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 2020ژانویه                    فروشی  زی اپوزیسیون و بازار کساد رهبریبورژوا

 

هیچ، پوچ و موجوداتی های کارگر یه، اکثریت عظیم انسانها یا تودهمنطق سرما در 

تا استثمارشان مایه هستی  کنندستند. وجود دارند و زاد و ولد میه الرعاعهمج

داری، خودگستری سرمایه و کلید بقای بردگی مزدی باشد. کارگر در فلسفه سرمایه

لید سود، موجودی شناخت بورژوازی موضوعیت دیگری ندارد. پیچ و مهره ماشین تو

به فرودستی و بردگی مزدی، ناتوان از تعیین گیری، محکوم فاقد شعور تصمیم

سرنوشت کار و زندگی خود است. همه چیزش، چرخه حیاتش، چه کاری انجام دهد 

یا ندهد، بر سر تولید و کار او چه آید، سفینه زندگی وی بر کدامین ساحل لنگر 

نقش  اندازد، همه و همه باید توسط زمامداران سرمایه تعیین گردد. روایت بورژوازی از

یت را با کوهی از تناقض به هم طبقه کارگر این است. بورژوازی اپوزیسیون همین روا

کند که شیفته آزادی، رفاه، خوشبختی، . از یک سوی به کارگران القاء میآمیزدمی

چنگال گرسنگی، ستمکشی، فرودستی، استثمار و سایر  حتی شیفته نجات آنها از

ر همزمان، عین همان روایت عام طبقه خویش از مصائب است!! از سوی دیگر و به طو

رش میلیونها خط تأکید و هشدار بار تکراهر و زیر کندمیهستی کارگر را تکرار 

است، قادر به پیشبرد و سازماندهی « اکثرهم الیتفکرون»کشد. اینکه توده کارگرمی

پیکار خویش نیست. نیاز به منجیان متحزب، رهبران دانشور و حاکمیت شایستگان 

به شعور کارگران طوفان دارد. اپوزیسیونهای راست و چپ سرمایه در تزریق این سموم 

شم طبقه کارگر علیه فشار استثمار یا اندازند و به محض مشاهده خروش خراه می

فزایند. در ار شدت، وسعت و سرعت این طوفان میداری بسرمایهسبعیت حاکمان روز 

کنند که طغیانها پرشکوهند، فقط یک مشکل بنیادی وجود همه تریبونها غوغا می

دارد و آن فقدان رهبر، رهبری و آلترناتیو است!!. طغیان توده کارگر بدون رهبر و 

متحزب نقش زاید!!، کارگران بدون رهبران انساز است!!، فرزندان ناهموار میجلودار ویر
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کنند!! شورش آنها نیازمند رهبری است. باید به یک آلترناتیو زنگیان مست را بازی می

 آویزند!!  

نشینان همان است که باالتر گفتیم. اینکه کارگران قادر به اساس حرف اپوزیسیون

بد نیستند!!، سیاست نمی فهمند!!، آگاهی ندارند!!، اهل اقتصاد و تشخیص خوب و 

ناآگاهی، خرف بودن، بی نیستند!! و سؤال اساسی آنست که منظور آنها از  ریزیبرنامه

دانشی، عجز و ناتوانی چیست؟!! مالک قضاوتشان برای این حکم چه شعوری، بی

بورژوازی، از حاکم تا ؟!! پاسخ خیلی پیچیده نیست. آگاهی در منطق باشدمی

اپوزیسیون، آگاهی به ملزومات چرخه تولید سود، راههای ارتقاء کهکشانی بارآوری 

 ریزیبرنامهکار، شناخت راهکارهای افزایش کفه کار اضافی به زیان کار الزم، دانش 

گری ال این نظم بر توده کارگر، ریختهنظم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی سرمایه، اعم

داری و ص انسانها با قالبهای نظم سرمایهاسات، عواطف و قدرت تشخیافکار، احس

های حاکمیت و ماندگاری عتراض کارگران با هدف تحکیم پایهباالخره قتل عام هر ا

است، ن است. اقتصاد، سیای سرمایهنظام بردگی مزدی است. شناخت در مسلک 

نگ، ادبیات و هنر شناسی، فلسفه، اخالق، روانشناسی، فرهشناسی، مردمجامعه

کنند. آگاهی طبقه میاین جنسند و در این راستا ایفای نقش  بورژوازی همگی از

ی اقتصادی، اجتماعی، اخالقی، حقوقی، فرهنگی، هاپدیدهدار بیان اندیشوار سرمایه

هر چه در این  کامال وارونه و دروغین است. بورژوازی ایگونهمدنی و اجتماعی به 

، شودمی، هرچه دانشمندتر گیردمیتر از حقایق فاصله تازد، ژرفعلوم بیشتر پیش می

گیرد، بر میهایش را بیشتر به کار ها و پژوهشگردد، هرچه حاصل کاوشمیتر ابله

افزاید. برای اینکه عمق فاجعه را دریابیم فقط به این فکر کنیم که درندگی خود می

ها و سازیمارکس چراغی است بر روی باژگونه اقتصاد سیاسی کل متون نقد

 دارسرمایههایی که بورژوازی در این قلمرو انجام داده است. رابطه طبقه پردازیتحریف

با علوم تجربی یا پزشکی و نوع اینها را هم باید با همین بنمایه اما به شکل خاص خود 
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، مثلثات و حساب زیولوژی حیوانیکاوید. قانون انکسار نور، ظروف مرتبطه، فی

کرد.  بافیوارونهتوان به شیوه اقتصاد سیاسی اسیر مسخ، تحریف و استداللی را نمی

در وسیعترین سطح وسیله  ساز و کار سرمایه دراین گذر متفاوت است. این دانشها را

ندسی ها و مه، بدون آنکه نیازی به کاربرد آنها برای جعل واقعیتسازدمیافزایش سود 

ها، به شیوه اقتصاد سیاسی داشته باشد. بورژوازی آگاهی را با روایتی که کار انساناف

فهمد و با همین روایت، افزائی و سودسازی سرمایه است میارزشبیان اندیشوار پویه 

ه استثمارشدن، ناآگاه، فاقد شعور، عاجز از شناخت، محکوم ب ایطبقهپرولتاریا را 

ها را که پرولتاریا نیز این قلب واقعیتبیند. فاجعه عظیم آنست فرودستی و تحجر می

که محکوم به فروشنده نیروی کار بودن و  اندنمودهباور کرده است.!! کارگران هم قبول 

، ی کارگر در حال حاضر اصال چنین نیستند؟! از ناآگاهیهاتودهفرودستی هستند!! آیا 

ماندگی و شعورباختگی رنج ر، عقبآور، تحجشناخت باژگونه، خودبیگانگی رعب

اع های ارتجسرائیوجهی چنین هستند. نفس اینکه یاوهبرند؟! مسلما بخش قابل تنمی

این مرداب است. اما مگر  وری آنها درنمایند، گواه غوطهبورژوازی را باور نموده یا می

معنای آگاهی و آگاه بودن ما چیست؟ این یک پرسش حیاتی و بنیادی است. 

ات و لنینیست این مسأله را تا هرکجا که بورژوازی از جمله بورژوازی سوسیال دموکر

مینی، متافیزیکی، ای فرازاند. آگاهی را به مقولهند غامض و رمزآمیز ساختهاتوانسته

!! این کار نیاز سرشتی و اندکردهشناخت، خارج از دسترسی تبدیل مریخی، غیرقابل

قت آنست که مبارزه علیه سرمایه، علیه اساس بردگی تاریخی سرمایه بوده است. و

خود سؤال  هم آمیزیم. از مزدی را با تعرض رادیکال علیه مهندسی افکار بورژوازی در

ای آگاه، با سر بیدار طبقاتی خود دن ما در چیست و برای اینکه طبقهکنیم که آگاه بو

ر باید دست یابیم؟ پاسخ باشیم چه چیزها را باید بدانیم و به کدامین شناخت و شعو

ها در ها باشد، اما کل این شرح و بسطنی در حد کتابها و شاید کتابخانهطوال تواندمی

 چند نکته زیر قابل تلخیص است.
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. حرف اول آگاهی یا سلول کلیدی شعور کارگر، دانستن آنست که از کار خود 1

، سرمایه شده است. جداست. سرمایه اساسا با جداسازی ما از کار و حاصل کارمان

بدون آنکه هیچ  کنیممیجدائی ما از کارمان یعنی اینکه برای صاحبان سرمایه کار 

نقشی در تعیین سرنوشت این کار، تولید یا حاصل آن داشته باشیم. همه چیز را 

ر و گیریهای سرمایه آنست که کل این کاو شالوده تصمیم گیردمیسرمایه تصمیم 

تر تر و اختاپوسیآساتر، کهکشانیتر، غولعظیم تر،ه افزونحاصل آن یکراست سرمای

، در بهترین شودمیارگر انداخته گردد. ما هیچ نصیبی از کار خود نداریم، آنچه جلو ک

از وی، به شرط تمکین او  دارسرمایهسرمایه به کار او، با رضایت  حالت، درصورت نیاز

ها لقمه نانی است که کارگر به کمک آن، مقابل سرمایه و با هزاران شروط دیگر، تن در

تر و نامحدودتر را پیدا کند. الجثههای هرچه عظیمسرمایهنیروی الزم برای تولید 

سرمایه، دانستن این واقعیت عریان را نادانی!!، شناخت آن را بی شعوری!! کالبدشکافی 

لیه امنیت ملی و تمدنی یا قیام عهسازی، مبارزه برای تغییرش را بیرادیکالش را گمرا

ی بالعکس، ندیدن، نشناختن، نفهیدن، ایمان و تمکین و اطاعت از آن را خلق و خو

 داند!! متین شهروندی یا عبادت الهی می

انسان بنیاد انسان شدن خود را با کار آغاز نموده است، کار کرده است تا زندگی کند، 

صرف  کندمیمایحتاجش را تأمین نماید، به میزان رفع نیازش کار کند و هر چه کار 

انی رفاه جسمی و رشد فکری او شود. سرمایه دقیقا بنیاد این انسان بودن و زندگی انس

ین بمبارانهای ضد انسانی قرار ارتربکوبد و آماج فاجعهمی را با وحشیگری تمام در هم

دهد. کل کار و تولید کارگر را در طول تاریخ و وسعت جهان به جای آنکه می

تر در باتالق سود و خودافزائی افزوندرخدمت رفع نیازهای مادی و معنوی او باشد 

خود، به ضد انسان، ضد احتیاجات واقعی انسانی، ضد امنیت، آسایش، رفاه، استغنا، 

سالمتی، شرافت، آزادگی، اخالق، ضد هر چه انسانی است تبدیل نموده است. سرمایه 

در این راستا، برای نیل به این منظور و به عنوان شرط الزم و حتمی تحقق این هدف 
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اس جدائی کارگر از کار و حاصل کارش را محتوای بشرستیزانه، کوشیده است تا اس

های اجتماعی و شخیص، نگرش، داوری، انتخاب، ارزششعور، اندیشه، شناخت، ت

های سودآوری کرده است که کارگر دقیقا با مالکهای کارگر سازد. کاری هویتی توده

شد. آساتر سرمایه است ببیند و بیاندیبق آنچه نیاز سودآوری غولانباشت و مطا

مهار جداسازی کارگر از کارش، تعمیق بیهمین  را بر تعریف کارشالوده  داریسرمایه

تر این استثمار ی کار و انفجارآمیزی هر چه افزونزای نیروهالکت این جدائی، استثمار

استوار ساخته است. از منظر این نظام، کار فعالیتی است که منشأ سود، باعث 

ها و نیاز قدرت، حاکمیت یا بقای آوری افزونتر سرمایهیه، مایه سودخودافزائی سرما

، تواندمیرابطه خرید و فروش نیروی کار شود. مطابق این تعریف، محصول کار و تولید 

ای، سالحهای کشتار جمعی، ابزار و آالت های شیمیائی و هستهمواد مخدر، بمب

فروش اعضای بدن نابودی بشر و کره زمین یا جهان هستی، تأسیس مراکز فحشاء و 

شکل خورد و خوراک، پوشاک، مسکن، دارو،  تواندمیهمان حال  کودکان باشد و در

ها، تولید کل این دارسرمایهمدرسه یا بیمارستان به خود گیرد. برای سرمایه و طبقه 

سرمایه در یکی از  ریزپیشاز  دارسرمایهالسویه است، آنچه باعث استقبال کامال علی

، صرفا باال یا پائین بودن شودمیمهری او به انباشت در قلمرو دیگر و بی هااین حوزه

ریزها یا ان میان این پیشدارسرمایه. اگر برخی گرددمیمیزان سودی است که حاصل 

اخالقی آنها از گردند، هیچ ربطی به اجتناب های انباشت فرقی قائل میعرصه

بندی احتمالی به عرف بشری ندارد. مالک اخالق، عرف، های ضد انسانی یا پایشرارت

رفتار، خوبی، بدی، شرعی، ناشرعی، انسانی بودن و نبودن، در فرهنگستان سرمایه 

سرمایه  افزائیارزشکه مقتضای  کندمیآن  دارسرمایهفقط طول و عرض سود است و 

همان فاجعه بخشد، را موضوعیت و مجال عینیت می این تعریف از کاراست. آنچه 

انسانی جدا شدن کارگر از کار خود است. وقتی کار و حاصل کار از زیر نفوذ اراده، 

، گرددمیاش خارج و سیاستگذاری توده انجام دهنده ریزیبرنامهانتخاب، تصمیم، 
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الندگی زمانی که کار فلسفه انجام خود، به عنوان رفع کننده نیازهای مادی، معنوی، ب

دهد، هنگامی که کار در خارج از حوزه اختیار کارگران و دست می و تعالی بشر را از

و آنگاه فقط سرمایه  شودمی، تبدیل به سرمایه گیردمیبیرون از دایره نیاز آنان قرار 

و کل  گیردمیاست که در مقام قدرتی فائقه، چیره و خداگونه برای همه چیز تصمیم 

مرز یا سودآوری نامحدود اتخاذ  تصمیماتش را در راستای خودافزائی بدون هیچ

. کندمی. در همین راستا شالوده احتیاجات انسانی و واقعی نوع بشر را بمباران کندمی

این سرشت اقتصاد کاالئی به طور کلی است که رابطه اشیاء را جایگزین رابطه افراد با 

. بشریت را ددهمیپویه این جایگزینی را تا بی نهایت بسط  داریسرمایهو  سازدمیهم 

های زندگی برجای نماید، جهان کاالها را در کل حوزهمیبا بنمایه انسانی خود بیگانه 

گرداند، اشیاء را خویش و از همه انسانها منفصل می نشاند، افراد را ازجهان آدمها می

کند و انسان را به میصاحب شخصیت، اراده، اختیار، فکر، قدرت، انتخاب و حاکمیت 

اندازد. سود ای، زبونی، پوچی و هیچی میارادهاختیاری، مفلوکی، بییت، بیورطه شیئ

و خودافزائی سرمایه معمار یکه تاز و قاهر ذائقه، احساس، عاطفه، اخالق، رفتار و نیز 

به این فکر کنیم که از  .شودمینوع، شکل، حدود، مقدار و همه چیز مصرف روزمره 

ی صدها نوع با دهها شاخه فرعی المللبینهای هر شیئی یا کاالی موجود در بازار

جوراجور موجود و مستمرا درحال تولید، توسعه و افزایش است. یک پرسش بنیادی 

ناشی آنست که نیاز به این تولید یا احساس احتیاج به تنوع این محصوالت از کجا 

داد که ا پاسخ خواهند اندیش و خودبیگانه سرمایه حتمگردیده است؟! متفکران تاریک

یق متغیر!!، یا ذات کثرت طلب ، سال«!!انتخاب آزاد»جوی آدمی!!، طبیعت تلون

ها و تولیدات رنگارنگ است!!! این سخن آفرینیروی سلسله جنبان این تنوعبشر، نیبنی

برای آن بر زبان جوشد و منحط ترین موجودات شعورباخته می صرفا از سراچه شعور

شستشوی مغزی سازد. مصیبتی که سرمایه به جان انسان  آید که همگان را دچارمی

صورت پسندند و درخواهند، میخاکی می انداخته است. آنچه یکایک ساکنان کره
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د، مسلما بهترین کننسانی انتخاب میعقل سلیم ان خورداری ازبضاعت اقتصادی و بر

است. اگر  تولید و شعور بشریترین فراورده کار، دانش، تکنیک، محصوالت یا عالی

ترین بخش جمعیت زمین کاالهای کمتر مرغوب، نامرغوب، بسیار نامرغوب، عظیم

، اگر کنندمیدارای کیفیت نازل، بد، بنجل، بسیار بد یا مضر و خطرزا را خریداری 

، به گردندمیترین امتعه هم نکیفیتحتی قادر به خریداری بدترین و بیها خیلی

)حق انتخاب آزاد( « free choice» مای خاطر آن نیست که از موهبت عظ

ترین شکل جبر یعنی انگیزترین و دهشتناکند!!! کامال بالعکس زیر فشار رعببرخوردار

زای ضد انسانی از هالکت . این جبرزنندمیجبر موحش اقتصادی دست به این کار 

و به تمامی  گیردمیآید؟ از ژرفنای وجود سرمایه سرچشمه جوشد و میکجا می

. جامعه موجود استخوانبندی نظم اقتصادی، شودمیزوایای جامعه و جهان پمپاژ 

متشکل از  ایجامعهاست.  داریسرمایهسیاسی، مدنی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی 

و کارگر، دو طبقه که اولی صاحب کوهساران عظیم  دارسرمایهدو طبقه اساسی 

، دارائیها و امکانات است، اما دومی کل هست و نیستش در بهای محقر هاسرمایه

و همین بهای محقر هیچ اندر هیچ هم، اگر  شودمیبازتولید نیروی کارش خالصه 

احیانا به دست آید، اگر پرداخت شود و اگر اساسا نیروی کار، خریداری یافته باشد، از 

ارتر تقسیم گردیده است. سرمایه بار و حقارت بلحاظ مقدار به صدها شکل حقارت

انسانی ساخته و آنها را مشتریان محصوالت دارای  بشریت را اسیر این وضع فجیع ضد

قیمتهای متفاوت کرده است. سرمایه است که قیمت را، خرید و فروش را، بازار را، 

رقابت را، نوع مصرف را، فقر و ثروت را، درجات متنوع نداری و گرسنگی را بر بشر 

ها را با هدف سود و پاسخ به الزامات و کل این جنایات و بشرستیزی کندمیمیل تح

تر چه ژرفاینها دقایق و اجزاء جداسازی هر . همهدهدمیخودگستری خود انجام 

کارگر از کار خویش و انفصال هرچه فاجعه بارتر وی از پویه تعیین سرنوشت کار و 

 زندگی خود است. 
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ودافزائی خود را در باال اه اساسی تشدید استثمار کارگر و خر داریسرمایه. تولید 2

