای خود، بی اعتنائی بسیار چشمگیر معترضان یا پندارند و برای اثبات می هولناک

در مورد بارز بودن این بی اعتنائی  .گیرندمی را گواهها کل توده کارگر به اپوزیسیون

جای هیچ تردید نیست، اما نکته اساسی آنکه مجرد بی اعتنائی نیز مطلقا متضمن 

اقد صف آرائی باشد، جنبش کارگری مادام که فنمی مصونیت از خطر بلعیده شدن

آگاه، رادیکال، سراسری و ضد کار مزدی خود است ولو آنکه مطیع اراده هیچ حزب و 

سازمان و مافیای بورژوازی نباشد، باز هم از زمین و آسمان در معرض مصادره شدن و 

توده های کارگر فاقد چنان آرایش قوا و صف آرائی اگر اسیر  .به سرقت رفتن است

رت طلب کاسبکار نشوند، خود با پای خویش راه نسخه دست هیچ اپوزیسیون قد

جنبش کارگری روز، نه در حد  .پیچی شده سرمایه و سرمایه داران را خواهند رفت

اما نه بسیار کمتر از آن، در خطر صید شدن توسط بورژوازی اپوزیسیون  57 سال

اه را است، برای رهائی از این ورطه فقط یک راه در پیش دارد و فقط همین یک ر

اینکه آگاه، بیدار، هشیار، رادیکال، استوار و مصمم، جبهه توفانی  .پیش روی خود دارد

بخش اعظم طبقه کارگر هنوز به  .جنگ علیه اساس موجودیت سرمایه داری بگشاید

بخشی که به طور معمول پیام  .صورت جدی و مشتعل وارد میدان کارزار نشده است

طیل سراسری چرخه کار و تولید سرمایه داری به ورود خود را محکم و روشن با تع

همه چشمها به ورود هر چه سریعتر این  .رساندمی گوش طبقه سرمایه دار و دولتش

توده عظیم دوخته است اما نه برای آنکه فقط مجاری تولید سود و سرمایه را مسدود 

بسنده کند،  سازد، نه برای آنکه صرفا چرخ کار را از چرخش فرو اندازد، اگر به این

فاجعه است، فاجعه تبدیل خویش به هیزم خشک کوره تفتان تسویه حساب مافیاهای 
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بورژوازی، خیزشی در این سطح، در محدوده تعطیل چرخ تولید و کار، دقیقا همان 

خواهند، قله آرزو و می چیزی که است که اپوزیسیون های کاسبکار شکارچی قدرت

سالمی، شکستن ماشین روز قدرت سیاسی و آمال اپوزیسیونها سقوط جمهوری ا

طبقه کارگر باید خواب شیرین این  .جایگزینی آن با ماشین دولتی خویش است

برای این کار باید همزمان و همگن با تعطیل چرخه کار  .جماعت را کابوس سازد

سرمایه داری، همراه و هم آمیز با مختل سازی نظم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

شروع به تصرف تمامی مراکز کار و تولید نماید، انجام این کار در شرائطی که سرمایه، 

کل طبقه کارگر وارد میدان کارزار باشد، نه فقط ناممکن نیست که کامال مقدور و 

به خاطر داشته باشیم که از اعتصاب سراسری نسخه پیچی  .قابل حصول است

 فرصت طلب بورژوازی صحبت رفرمیسم راست سندیکالیستی یا این و آن اپوزیسیون

گوئیم، بنیاد کار رفرمیسم می کنیم، از مبارزه طبقاتی ضد بردگی مزدی سخننمی

اعم از میلیتانت و سرنگونی طلب یا مصلح و مسالمت جو این بوده است که در شرائط 

دست به اعتصاب زند و با اعتصاب خویش سکوی پرتاب  «!!اعتالی انقالبی» موسوم به

تمامی آنچه  .رژوازی به کهکشان قدرت برای جایگزینی بخش دیگر شودبخشی از بو

در طول قرن بیستم نام انقالب بر خود هشته است از همین قماش بوده است، ما به 

کامال بالعکس از وضعیتی  .کنیمنمی هیچ وجه از چنین اعتصاب سراسری گفتگو

کل حاصل کار و تولید رانیم که توده وسیع کارگر دست به کار خارج سازی می سخن

خود و نسلهای متوالی پیشین خود از چنگال قهر و خون و جنایت و سبعیت سرمایه 

خیزند، همه مراکز تولید، کار را از دست می وضعیتی که کارگران به پا .گردندمی داران

گیرند، مستغالت و دارائی های طبقه سرمایه دار را به تصرف خود می سرمایه داران

 .رندآمی خود

طرح این نکات، صدای منتقدان را به عرش خواهد برد، همگی خواهند گفت که 

کارگران با کدام آگاهی، کدام رهبری، کدام حزب و سازماندهی دست به چنین 
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االن  !!افی استخیالبها گفتن این حرف !!کارهائی بزنند؟ چنین چیزی ممکن نیست