مختلف علوم های یابد و برای این کار کل رشتهآساتر بارآوری کار میبردن هرچه غول

شناسی تا ریاضی، اقتصاد، مکانیک، پزشکی، داروسازی یا هر از فیزیک، شیمی، زمین

بورژوازی بدون اینکه رسما اعالم  ،نمایدمیدانش دیگر را یکسره در این راستا تجهیز 

دارد، در اساس، عمالً، به طور واقعی و هویتی دانش بشری را با همین مالک تعریف 

شمارد که بارآوری کار را افزایش دهد، رود سود را . فقط فعالیتی را علم مینمایدمی

 پرخروش سازد و بقای بردگی مزدی را تداوم بخشد. جهان موجود آکنده از

اهها، انستیتوها، مراکز علمی و پژوهشی است. ظاهر ماجرا آنست که کل این دانشگ

مؤسسات در حال توسعه دانشهای بشری هستند، شکی نیست که چنین است اما 

روند، آموزشها، جنس تحقیقات، هدف پژوهشها، غایت کل فعالیتها توسط سرمایه 

دگستری، سودافزائی و و مستقیم یا غیرمستقیم، فقط به نیازهای خو شودمیتعیین 

گویند. بحث فقط بر سر فیزیک، مکانیک، متالوژی، پاسخ می داریسرمایهماندگاری 

مهندسی نفت و شیمی، صنایع، عمران، برق، انرژی، کامپیوتر یا علم مواد نیست. اینها 

را برند، سودها واسطه بارآوری کار را به اوج میعلومی هستند که یکراست و بال

الیه ممکن کاهش سرمایه به نیروی کار را تا منتهیسازند و نیاز کهکشانی می

مصداق دارد، در باره  دهند. نکته مهم آنست که کل آنچه در مورد این بخش علوممی

دون کم و کاست صائب است. های علمی هم بنماترین رشتهترین و انسانیظاهرالصالح

ترین قلمروهای انباشت طالئیکنیم، در زمره های پزشکی و داروئی نگاه به حوزه

دولتی است و سهم سرمایه گذارانش،  انگیزی باالاند، سود آنها به صورت حیرتسرمایه

است.  آساغولهای حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی یا خصوصی از کل اضافه ارزش

 ا بیمار در اثرحتما فریادها از همه سو بلند خواهد شد که هر روز و هر ساعت میلیونه

. اینکه چنین است یا نیست در جای خود قابل گردندمیها مداوا فعالیت این بخش

بررسی است، اما حتی فرض کنیم که این ادعا دروغ نباشد! بحث اساسی چیز دیگری 
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است. سخن بر سر آنست که این مداواها با کدام نقطه عزیمت، در کدامین راستا و 

پاسخ ساده است. سرمایه است که خصوصی ؟! گیرندمیبرای حصول چه اهدافی انجام 

، خود «!!خدمات»تر ان یا به تعبیر بسیار فریبکارانهیا دولتی، در حوزه به اصطالح درم

و اگر دولتی است، شاید . اگر خصوصی است نیاز به توضیح ندارد کندمی ریزپیشرا 

توسط قلمرو درمان  گذاری درمحتاج اندکی تشریح باشد. سرمایه هابرای برخی

آنست. « اجتماعی»ها یکی از پرسودترین قلمروهای انباشت سرمایه به معنای دولت

ساز در ای بسیار مؤثر، حیاتی، سرنوشتنظام بردگی عین سرمایه و حلقه دولت در

است. سرمایه سوای  داریسرمایهسرمایه و تضمین بقای  افزائیارزشچرخه سراسری 

، تأمین حداقل دارسرمایهآگین طبقه مکفی عیش سالمتی مطلوب و طول عمر

، بیندمیخود  افزائیارزشتندرستی بخشی از طبقه کارگر کشورها را هم، نیاز پروسه 

چه افزونتر شط سودها این سطح سالمتی کارگران الزم است و حال برای خروش هر

ایه، مشغله مهم سرمایه آنست که هزینه تأمین این تندرستی مورد احتیاج سرم

ای بر حجم کهکشانی سودها وارد ان ممکن باشد، آنسان که هیچ خدشهرین میزتنازل

ننماید. سرمایه در تشخیص چگونگی تضمین این منظور به صورت سرشتی گنجینه 

ها انگیز هزینهمایه کاهش حیرتکه تولید انبوه  داندمیدانشها و رازها است. خوب 

تا برای تأمین حداقل سالمتی  واهدخمیاست و در همین راستا از دولت و دولتهایش 

ریز سرمایه زند و با این تولید انبوه ن مورد احتیاجش، یکجا دست به پیشکارگرا

ان دارسرمایهیکجا، هزینه درمان آنها را به حداقل ممکن برساند. فکر کنید که اگر 

تا کجا پیش  هاهزینهخواستند این کار را تک، تک انجام دهند، منحنی صعودی می

در وهله نخست از  تاخت. اما همه واقعیت این نیست. کل هزینه درمان طبقه کارگرمی

و در وهله دوم یا در بهترین حالت،  گرددمیشده این طبقه تأمین محل کار پرداخت

آید. بخش نشده آنها فراهم میبته بخش ناچیزی هم با کار پرداختبخشی و صد ال

همه شرایط آماده سالخی شدن است. سرمایه به محض مشاهده  دوم همیشه و در
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ولین فرصت به قتل عام این بخش سیر رو به افت نرخ سودش، یکراست و در ا

ها را تعطیل، درمانگاهها را قفل، اماکن نگهداری بیماران را پردازد. بیمارستانمی

ر و هزینه ر بیکاهزاتاران و بهیاران را چندهزار، چندمستغالت پرسود، پزشکان، پرس

ونه . واقعیت این گنمایدمیمیزان کاهش نرخ سود ها را ساز و کار چالش هرهمه این

توانند این عرصه انباشت و باختگان هستند که میاست و در این میان تنها شعور

نام گذارند!!!. کل اینها اما فقط دیباچه بسیار « خدمات درمانی»سودآوری سرمایه را 

ست. اندیشمندان مسخ، متحجر و بداندیش بورژوازی شب و روز از این کوتاه فاجعه ا

نهایت باال برده است. اما های علمی را تا بیدامنه پیشرفت داریسرمایهکه  گویندمی

ین سدها را بر سر راه در عین حال پوالد داریسرمایهکه: اوال، همین  گویندمین

جائی و تا جائی باال برده  نیا، فقط درپا ساخته است، ثا های انسانی برتوسعه دانش

بوده است،  هاسرمایهتر سرمایه و سودآوری هرچه پرخروش افزائیارزشاست که نیاز 

بر سر راه تکامل علوم  داریسرمایهثالثا و از همه مهمتر اگر آثار و عوارض سدآفرینی 

ئی تکلیف های مختلف نبود، امروز بشریت چه بسا در عرصه پزشکی و داروو پژوهش

گری خود ها را مقهور قدرت دانش و چارهبا همه بیماریها روشن و تمامی آنخود را 

ساخته بود، چه بسا با غالب امراض آن نموده بود که در برخی کشورها با حصبه و 

 ماالریا کرده است. 

. سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی در پویه زاد و ولد نهادها، بافتها، روابط یا 3

اش، جامعه افزائیارزشساختار حقوقی، مدنی، سیاسی متناظر با نیازهای چرخه 

. شبکه سازدمیرا متولد  داریسرمایهو در همین راستا دولت ویژه  داریسرمایه

ترین بخش کار طبقه کارگر را عظیم« چاه ویل»دهشتناکی که مثل  اختاپوسی

مزدی کند، بسان بدترین نوع بلعد تا ساز و کار چرخش و بقای نظام بردگی می

و  اندازددواند، آن را به ورطه تباهی میها، در هستی اجتماعی بشر ریشه میسرطان

ترین و ترین، مخوف. دولت پیچیدهکندمیشیرازه زندگی انسانی را متالشی 
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ترین سالح سرمایه برای بسط و انفجارآمیزی جدائی کارگر از خود و سرنوشت مهلک

زندگی خویش است. با پیدایش، رشد، استخوانبندی و تکامل آن، بنیاد کار، تولید و 

دخالتگری توده کارگر در رقم زدن تکلیف زندگی و کار خویش، یکسره بمباران 

، جدائی طبقه کارگر از گرددمیپاشد. هر چه بیشتر مستولی و از هم می شودمی

. دولت شودمیر انگیزتتر و رعبنسانی و سرنوشت زندگی خود هم ژرفهستی ا

مستقل از شکل، نوع و نام آن، دموکراتیک یا دیکتاتوری هار، جمهوری یا سلطنتی، 

که سرمایه  کندمیسکوالر یا دینی، چپ یا راست، لیبرال یا فاشیست، دقیقا آن 

سرمایه جدا نیست، هیچ وجود مستقلی از سرمایه به مثابه  ، به هیچ وجه ازخواهدمی

ارد، بالعکس سرمایه است که لباس دولت و نظم سیاسی تن یک رابطه اجتماعی ند

سرمایه تشخص یافته است که مسلما هست و هیچ چیز جز  دارسرمایهکرده است. اگر 

ها، عین و متشخص به شکل دولت، با نقشآن نیست، دولت نیز دقیقا سرمایه مت

ولید یا ها و وظائف دولتی است. در شکل پارلمان کل نیازهای چرخه تفونکسیون

، با نهادهای اجرائی خود این قوانین را علیه کندمی« قانون»سرمایه را  افزائیارزش

، با دستگاههای قضائی و حقوقی خود هرنوع مقاومت کارگران نمایدمیکارگران اعمال 

، با پلیس، ارتش، بسیج و دهها شبکه سازدمیرا در مقابل این مصوبات غیرقانونی 

یا احکام صادره  داریسرمایهنتظامی هر اعتراض توده کارگر علیه اختاپوسی نظامی یا ا

کوبد، با آموزش و پرورش و فرهنگ خود، نظم کشد و در هم میمیسرمایه را به خون 

و بشریت را به ورطه  گرداندمیسرمایه را تار و پود شعور کارگران  پیچینسخه

مسلک، فکر و اراده و عقل  ، با ایدئولوژی، مذهب، مرام واندازدمیشستشوی مغزی 

ها ای واقعیتریشهو با هرمیزان تشخیص  کندمیی کارگر را مسخ و منجمد هاتوده

. دولت با این کارکردها با اعمال، اجرا و عینیت بخشیدن به آنچه سازدمیبیگانه 

است، خود را و در واقع سرمایه را قدرت  هاسرمایهخواست سرمایه و نیاز سودآوری 

های نظم ، کل آحاد بشر را مهرهنمایدمیی کارگر و انسانها هاتودهقاهر ماوراء هستی 
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 داریسرمایه. تا نظام کندمیسیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی رابطه تولید اضافه ارزش 

رف ترین بخش کار خویش را صهست، طبقه کارگر مجبور است عظیم و دولت

سراسری  ریزیبرنامهنگهداری این اختاپوس کند، اختاپوسی که سرمایه و نهاد نظم و 

 است. داریسرمایهرابطه خرید و فروش نیروی کار و ماشین قهر پاسدار بقای 

ی تولید است و برای هاهزینهمرز ی سودآوری حداکثر، محتاج کاهش بی. سرمایه برا4

ین نسل کشی ها، حتی سالخی ترعظیمتی این کار به هرنوع جنایت و سفاکی ح

. این مطلقا تهمت نیست، اغراق نیست، زندمیتدریجی کل سکنه کره زمین دست 

از همان آغاز،  داریسرمایه، واقعیتی است که نظام باشدمیشعاربافی نیست، لفاظی ن

تش اما به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم به این سوی، ثانیه به ثانیه و از همه مساما

های زیست محیطی لودگیانگیز آاعمال کرده است. به سونامی وحشت علیه بشریت

سرمایه کل آبهای عالم را ماالمال از سموم شیمیائی مهلک و مرگبار کرده  نگاه کنید.

بهداشتی، پاالیش و پاکسازی فاضالب صنایع  است، زیرا از قبول هر میزان هزینه دفع

طی که هیچ ربطی به نیازهای واقعی بشر ندارد و تنها ورزد، با تولید افراامتناع می

ها را ها، حتی مردابها، دریاها، اقیانوستر است، تمامی رودخانهکهکشانیهدفش سود 

ساخته است. عین همین بال را بر سر هوا آورده است.  هاکارخانهگورستان فضوالت 

ها، همه دستگاههای ریهواع گازهای کشنده آکنده است. اتمسفر کره خاکی را از ان

ه سمومات شیمیائی کرده تنفسی، کل اندام انسانها و موجودات زنده دیگر را رسوبگا

موجودات  را خشک، دریاها را ماالمال از پالستیک، هارودخانهها را نابود، است. جنگل

ها یا ترین و هالکتبارترین طوفانها را کانون توفش مهیبآبزی را کشتار، اقیانوس

مصالح ساختمانی، اماکن مسکونی و  ها نموده است.انگیزترین سونامیرعبکشی سر

ر رادیواکتیو یا مواد مهلک محل بیتوته انسانها را اتاق گاز، کل گیاهان خوراکی را انبا

ختان زا، همه درها را جوالنگاه عناصر بیماریآور، قطعه، قطعه پوشاک انسانسرطان

جات را کنسرو شوکران کشتار آدمها کرده است. سرمایه میوه را مسموم و تمامی میوه
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با انسان و طبیعت و تمامی جانداران چنین نموده است، صرفا به این خاطر که هزینه 

جدید و  هایسرمایهپذیری کاالها، هزینه خلق د محصول، هزینه بازتولید و سامانتولی

را تا قعر آسمانها صعودی و  هاارزشالحاقی را پائین آرد، درهمین راستا منحنی اضافه 

را به  هابحرانسرانجام یا از همه مهمتر کاهش گریزناپذیر نرخ سودها و وقوع حتمی 

 تأخیر اندازد.

آرد اما در سرشت خود ها روی میها و بشرستیزی. سرمایه به همه این جنایت5

. تولید ترین بحرانها نداردچ راهی برای فرار از تحمل کوبندهزا است و هیبحران

اساسا تولید افراطی سرمایه است و درست بر همین مبنا و با همین  داریسرمایه

بنمایه، سد واقعی سر راه بقای خود است. سرمایه متشکل از دو جزء ثابت و متغیر 

و درست همین جزء است که در  باشدمیاست. جزء نخست آفریننده هیچ ارزشی ن

، جزء دوم که گرددمیبالد و کهکشانی می آساغولپروسه بازتولید سرمایه به صورت 

است اگر چه به شکل مطلق رشد  هاارزشو اضافه  هاارزشیگانه سرچشمه کل 

پیماید. تولید قیاس با بخش ثابت، روند کاهش می ، اما به صورت نسبی و درکندمی

ر افراطی سرمایه با این شاخص هویتی، زیر فشار قهری سیر رو به افت نرخ سود قرا

های اندرونی دست مکانیسم دارد. سرمایه همزمان و به طور مستمر با توسل به تمامی

برد تأثیر و توان تقابل به کار افزایش نرخ اضافه ارزش و چالش افت نرخ سود است اما 

به رغم نرخ همیشه رو به صعود خود،  هاارزشها محدود است. اضافه این اهرم

پاسخگوی تأمین و تضمین نرخ سودهای الزم برای تداوم انباشت افراطی سرمایه 

. در همین راستا یا زیر مهمیز همین تناقضات ذاتی سرکش، نرخ سود گردندمین

عمومی در قلمروهای مختلف انباشت، در چرخه سراسری تولید سرمایه اجتماعی یا 

، روند گردندمیایه جهانی به طور واقعی دچار کاهش شدید در وسعت سرم

افتد و موج حاد بحران شیرازه هستی سرمایه به ورطه اختالل می افزائیارزش

های پیوندند، اما سرمایه اهرممیپیچد. بحرانها به وقوع را در خود می داریسرمایه
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رد. هر چه متوسط ترکیب ی کارگر داهاتودههست و نیست زیادی برای انتقال آنها بر 

 هابحران، شودمی ترافزونارگانیک سرمایه اجتماعی کشورها یا کل سرمایه جهانی 

سرمایه را آماج تهاجم  افزائیارزشتر چرخه تر و فرسایندهتر، طوفانیدهنیرومندتر، کوبن

و سرریز آنها برخورد و خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و درمان یا مایحتاج  گیرندمی

. نفس بحران شودمیتر آفرینتر و  فاجعهی کارگر سهمگینهاتودهاولیه معیشتی 

 داریسرمایه، به خودی خود هابحرانشدن فزاینده  ترکوبندهخیزی یا روند تشدید و 

در همین جا چند نکته مهم و  را از پای در نخواهد آورد. در این تردیدی نیست اما

کنش هستند. هر چه از تاریخ هستی این نظام می ای اسرار در حال خروش و واپاره

گذرد، متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه جهانی و طبعا سرمایه اجتماعی هر کشور سیر 

، پویه کاهش نسبی جزء متغیر کل سرمایه کندمیتری پیدا آساغولصعودی 

 . حتییابدمیی ترافزونی در مقابل جزء ثابت آن شتاب، وسعت و سهمگینی المللبین

و حداقل در  گیردمیاین کاهش از مدار نسبی بودن به سمت تنزل مطلق هم خیز 

که  شودمیبا موقعیتی مواجه  داریسرمایه. پوشدمیبخشی از جهان لباس عینیت 

، در حالی گردندمیو سودها محدود و محدودتر  هاارزشیگانه سرچشمه تولید اضافه 

. جهان کندمیکه حجم و میزان کل سرمایه به گونه بسیار انفجارآمیز و نامتناهی رشد 

افتد و شط به خفگی می هاسرمایههستی از سرمایه اشباع یا از تراکم بی انتهای 

وارش باز هم کفاف ا همه تالطم، عظمت و حالت سونامیب هاارزشپرخروش اضافه 

. چنین دهدمییاز بازتولید این حجم کوه پیکر سرمایه را نتضمین نرخ سودهای مورد ن

که  کندمیوضعی سرمایه اجتماعی هر نقطه دنیا و کل سرمایه جهانی را مجبور 

زده، فاشیستی و تاتاریستی دست به کار سالخی آخرین مایحتاج هیستریک، آشوب

توده کارگر شود.  ری، یا نازلترین میزان بهای نیروی کاالمللبینمعیشتی طبقه کارگر 

ها رخ داده و در پردازی نیست. چیزی است که مدتبینی یا گماناین حدیث، پیش

به این فاز از  داریسرمایهبخش عظیمی از دنیا شاهد وقوع آن هستیم. غلطیدن 
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ی، درندگی و بربریت، پویه قهری و گریزناپذیر آنست. سرنوشت ستیزانسانانحطاط، 

نبوده است که قرن ها این نظام را تحمل کنند تا ستاره کارگران دنیا قطعا این 

انحطاط و احتضارش از پس دودهای متراکم ناشی از آتشفشان تضادهای سرکشی 

گردند، این کار از دیرباز  داریسرمایهذاتی طلوع نماید و آنگاه آماده طغیان واقعی ضد 

حال که چنین  - مهم استو این ولی کامال  -اتفاق افتد، اما نیافتاد ولی  توانستمی

مانده است و وارد انفجارآمیزترین فرود انحطاطی  داریسرمایهشده است، حال که 

طبقه کارگر جهانی را نسبت به موقعیت روز جنبش و  تواندمیخود گردیده است ن

عبیر اندیشی ننماید. سوء تالطم، تحول و نیاز حیاتی به چارهدچار ت اشطبقاتیمبارزه 

داروئی یا ی و مرگ و میر طوفانی ناشی از بیخانمانفاقه، فالکت، بی نشود، فقر،

این حرفی نیست،  زاید، درخود، آگاهی رادیکال کمونیستی نمیگرسنگی به خودی 

، کامال بالعکس از زمین زندگی، کار، کندمیاما آگاهی از آسمانها هم به زمین هبوط ن

جوشد. کارگران دنیا از زمان پیدایش تا بارزه و هستی اجتماعی انسانها میاستثمار، م

بوده اند. سراسر عمر تاریخی طبقه آنها را  داریسرمایهحال در پروسه ستیز و کارزار با 

، این فراز و فرودها یا پیچ و خم ها در بند، دهدمیفراز و فرود همین پیکار تشکیل 

ها، در گمراهه فتنر ها، عقبها، پیش تاختند خود حدیث تجارب، آزمونها، شکستبن

ها در همان پویه کارزار با نظام بردگی ها است. همه اینآموزیها و درسچرخیدن

مزدی اتفاق افتاده است. این تاریخ متالطم مرکب از زندگی، کار، استثمار و پیکار، 

ی است که سرچشمه و منبع همان هستی اجتماعی یا طبقاتی، همان شرایط ماد

ی کارگر دنیا، نه هاتودهبالندگی و انکشاف آگاهی است.  گیری، جوشش،محرک شکل

های بسیار بارز کل این ه به درجات مختلف و گاه با تفاوتهمسان و همطراز، ک

رند و االن بار تاریخ مبارزه طبقاتی خویش داولهرخدادها و آگاهی ناشی از آنها را در ک

و امواج  هابحرانوبنده زیر خروش ک داریسرمایهاند که در شرایطی قرار گرفته

حل خود هر نوع مجال نفس ، احتضار و تضادهای سرکش غیرقابلآلود انحطاططغیان
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ی در این چند المللبینکشیدن یا ادامه بقا را از آنها سلب کرده است. جنبش کارگری 

ها را رفته است، رگ و زندگی با سرمایه همه گمراههصد سال و در پروسه کارزار م

ده است، در فرار از های ارتجاعی و تباهساز سوسیال دموکراسی را خورابافیفریب رؤی

ها، از ویخته است، در هر کدام این برهوتها به بورژوازی لنینیست آاین فریبکاری

دل بسته و « مرغان سرخپوش صحاری»کویری به کویر دیگر کوچیده است، به صدای 

شده است. مقهور، مأیوس، محجور، راهی حوزه سربازگیری ضد امپریالیسم خلقی 

ترین نیروهای اشیسم اسالمی بورژوازی، به درندهعاصی و سرخورده از همه چیز به ف

ای نمانده که به اندازه کافی در تاریخ دخیل بسته است. هیچ گمراههماوراء ارتجاعی 

ویژه در ای افتاده است که به هتباه نساخته باشد و اکنون به ورطآن نفرسوده و خود را 

های دهشت و وحشت مولود فاز رگی از جهان قادر به تحمل سونامیهای بزبخش

آسای اشند، بشریت کارگر زیر پمپاژ سیلبنمی داریسرمایهحاضر انحطاط نامتناهی 

داروئی ناشی از شدت های زیست محیطی و بیخانمانی، فقر، آلودگیگرسنگی، بی

ده نظام بردگی مزدی، در حال نابودی است. مهار تعرضات کوبنفزاینده و غیرقابل

کارگران مجبور به جستجوی راه رادیکال مبارزه طبقاتی هستند، در غیر این صورت 

 نابود خواهند شد. 

ی راست و چپ بورژوازی با فریبکاری سرشتی طبقاتی در گوش هااپوزیسیون. 6

نسانی روز دنیا، از اهای عظیم خوانند که گویا فاجعهی کارگر خوانده و میهاتوده

ای زیست محیطی، هولوکاستها و خانمانی و فالکت تا آلودگیهگرسنگی و بی

ی توصیفنیستند!! آنها با وقاحت غیرقابل داریسرمایههای ذاتی افروزی ها پدیدهجنگ

ها و فاجعه ها نه سرمایه که کمبود رشد دهند که منشأ کل این تباهیعربده سر می

!!! باشدمیشکوفائی اندیشه، مدنیت و فرهنگ مولود این نظام  و عدم داریسرمایه

آگین راه ات درستی این خزعبالت خرافی فریبمتفکران خرفت بورژوازی برای اثب

که کشورهای سوئیس،  گویندمیو  گیرندمیهم پیش «!! اقامه برهان»و «!! استدالل»
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نجا گرسنه نیستند!!، انتخابات سوئد، فرانسه و ممالک مشابه را نگاه کنید. کارگران در آ

!! راه پیشرفت و تعالی بر روی گرددمیآزاد وجود دارد!!، حقوق مدنی افراد رعایت 

همگان باز است!! بهداشت و درمان در دسترس همگان است!! آموزش تا باالترین 

سطوح برای همه مقدور است!! سیستم قضائی تحت کنترل هیچ منصب و مقامی 

لت جدا است!! امنیت اجتماعی وجود دارد!!، حداقل معیشتی همه نیست!! دین از دو

ساکنان جامعه تأمین و تضمین است!! ولی فقیه و شورای نگهبان ندارند!! همه افراد 

ای مسائل دیگر که نیازمند لیست خوردار هستند و پارهدر مقابل قانون از حق برابر بر

 کردن نیستند!!! 

خسن و »المثل معروف ن مصداق بارز همان ضربن فریبکاراسلسله طویل ادله ای

فریب، دروغ و شستشوی مغزی نه فقط  گویندمیاست. آنچه « ویهخسین دختران مخا

ها پردازیع دروغها و وارونهانسانها است که معجون وحشتناک متناقضی از تمامی انوا

است. مقدم بر همه تصویری که از این جوامع بر لوح خیال کارگران دنیا حک 

، تجانسی با واقعیت ندارد. در انگلیس دومین کشور ثروتمند قاره اروپا بالغ بر کنندمی

ی کارگر فاقد توانانی هاتودهنفوس  %60درصد از کل جمعیت و الجرم بیش از  46

برای کل سکنه  2004هستند. این رقم در سال  الزم برای تهیه مایحتاج زندگی خود

درصدی به این سطح  18درصد بوده است و امروز با افزایشی  28کشور حدود 

جهنم بردگی مزدی که  هولناک رسیده است. در ایاالت متحده، بخشی از

کارگر  ی تولید شده توسط کل طبقههاارزشین سهم اضافه ترعظیمش هایسرمایه

تریلیون دالر تولید ناخالص  85تریلیون دالر از کل  21، حدود بلعندجهانی را می

های آفرینیها و هولوکاستافروزیجنگدر اختیار دارد و هزینه سهمگین  جهانی را

هزار میلیون دالر افزون است، آری در همین  700ش در سال از دارسرمایهطبقه 

کهای اجتماعی هستند از جهنم، شمار کسانی که برای امرارمعاش ساالنه نیازمند کم

خط »آنچه بورژوازی  میلیون انسان زیر 46تعداد شاغالن کشور بسیار باالتر است! 
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ند کاسه تکدی در و برای خورد و خوراک روزمره مجبور کنندمیمی نامد زندگی « فقر

گردند. در فرانسه جنبش گرسنگان هر روز از «!! اندارسرمایههای خیریه»دست راهی 

و باالخره در اسکاندیناوی  شودمیآلودتر تر و طغیان، پرخروشترظیمعروز پیش 

لوک و مجبور به دریافت کارگران فاقد کار، فقیر، مف !! شمارداریسرمایهویترین رفاه 

 ترعظیمقبل  های اجتماعی یا مالیات همزنجیران خویش، هر روز از روزحداقل کمک

 . گرددمیتر و انبوه

 داریسرمایهگریز ینها است. مدافعان متحجر و بشریتاز ا ترسهمگینمعضل اما بسیار 

ی سیاسی در بخشی از هاآزادیاز معجزات دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی یا 

و جنجال  کنندمی، تبلیغ گویندمینویسند، . آنچه میگویندمی داریسرمایهجهان 

ها است. هر چه زیر بافیها و دروغینیآفرها، نیرنگگوئیهقطعا طوفان وارون نمایندمی

ترین نمایشگاههای ترین و پیراستهر این کشورها، از جمله در آراستهنام حق د

دموکراسی و حقوق بشر آنها، در اسکاندیناوی، سوئیس یا فرانسه، وجود داشته و االن 

وق دیری است که با سرعت سیر نور در حال ویرانی است، رویه معکوس آزادیها و حق

قیاس با آنچه  های دروغین نیز درنها است. شکی نیست که همین کلیشهواقعی انسا

ه میلیون نفوس توده کارگر ایران آوار کرد 60فاشیسم درنده اسالمی بورژوازی بر سر 

است اما نکته اساسی آنست که بنیاد کل این « هاکفش کهنه نعمت در بیابان»است، 

بر ملزومات حیاتی رابطه خرید و فروش نیروی کار « هاآزادی»و « حقوق»به اصطالح 

استوار است و در همین راستا در بند بند خود  داریسرمایهیا چرخه تولید سود 

حقوق »باشند، این شنده بر دست و پای توده کارگر میزنجیری آهنین، فرساینده و ک

و حاصل فشار  با اینکه محصول مستقیم کارزارهای رادیکال جنبش کارگری« و آزادیها

های دور تاریخی است اما تا ن این جنبش بر بورژوازی در گذشتهبسیارسنگی

. حق در اینجا باشندمیهست طناب دار سرمایه بر گلوی طبقه کارگر  داریسرمایه

زای ار کارگر، استثمار مرگبار و دهشتبرای خرید نیروی ک دارسرمایهحق سرمایه و 
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ی کارگر در باتالق هاتودهرگر به سرمایه، خفه ساختن درصد کار کا 90کارگر، تبدیل 

خانمانی، گرسنگی و محرومیت است، حق در اینجا حق سرمایه برای مجبور فقر، بی

ساختن کارگر به بردگی مزدی، جاودانه ساختن این بردگی و بستن سد بر سر راه هر 

است. قانون در  انگیزرعبزای ارتتالش طبقه کارگر برای خالصی از این اسارت حق

اینجا طوق سرمایه بر دست و پای کارگر برای تحمیل ماندگار رابطه خرید و فروش 

نیروی کار بر او است. حق در اینجا برای کارگر حق فروش نیروی کار است اگر 

بخواهد و با بهائی که سرمایه مایل باشد و به شرط تولید سودی که مایه و  دارسرمایه

تر سرمایه باشد. حق و قانون در اینجا حق و ه وحشتناکهکشانی شدن هرچباعث ک

قانونی است که پاسدار، پلیس و زرادخانه دفاعی سرمایه در مقابل هر اعتراض 

ی کارگر است. حق در اینجا رویه کامال متضاد حق واقعی انسانی است. معنای هاتوده

سلط و زندگی خویش ت زمینی حق انسانی آنست که بر سرنوشت کار، تولید

ها و حقوق ترین دموکراسیشد، حق و قانون سرمایه در متعالیاالطراف داشته باجامع

و بنیادی این حق اصیل انسانی است. حق اعتصاب  ایریشه، بمباران داریسرمایهبشر 

برای تعطیل کامل هر نوع اعتصاب علیه اساس بردگی مزدی  دارسرمایهدر اینجا حق 

بار، حق سرمایه برای نابودی تام و تمام ن جهنم نفرتکل و تحزب در ایاست، حق تش

طبقه کارگر است. دموکراسی، حقوق بشر و  داریسرمایهحق سازمانیابی ضد 

های رفیع مدنیت و حقوق سرمایه، قرار ی سیاسی، مدنی و اجتماعی در قلههاآزادی

المی است همان نقشی را بازی کند که سپاه پاسداران و پلیس و بسیج فاشیسم اس

م ها و در یک کالها، نقش، رسالتنمایدمیبورژوازی در ایران و ممالک مشابه ایفاء 

که هائی است ازند. تفاوت در امکانات و موقعیتتسازمان کار در یک راستا پیش می

برای اعمال  داریسرمایههای مختلف دنیای سرمایه اجتماعی کشورها یا بخش

 ی کارگر دارند. هاتودهها و سازمان کار خود بر ریزیبرنامه
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ژوازی برویم. تا اینجا فقط بندی اصلی فریبکاری دانشوران بوربه سراغ استخوان

با  داریسرمایهها را باز کردیم تا هسته واقعی فریب قابل رؤیت گردد. متفکران پوسته

ی، حتی دموکراسی، که وضع معیشت بهتر، رفاه اجتماع کنندمیشرمی تمام القاء بی

الحال موجود اروپای غربی، دستاوردهای ی اجتماعی قبال یا فیهاآزادیحقوق مدنی و 

یا بارآوری بسیار باالی نیروی کار در  داریسرمایهی صنعت و تکنیک آساغولرشد 

مانند ایران سطح انکشاف  ایجامعه که در دهندمیاین کشورها بوده است. آنها ادامه 

آفرین نیست!!. ی کارگر ارزشهاتودهن است!، بارآوری کار نازل است!. کارصنعتی پائی

نسل متحمل  ان صنعتی نسل بعد ازدارسرمایه!!، باشدمیگذاریها سودآور نسرمایه

است!!، کل تولید « رانتی»و نفتی!!، « تک پایه»اند!!. اقتصاد زیانهای سهمگین شده

ها و ایران با این شاخص داریسرمایهرانت حاصل از فروش نفت است!!!  ،ناخالص ملی

ان به خاطر دارسرمایه، باشدمیی المللبینهای ها فاقد ظرفیت الزم برای رقابتمؤلفه

هده ع !!! حتی ازباشندمیتحمل ضررهای سنگین قادر به پرداخت دستمزدهای باال ن

ی کارگر ایران اسیر فقر هستند، اگر هاتوده آیند. اگرپرداخت به موقع مزدها بر نمی

است و اگر مدنیت نبالیده است رفاه اجتماعی پدید نیامده است، اگر دیکتاتوری حاکم 

گذاری، سطح نازل وسعه صنعتی، سودآور نبودن سرمایهاش به خاطر کمبود تهمه

زان متحجر پردااعی است!!! اقتصاددانان و اندیشهتکنیک و تخصص و بارآوری کار اجتم

رانند، فقط دیگران را آورند یا بر زبان میبالت را به قلم میبورژوازی وقتی این خزع

اند که قادر به ود نیز تا آنجا خرفت و شعورباخته، آنها خدهندمیشستشوی مغزی ن

 های خود نیستند. پایگی گفتهدرک ابتذال و بی

ای یا سرمایه ست. هر تک سرمایهی االمللبینیک شیوه تولید فراگیر و  داریسرمایه

دیگر، سرمایه اجتماعی ممالک  هایسرمایهاجتماعی هر کشوری در پویه داد و ستد با 

بخشد. خود را عینیت می افزائیارزشی است که روند المللبیندیگر یا کل سرمایه 

، سرمایه اجتماعی کشورها یا بخشهای مختلف هاسرمایهتمامی مبادالت فیمابین تک 



 25                               منتخب مقاالت: جلد چهارم                                                

ها در پروسه داد و ستد و . قیمتگیردمیسرمایه جهانی بر پایه قیمت کاالها انجام 

آن کاالست و  ارزش. قیمت هر کاال بیان پولی گرددمیتعیین   هاسرمایهرقابت میان 

. کار شودمیارزش کاالها توسط کار مجرد انسانی اجتماعا الزم نهفته در آنها معین 

همراه با مهارت باشد اما این کار ساده است که ارزش کاال  ساده یا پیچیده و تواندمی

 و پدید می آرد.  سازدمیرا 

مجرد انسانی است. همان گونه که در  انسانی ساده یا کار ارزش یک کاال نماینده کار»

جامعه مدنی یک امیر ارتش یا بانکدار دارای نقشی واال و انسان عادی ایفاگر نقشی 

جا، در مورد کار نیز چنین است. کار انسانی عبارت از نیروی بسیار پست است در این

، بی هیچ تکامل ی که هر انسان عادی به طور متوسطکار ساده یعنی نیروی کار

 ساده متوسط در خاصی در ارگانیسم خود از آن برخوردار است. روشن است که کار

اما در یک ، یابدمیکشورهای مختلف، در ادوار متفاوت فرهنگی خصلتی متفاوت 

حکم کار ساده  جامعه معین چیزی معلوم و معین است. کار پیچیده یا ماهر صرفا در

دار است. چنان که مقدار کمتری کار پیچیده ساده ضریب متراکم یا بهتر بگوئیم کار

که تحویل کار  دهدمیآید. تجربه نشان قدار بیشتری کار ساده به حساب میمساوی م

ترین کارها باشد، ول پیچیدهر حال انجام است. کاال شاید محصپیچیده به ساده مدام د

و به این ترتیب صرفا نماینده  گیردمیاما از طریق ارزشش معادل کار ساده قرار 

نگر و کاو، ژرف)مارکس(  معنای سخن بسیار ریشه« کار ساده است. کمیت معینی از

ی ساالنه یا آنچه المللبینپوی مارکس آنست که ارزش کل حاصل کار و تولید هسته

می نامند برابر با « تولید ناخالص ساالنه جهانی»آن را  داریسرمایهکه اقتصاددانان 

ی کارگر دنیا است. مالک هاتودهکل کار ساده یا مجرد انسانی انجام گرفته توسط کل 

در سطح جهانی و مستقل از تمامی تمایزات  هاارزشو اضافه  هاارزشمحاسبه کل 

، متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی هر کشور، هاسرمایهترکیب ارگانیک میان 

اجتماعی  هایسرمایهمختلف یا  هایسرمایهدرجه بارآوری کار اجتماعی مورد استثمار 



 فروشیزی اپوزیسیون و بازار کساد رهبریبورژوا                                       26

اینجا قرار دارد. کار مجرد  ی مختلف سرمایه جهانی درهابخشممالک متفاوت، یا 

هائی تفاوت و کارگران هر نقط دنیا به رغم گرددمیانسانی با زمان انجام آن محاسبه 

و اضافه  هاارزشدر تولید  دهندمیکه اشاره شد به اندازه زمان کاری که انجام 

ی المللبین. همه ساعات کاری که طبقه کارگر کنندمیی جهانی ایفای نقش هاارزش

زمان کار مورد نیاز ، دهدمیان قرار دارسرمایهدر طول یک روز یا یک سال در اختیار 

سرمایه جهانی است. کل این کار مجرد انسانی است که مستقل از ساده یا پیچیده 

. اینکه کار کندمیی این برهه زمانی معین را تولید المللبینی هاارزشبودنش کل 

 ارزش استفادهمشخص هر کارگر چه بوده است، هر کدام از کارگران جهان چه 

خوردار بوده یا بالعکس در ها برد، این کار از باالترین بارآورینامعینی را پدید آورده

ی هاارزشها در تعیین ر داشته است، هیچ کدام این مؤلفهترین سطح بارآوری قرانازل

یا دارای  ترافزونتولید شده منشأ هیچ نقشی نیستند. کار پیچیده و با بارآوری 

بسیار بیشتری در قیاس با کار ساده  هایارزش استفادهانگیز، قطعا بارآوری حیرت

، در این شکی نیست. اما این رویه مشخص کار، نوع، کیفیت یا اندازه و کندمیایجاد 

، کامال بالعکس کار اجتماعا زندمیحجم محصول نیست که سرنوشت ارزش را رقم 

فزون . بارآوری انمایدمیالزم انسانی نهفته در کاالی معین است که ارزش آن را تقریر 

کارگر،  . درجه متوسط مهارتگیردمیکار از عوامل معینی سرچشمه  ترافزونیا بسیار 

های بشری، سازمان اجتماعی پروسه تولید، میزان سطح پیشرفت تکنیک و دانش

آالت و باالخره شرایط نه استفاده از این ابزار و ماشینکارائی ابزار تولید، وسعت دام

روی حجم ستند. هر کدام این عوامل تأثیر مهمی بر طبیعی از جمله این عوامل ه

گذارند اما تمامی ت و بازارپسندی کاالها بر جای میهای کار، کیفیت، مرغوبیفراورده

با کاهش چشمگیر  تواندمیآور میزان محصوالت این تغییرات از جمله افزایش حیرت

متبلور در آنها یا یگانه به این دلیل روشن که کار مجرد انسانی  ارزش آنها همراه شود.