همراه، متفق، همرزم، آهنگ  ، باید گرگ و میش!!باشدنمی وقت سر دادن شعار

این همان شمشیر آخته  !!بقیه کارها برای بعد !!سرنگونی جمهوری اسالمی کرد

مسمومی است که تاریخا بر سر کارگران چرخیده، فرود آمده، مغز، شعور، هستی آنها 

را با سمومش کشته، وجودشان را پیچ و مهره بی جان ماشین نظم و قدرت سرمایه 

در میان نیروهای موسوم  .ف بورژوازی عریان و بی حجاب روشن استتکلی .کرده است

و ها «مارکسیست» به چپ نیز از مارکس بگذریم که ضد مارکسیسم بود، تمامی

های دنیا، هر ترنم یا نجوای توده کارگر برای گرفتن  «مارکسیست لنینیست» باالخص

سرمایه دار، حضور دخالتگر، مراکز کار و تولید، خارج سازی این مراکز از چنگال طبقه 

مستقیم، فعال، خالق، نافذ، آزاد، برابر، شورائی در برنامه ریزی کار، تولید، توزیع، 

 زندگی را امر محال تلقی کرده و درجا

یا زنجیره طویلی از  «چپ روی افراطی» ،«!!ورکریسم» ،«!!اکونومیسم» ،«اتوپی» مهر

هر میزان اقدامات  !جماعت منجی پرولتاریااز منظر این  .کوبندمی بیماریهای العالج

باال از سوی کارگران اگر مطابق فرمان مطاع حزب و شایستگان دانشور صدرنشین 

تاریخ  !!.استها حزب نباشد، ارتجاعی و سزاوار قهرآمیزترین محکومیت ها، مجازات

 ، در محجور خواندن،«چپ» قرن نوزدهم در بند، بند خود آژیر این حقیقت است که

زبون پنداشتن، نفرین شده انگاشتن، نیازمند قیمومت تلقی کردن، ضعیف و ضعیفه 

تصور نمودن توده کارگر دست بورژوازی راست را از پشت بسته و کاتولیک تر از پاپ 

چاره رنجیران » عمل کرده است، ترجیع بند کالمش همواره این بوده است که

وار از امامان حزب نشین دیده و تشکیالت را دستورپذیری امت  «تشکیالت است

اما توده کارگر برای تسویه حساب با سرمایه داری نیازمند تحزب، سازمانیابی  .است

نسخه پیچی احزاب یا حتی سازمانیابی شورائی باب طبع و مطابق الگوی این جماعت 

آنچه در طول چند دهه اخیر محافل  .نکته آخر را در یک جمله تصریح کنم .نیست
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زیر نام شورا و جنبش شورائی جنجال کرده اند، در بنمایه و کارکرد خود  مختلف چپ