واقعی ارزش کاالها رو به افت نهاده است، کار اجتماعا الزم یک کارگر کشاورزی  أمنش
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تن گندم شاید با کار  5الت و تکنولوژی غیرمدرن برای تولید آبا ماشین ایجامعهدر 

اجتماعا الزم یک کارگر در یک قطب پیشرفته صنعتی برای مونتاژ صد کامپیوتر برابر 

سرمایه جهانی را مد نظر قرار دهیم، در این حالت ارزش  افزائیارزشباشد. اگر چرخه 

حالی که ارزش استفاده دومی تن گندم با مونتاژ صد کامپیوتر مساوی است، در  5

موضوعی که از ماهیت متناقض کار یا دوگانگی قابل قیاس با اولی نیست. 

. ارزش محصول را کار گرددمیسرشتی میان کار مجرد و کار مشخص ناشی 

، در حالی که اندازه، حجم، کیفیت، مرغوبیت و همه نمایدمیمجرد تعیین 

هستند. ماهیت مشخص  های کارلفهبه ارزش استفاده مربوط است مؤآنچه که 

ترین کشفیات مارکس است و به گفته خود او، در نقد متناقض کار از سترگ

های این یکی از اسرارآمیزترین جلوه اقتصاد سیاسی حائز بیشترین اهمیت است.

کار اجتماعا الزم و بر  مثالتناقض پیش کشیدن این پرسش بنیادی است که اگر 

 ایجامعهکامپیوتر در دو کشور متفاوت یا در  100گندم و  تن 5همین مبنی ارزش 

از پا نشناخته، به  ان باید سینه چاک و دستدارسرمایهواحد، با هم برابر شوند، چرا 

کار بارآورتر، تولید کاالی تر، شرفتهتر، تکنولوژی پیآالت مدرنجستجوی ماشین

اسا جایگاه تکنیک، دانشهای تر با کیفیت برتر و این گونه مسائل باشند؟ اسمرغوب

کننده علوم بشری یا کال انکشاف و یات عظیم صنعتی، دستاوردهای خیرهانسانی، کشف

؟ از کندمیچه سرنوشتی پیدا  داریسرمایهتوسعه علمی و صنعتی در چرخه تولید 

، با زمان کار این مهم تر اگر ارزش کاالها صرفا با کار صاف و ساده، مجرد و عام انسانی

یا نظام  دارسرمایهپس چرا سرمایه، طبقه  گرددمیها تعیین مجرد متراکم در آن

العینی از تکاپوی انفجارآمیز افراطی برای باال بردن بارآوری هیچ طرفه داریسرمایه

کار، تولید حداکثر کاال توسط حداقل کار، مرغوبیت، کیفیت، زرق و برق و بازارپسندی 

ماند. این پرسش یا سؤاالت مشابه بسیار مهم فل نمیر چه شکوهمندتر کاالها، غاه

 هستند و هر کدام پاسخ شفاف و صریح خود را دارند. 
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، شیرازه کارش را بر اندازدمیسرمایه طوفان شکوفائی تکنیک و ارتقاء بارآوری کار راه 

ین حجم ترکهکشانیکه از طریق حداقل نیروی کار،  سازدمیاین پایه استوار 

روی ستفاده با باالترین کیفیت و درجه مرغوبیت را تولید نماید، نه از آن ی اهاارزش

های ها به ذائقهپژوهی، دادن بهترین پاسخکه دلباخته سرشتی صنعت، دانش

لعکس کل این تقالها را ها به نوع بشر است!!! بامتترین خدجو یا ارائه متعالیمرغوبیت

، فقط برای کندمییروزی خود را بمباران آورد و تمامی سدهای سر راه پبه عمل می

وارتر نصیب ی سونامیهاارزشبه چنگ آرد. برای آنکه اضافه  ترعظیمآنکه سودهای 

. با سیر شودمیخود سازد. در اینجاست که ماهیت متناقض کار بر سر راه او سبز 

های استفاده –ی بارآوری کار، ارزش آساغولصعودی ترکیب ارگانیک سرمایه و رشد 

. شودمیاما ارزش آنچه تولید شده است دچار کاهش فاحش  شودمیکهکشانی تولید 

این بازتاب جبری تناقض ماهوی میان کار مجرد و کار مشخص است، همان تناقضی 

، با همه این گیردمیکه بعدها به شکلی دیگر در پویه افت نرخ سود دامن سرمایه را 

ترین به عنوان متکامل داریسرمایه. تولید کندمی ها سرمایه عجالتا براین تناقض غلبه

سطح اقتصاد کاالئی، تولید برای فروش است. هر تک سرمایه و الجرم سرمایه 

ی کارگر حوزه استثمارش را راهی بازار داخلی هاتودهاجتماعی هر کشور، محصول کار 

برای جلب  اردسرمایهپردازند، هر به رقابت می هاسرمایه. سازدمیی المللبینو 

تر بازارها به هر کاری دست ی هر چه وسیعهابخشبیشترین مشتری یا تسلط بر 

. کل قوانین داد و ستد، رقابت، تشکیل قیمت تولیدی، تبدیل نرخ اضافه ارزش زندمی

ها و بازی مؤلفهه نرخ سود عمومی، نقشبه نرخ سود و تبدیل نرخ سودهای مبدا ب

. در گردندمیعوامل گوناگون در این روند، همه و همه با تمامی قدرت وارد میدان 

یا به بیان دیگر توزیع کل زمان کار  هاارزشاینجاست که سرنوشت توزیع کل اضافه 

ای بلور در کل کاالها اعم از سرمایهی و متالمللبینانجام گرفته توسط کل طبقه کارگر 

ان مختلف مشخص دارسرمایهمختلف سرمایه جهانی یا  یا مصرفی میان بخشهای
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یا سرمایه اجتماعی  دارسرمایه. از موارد نادر و قابل استثنا که بگذریم. هیچ گرددمی

حوزه استثمارش را  ی کارگرهاتودهانجام یافته توسط  هیچ کشوری عین زمان کار

حجم، کیفیت و  ، کامال بالعکس متناسب با درجه بارآوری کار،کندمیدریافت ن

مجموع قدرت رقابتش سهمی از زمان کار کل طبقه کارگر  مرغوبیت محصوالت و در

ان یا سرمایه اجتماعی دارسرمایهخیلی از . سازدمیجهانی را نصیب خود 

 بسیاری کشورها بخش چشمگیری از کار مجرد انسانی یا زمان کار متبلور در

قیم کارگران حوزه مستی تولید شده توسط هاارزشمحصوالت خود یا 

های داریسرمایهان یا دارسرمایهنهند و به استثمارگری خود را از دست می

. اگر سرمایه اجتماعی ایاالت متحده، آلمان، ژاپن، کنندمیدیگر واگذار 

قیاس با ممالک دیگر دنیا موقعیت بهتری دارند،  انگلیس، کانادا، فرانسه در

ی کارگر قادر به هاتودها در مقابل موج پیکار این کشوره دارسرمایهاگر طبقه 

که دیگر نیستند و  –های بسیار اندک بوده اند نشینیتحمل برخی عقب

ان به رغم آنکه با کاربرد دارسرمایهاگر  .گیردمیاز اینجا سرچشمه  –نخواهند بود 

صعودی  آالت و در همین راستا سیرترین ماشینها و مدرننولوژیین تکترپیشرفته

، اما گردندمیسرطانی بارآوری کار، مجبور به تحمل روند رو به افت ارزش تولیداتشان 

وصیف، برای دستیابی به صنعت تآمیز و عشق الوهی غیرقابلباز هم با دلباختگی جنون

و به هر سبعیت و بربریتی دست  کوشندمی ترکهکشانیتر و بارآوری کار مدرن 

همین جا است  . راز ماجرا اینجاست و درست درگرددمیی همین جا ناش یازند، ازمی

بورژوازی یا  شرمپردازان، مشت اقتصاددانان بید مشت فریبکاران، شیادان، وارونهکه بای

ن را بازی آنارا باز و بساط جادو و جنبل داریسرمایهاندیش متفکران خرفت و سیه

و پیشرفت خود ن سطح توسعه تریآالت و صنعت در عالیرسوا کرد. تکنیک و ماشین

آفریند، کل آنچه تار و پود بخش ثابت سرمایه را تشکیل هیچ ارزش نوینی نمی

و اضافه  هاارزش، کندمیفقط ارزش موجودش را به محصول جدید منتقل  دهدمی
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. گرددمی هاسرمایهی است که نصیب ترافزونی تازه صرفا کار مجرد انسانی هاارزش

مدرن و بارآوری کار باالتر فقط بر روی پویه توزیع اقالم  تکنولوژی و صنعت

ته کل طبقه کارگر فوق نجومی این کار مجرد انسانی یا زمان کار انجام یاف

آن تعداد از کارگران ایرانی هم که سالهاست ابراز  گذارد.جهانی تأثیر می

توده !! و در گوش اندنمودههماوائی با این فریبکاران را بیرق تشخص خویش 

یکائی، به ذات خود عیبی ندارد!! امر داریسرمایهخوانند که همزنجیر می

اش عالی است، جنس ایرانی آن بنجل است، باید از آلمانی، کانادائی و سوئدی

ت ژس تواندمیگفتن این حرفها احساس شرم کنند. اگر بورژوازی کانادا 

است که سوای  نشینی در مقابل کارگر کانادائی گیرد به این دلیلعقب

استثمار وحشیانه کارگران حوزه مستقیم انباشت خود، سیل زمان کار انجام 

. اگر بورژوازی کندمییافته کارگران دیگر دنیا را هم به سوی خود سرازیر 

 خواهدمیبه گرفتن این ژست نیست، دلیلش آنست که ن درنده ایران قادر

سودهای رقیب کانادائی عظیم سودهایش هیچ میلیمتری از کوه  کوهسار

ن قوت الیموت توده کمتر باشد و برای این کار با همه توحش ممکن به آخری

ا در برهوت گرسنگی به تیغ برد و میلیون، میلیون کارگر رکارگر حمله می

 داریسرمایهها جزء سرشت متوازنیها و نابندیوجود این تقسیم سپارد.مرگ می

باید کل  داریسرمایهکشی و فالکت مولود سنگی، آزادیرای رهائی از فقر، گراست و ب

ها، دام فریب خ محو نمود، پیش کشیدن بحث تفاوتاین نظام را از صحنه تاری

 ی کارگر می اندازند. هاتودهدهشتناکی است که بورژوازی و متفکرانش بر گردن 

 اند وا متهم بودهی کارگر تاریخهاتوده با توضیحات باال، به نقطه شروع بحث باز گردیم.

، از توپخانه شعور، راهبرد، سیاست، داریسرمایهاین اتهام از زمین و آسمان نظام 

نها ی بورژوازی، راست تا چپ، به مغز زندگی و مبارزه آهابخشفرهنگ و حقوق کلیه 
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مسلک و پیشه، فرودستمدار، رقیتفهمند، صنفشلیک شده است که هیچ چیز نمی

ورزی نیستند. فهمند، اهل سیاستاستثمارشوندگی هستند!! فلسفه نمیشیفته 

که اقتصاد سیاسی برگ  دانندمی، شناختی از تاریخ ندارند. ندانندمیشناسی نجامعه

اند، قادر به تلفظ اسم بیکن نیستند، از خت است. نام الیب نیتس را نشنیدهکدام در

ز هگل، فویرباخ ای ااند، کلمهو کانت بیگانه. با هیوم کنندمیشنیدن واژه اسپینوزا رم 

متفکران بخش چپ و  ترسند!!اند. از اسم مارکس میو اشتیرنر نشنیده

نشین بورژوازی از همین جا و بر اساس این ارزیابی از موقعیت و نقش اپوزیسیون

. منظور واقعی آنها کنندمیرا هم اشراق « حزب طبقه»ی کارگر، تئوری هاتوده

ی طبقه، تسویه هاتودهشدن خودشان برای قیمومت کارگران، سربازگیری از متحزب 

نظم  ریزیبرنامهحساب با بورژوازی حاکم، تسخیر قدرت سیاسی و تحمیل شکلی از 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک سرمایه بر طبقه کارگر است. آنها برای طی 

ارند که کارگران را مشتی ناآگاه، پیچ و خم مسیر منتهی به این هدف نیاز مبرم د

مفلوک، فاقد شعور سیاسی و طبقاتی و محتاج رهبر، زعیم، کمیته مرکزی یا نهادهای 

توده کارگر « و ناآگاهی« خرفتی»ماوراء خود خوانند. اما به راستی مراد اینان از 

؟ آنچه کارگران دنیا باید بدانند، باشدمیچیست؟! محتوای کیفرخواست آنان چه 

ز شروع قرن یستی از موضوعات باال و موارد مشابه است و اگر چنین است چرا ال

بند گفتار کل اپوزیسیونهای بورژوازی از لیبرال و سوسیال بیستم تا امروز ترجیع

دموکرات تا لنینیست و مابقی، در باره معضالت جنبش کارگری این بوده است که 

هستند!!، از حق ساختن سندیکا و  ، فاقد رهبری متحزب«!!کارگران حزب ندارند»

، از فقدان اتحادیه به اندازه کافی برخوردار نیستند، با مشکل حق اعتصاب مواجهند

برند، چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!! باید به برپائی آزادی مطبوعات رنج می

الت حزب طراز نوین طبقه کارگر اهتمام نمود!! و لیستی طوالنی از این خزعب

 انگیزرعبترین حالت، سوای خارج ساختن زیانهساز که در بهترین یا کمگمرا
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هیچ نقش، رسالت و  داریسرمایهی کارگر از سنگر واقعی مبارزه طبقاتی ضد هاتوده

اند، هر چه گفته، نوشته و انجام داده تأثیر دیگری نداشته است. در سراسر قرن بیستم

و به هر میدانداری  اندنمودهاند، هر نقشی بازی هر چه راهبرد و راهکار پیش کشیده

اند صرفا در این راستا و حامل این پیام هولناک بوده است که کارگران که دست یازیده

!. به عنوان کارگران، درمقام باشندمیخود، به اعتبار کارگربودنشان هیچ چیز ن

مزدی باشند؟؟!! توانند یک قدرت رادیکال طبقاتی ضد بردگی ی کارگر نمیهاتوده

، «مدنیت»، «قانون»، «حق»ید حتما از صدر تا ذیل به باروی مبارزه روزشان با

و نظم سرمایه میخکوب گردد، باید از بورژوازی تقاضای حق اعتصاب کنند!! « پارلمان»

، کل حق پیکار ضد کارمزدی خود را به خاک بسپارند!! «!!حق»و برای حصول این 

کل «!! حق»شوند!! و برای گرفتن این « حق آزادی بیان»اهان باید از دولت سرمایه خو

خویش را در گورستان نظم سرمایه مدفون سازند، برای  داریسرمایهقدرت کارزار ضد 

دنیای خود باید به آرزوی بهبود حقوق مصوب پارلمان بورژوازی آویزند و برای عاقبت 

د، باید پشت سر این یل بندنهای حزب باالی سر خویش دخآفرینیهخود باید به معجز

ستیزی توخالی دموکراتیک و ماوراء طبقاتی را پیش گیرند، جهاد پشت حزب راه رژیم

سر جهاد راه اندارند تا سرانجام حزب را بر اریکه قدرت سرمایه بنشانند و خود برای 

و همیشه و به صورت ماندگار برده مزدی باقی مانند!!!. باید خیال تدارک، سازمانیابی 

حاصل کار از  ترعظیمتجهیز برای تصرف مراکز کار و تولید، خارج سازی بخش هرچه 

چنگال سرمایه، تبدیل شدن به یک قدرت شورائی ضد کار مزدی و آمادگی کل آحاد 

 خود بیرون سازند. سرنوشت کار، تولید و زندگی را از سر طبقه برای تسلط بر

بورژوازی لنینیست این بوده است و احزاب لنینی در سرتاسر  پیچینسخه« آگاهی»

، با این کار جنبش اندکردهبه توده کارگر را دنبال « آگاهی »قرن بیستم تزریق این 

. اندنمودهکارگری را در سلول، سلول وجود خود مسموم و از پویه کارزار طبقاتی خارج 

ها عصاره آنچه به کارگران ها و رهبریپردازیلحها، راهبردها، راهدر کل این آموزش
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القاء شده، این بوده است که در مبارزه روز خویش هیچ حرفی از سرنوشت کار و تولید 

ی هاتودهبر زبان نیارند، تسلط بر سرنوشت کار، تولید و زندگی را امر خود و امر آحاد 

راء خود را نیروی الرعا پندارند، حزب ماوندانند. خود را هیچ و پوچ و همج طبقه خود

و آگاه بودن در مسلک بورژوازی « آگاهی»سلسله جنبان و رهائی بخش بشریت دانند. 

لنینیست چنین معنائی داشته است. همان تعبیری که کل بورژوازی دارد. اسم رمزی 

اراده ماشین ی کارگر را پیاده نظام بیهاتودهتا  گیرندمیکه احزاب این طیف به کار 

وسیع  جهت نیست که آنها به محض مشاهده طغیانهیچ بیحزبی سازند. 

های عظیمی چون دی و آبان اولین حرفشان کارگران، به محض رؤیت شورش

آن شده است که همه چیز خوب است اما بدون آویختن به حزب، شکست 

، کنندمیفروشی پهن در یک چشم به هم زدن بساط رهبری حتمی است!!

ید رهبری را پائین و پائین اندازند، بهای خراه میش رهبری ربازار رقابت فرو

های ، تراستسازندمیشوند، کنسرن وانند در هم ادغام میتآرند. تا میتر می

و به کل آنچه در بازار  کنندمی، ائتالف دهندمیمحقر لحظه ای تشکیل

آویزند پذیری سرمایه است میرایج یا طبیعت درونی سامان داریسرمایه

این متاع اکنون اگر نه گسترده، اما به هر  راهی به سوی قدرت باز کنند.شاید 

ی کارگر، نه همه جا، هاتودهحال در سطحی قابل توجه بدون مشتری گردیده است. 

ها و پرداخت پی در ایران زیر فشار سهمگین شکست داریسرمایهاما حداقل در جهنم 

اند که باید راه واقعی نیستد، دریافتهی بنجل ها، مشتاق خریداری این کاالپی تاوان

اند که اگر بناست علیه سرمایه پیش گیرند. دریافته داریسرمایهمبارزه طبقاتی و ضد 

پیکار کنند باید قدرت طبقاتی خود را به صورت شورائی، سراسری، بدون هیچ نیروی 

 باالی سر سازمان دهند و وارد میدان کارزار کنند.
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 2020مارس                       !های ویروس کرونادرس

 

اجعه بزرگ بشری است اما مسلما یک ف هاانسانبه زندگی « کرونا»هجوم پاندمیک 

واکاوی گردد  ایریشههای تاریخی و انسانی هم اگر به طور ترین فاجعهحتی سترگ

« کرونا»هم حتما این چنین است.  19آموز باشد و اپیدمی کووید بسیار درس تواندمی

را یکراست و  داریسرمایهکل گندیدگی، انحطاط، درندگی، بربریت و بشرستیزی 

زمخت روی پرده آورده است و محسوس بسیار پرآزار بینائی، شنوائی، المسه و همه 

چراغ انداخته است  حواس چندگانه بشر ساخته است. گندیدگی رعب آور این نظام را

و بند بند، زندگی بشر را سالن تشریح و محل رؤیت ابعاد عفونت آن کرده است. کرونا 

لیستی به طول جهان هستی پرسش پیش روی کارگران دنیا پهن نموده است. ساده 

با تولید ناخالص ساالنه ای  داریسرمایهترین و صد البته مهمترین آنها این است که 

یلیون دالر امریکا، با کهکشان افسانه ای دانشها، زنجیره بی انتهای تر 85فراتر از 

دانشگاهها، مراکز سر به فلک کشیده علمی، انستیتوهای آسمان خراش تحقیقی، با 

صف بسیار طوالنی و پرخروش دریافت کنندگان عظیم الشان نوبل پزشکی!!، با 

ع این یا آن ویروس کوهساران عظیم یافته های دانش بشری، چرا از کشف به موق

مهلک، از بستن سد بر سر راه شیوع اپیدمیک بیماری ها، از درمان به موقع بیماران 

مبتال، از ساختن واکسن پیشگیری ویروس ها تا این اندازه زبون، مستأصل، عاجز و 

زمینگیر است؟!! خاصیت این همه دستاوردهای انباشته علمی و تحقیقی، این همه 

ی چیست؟ اگر کوهساران کهکشان المللبینو مؤسسات آکادمیک  دانشگاه، پژوهشکده

سای کشفیات صنعتی، یافته های علمی و کاوش های تکنیکی قرار نیست حتی شر 

یکه تازی فاجعه آفرین ویروس کرونا را از سر بشر کوتاه سازد، پس حاصل کار قرن 

نباشتن پروسه های متوالی آموزش، پژوهش، دانش افزائی، کشف، اختراع و بر هم ا

های علمی این نظام چیست؟!! به کجا رفته است، برکدامین ساحل لنگر انداخته است، 
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توسط کدام مافیاها سرقت گردیده است، هیزم خشک کدام کوره ها برای حصول 

 کدامین اهداف شده است؟

این حیاتی ترین پرسش است و پاسخ آن برای کارگرانی که حداقل شعور خودجوش 

طبقاتی خویش را از بمبارانهای توفنده و همه جاگیر شستشوی مغزی سرمایه حراست 

، چندان دشوار نیست. دستاوردهای صنعتی، ذخائر تکنیکی، فتوحات اندنموده

قطعا حیرت انگیز است، از  داریهسرمایپژوهشی، امکانات اقتصادی و یافته های علمی 

ارض تا عرش پهن و همه جاگیر است، اما آنچه مورد بحث اساسی است نه حصول یا 

عدم حصول این پیشرفت ها، نه قلت یا وفور انفجاری آن ها که سمت و سوی 

موضوعیت، فلسفه حصول یا هدف زاد و ولد کهکشانی این دستاوردها است. علم در 

و دستمایه خودگستری طغیان  ترافزونمزدی ساز و کار تولید سود میعاد نظام بردگی 

 ترسهمگینو خودافزائی  ترعظیمزای سرمایه است. سرمایه همه چیز را از زیج سود 

و به  زندمی، سیر تا پیاز عالم را با معیار و مالک سودزائی انبوه تر محک کندمیرصد 

را به نقش افراد در تولید و افزایش  داوری می ایستد. بود و نبود یا حق حیات بشر

این است، بند، بند وجود، تاریخ،  داریسرمایه. ماهیت دهدمیارجاع  هاارزشاضافه 

پروسه انکشاف، اقتصاد، سیاست، حقوق، مدنیت، فرهنگ، اخالق، ایدئولوژی و 

مسلکش دقیقا این است. سرمایه شیفته دانش است اما به این شرط که رود سود را 

ان سازد، دلباخته تحقیق است فقط از آن روی که بارآوری کار را و از این طریق خروش

اما تنها به این  کندمینیروی فوران سود را تکامل بخشد، همه جا بساط پژوهش پهن 

خاطر که هزینه تولید را کاهش و منحنی سود را صعودی گرداند. سرمایه همه عالم را 

که تکنیک را شکوفا سازد تا انباشت را سیل آسا،  ولی در این راستا کندمیدانشگاه 

شط سود را غرنده و حجم نوین الحاقی خود را غول پیکر بنماید. نه فقط سالمتی 

کارگر، نه فقط سالمتی انسان که بنیاد وجود بشر در این نظام صرفا تابعی مضحک، 

ز نیازهای بدون هیچ اراده، شیئی گونه، زبون، آلت فعل و کامال مقهور و منفعل ا
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و سودپوئی سرمایه است. برای لحظه ای به اطراف خود نظر کنیم.  افزائیارزشچرخه 

تریلیون دالر حاصل کار و تولید ساالنه چند میلیارد کارگر سکنه کره خاکی،  45از 

چه مقدار و چند درصد آن به کل امور بهداشت، درمان، دارو و سالمت آنها اختصاص 

؟!! این رقم در ایران حتی از اقالم نجومی هزینه ای که بورژوازی حاکم برای یابدمی

، چندین دهدمیشستشوی مغزی و سرکوب فکری و فیزیکی طبقه کارگر اختصاص 

دولت روحانی سهم بهداشت، دارو،  1399بار کمتر است. در همین بودجه سال 

 4کمتر است. از این  درصد 4درمان، بهزیستی، مؤسسات پژوهش و آموزش پزشکی از 

درصد چه میزانش از تطاول دهشت زای مافیاهای دولتی و خصوصی سرمایه در امان 

می ماند تا احیانا وارد مجاری بهداشت یا درمان گردد، به طور قطع نازل ترین سهم 

ی کارگر می هاتودهاست و تازه از این سهم گام به گام در حال سالخی، چه چیزی به 

 .جستجو نمود توانمیفقط در مدار صفر رسد؟ پاسخ را 

اسالمی چنین است؟ واقعیت این است که آسمان  داریسرمایهآیا فقط در جهنم 

، باید آن را شودمیهمه جا همرنگ است و اگر اینجا و آنجا تفاوتی دیده  داریسرمایه

دیه از تاریخ دید. در اتحا ایدورهصرفا حاصل فشار، خیزش و جنگ کارگران دنیا در 

ی کارگری و هااتحادیهاروپا، ام القرای دموکراسی، حقوق بشر!!، مدنیت، ماالمال از 

تریلیون دالر  20با « رفاه اجتماعی»احزاب سیاسی راست و چپ، شهره شهرآشوب 

را « تولید ناخالص داخلی»محصول اجتماعی ساالنه با کشورهائی که بیشترین سرانه 

، تحقیقات پژشکی و همه آنچه به این حوزه مربوط دارند !!! سهم کل بهداشت، درمان

درصد پائین تر است. سهم واقعی کارگران به ثلث این میزان هم نمی رسد.  7است از 

اروپا این است، تکلیف امریکا، روسیه و چین به روشنی معلوم است. در ایاالت متحده 

کارگران از جهنم تریلیون دالر تولید ناخالص ساالنه، وضع بهداشت و درمان  22با 

اسالمی هیچ بهتر نیست. ضد ماجرا اما در مورد انباشت ساالنه سرمایه  داریسرمایه

که صرف تشکیل سرمایه الحاقی یا « تولید ناخالص ساالنه». آن بخش از کندمیصدق 
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، سر به آسمان می ساید، این رقم در هر گرددمیافزایش روزافزون سرمایه در جهان 

از چند برابر آنچه که صرف کل معیشت و آموزش و دارو و  داریسرمایهنقطه دنیای 

باالتر است. راز  گرددمیدرمان و رفاه اجتماعی و همه هست و نیست کارگران 

فروماندگی، زبونی، عجز و استیصال غول پیکرترین قطب های قدرت سرمایه 

ر اینجا جستجو نمود. ی در مقابل ویروس کرونا یا هر ویروس دیگر را باید دالمللبین

تولید، دانش های بشری، پژوهش ها و جهان کشفیات و اختراعات و تحقیق ها همگی 

ساختن حجم سرمایه  ترکهکشانییکسره و از صدر تا ذیل در خدمت افزونی سود و 

است. در این نظام آنچه حائز هیچ ارزش، اعتبار موضوعیت و موجودیت نیست، انسان 

رگر، نیازهای جسمی و روانی وی، از جمله بهداشت، درمان و و صد البته انسان کا

در کنار همه علوم، به رشد  داریسرمایه. شاید گفته شود که باشدمیتندرستی او 

دانش پزشکی و تولید دارو هم کمک کرده است!! این حرف هزاران بار بیش از آنکه 

 .بیان واقعیت باشد، تحریف آمیز و گمراه کننده است

اوال برای افزایش بارآوری کار تا ژرفنای کهکشان ها پیش تاخته است و حیرت سرمایه 

انگیزترین فتوحات را داشته است، حال آنکه در پهنه پزشکی برای گشایش ابتدائی 

ترین معضالت دامنگیر بشر، هیچ گام چشمگیری به جلو بر نداشته است. سالیان 

ا و فراوان بیماری های دیگر می متمادی است که بر طبل عالج سرطان ها، آلرژی ه

کوبد، اما قطار دستاوردهایش از چهاردیواری بیت جالینوس یونانی، هواتوئوی چینی یا 

ابن سینا و رازی ایرانی فاصله چندانی نگرفته است. هر سال انبوهی از انسانها کور 

ماریها ، بدون آنکه از این امامزاده بی اعجاز، هیچ شفائی بینند. فراوان بیشوندمی

. مرگ و میر ناشی از امراض غیرقابل مداوا رعب آور و شوندمیهمچنان العالج لیست 

هول انگیز است، دارو فراون و بسیار متنوع کشف شده است اما صرفا به این دلیل و با 

باشد و نتیجه احتمالی آن برای  هاسرمایه ریزپیشاین هدف که حوزه ای برای 
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ل و اصطرالب، تردید و اضطراب، در مارپیچ طغیان پرخروش سالمتی بشر را باید با رم

 .ی سرمایه کندوکاو کردهاارزشسودها و اضافه 

به ویژه در طول قرن بیستم، در جستجوی  داریسرمایهدوم، کثرت بیماری هائی که 

راههای خودگستری انفجارآمیز خود، در پویه افزایش بارآوری کار اجتماعی، در پروسه 

اختصاص کل دانش ها به تولید طغیان آمیزتر سودها، در عرصه آلوده سازی محیط 

شمار ، تولید کرده است و بر جان بشریت انداخته است، صدها بار از هاانسانزندگی 

اندک امراضی که به اصطالح عالج نموده است بیشتر است. این حقیقت بسیار عریانی 

است که دولتمردان، محققان، متفکران، پزشکان، دانشمندان و کل دانش پزشکی 

، سلول، سلول محیط زیست انسانها، داریسرمایه. کنندمیآن را استتار  داریسرمایه

ا و دریا، جنگل و صحرا و همه چیز بشر را کل آب و خورد و خوراک و لباس، فض

زادگاه و محل تکثیر و نشو و نمای مهلک ترین بیماری ها به ویژه امراض العالج یا 

صعب العالج ساخته است. نظام بردگی مزدی علم را نه ساز و کار جلوگیری از ظهور 

از اینها مایه ویروس ها و میکروب ها، نه وسیله درمان بیماری ها که هزاران بار بیشتر 

 .تولید ویروس ها و امراض ساخته است

سوم، پیشرفت های نسبتا چشمگیر دانش پزشکی در سده نوزدهم به ویژه نیمه اول 

آن قرن را نباید به حساب نظام بردگی مزدی نوشت. این کامال درست است که شروع 

هم ریخت،  ، شالوده تاریکی زار قرون وسطی را درداریسرمایهانکشاف شیوه تولید 

نظام فئودالی را به ورطه فروپاشی انداخت، پایه های سلطنت را لرزاند، ارکان استیالی 

کلیسا را متزلزل ساخت، رنسانس طلبی طبقه در حال رشد بورژوازی را دامن زد و در 

همین راستا، همراه با همین پروسه ها، سدهای سر راه شکوفائی علمی از جمله موانع 

یشرفت پزشکی را فرسود. در درستی اینها شکی نیست اما کل این موجود پیش پای پ

مفروضات فقط نیم ضعیفی از حقیقت هستند، باید رویه دیگر آن را هم به دقت دید. 

در دوره مورد گفتگو بورژوازی طبقه مسلط اقتصادی نبود. قدرت سیاسی را به دست 
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، موج کردمیس ننداشت، سرمایه هنوز فشار تناقضات سرکش سرشتی خود را لم

بحران سفینه هستی اش را به گرداب نمی راند. نیاز به رشد انفجاری بارآوری کار 

، دولت نداشت و دنیائی مسائل دیگر که نیاز به لیست ساختمیوجودش را متالطم ن

در آن روز به خاطر حمل این مؤلفه ها، به رغم تشدید  داریسرمایهکردن آنها نیست. 

ه لحظه استثمار توده کارگر، هنوز در موقعیتی نبود که زمین و ی لحظه، بزاهالکت

خود میخکوب کند.  ترکهکشانیزمان زندگی بشر را به پویه سودآفرینی هر چه 

سرمایه چنین وضعی داشت و در دل این وضع جنبش کارگری با همه نوپا بودنش 

ای درون بسان یک قدرت اجتماعی میدان دار بر بورژوازی می شورید، آرایش قو

که در چهارچوب انکشاف روز  دادمیجامعه و ضعف بورژوازی به پرولتاریا امکان 

خواست های زیادی را موضوع پیکار نماید و بر بورژوازی تحمیل کند.  داریسرمایه

ی بعدی، تفاوت تاریخی داشت. هادورهسخن کوتاه کل مؤلفه های آن دوره با 

هنوز با ضرورت قهری بمباران سلول، سلول هستی فیزیکی و فکری بشر  داریسرمایه

خود دست به  افزائیارزشبه عنوان شرط محتوم و گریزناپذیر پویه خودگستری و 

گریبان نبود، زیر فشار قدرت پیکار طبقاتی کارگران هم قرار داشت. ریشه پیشرفت هر 

فنای چنان شرایطی کاوید. عمر چند اندک دانش پزشکی در آن سال ها را باید در ژر

این دوره اما بسیار کوتاه بود و تابوت دوامش در همان نیمه دوم قرن نوزدهم برای 

 .همیشه چهارمیخ شد

، بیگانه سازی بی انتهای شعور بشر داریسرمایهچهارم و مهم تر آز همه اینکه ماهیت 

سرمایه فقط این  از تشخیص، کالبدشکافی و کاربرد انسانی واقعیت ها است. معضل

یا امکانات شکوفائی پزشکی را به  کندمینیست که سالمتی بشر را قربانی سود 

، مشکل واقعی مصیبت عقیم سازی، انجماد و آوردمیگروگان سود اندوزی خود در 

از جمله  هاانسانتحجر تاریخی بشرستیزانه ای است که بر کل پروسه شعور و فکر 

اندیشه اساسا شمع آجین ماده است. رشد، بسط و اعتالی  .کندمینمایندگان خود بار 
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آن رشد و شکوفائی و عروج فکری انسان اندیشنده است، انسان فقط هنگامی قادر به 

حفاری و کالبدشکافی متعالی واقعیتهای هستی از جمله نهفته های مرموز بیولوژیک، 

ماهیتا  داریسرمایهز همه قیود ماوراء خود آزاد باشد. ا که  گرددمیپزشکی و درمانی 

 انگیزرعبو در همه تار و پود خود زنجیری پوالدین بر دست و پای زندگی بشر، سدی 

بر سر راه بالیدن انسان و از همه بدتر و مهلک تر سیاهی زاری بسیار دهشت آور برای 

محصول »شخیص او است. گمراه ساختن، مسخ، انجماد و به انحراف کشاندن توان ت

تولید برآیند و عصاره فعالیت و تولید است، پس اگر کارگر با محصول کار بیگانه باشد، 

خود تولید قاعدتا می باید بیگانگی فعال، بیگانگی فعالیت و یا به عبارتی فعالیت بیگانه 

الیتِ سازی باشد، بیگانگی محصول کار از کار، صرفا در جدا افتادگی و بیگانگی خود فع

کار از جمله  ،دستنوشته ها( در نظام بردگی مزدی - )مارکس.« ..گرددمیکار خالصه 

کار پزشک نسبت به وجود انسان، به نیازهای واقعی زندگی انسان، عنصری کامال 

خارجی و بیگانه است. محقق، پزشک، بیولوژیست، شیمیدان، داروشناس و دانشمند 

شمشیرعشق به انسان، در خون نشسته باشد!!!، این نظام اگر هم حتی قلبش با هفت 

زمانی که میان موج کاوشها می چرخد به تنها چیزی که نمی اندیشد تأثیر کشفیاتش 

بر سرنوشت واقعی انسان است. او برای یک انستیتو، یک مرکز علمی متعلق به یک 

ابت ، حاصل کارش باید قدرت رقکندمیتراست غول پیکر داروئی، برای سرمایه کار 

سرمایه را افزون سازد، شط سود را خروشان تر کند، اعتبار و ابهت تراست را در مقابل 

اندیشنده  دارسرمایهرقیبان باالتر برد. خوب دقت شود که اندیشه در اینجا سرمایه و 

است، پویه کاوش و پژوهش زیر غرش توپخانه سود است. آنچه فاقد موضوعیت است 

گر داروی در حال کشف یا راه درمان پزشکی مورد تحقیق، انسان و سالمتی او است. ا

نیاز سرمایه را پاسخ گوید، سیل سود را جاری سازد، اما در همان حال به جای 

و امراض مهلک تر زاید، باز هم هدف پژوهش و فعالیت  ترافزونسالمتی، مخاطرات 

سرمایه است.  علمی به تمام و کمال حاصل گردیده است!! این بنمایه و اسرار هستی
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شکی و زتر از این نیست که هدف تحقیقات پهیچ چیز فریبکارانه تر و شیادانه 

را عالج بیماری های دامنگیر بشر بدانیم. باالتر تأکید  داریسرمایهکشفیات داروئی 

ی جدیدی که فرایندهای علمی و پژوهشی این نظام در زاهالکتشد که شمار امراض 

تقالی کاهش هزینه تولید و طغیان بیشتر سود، آفریده و همه گیر ساخته است، اگر 

از بیماری هایی که قابل عالج شده اند، بیشتر نباشد مسلما کمتر نیست. به خاطر 

ه بر سر داشته باشیم که هسته اساسی بحث در این قسمت مصیبتی است که سرمای

، آن را کندمی، سرمایه با شعور بشر چنین آوردمیاندیشه و در واقع انسان اندیشنده 

، از هر میزان تکاپو و تعالی انسانی باز کشدمیدر زندان سود می فرساید، به انجماد 

می دارد و بر راه دستیابی آن به حقایق و اسراری که کشف آن ها نیاز سالمتی 

 .است سد می بندد فیزیکی و فکری انسان

 جمله از انسانی نیازهای به پاسخ رویکرد با داریسرمایه پنجم، تناقض هویتی و قهری 

 ها، سونامی بروز گاه به که گرددمی باعث بشر، درمان و دارو سالمتی، با همسو رویکرد

 رغبتی هیچ هم کش بشریت یزاهالکت های پاندمی ها، آتشفشان دریائی، طوفانهای

زاتش برای کاهش مشکالت آوار بر سر انسانها نشان تجهی و امکانات از گیری بهره به

ندهد. به این دلیل روشن که هر گامی در به کارگیری این امکانات گامی در کاهش 

انجام  19. به آنچه در این دو ماه، در رابطه با اپیدمی کووید گرددمیسودها تلقی 

و بر همین  گرددمیانسان به انسان منتقل گرفته است نظر اندازیم، ویروس کرونا از 

اساس اجتماع آدم ها در یک محیط با هر تعداد مهم ترین و فاحش ترین عامل انتقال 

ویروس و گسترش اپیدمیک بیماری است. با رجوع به این مشخصه اساسی ویروس در 

یک سو و فقدان هر نوع داروی عالج بیماری در سوی دیگر توضیح واضحات است که 

اید تعطیل مراکز کار و تولید در صدر تمامی چاره گری ها و راههای چالش کووید ب

در سراسر دنیا نه فقط کمترین توجهی به این موضوع  دولتهاقرار گیرد. کلیه  19

ان و دولتهایشان با تمامی قوا دارسرمایهکه دقیقا ضد آن را انجام داده اند.  اندنمودهن
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و محیطهای کار برخاسته اند، به این نیز  هاکارخانهل به مخالفت با هر میزان تعطی

ی کارگر سخن از توقف چرخه کار بر زبان نیاورند، هاتوده، برای اینکه اندکردهبسنده ن

حتی تا مدت ها نفس شیوع بیماری و تاخت و تاز طوفانی ویروس را کتمان کرده و به 

ایران، رژیم درنده  داریسرمایهجنایت آمیز مورد انکار قرار داده اند. در جهنم  ایگونه

اسالمی بورژوازی از این حدود هم فراتر رفته است. هر کارگر، هر خبرنگار و هر انسان 

افشا کننده واقعیت گسترش بیماری را دستگیر و راهی شکنجه گاه کرده است. همین 

درصد گزارش  15تا  10ان را حداکثر در سطح مبتالیان و کشتگ حاال هم آمار

. دولت چین تا زمانی که چرخه انباشت و سودآوری سرمایه را در خطر ندید نمایدمی

بر روی طغیان دامنگستر بیماری پرده آهنین انداخت. در ایتالیا، کره جنوبی، ژاپن، 

رار شد. امریکا، فرانسه و همه جاهای دیگر عین همین سناریو توسط بورژوازی تک

این روزها زمین و زمان را از ستایش ابتکارات و چاره اندیشی های  داریسرمایهجهان 

رژیم پکن پر ساخته است. حتی رقبای امریکائی چین زبان به تحسین گشوده اند. 