حزبی دموکراتیک، متناظر با مبارزه برای  –سوای نوعی سازمانیابی سندیکالیستی 

اصالح سرمایه داری و سپس تحمیل نظم سرمایه بر طبقه کارگر هیچ چیز دیگر نبوده 

اندازه کافی پیرامون آن بحث کرده ایم و واقعیتی که در جاهای دیگر به  .باشدنمی و

 .تکرارش در حوصله بحث حاضر نیست

ر طبقه سهمگین سر راه جنبش حی و حاضبه دوراهی سرنوشت ساز، پرمخاطره و 

کارگر صامت سرگردان، راهی ندارند جز آنکه به میدان ها میلیون .کارگر باز گردیم

با اعتصاب، حتی نه اعتصاب سراسری آیند و ورود خود به کارزار گسترده جاری را نه 

که با تصرف سازمان یافته، آگاه، رادیکال، برنامه ریزی شده و سنجیده ضد سرمایه 

داری مراکز کار و تولید، اختالل ماشین نظم سرمایه به گوش جمهوری اسالمی و 

کارگران برای این کار نیازمند تشکل عجیب، غریب، از  .بورژوازی بین المللی برسانند

همین االن، سراسر چرخه کار و تولید سرمایه داری را کارگران به  .پیش آماده نیستند

خوراک، پوشاک، مسکن، وسائل خانه، آب، برق، گاز، مایحتاج  .آرندمی چرخش در

کنند، حمل و نقل زمینی، دریائی، هوائی را صاحبان نمی زندگی را سرمایه داران تولید

ه داران نیستند که در مدارس و دانشگاهها به تدریس دهند، سرماینمی سرمایه انجام

و هولدینگها بر دوش ندارند، ها مشغولند، کار درمان میلیونها بیمار را مالکان تراست

ساختمان و راه و جاده و بندر هم با زور بازوی دولتمردان سرمایه داری و مالکان 

دهند، امور تخصصی، می همه اینها را خود کارگران انجام .شودنمی سرمایه ساخته

تحقیقی، برنامه ریزی، فنی، علمی فرایند کار در حوزه های مختلف هم بر دوش 

تواند می آنچه .انسانهای کارگر دارای درجات متفاوت دانش، مهارت و شناخت است

وضعیت حاضر را به رویه کامال متضاد و معکوس خود مبدل سازد، صرف سازمانیابی 

اده استوار، آگاه، رادیکال توده وسیع کارگر برای پایان دادن به نیست، عزم راسخ و ار

بردگی مزدی و تسلط جامع االطراف بر سرنوشت کار، تولید و زندگی خود 
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 کند، کل کارها را بر دوش دارد،می که همین االن همه چیز را تولیدای طبقه .است

لکان مؤسسات و بنگاههای تواند به جای آنکه برای سرمایه داران، برای سرمایه، مامی

سرمایه داری یا دولت درنده بورژوازی کار کند برای خودش کار کند، با عقل، شعور، 

درایت، دخالت مستقیم و آگاه خودش، تولید و کارش را برنامه ریزی کند و حاصل 

سازمانیابی مورد نیاز ایفای این  .برنامه ریزی جمعی شورائی خود را لباس اجرا پوشاند

تشکل مبتنی بر مرامنامه، منشور، احکام، ارتفاعات اصول، پایه های آهنین آئین نقش، 

سنگ و ساروجش را اساسنامه حزب، باورهای ایدئولوژیک، آیات و احادیث  .نیست

همین انسان های کارگر مشغول برنامه ریزی، اجرا،  .سازدنمی منقول از فرهیختگان

وابط انسانی، اجتماعی، طبقاتی موجود پیشبرد چرخه تولید کار، زندگی با همین ر

 خود کل وظائف، مسؤلیت ها، چاره گری ها، سیاستگذاری ها، برنامه ریزیها را بر دوش

آنچه شیرازه و بنیاد کار آنها است الغاء کار مزدی، جلوگیری از سرمایه  .گیرندمی

وش شدن حاصل کار، انطباق روند کار، سازمان اجتماعی کار، بر محو خرید و فر

کارگران با همین روابط خودجوش عادی که در سرشت خود شورائی  .نیروی کار است

 هر چه را که تولید .کنندمی است بساط مبادله کاالئی، پولی سرمایه داری را جمع

کنند تا در اختیار کل اهالی قرار می نمایند، از هر جنس و سیاق روانه محل توزیعمی

کنند و طومار مشکل می ارد را تقدیم بی سرپناهانگیرد، هر چه خانه خالی وجود د

پردازند، بدون می پیچند، شاغالن در سیستم درمان به مداوای هر مریضمی مسکن را

آنکه هیچ ریالی دریافت دارند، همه به صورت بی نیاز، مرفه، بدون کاستی، از خوراک، 

 جتماعی بهره مندپوشاک، وسائل خانه، مایحتاج معاش، امکانات رفاهی، تفریحی، آ

روند کار، هدف کار، موضوعیت کار، تولید برای زندگی هر چه بی نیازتر،  .گردندمی

کل  .شودمی آسوده تر، مدرنتر، مرفه تر، رشد فکری هرچه آزادتر، شکوفاتر، متعالی تر

کنند برای چه تولید شود و چه تولید می انسانها در دل همین روابطی که با هم برقرار

و کارها باید از ساحت زندگی پاک ها کدامین کارها الزم است کدامین فعالیتنشود، 
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پیدا است که در نخستین گام  .گیرندمی شود، سرنوشت کار و تولید چه گردد، تصمیم