. اینکه بورژوازی چین فقط کنندمیهمه اینها اما بسیار آگاهانه یک حقیقت را تحریف 

ه ارتش ضد کرونا ساخت، هنگامی وسیع ترین تدارکها را وقتی کشور را میدان رژ

میلیون جمعیت ایالت هوبی را در قرنطینه قرار داد که آژیر  50دستور کار کرد، زمانی 

به صدا در آمد، تا وقتی  داریسرمایهو اختالل پویه تولید  هاارزشافول حجم اضافه 

ها و چاره حلراهها، بسیج ها،  ریزیبرنامه، هیچ نیازی به این شدمیجان انسانها درو 

گریها به مخیله هیچ دولتمرد یا هیچ صاحب سرمایه خطور ننمود. عین همین ماجرا 

در مورد ایران، کره جنوبی، ژاپن، امریکا، ایتالیا و سایر ممالک اروپایی رخ داد. هر 

اری را در همان ند شیوع بیمتوانستمیکدام این کشورها با بهره گیری از تجربه چین 

نقطه شروع کنترل کنند، در نخستین گام دست به تعطیل مراکز کار و تولید و 

آموزش زنند، شبکه های ایاب و ذهاب و حمل و نقل را زیر نظارت جدی بهداشتی 

قرار دهند، امکانات ضدعفونی، حفاظتی، پزشکی و درمانی را چند برابر سازند، توزیع 
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متی و درمانی مبتالیان همگن کنند و کارهای مهم دیگر امکانات را با نیازهای سال

جهانی که هرگونه خطر اندک برای چرخه تولید سود را از میلیونها  انجام دهند. اما در

کیلومتر دور، با مجهزترین موشک های نقطه زن به رگبار می بندند، در رابطه با خطر 

و آبی از آب « ی برنخاستبانگ» و طوفان مرگ توده کارگر روزها گذشت،  19کووید 

تکان نخورد. حتی ماسک، وسائل ضدعفونی ابتدائی به کارگران داده نشد، در امریکا 

میلیارد دالر  720و حمام خون آفرینی ساالنه اش بالغ بر  افروزیجنگکه فقط هزینه 

درصد مبتالیان رسید اما کیت تشخیص بیماری در اختیار  10است شمار کشتگان به 

ها و مراکز درمانی قرار نگرفت. بورژوازی و دولتها فقط هنگامی راه افتادند که بیمارستان

بسیار بی ارزش  داریسرمایهخطر کسادی بازار سود را جدی دیدند. جان کارگر برای 

تر از آنست که در هیچ محاسبه ای مکانی احراز کند. و این بی ارزش بودن در رابطه با 

د وقتی به خاطر آریم این بیماری بیشتر از همه جان هزار چندان ش 19پاندمی کووید 

ی هادهه. جمعیتی که سرمایه گیردمیانسانهای باالتر از شصت و هفتاد سال را 

متمادی با استثمار جنایت آمیز آنها رود سودش را پرخروش و حجم خود را کهکشانی 

ند. سخن کوتاه ساخته است و اینک در این برهه سنی قادر به تولید اضافه ارزش نیست

ی همه کشورها تا زمانی که جان بشریت آماج تهدید کرونا بود و دولتهابورژوازی و 

و تولید سود نمی نشست دقیقا راه کتمان  افزائیارزشگرد غمی بر رخسار چرخه 

از زمانی آغاز شد که ماجرا از مرگ « اطالع رسانی»شیوع بیماری را پیش گرفتند، 

انسانها گذشت و شیپور کاهش سودها و خطر طغیان بحرانها به صدا در آمد. همین 

ندیناوی و حاال روند افزایش مبتالیان با سرعت در فرانسه، آلمان، بریتانیا، هلند، اسکا

نفر  100میلیون نفری هر صبح تا عصر حداقل  9جاهای دیگر پیش می رود. در سوئد 

. اما هیچ اثری از اقدامات نوع چین، حتی ایتالیا قابل گرددمیبر تعداد بیماران افزوده 

 .مشاهده نیست، زیرا هنوز ویروس خطر سهمگین چرخ تولید سود نگردیده است
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ی از ویروس کرونا آغاز کردیم و جوهر آموزدرسدیم. با به نقطه شروع بحث باز گر

گفتگو این بود که سرمایه در بنمایه خود ضد انسان است. بنیاد موجودیت، 

خودگستری، ماندگاری، دانش افزائی، پیشرفتهای علمی و تکنیکی، کشفیات و 

اختراعات خیره کننده و همه چیزش بر جداسازی هر چه موحش تر کارگر از کار و 

 نظام این در. است استوار او هستی ضد به کارگر کار حاصل تبدیل بر  محصول کارش،

 تولید خدمت در چیز همه است، انسانی ضد و کارگر ضد ذیل تا صدر از چیز همه

 همین استثنا بدون هم داروئی و پزشکی کشف هر جمله از دانش،. است تر انبوه سود

 زندمی، سرمایه علم را با مته سود می کاود، با معیار سود محک کندمی دنبال را هدف

 19و با مقیاس سود می سنجد، آنچه این روزها در رابطه با کرونا و پاندمی کووید 

شاهد بیش از حد زنده، جوشان و گویای همین حقیقت است. در همین  بینیممی

ی ذاتی ستیزانسان سانآراستا هجوم کرونا هم درسی برای شناخت بسیار ساده و 

را نابود  داریسرمایهکه باید  زندمیاست. کرونا هم به نوبه خود بانگ  داریسرمایه

ی هاتودهکرد. رخدادی که وقوع آن نیازمند و چشم به راه میدانداری آگاه طبقاتی 

 .کارگر دنیا است
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ها و نظریهها، بیانیهبند مشترک تحلیلترجیع داریسرمایهگسترش طوفانی بحران 

ی المللبینها و نهادهای ی مختلف بورژوازی، همه دولتهابخشپردازی همه 

، از جمله نهادهای دارسرمایهی راست و چپ طبقه هااپوزیسیون، تمامی داریسرمایه

ی کارگری و احزاب گوناگون است. هااتحادیهممهور به نام کارگر و کمونیسم، مانند 

همه اینها، هر کدام با ظن، شناخت و راهبرد فرا روئیده از محاسبات طبقاتی خود، 

ترین یا اما تمامی آنها بر روی اساسی کنندمیانفجاری بودن بحران را تصریح 

ها، اندازند. تا جائی که به دولتهای این بحران پرده تحریف میخصنماترین شاخصلت

ادها یا احزاب رسمی بورژوازی مربوط است وضع کامال معلوم است. بنیاد هر سخن، نه

پردازیها استوار است. بحث ترین وارونهکنندهاشاره آنها در هر عرصه، بر مشمئزنظر و 

های خود کوشند برای حرفدی است که میبر سر اینها نیست. سخن از محافل و افرا

وار، خود را به تحلیل ئولوژیک، مکتبی و گاه طوطید، ایدشناسنامه کارگری جعل کنن

ش نزولی نرخ گرای»، «ترکیب ارگانیک»مارکسی بحران آویزند!! با طرح نکاتی مانند 

تکلیف همه چیز را روشن بینند و رسالت خویش در « گرعوامل خنثی»یا « سود

رای هر کارگر آموزش نقد اقتصاد سیاسی را فرجام یافته تلقی کنند!! نکته بسیار مهم ب

بدیل ل که شیرازه استوار و راهنمای بیآنست که تبیین مارکسی بحران، در همان حا

است، اما همین تبیین در شالوده خود  هادورهدر همه  داریسرمایهشناخت بحران 

، با داریسرمایهو شرایط مختلف توسعه  هادورهرا باید در  هابحرانکه  کندمیتصریح 

پوشی از این امر، های خاص آن شرایط کاوید. هرگونه چشملفهدوختن چشم به مؤ

مدار کل آناتومی مارکسی بحران خواهد بود. به مثالی اشاره کنیم. از تحریف سرمایه

ها است مقایسه بحران حاضر با بحران اتی که این روزها وسیعا ورد زبانجمله موضوع

ها به این قیاس است. خیلی جنگ امپریالیستی دوم!!و سالهای پیش از شروع  1929
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آویزند تا به زعم خود حق مطلب را در تصویر عظمت بحران به تمام و کمال ادا می

، صعود متوسط هابحراننموده باشند!! این مقایسه اما، اگر از منشأ مشترک ماهوی کل 

ترکیب ارگانیک سرمایه، مطلق شدن گرایش به افت نرخ سود یا پیشی گرفتن نرخ 

دیگر، قیاسی بسیار  ز نرخ تولید اضافه ارزش چشم پوشیم، در تمامی مواردانباشت ا

 است. « الفارقمع»نادرست و 

کل سرمایه جهانی، در قیاس با امروز در شرایطی رخ داد که حجم  1929ن بحرا

به خود گرفت هنوز در مراحل « اتحاد شوروی»رقمی واقعا نامرئی بود. آنچه بعدها نام 

ود قرار داشت. جنگ امپریالیستی اول، جنگ داخلی و حوادث دهه آغازین انکشاف خ

الشی و روز روسیه را مت داریسرمایهنخست بعد از وقوع انقالب اکتبر، شیرازه اقتصاد 

یافتگی و نظم تولید یا مانای فاقد هر میزان انسجام، سازچرخه کار و تولید، ویرانه

در هیچ کجای آسیا، سوای  داریسرمایه. شیوه تولید کردمیرا تصویر  افزائیارزش

ائی مانند چین، هند با آنکه هنمود. قطباپن شکل تولید مسلط را تعیین نمیژ

دادند، باز هم در میهای مهم صدور کاال و سرمایه ممالک غربی را تشکیل حوزه

بودند و کشورهائی کم یا بیش فالحتی با رشد اندک  داریسرمایهراه توسعه نیمه

های تولیدی پیشین قرار گردیدند. افریقا یکسره در سیطره شکلمیتلقی  صنعتی

های عظیم صنعتی، مالی و قدرت های بعد بلوکئی از دنیا که دهههابخشداشت. 

کشور تقریبا صنعتی اروپا  12گذراندند. ای خود را میشدند مراحل نطفه داریسرمایه

 داریسرمایهاپن، تمامی طول و عرض دنیای بعالوه ایاالت متحده، کانادا، استرالیا و ژ

گرد کره جنوبی و تایوان بعدی ها حتی به . برخی از بزرگترین آندادندمیرا تشکیل 

رسیدند. متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در همین تعداد کشورها هیچ نمی

ا ها انکشاف ربا آنکه سده داریسرمایهموضوعیتی برای مقایسه با روزگار حال نداشت. 

ی، متوسط المللبینپشت سر نهاده بود، به لحاظ درجه بارآوری کار، ابعاد گسترش 

های دیگر، نسبت به آنچه باع جهان از سرمایه و خیلی مؤلفهترکیب ارگانیک، درجه اش
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. در باره تأثیر همه این کردمیدوران خردسالی خود را طی  کنیممیاکنون مشاهده 

 ه وار خواهیم گفت. عجالتا به جدول زیر نظر اندازیم.عوامل بر کوبندگی بحران، اشار

هزار دالر    -   1950و  1913کشور صنعتی دنیا در سال های  16تولید ناخالص 

 امریکا

نام 

 کشور

نام  1950 1913

 کشور

1913 1950 

ایاالت 

 متحده

176 630 

000 
488 913 

000 

 423 2 000 674 فنالند

000 

 591 65 انگلیس

000 
105 471 

000 
 917 48 فرانسه

000 
70 816 

000 

 216 7 اتریش

000 

 666 42 آلمان 000 909 7

000 
68 688 

000 

 367 11 کانادا

000 
32 986 

000 
 908 29 ایتالیا

000 
50 724 

000 

 817 8 استرالیا

000 

19 632 

000 
 666 24 ژاپن

000 
48 044 

000 

 094 11 بلژیک

000 
16 187 

000 
 000 463 هلند

7 
18 136 

000 

 068 5 سوئیس

000 
10 617 

000 
 093 2 نروژ

000 
6 100 

000 

 208 3 دانمارک

000 
 587 5 سوئد 000 210 8

000 
15 605 

000 

 Angus Maddison. Phases of capitalist developmentمنبع: 

دانیم، اما جدول را دقیقا نمی 1929کشور در سال  16میزان تولید ناخالص داخلی 

 20و  بحرانسال پیش از  17 متفاوت،را برای دو مقطع زمانی  این تولیدمیزان باال 
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دو دهه تمام پس از وقوع بحران  1950سال . دهدمینشان به روشنی آن  از سال بعد

یکی از  داریسرمایهسال بعد از خاتمه جنگ امپریالیستی دوم است. زمانی که  4و 

است و عصری  آساغولشاهد رشدی  ی توسعه را آغاز کرده است،هادورهترین طالئی

. ما مخصوصا سازدمیهای جنگ بنا ی را بر ویرانهالمللبینآکنده از اعتال و گسترش 

درصد  90کشور بزرگ صنعتی یا به طور واقعی بیش از  16سطح تولید ناخالص 

گیریم. همان گونه که مشاهده را در همین سال مبنا می داریسرمایهدنیای آن روز 

ت و هنوز به یک میلیون دالر اس 460میلیارد و  970کل این رقم بالغ بر  کنیممی

اقتصاددانان بورژوازی نسبت میان تولید ناخالص و کل سرمایه رسد. تریلیون دالر نمی

وری کار اجتماعی هر کشور را در شرایط کنونی جهان، روزهائی که درجه بارآ

سال . این نسبت در دانندمی 6تا  5یک به ساید، معادل اجتماعی سر به کهکشان می

قیاس توسعه تکنیک و بارآوری کار با امروز، به صورت با رجوع به سطح غیرقابل 1929

در نظر گیریم و در  ها راتر نبوده است. اگر همه این مؤلفهمیانگین از دو و نیم بیش

، نه در داریهسرمایای برای میزان کل سرمایه حاضر در چرخه تولید جستجوی گمانه

م تصور انتهای دهه سوم که حتی در آخرین سال دهه پنجم قرن بیستم باشیم، باز ه

 ماند. پردازی میلیون دالر بیش از هر چیز به خیالتریرقمی باالتر از دو و نیم 

ی پول حجم المللبینحال طومار آن ایام را ببندیم و به شرایط روز گذر کنیم. صندوق 

یلیون دالر گزارش کرده است. تر 90را بالغ بر  2019انی در سال تولید ناخالص جه

مورد قبول و تصریح اقتصاد سیاسی  6های آماری این نهاد را در همان شاخص داده

تریلیون دالر امریکا به عنوان حداقل حجم  540بورژوازی ضرب کنیم، به رقمی حدود 

خواهیم رسید. در مورد ارقام واقعی  داریسرمایهدر چرخه تولید روز حاضر سرمایه 

 1950برابر سال  216تر اشاره خواهیم کرد اما حتی همین رقم پائین هاسرمایهکل 

برابری همین بخش  216است. افزایش  1929سال پس از وقوع بحران  20یعنی 

مروز، سیر تصاعدی چندین صد سرمایه جهانی در فاصله زمانی میان آن روز و ا
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انگیز متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه ایش بسیار حیرتآوری کار، افزای بارمرتبه

درجه وسعت، ی و درجه اشباع بازار جهانی از سرمایه همه و همه بر روی المللبین

تأثیر فاحش دارند.  هابحرانآفرینی و کم و کیف مهارپذیری حدت، کوبندگی، ویرانی

و به گاه غلطیدن  1929نی در سال که سرمایه جها گویندمیها بسیار رسا این مؤلفه

در ورطه بحران عظیم آن ایام، تمامی اهرمهای خودپو، مهم و اندرونی این شیوه تولید 

طه، نقطه جهان روز، به برای چالش بحران را به حد وفور در اختیار داشته است. نق

ی هاان و دولتدارسرمایهربای حوزه انباشت چشم اندازهای بسیار هوشمثابه چشم

ور سرمایه بدون هیچ محدودیت، ساخت، صدرا خیره خود می ممالک صنعتی

تر ترکیب ارگانیک، استثمار صدها میلیون و بعدها ریز، با سطح بسیار نازلپیش

جمعیت میلیاردی و چند میلیاردی انسانهای خلع ید شده حاصل فروپاشی 

قاره گیتی،  5ی کار در ساختارهای فئودالی و در حال فرار به شهرها برای فروش نیرو

گسترش روزافزون رابطه خرید و فروش نیروی کار در اقصی نقاط عالم، همه و همه 

راهکارهای دست به نقد یا سالحهای آماده شلیک سرمایه جهانی برای خروج از باتالق 

خ تاریخ همه جا بر کام سرمایه در شرایطی رخ داد که چر 1929بحران بودند. بحران 

ستقیم العموم وقوع جنگ امپریالیستی دوم را محصول میگران، علحلیلچرخید. تمی

اند، این ارزیابی فاقد دقت است. جنگ نه از دل بحران سده پیش دیده 30بحران دهه 

بورژوازی بر بحران، که بر قضا از بطن پویه پاالیش بحران سر بیرون آورد. غلبه 

کشورهای  داریسرمایهسرکش های رونق رؤیائی انباشت و نیاز پیدایش طالیه

ریز سرمایه بود که بازتقسیم اقتصادی تر پیشهای هر چه گستردهپیشرفته به حوزه

ذیر ساخت. برای مجدد دنیا و الجرم جنگ میان وحوش درنده بورژوازی را گریزناپ

ای از کارائی سرمایه جهانی در شرایط آن روز دنیا برای چالش اینکه تصویر ساده

کافی است  داشته باشیم، فقط 1929خود و به طور مشخص همین بحران ی هابحران

های متعاقب پایان جنگ جهانی دوم رخ داد نگاهی ها و دههبه آنچه بعدها، در سال
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داری رادیکال طبقاتی و کمونیستی نشان داد که در غیاب میدان داریسرمایهاندازیم. 

گسترش  اندازچشمهای قبلش سدهنی، هنوز تا چند برابر تمامی جنبش کارگری جها

ز مبارزه ساآن روزها به شرط رفع خطر سرنوشت و بالندگی دارد. ثابت نمود که در

افزائی زهم شاهد موج پرخروش توسعه و خودتوانست باطبقاتی کارگران دنیا می

سده بیستم در چنان وضعی رخ داد.  30باشد. بحران دهه  هاسرمایهکهکشانی 

ه تمامی به تاریخ پیوسته است و این نظام دیری است ک داریسرمایه وضعیتی که برای

 اندازها را از دست داده است. آن ظرفیت، توانائی و چشم

ه ورطه بحران ب داریسرمایهآنچه امروز پیش روی ما جریان دارد، فقط غلطیدن 

ادی های متمن دیرپا است که وجود داشته و دههواری یک بحرانیست. تهاجم سونامی

وارد فازی شده است  داریسرمایهخورد. خه تولید سرمایه جهانی چرخ میاست در چر

را با نوعی بحران همیشه موجود، همزی و مستمرا  هابحرانشکل ادواری بروز   که

جاری جایگزین کرده است. اگر از سرمایه و نه این یا آن حوزه خاص انباشت، نه 

سرمایه به مثابه شیوه تولید مسلط بر سراسر  سرمایه اجتماعی این یا آن کشور، از

دنیای روز، یا شکل تولید تاریخا مستولی جهان حاضر عزیمت کنیم، آنگاه حتی برای 

ود، خ افزائیارزشین بخش چرخه ترعظیملحظه ای این نظام چیره اقتصادی را در 

عرصه،  بینیم. پیش از ورد به هر بحث مشخص در اینبدون توفش ویرانگر بحران نمی

جوشد که سرمایه همان جائی می روی یک نکته کمی درنگ کنیم. بحران اساسا از

. اگر سرمایه با کندمیاحراز  داریسرمایهو هویت شیوه تولید  شودمیدرآنجا سرمایه 

، بحران کندمیگذارد و شروع به انکشاف ضافه ارزش، پای بر زمین تاریخ میتولید ا

اش در پویه تولید ارزش اضافی هویتی است و نطفه ولود همین شاخصهم دقیقا م

تر، ماهیتا وهمنعقد گردیده است. اگر تولید با هدف سود و اضافه ارزش هر چه انب

گیری نرخ همزی افت نرخ سود، محکوم به پیشیخودستیز است، متناقض، متضاد، 

و سقوط در  افزائیارزشانباشت از نرخ تولید ارزش اضافی، محکوم به انسداد مجاری 
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پس گسترش افراطی، انفجارآمیز و تاریخی این  -که حتما هست  –بحران است 

بر روی پروسه بروز و ابعاد کوبندگی یا  تواندمیعوامل درونی و سرشتی موجد بحران 

ن راستا کارکرد مهارناپذیری آن هم تأثیر بسیار بارز و شگرف داشته باشد. در همی

را هم به  داریسرمایهی مختلف حیات هادورهدر  ساز بحران،مکانیسم های خنثی

شدت زیر فشار تأثیر خود گیرد. ظرفیت سرمایه اجتماعی کشورها یا کل سرمایه 

جهانی برای چالش هر بحران را نیز عمیقا متأثر سازد. هیچ کدام این موارد از پیش 

نند حتی در سوی متقابل این مفروضات، موضوعی ما قابل انکار و نفی نیستند،

ی مختلف هادورهسازی سیر رو به افت نرخ سود در های خنثیجایگزینی اهرم

وقوع نخواهد بود. در یچ وجه رخدادی نامحتمل و غیرقابلبه ه داریسرمایهگسترش 

 ها چشم دوخت. ه جهانی باید به تمامی این مؤلفهبررسی بحران حاضر سرمای

رویم. پیش از هر چیز به درجه  با این توضیح به سراغ واکاوی اوضاع مشخص روز

های دنیا، شمار بانکبانک از تعداد بی 1000اشباع جهان از سرمایه نگاه کنیم. فقط 

یعنی فقط  1999اند. در سال تریلیون دالر سرمایه بوده 1135ب ، صاح2019در سال 

تریلیون  100ه حدود سال پیش از این تاریخ، حجم کل سرمایه مالی موجود ب 20

 داریسرمایهالحال رقم واقعی کل سرمایه مالی دنیای شده است. اینکه فیبالغ میدالر 

بانک را در نظر  1000دانیم اما اگر حتی همان دارائی چه میزان است، دقیقا نمی

برابر افزون  12سال این حجم حدود  20گیریم، باز هم خواهیم دید که در عرض 

ها در مقایسه با دارائی سال همین بانک این هم گویاتر سرمایه گردیده است!!! از

ا فقط ب گویندمیبرابر افزایش یافته است!!  10سال پیش، تا  10خود آنها یا  2009

توان فاصله میان کره زمین تا ماه را به هم وصل یک تریلیون اسکناس یک دالری می

 1500حدود  داریسرمایههای بزرگ مود. حجم سرمایه تحت مالکیت بانکو فرش ن

 هایسرمایهتری از رشد انفجاری ست. باز هم برای آنکه تصویر روشنبرابر این مقدار ا
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ی داشته باشیم، به دو جدول گویای زیر که مربوط المللبینانباشته در مؤسسات مالی 

 ای بسیار کوتاه است نگاه کنیم. در طول همین دهه اخیر، با فاصله به دو پریود زمانی،

 دالر امریکا -  2013ول جهان در سال بانک ا 10دارائی 

 میزان سرمایه نام بانک رتبه

 000 000 000 811 2 بانک صنعتی و بازرگانی چین 1

 000 000 000 693 2 اچ اس بی سی )انگلیس( 2

 000 000 000 665 2 دویچه بانک  3

 000 000 000 661 2 کردی اگری کول 4

 000 000 000 595 2 گروه مالی میتسو بی شی یو اف جی 5

 000 000 000 527 2 بی ان پی پاریبا  6

 000 000 000 402 2 بارکلیز  7

 000 000 000 359 2 جی پی مورگان چیس  8

 000 000 000 291 2 ژاپن پست بانک  9

 000 000 000 239 2 بانک سازندگی چین  10

 000 000 000 243 25 جمع 

 انگلیسیپدیای منبع: دانشنامه ویکی
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 دالر امریکا - 2019بانک اول جهان در سال  10دارائی  

 میزان سرمایه نام بانک رتبه

 000 000 000 009 4 بانک صنعتی و بازرگانی چین 1

 000 000 000 400 3 شرکت بانکداری ساختمانی چین 2

 000 000 000 235 3 بانک کشاورزی چین 3

 000 000 000 780 2 بانک چین 4

 000 000 000 991 2 گروه مالی میتسو بی شی  5

 000 000 000 533 2 بانک چند ملیتی ج چی ام 6

 000 000 000 520 2 هلدینگ اچ اس بی سی  7

 000 000 000 357 2 بانک فرانسوی پاری باس بی ان پی 8

 000 000 000 281 2 بانک امریکا بی او آ  9

 000 000 000 117 2 گروه اعتباری اگری کول 10

 000 000 000 223 28 جمع 

 منبع: روزنامه نصف جهان

 

فا تریلیون دالر که باالتر اشاره شد یا ارقام مندرج درجدولهای باال صر 1135رقم 

. این را دهندمیای از بانکهای بزرگ جهان را نشان دارائیهای روز برخی یا زنجیره

، به ویژه در فاز حاضر توسعه این نظام، سرمایه داریسرمایهکه در جهان  دانیممی

هائی وجه پدیدهانند اینها به هیچآور، مجازی و ممالی، بانکی، صنعتی، تجاری، بهره

شده ریزپیش هایسرمایهبیگانه با هم!! گسیخته از همدیگر، یا منفک از هم نیستند. 

ترین الجثهند. عظیمانکها و مؤسسات مالی هستهای بدر قلمرو صنعت همان دارائی

، آنچه در حوزه باشندمیتراست های صنعتی زیرمجموعه این یا آن هیوالی مالی 

«  خدمات»معدن، حمل و نقل یا بازرگانی جاری است، با آنچه در صنعت، کشاورزی، 
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های متفاوت سرمایه اجتماعی یک کشور یا اجزاء مختلف و رویه ریز شده است،پیش

یا حتی کل دارائیهای  1135م با همه اینها تعیین اینکه رق سرمایه جهانی هستند.

ی است و دومی چند برابر اولی است کار آسانی المللبینها، چه بخشی از سرمایه بانک

های الزم برای این محاسبه هستیم. آنچه مهم و مورد ، یا حداقل ما فاقد دادهباشدمین

روز جهان  هایسرمایهتر بودن یا عظمت چند برابری کل آساغولتأکید است هر چه 

 در قیاس با ارقام مذکور است. 

 آور افزایش آن، که بای و شتاب سرسامالمللبینتراکم غول پیکر سرمایه در سطح 

هائی است که سهمی تازد، از جمله شاخصسرعتی شبیه سرعت سیر نور پیش می

سرمایه در یک سو و  افزائیارزشدر چرخه سازی مستمر بحران عظیم در مزمن بسیار

گریز ، پویه سرشتی و کامال غیرقابلتمرکزوار آن دارد. های پی در پی سونامیطغیان

. گرددمی، متمرکزتر شودمیتر بالد و انبوهاست، سرمایه به همان میزان که میسرمایه 

، رقابت را از ترظیمعتر و خودافزائی ه، تولید برای بازار، سود خروشانتولید سرمای

، رقابت بدون افزایش مستمر ارتقاء سازدمیو سرکش  کندمیدرون خود متولد 

بارآوری کار ممکن نیست، حصول بالندگی شتابناک بارآوری کار محتاج تمرکز 

منفرد در همدیگر است. کل این پروسه،  هایسرمایهفزاینده سرمایه و ادغام ارگانیک 

ط ترکیب آلی سرمایه را با خود همراه دارد. پیداست که سیر صعودی جبرآمیز متوس

رغ از پروسه فعلیت و وقوع هر کدام این کارکردها یا روند عام وقوع آنها، نه فقط فا

ترین سدها و نیرومندترین تضادها گر نیست که با مقاومسنگالخ، تضاد و عوامل خنثی

خواهیم کرد. عجالتا همه بحث بر سر . در این مورد حتما اشاره باشدمینیز رو به رو 

آفرین ذاتی سرمایه با چگونگی و ابعاد بروز بطه میان رشد تاریخی عوامل بحرانرا

بحرانها است. اشباع روزافزون و بسیار شتابناک جهان از سرمایه، به خودی خود 

به ویژه در  متضمن افزایش افراطی متوسط ترکیب آلی سرمایه در سطح جهانی و

تر آنست. امری که قهرا گرایش به تنزل نرخ سود را در چرخه هرچه پیشرفتهقطبهای 
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بخشد، وقتی از حجم کهکشانی بیش از ی حدت میالمللبینسراسری انباشت سرمایه 

گوئیم، عمال بانکی در شرایط روز جهان سخن می تریلیون دالر سرمایه مالی و 1500

ی المللبینبرابری سرمایه  12، رشد سال 90برابری کل سرمایه در طول  750از رشد 

ین بانکها ترعظیمدرصدی سرمایه  11در یک فاصله زمانی بیست ساله، حتی از رشد 

در یک برهه بسیار کوتاه شش ساله، آن هم در میان موج متالطم بحرانها صحبت 

تر و گمراهسازتر از آن نیست که افزایشی چنین اختاپوسی و ، هیچ چیز غلطکنیممی

یک فاکتور قهری، سرشتی و ین را در مجرد حجم سرمایه خالصه کنیم، سهمگ

تفکیک این افزایش، سیر صعودی کامال انفجارآمیز متوسط ترکیب آلی سرمایه غیرقابل

ی است. معنای این صعود در دل آن افزایش آنست که سرمایه المللبیندر سطح 

است، میانگین ترکیب  برابر گردیده 12سال  20جهانی در همان حال که در طول 

ارگانیک آن نیز با همین نسبت بالیده و افزون شده است، معنای تحول اخیر آنست 

سال پیش، طبقه کارگر جهانی باید با تحمل نرخ استثماری  20که امروز در قیاس با 

طبقه  هایسرمایهبرابر شده  12تر و مرگبارتر، کوهساران ، فرسایندهترکوبندهبسیار 

ی هاتودهدنیا را سودآور سازد، ترجمان ساده زمینی این رخداد آنست که  رداسرمایه

ترین ترین و جنایتکارانهطی سالهای آتی، زیر فشار فاشیستیکارگر دنیا مجبورند 

تا کنونی را  هایسرمایهشکل شدت استثمار، سالخی و از هستی ساقط شدن، حجم 

کار و تولید و زندگی و همه چیز خویش کل  چند برابر و این بار چند ده برابر سازند.

بر جدائی  داریسرمایهکنند، سنگ بنای هستی تولید  هاسرمایهرا وقف سودآوری این 

تر سرمایه و الغری هر چه دردناک تر انگیزرعبکارگر از کارش، فربه شدن هر چه 

تر کارگر، قدرت هرچه فزونتر سرمایه و حقارت هرچه موحشکارگر، عظمت هر چه ا

تر رتر کارگر، بتوارگی هر چه سهمگینباتر سرمایه و ذلت هر چه فاجعهاختاپوسی

تر کارگر استوار شده است و این نظام با همین سرشت سرمایه و بندگی هر چه زبونانه

ی کارگر هاتودهضد انسانی هر گام انکشاف و هر لحظه بقای خود را با قربانی کردن 
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بحران از همین جا، از بطن سرمایه می جوشد، تولید دنیا لباس عینیت پوشانده است. 

و تحت هیچ شرایطی قادر نیست که تولید افراطی طغیان آمیز  تواندمین داریسرمایه

سرمایه نباشد، خودافزائی و خودگستری شرط حتمی وجود و بقای سرمایه است، 

کارگر را سرشت این شیوه تولید است که به طور الینقطع کار و حاصل استثمارتوده 

ین بخش کار و حاصل ترعظیمسرمایه نماید، تولیدکنندگان سرمایه را مجبور کند که 

آفریده خود و مستولی بر خود سازند، این روند حامل  هایسرمایهکارشان را سود 

تضادی آنتاگونیستی و غیرقابل گشایش است. این آنتاگونیسم دیری است که وجود 

کالف کرده است. میلیاردها کارگر سکنه کره خاکی  را در خود داریسرمایهتاریخی 

، هاسرمایهقادر به بازتولید نیروی کار خویش همراه با بازتولید کوهسار کهکشانی 

و آفرینش سودهای  هاسرمایهخودافزا ساختن افراطی و انفجاری سرشتی این 

تضاد سرکش  . سرمایه از روز ظهور، اینباشندمیاختاپوسی مورد نیاز این خودافزائی ن

را در عمق هستی خود همراه داشته است. زیر فشار این تضاد با سیر رو به افت نرخ 

اریخا ابعاد سترگ و سود و تحمل بحران مواجه بوده است. این روند دیری است که ت

آثار و  بینیممیآلودی به خود گرفته است و آنچه در جهان روز سهمگین طغیان

ضاد حاد ذاتا آنتاگونیستی است. به این بحث حتما باز عوارض سرنوشت تاریخی این ت

 داریسرمایه. یک پرسش جدی در این گذر مطرح است. اگر وضع حاضر گردیممی

ار کامل باقی مانده است و پیش این است پس چرا همچنان با صالبت، استواری و اقتد

 ارد. تازد؟ دو پاسخ واقعی، روشن و مکمل همدیگر برای این سؤال وجود دمی

در همان حال که ذاتا باردار روند تمرکز، رقابت  داریسرمایهشیوه تولید  – اول

سرکش، سیر صعودی ترکیب ارگانیک، گرایش نزولی نرخ سود و وقوع بحران است، 

اهرم ها و راهکارهای مقابله با این روند را نیز در هستی خود دست به کار و فعال 

اش، ی، سیاسی، مدنی، حقوقی و اجتماعیاقتصاداش، نظم ، طبقهدارسرمایهدارد. 

سرمایه اندیشمند، ذیشعور و  ، همگی سرمایه شخصیت یافته،داریسرمایهدولت 
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اندیش هستند. سرمایه مدام و مستمر به مالکان، متفکران و دولتمردانش رهنمود چاره

نده که کل دانش بشری را وقف افزایش بارآوری کار و تشدید فزای دهدمییا حکم 

قضات درونی سرمایه و ظرفیت استثمار کارگر کنند، این امر در همان حال که تنا

را در چالش افت  اما کوتاه مدت و مقطعی سرمایه سازدمی ترعظیمزائی آن را بحران

میزان ممکن و تا  بخشد، سرمایه صاحب خود را واداشت تا مدام، بهنرخ سود توان می

کار را طوالنی گرداند، بهای نیروی کار یا در واقع برد، روزانه هر کجا تیغش می

مایحتاج معیشتی کارگر برای بازتولید این نیرو را تنزل و باز هم تنزل دهد، شدت کار 

را باال برد، سرعت کار را رقیب سیر صوت یا حتی نور کند. سرمایه به مالکش، 

ت متوسط های نوین انباشدولتمردش آموخت که با گشایش حوزهاقتصاددانش، 

ترکیب ارگانیکش را کاهش دهد، نیروی کار ارزان را با نیروی کار شبه رایگان 

جایگزین سازد، از همه راههای ممکن هزینه تولید را پائین آرد. به طبقه صاحب خود 

و چالش بحرانهایش  آساغول، بازتولید، خودافزائی افزائیارزشیاد داد که کل نیازهای 

ز دولت خواست که با را قانون، حقوق، مدنیت، نظم و دولت جامعه موجود کنند، ا

های بحران فورا با استفاده ازموقعیت و اهرمهایش، رودهای عظیم مشاهده طالیه

ان واریز دارسرمایهحاصل کار و استثمار کارگران را زیر نام نجات جامعه! به حساب 

درصدی  1200را مجبور کند که در کنار تحمل نرخ استثمارهای  نماید، طبقه کارگر

درصدی یا بیشتر، پذیرای همیشه و همه جا حاضر سرشکن سازی بار بحران  1500و 

سرمایه بر زندگی خود باشند. سرمایه به مالکانش یاد داد که بازار بورس راه اندازند، 

سودهای طالئی را زیر بیرق انداز انباشت با کوچک و متوسط فاقد چشم هایسرمایه

پیکر برای ی و ساز و برگ قدرت تراستهای غولسهامدار به سودهای کم راض

ترین افقهای سودآوری سازند. های دارای پردرخششگذاریسرمایهین ترکهکشانی

ها ها و مکانیسمزائی از همه این ظرفیتسرمایه در بطن و متن پویه بحران سخن کوتاه
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خ سود، مقابله با بحران و خروج از ورطه بحران هم برخوردار بوده برای چالش افت نر

 است و برخوردار است.