آنچه را زیر نام ارتش، سپاه، پلیس، بسیج، لباس شخصی، دولت، مجلس، قوه قضائیه، 

ه و سایر ابزار سرکوب فیزیکی، فکری شورای نگهبان، تشخیص مصلحت، حوزه علمی

توده کارگر در پروسه انجام کارها و تحقق  .کنندمی وجود دارد، راهی زباله دادن تاریخ

دهد و نوع تاریخا می سازمانای خود را متناسب با نیاز این تحوالت ریشهها این هدف

ون و شین شی .سازدمی نوینی از روابط انسانی، سازمان اجتماعی کار را مستقر

کهکشان سائی که رفرمیسم میلیتانت یا سازشکار درون و بیرون جنبش کارگری 

 پیرامون فاجعه بی تشکیالتی به عنوان ام المصائب سد راه مبارزه طبقاتی کارگران راه

مشکل جنبش کارگری اساسا نه نوع  .اندازد، حاصل آموزه های بورژوازی استمی

ش که ضد سرمایه داری بودن یا نبودن تشکل، حتی نه متشکل بودن، نبودن

این جنبش اگر وارد کارزار واقعی ضد بردگی مزدی شود، مجبور به سازمانیابی  .آنست

رژیم حاکم را  .خود خواهد شد و نوع متشکل شدنش یقینا شورائی خواهد بود

ون بورژوازی هم فرصت عروج به اریکه قدرت و یسازد و به هیچ اپوزیسمی سرنگون

 .دهدنمی نظم سرمایه داری بازسازی

جنبش کارگری روز ایران اگر بخواهد حتی خواست های معیشتی، سیاسی، 

رفاهی، اجتماعی خود را محقق سازد، اگر بخواهد صید لذیذ شکارچیان 

اپوزیسیون پوش سوداگر سود و قدرت نشود، اگر بخواهد از خطر شکستی 

مبارزه روزش معماری بنای خالصی یابد، اگر بخواهد  57 بدتر از شکست سال

قدرت طبقاتی او برای کارزارهای نیرومندتر بعدی شود، برای هر کدام اینها، 

ندارد، جز انکه راه پیکار ضد سرمایه داری پیش ای برای کل اینها، چاره

هیچگاه تا  .اما این جنبش در شرائط روز بدبختانه دارای چنین رویکردی نیست گیرد،

ش، با تکیه بر قدرت واقعی خود، رادیکال و با سر آگاه طبقاتی حال وسیع، هشیار خود
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خود دست به این کار نزده است، در این مسیر استوار و اندیشیده گام نگذاشته است، 

نیاندوخته است، همواره، همه جا ، در تمامی شرائط، از زمین و آسمان به او ای تجربه

خیال را در سر نپرورد، گوش به فرمان این  !!هشدار داده شده که وقت این کار نیست

به همین دلیل، با  .جنبش کارگری میراث دار این پیشینه تیره است .باالنشینان باشد

همین گذشته در تمامی بزنگاههای تاریخی مصادره شده و متحمل بدترین شکستها 

طیع، فرمان قیام، سمت لوله جنگیده است اما در نقش پیاده نظام م .گردیده است

برای چه جنگیدن، از کدام جنگ پرهیز کردن، همه را برایش تعیین نموده نگ، تف

اعتصاب کرده است اما االن  4000 پارسال .مشکل اساسی روزش اتفاقا همین است .اند

داند چه کند، بانگ بازمانده نمی بارد،می در شرائطی که از در و دیوارصدای سرنگونی

، کوهسار عظیم !!منتظر دستور رهبر باشد آزارد که بایدمی از گذشته گوشش را

کشند که اطاعت پذیری از می تجربیاتش، عوارض هولناک شکستهایش بر سر او فریاد

باالی سر فاجعه زا است، باید خودش گردد، زمان دموکراسی طلبی فریبکارانه، 

امپریالیسم ستیزی گمراهساز، سرنگونی طلبی توخالی گذشته است باید وارد پیکار 

گذشته تاریخا شکست خورده است، آنچه باید جایش  .رادیکال ضد سرمایه داری شود

داند که نباید دنبال این یا آن اپوزیسیون می .را پرسازد شکل نگرفته، نبالیده است

توده کارگر تا لحظه  .افتد، اما خودش هم خود بیدار ضد سرمایه داری خودش نیست

اکثریت غالب  .فاجعه آمیزی تقسیم شده است حاضر، دچار این وضعیت است، به گونه

کارگران، جمعیت شاغل در مرکز کار، تولید عمال به یک سکوت قبرستانی روی نهاده 

الل، قفل، بدون هیچ تپش حتی طومار مبارزات سالهای اخیر خود را بسته  .است

اعتصاب، هزاران اعتراض،  6000 ، سال قبل از آن4000 است، سال پیش فزون بر

شورش بزرگ داشته است، اما با آغاز خیزش روز، غرق سکوت شده، هر جنب و  چند

نسبت به آنچه در خیابانها، دانشگاهها،  !!جوش اعتصابی، اعتراضی را تعطیل کرده است

داند، برایش می مدارس جاری است سمپاتی دارد، عصیان دختران، پسران خود
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بینند، تجربه نمی رین مطالبات خودحقانیت قائل است اما تجلی مبرم ترین و حیاتی ت

کند، نمی ندارد، آینده قابل اعتمادی برایش پیش بینیها موفقی از این نوع شورش

از همه مهمتر آنکه مجرد سرنگونی یک رژیم، استقرار  .مؤلفه هائی که برایش مهمند

اندکی رژیم دیگر را رخدادی با نتیجه الزامی حقوق اولیه انسانی، حداقل رفاه یا حتی 

بیند، از تاریخ چنین فهمیده است و الاقل این یک درس نمی آزادی سیاسی، اجتماعی

همه این فاکتورها دست به دست هم داده و در کنار فروماندگی  .را خوب آموخته است

 .ها، بی افقی ها، آویختگی به رفرمیسم، نسبت به خیزش موجود مردد مانده است

دختر و پسر، دانش آموزان، دانشجویان هم به بخش دیگر جنبش مرکب از جوانان 

این  .رغم طغیان آمیزی بسیار خیره کننده اعتراضاتش، وضع اساسا متفاوتی ندارد

ها بخش حدود دو ماه است که سراسر جهان را مسحور جسارت ها، شجاعتها، دالوری

ی و فداکاریهای خود ساخته است اما صدر و ذیل انتظاراتش در نوعی سرنگونی طلب

برایند مشترک آرایش قوای روز جنبش کارگری با  .توخالی دموکراتیک محصور است

ترکیب دوگانه اش و با رجوع به انفصال فاجعه بارش از محور کارزار ضد سرمایه داری، 

خوف از  .از خوف و وحشت فرو برده استای آینده طبقه کارگر ایران را در هاله تیره

منشانه رژیم حاکم، خوف بلعیده شدن توسط پای درآمدن زیر فشار سرکوب دد

، خوف هائی 57 اپوزیسیون های سوداگر قدرت، خوف تحمل شکستی بدتر از شکست

که همه مخوفند و برای رهائی از مخافت آنها، حتی برای چالش و کاهش ابعاد فاجعه، 

سخن آخر آنکه توده  .سوای چرخیدن بر ریل پیکار ضد بردگی مزدی راه دیگر نیست

وسیع کارگر باید چرخ تولید و کار را از چرخش فرو اندازد، همزمان دست به کار 

تصرف همه مراکز کار و تولید، خارج سازی حاصل کار نسلهای متوالی خویش از 

دانشجویان و دانش آموزان خانواده های کارگری نیز  .چنگال طبقه سرمایه دار شود

ان و اساتید کارگر سیستم آموزشی را دست در دست معلم .باید ریل پیکار عوض کنند

از دست بورژوازی و دولتش خارج گردانند، بدون هیچ شهریه، هیچ داد و ستد پولی، 
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مدرن، ضد سرمایه داری، آزاد، شورائی، برنامه ریزی کنند، عین همین کار را کارگران 

جام دهند، پرستار، بهیار، پزشک، تکنیسین، مددکار، در بیمارستانها و مراکز درمانی ان

توده کارگر شاغل در سایر مراکز تولید به  .همه جا رابطه خرید و فروش را ملغی سازند

همین کار اهتمام کنند، کارخانه را، سیستم حمل و نقل را، آب، گاز، برق، 

رادیوتلویزیون، همه رسانه ها، اسکله ها، بنادر، کشت و صنعت ها، مزارع، معادن، 

ت را، کل پروسه کار و تولید را به دست خود گیرند، تولید هتلها، رستورانها، مستغال

کنند، تولید را برنامه ریزی نمایند، حاصل کار و تولید را بدون هیچ داد و ستد در 

جنبش کارگری باید انجام این امور را دستور روز مبارزه  .اختیار همگان قرار دهند

ن دهد، شوراهایش را ظرف خود سازد و برای ایفای این نقش خود را شورائی سازما

کارگران باید دریابند  .دخالتگری، آزاد، آگاه، نافذ، خالق و برابر همه آحاد کارگر سازد

که توان این کار را دارند، همان توان و ظرفیتی که تاریخا توسط بورژوازی، توسط 

کارگران آویزان به افکار، راهبردها و الگوپردازی های بورژوازی، توسط احزاب چپ 

 .انکار شده است

 



  