ترین کالم در این عرصه آنکه بحران به کته بسیار اساسی و در واقع اساسین – دوم

یا حتی خطری  داریسرمایهاعتبار نقش اقتصادی خود، به هیچ وجه آستانه احتضار 

. حتی عکس آن تا حدی صادق است. بحران برای باشدمیبرای هستی این نظام ن

سرمایه نقش حجامت و سر باز کردن دمل چرکین در طب سنتی یا دارو و درمان 

ا وسیله ای برای پاالیش ی گذشته تاریخ را دارد. اطباء قدیم حجامت رهادوره

اه را داشتند. های چرکین نیز همین نگدیدند، به باز شدن دملهای خون میعفونت

اما نقش پاالینده بحران برای  داندمیهای باال را پزشکی عصر جدید اعتباری انگاره بی

نقش بر  تواندمیرا فقط پرولتاریا و جنبش شورائی لغو کار مزدی او  داریسرمایهتولید 

آب سازد. واقعیت این است که تا پیش از آنکه پرولتاریا چنان کند، بحران یک مفر و 

مایه با وقوع هر بحران است. سر داریسرمایهیار نیرومند برای یک جراحی پاالیشی بس

پذیر خود را قیچی و بدون آنکه دور ی آسیبهابخش، کندمیپاالید، هرس خود را می

. در یک چشم به هم گرداندمیخود  ترافزونریزد، ساز و برگ توان بخشی هر چه 

ایه را به زیر الکان کوچک سرمای از میسم بازار بورس طیف بسیار گستردهزدن با مکان

ها و ر دارائی آنها را ملک طلق هلدینگبرد و دهها تریلیون دالتیغ تیز خلع ید می

ای بسیار فاجعه آمیزتر بر سر ، همین بال را به گونهگرداندمیغولهای مالی و صنعتی 

ن آرد. نه فقط نسل حاضر که چندیانداز میکارگران دارای این یا آن سنار پسکل 

، با سازدمیها ر نام بدهی دولتها، وامدار تراستنسل آتی طبقه کارگر جهانی را زی

ان دارسرمایهحساب سالخی کل این نسلها رودهای پرخروش سرمایه را به حساب 

ها دالر سرمایه ازی الیه پائین بورژوازی تریلیونس. از یک سو با ورشکستکندمیواریز 

افزاید و از سوی دیگر با پرداخت وام به همین باالئی میا را بر سرمایه قشرهای آنه

. سازدمیسود را صاحب سودهای سترگ نی دهها تریلیون سرمایه مجازی کمالیه پائی
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تا از تمامی  دهدمیسرمایه به محض مشاهده آثار بحران زمین و زمان را آماده باش 

 همیشه در حال ی آن، بر زندگیهاهزینهمجاری ممکن برای سرشکن نمودن کل 

ترین برگیرند. در همین راستا فاشیستی ها راسالخی توده کارگر، بیشترین بهره

و  دهدمیتعرضات را علیه خورد و خوراک و سرپناه و معاش طبقه کارگر سازمان 

راند، درصد بسیار کارگران را وحشیانه به پائین می ، سطح انتظارکندمی ریزیبرنامه

، هزینه زنده نمایدمی، ممر معیشتی آنها را ساروج کندمیبیکار  عظیمی از کارگران را

، جامعه و جهان را برهوت فالکت اندازدمیماندن آنها را بر گرده همزنجیرانشان 

گر را به فروش ی کارهاتودهآور، و مهلک این بادیه مرگ تا در فضای مختنق سازدمی

ند. سرمایه کل اینها را در ابعاد عظیم ترین بهای ممکن متقاعد گردانیروی کار با نازل

ه همه این دالئل بحران . بنمایدمیو از این طریق بقای خود را تضمین  دهدمیانجام 

نفسه و به اعتبار نقش اقتصادی خود هیچ خطر مهلکی برای نظام بردگی به طور فی

ران که را راهی گورستان تاریخ کند نه بح داریسرمایه تواندمیمزدی نیست. آنچه 

 ی کارگر دنیا است. هاتودهیافته شورائی و سراسری فقط جنبش نیرومند سازمان

ز تضاد سرشتی انفجارآمیز و به سؤالی که باالتر طرح و رها کردیم باز گردیم. ا

، تاریخ بالندگی این تضاد، داریسرمایهگفتیم، اینکه تاریخ فرین سرمایه میآبحران

زا، تکرار بحران، رشد اختاپوسی عوامل بحران، خروج سرمایه از مهلکه هابحرانتوفش 

وار این چرخه، قربانی شدن نسل بعد از نسل طبقه کارگر دنیا در آستان بقای تسلسل

این کهنه بنای بدفرجام، تشدید طغیان آسای تضادهای سرشتی سرمایه، تالش 

این تضادها و  لقوه خود جهت چالشبالفعل و با توانمیسرمایه برای احیاء و اعمال تما

تر این نظام به تمامی تار و پود هستی بشر در راستای بقای تهاجم هر چه درنده

خیزی انبا این ماهیت، پویش، تاریخ، بحر داریسرمایهخویش است. سؤال این بود که 

و مناسک بقای این معبد، « منا»سازی بدون هیچ توقف انسان در و قربانی و سالخی

ونه باز هم به بشریت از جمله به میلیاردها کارگر دنیا مجال ماندگاری داده است؟. چگ
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در اینجا نیز با دو پاسخ مکمل هم، مواجه هستیم. اولی بسیار ساده است و نیازمند 

ی هاتودهبا پیدایش خود آماج مبارزات گسترده  داریسرمایهتوضیح نیست. تولید 

ر، پروسه پیکار طبقاتی مثل کل تاریخ زندگی بش داریسرمایهکارگر قرار گرفت. تاریخ 

ماالمال از فراز و  ایمبارزهترین فازهای آن است. تاریخ ترین و درخشندهدر پرشکوه

یرقابل آور، تاریخ کارزاری غهای شکسترفتن، خیزشهای رادیکال و گمراههنشیب

جنگ رهائی  در کاو و رادیکالش فتح سنگری نوینتعطیل که هر جهتگیری ریشه

رفتن و به سازش غلطیدنش قفل تمامی درهای این رهائی بوده انسان و هر کجراهه

است. طبقه کارگر جهانی در طول این چند صد سال برای دفع و رفع خطر این 

معاش و هستی خود جنگیده  اختاپوس مهیب استثمار و سبعیت و وحشت از سر

 تر ندارد. به سراغ پاسخ دوم برویم. است. جواب اول این است و نیاز به تشریح بیش

ی کارگر دنیا، هاتودهبه محض آنکه سخن از درندگی و تهاجم هار سرمایه به زندگی 

، فقر و فالکت روز افزون کارگران زیر داریسرمایهسالخی معیشت کارگران توسط 

آید، فریاد ان، یا نوع این مسائل به میان میفشار شدت استثمار سرمایه در جه

که چنین نیست، کارگران اروپا معیشت  اندازدمیالفان سقف آسمانها را شکاف مخ

مکفی دارند! در امریکا دستمزد بخشی از طبقه کارگر باالست. در کانادا و استرالیا 

کارگران گرسنه نیستند، خیلی جاها بیمه درمان و بیکاری هست. در اسکاندوینای 

شمالی برای  حتی شمار مراکز نگهداری سالمندان چشمگیر است. در اروپای غربی و

دارد و کودکان هم امکاناتی موجود است، دموکراسی هست، حق تشکل و تحزب وجود 

ها!! در راستای انکار قربانی شدن مستمر بشر در آستانه خیلی از این مواهب و عطیه

. این حرف ها را بدبختانه فقط گرددمیخودافزائی و سودسازی سرمایه لیست 

آرند، جمعیت کثیری از کارگران و بان نمیوحوش دولتی بورژوازی بر زان یا دارسرمایه

ها ، روی سخن ما طبیعتا  نه با اولیکنندمیقربانیان نیز عین همین ترهات را تکرار 

یک شیوه تولید جهانی و سراسری است. کل  داریسرمایهها است. که فقط با دومی
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پذیری مانا در در زنجیره بازتولید و ساو سرمایه اجتماعی تمامی کشوره هاسرمایه

هائی که بر سر تقسیم اضافه ها و بربریتافروزیها، جنگخود به رغم تمامی رقابت

سازند. کل ته و واحدی را میها یا قطاع قدرت با هم دارند بلوک پیوس، مالکیتهاارزش

. سهم شوندمیچند میلیارد کارگر سکنه دنیا، توسط کل سرمایه جهانی استثمار 

های مالی و صنعتی متفاوت، سرمایه اجتماعی کشورهای راستمختلف، ت هایسرمایه

، کامال متفاوت هاارزشگوناگون، قطبهای متمایز سرمایه جهانی از خوان یغمای اضافه 

اش انبوهتر، در دسترسی به ی فاحش تفاوت دارد. هر که سرمایهابه گونه و چه بسا

تر، وسعت کار پیشرفتهوی بارآوری نیرتکنیک، دانش، دستاوردهای علمی مورد نیاز 

تر، قدرت رقابتش رخه تولید و بازار سرمایه گستردهحضور و دامنه تسلطش در چ

اش مطلوبتر، موقعیتش درتشکیل سرمایه افزائیارزش، شرایط تولید و ترکوبنده

تر است طبعا سهم و هزینه تولیدش پائین ترکمقیمتهای نولیدی و نرخ سود مح

، اما در این میان یک مشخصه کامال هویتی و بسیار سازدمیی نصیب خود ترافزون

. مشخصه ای که گرددمیبه طور کامل فراموش  داریسرمایهبنیادی شیوه تولید 

طبقه و هم برای  داریسرمایهمرکب از چند مؤلفه اساسی و سرنوشت ساز، هم برای 

 ها عبارتند از: کارگر جهانی است. این مؤلفه

تر اضافه آساغولهای ی حصهالمللبینتر سرمایه الجثهبرای آنکه بخشهای عظیم –1

از پیش در وسیعترین سطح و ارزش را به چنگ آرند کل این اضافه ارزشها باید 

ترین حجم تولید شوند. این غولها اگر بخواهند به ارزش اضافی حاصل پرخروش

خود اکتفا کنند دیگر  ریزپیشستقیم استثمار چندهزار یا چند ده هزار کارگر حوزه م

 غول نخواهند بود.  

 هاارزشبخشی از بورژوازی دنیا که زیر فشار قوانین قهری و ذاتی توزیع اضافه  – 2

یازند تا این کاهش را جبران آرند به همه تالشها دست میتر به چنگ میسهم پائین

ین تهاجمات ترسبعانه ریزیبرنامهکنند. سالح آنها برای این جبران، سوای 



 63                               منتخب مقاالت: جلد چهارم                                                

 ریزپیشهای و حداقل معیشتی توده کارگر حوزه سیستماتیک به بهای نیروی کار

 خویش هیچ چیز دیگر نیست. هایسرمایه

برآیند زمینی این دو مؤلفه آنست که آثار فشار فزاینده و انفجارآمیز سرمایه  – 3

بر وضع روز کارگر آلمانی یا اندازی ی کارگر را نباید با چراغهاتودهجهانی بر زندگی 

ها است. کل آحاد طبقه ها و باژگونه دیدنرفتنسوئدی کاوید!!. این بدترین گمراه

ترین شکل ممکن آماج استثمار سرمایه و زیر فشار ی، به وحشیانهالمللبینکارگر 

، در هیچ نقطه جهان ایدورهشدت روزافزون این استثمار هستند، بحث مطلقا در هیچ 

، جوهر باشدمیر کاهش این فشار در مورد هیچ بخش طبقه کارگر نبوده و نبر س

فرین آتشدید طوفانی، ویرانساز و هالکت تازی سرمایه درسخن آنست که ابعاد یکه

استثمار طبقه کارگر را نباید از طریق انجماد و تحجر در لقمه نان باقی مانده کارگر 

رانسوی جستجو نمود. ارزش کاالها زمان کار نروژی یا این و آن امکان درمان کارگر ف

ی زمان کار المللبینی هاارزشاجتماعا الزم نهفته در تولید آنها است. کل اضافه 

ی کارگر جهان است. سهم هر بحش سرمایه هاتودهاجتماعا الزم منعقد شده کل 

ه جهانی از کل اضافه ارزشها، سهمی از کل این زمان کار اجتماعا الزم است. طبق

ین و ترکوبندههای اخیر ی غربی و شمالی در طول تمامی دههاروپا دارسرمایه

ی کارگر این هاتودهترین شبیخونها را علیه سطح معاش و امکانات اجتماعی سهمگین

کشورها سازمان داده و به اجرا نهاده است. در غالب این جوامع میزان مزد واقعی یا 

مهد کودک، تسهیالت مربوط به سالمندان را  دسترسی به بهداشت، درمان، آموزش،

درصد سالخی کرده و کاهش داده است. در ایاالت متحده، کارگران  40بیش از 

همسان جوامع آسیائی، افریقائی، هیچ گاه و در هیچ دوره، از هیچ پشتوانه درمانی، 

و  اند که مورد یورش قرار گیرد، تهاجماتیا بیمه اجتماعی برخوردار نبوده رفاهی

سال همه جا، ویرانگر و فاحش رخ داده است، نکته اساسی و  50شبیخونها در این 

بهداشتی، آبی، بیگرسنگی، بیخانمانی، گورخوابی، بیفقر،  -اوالمورد تأکید آنست که 
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زائی، های زیست محیطی، داعشدرمانی، فالکت و آلودگی، بیداروئیبی

ی هاتودهاز این تعرضات سبعانه دامن  های دیگر ناشیپروری یا سیل توحشفاشیسم

از اروپا و امریکا را بسیار  کارگر چند قاره آسیا، افریقا، امریکای التین، بخشهائی

این یورش و شبیخون توسط کل سرمایه  -ثانیا گرفته است.  ترکوبندهتر و کنندهخرد

رها و نه فقط ترین کشوین قطبها و پیشرفتهترعظیمجهانی، از جمله سرمایه اجتماعی 

تر آنکه اگر چند و از همه مهم -ثالثا برخی کشورها صورت گرفته است،  داریسرمایه

از کارگر بنگالی،  کمترصد میلیون نفوس توده کارگر اروپای غربی و امریکای شمالی 

مولود شبیخون سرمایه  فیلیپینی، آرژانتینی، ایرانی به ورطه فالکت، گرسنگی و فقر

اند، صرفا به این دلیل است که کارگران ممالک اخیر و چند میلیارد فرو غلطیده

های سبعانه سرمایه را بسیار تازیهای حاصل یکهروزیسیههمزنجیرشان در دنیا بار 

اه بحث در باره فقرآفرینی، . آنان که به گاندنمودهتر تحمل هکنندتر و خردعمیق

ت و ادبار محصول تعرضات فاشیستی پروری، نکبسازی، فاجعهزائی، گرسنهفالکت

اقی در زای سرمایه یکراست به نان باز ژرفای تناقضات سرشتی و بحران فراجوشیده

آبی و بدبختی و بی دوزند و سونامی فقر و گرسنگیسفره کارگر سوئیسی چشم می

وار خیا جیره دارسرمایه، مسلما اگر بینندمیدامنگیز چند میلیارد کارگر دیگر دنیا را ن

د. شدگان و شعورباختگانننباشند، در زمره  بدترین مسخ داریسرمایهخودفروخته 

بر زندگی  داریسرمایهخیزی، گندیدگی و تعفن تاریخی برای آنکه آثار انحطاط، بحران

های آور بر سر چندمیلیارد نفوس هانی را ببینیم باید به کل مصیبتطبقه کارگر ج

ین چند ظر انداریم. چرخه تولید سرمایه جهانی را کل اقاره گیتی ن 5توده کارگر در 

کار اضافی و زمان کار  هاارزشاندازند، کوهساران اضافه میلیارد کارگر به چرخش می

ای از این دنیا سرمایه برای جلوگیری از ر در نقطهاضافی کل کارگران دنیا است. اگ

 800کارگران به جای درصدی  799خود، به نرخ استثمار  افزائیارزشزوال نظم 

درصدی  1000، تنها از این لحاظ است که نرخ استثمار دهدمیدرصد رضایت 
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درصد ساخته است. ضایعات آفریده  1200های دیگر را ی وسیع کارگران حوزههاتوده

و شدت انفجارآمیز انحطاط و گندیدگی این نظام را باید  داریسرمایهبقای غیرمجاز 

در اندام نحیف، بیمار، بدون هیچ آب و خوراک یا دارو و درمان میلیاردها کودک 

آور یک و نیم میلیارد نفوس امریکای التینی، در محرومیت مرگ افریقائی، آسیائی،

رگر و یم میلیارد کاکارگری دنیا از آب آشامیدنی بهداشتی، در عدم دسترسی یک و ن

ترین مایحتاج درمانی، در زندگی آکنده از رنج، فقر، محنت کارگرزاده دیگر به ابتدائی

چند میلیارد کارگر گرسنه اتیوپی، سومالی، هندی، فیلیپینی، بنگالی، افغانی و صدها 

کارکنان و  انگیزرعبجامعه دیگر، در تعطیلی روزافزون مدارس سوئدی، در کاهش 

ین کشورهای ترپیشرفتهت بیمارستانها، در فروپاشی غمبار سیستم درمان شمار تخ

ها، جمهوری ها، بوکوحرامها، طالبانها، القاعدهوپای غربی و شمالی، در عروج داعشار

ها، کل فاشیسم دینی و ناسیونالیستی، در جنگهای سوریه، یمن، ها، ترامپاسالمی

ها و رخدادها به تماشا در یکایک این واقعیت سراسر دنیا،لبنان، افغانستان، عراق و 

ی را کل و خودگستری کل سرمایه جهان افزائیارزشایستاد. چرخه تولید، بازتولید، 

و سودها حاصل استثمار کل  هاسرمایهاندازند، کل کارگران دنیا به چرخش می

در  ی کارگر دنیا است. هرچه فقر، فالکت، گورخوابی، گرسنگی و محرومیتهاتوده

زائی، جوشد، آثار و عوارض وجود، بحراناین دوزخ سیاه است از سرمایه می هرنقطه

را باید در بند، بند زندگی همه چندین  داریسرمایهانحطاط، گندیدگی و بربریت 

 میلیارد نفوس کارگران دنیا کاوید. 

و مصالح با گذار از تمامی آنچه تا اینجا گفتیم و بامحاسبه کل آنها به مثابه مالط 

وار بحران درشرایط ته اصلی آن یا بررسی عروج سونامیساختمان بحث حاضر وارد هس

گردیم. بحرانی که وجود داشته است، اما وارد فاز نوینی از طغیان  داریسرمایهروز 

ویرانگر خود گردیده است. این سرکشی و طغیان در وضعی آغاز شده است که 

، کار سراسر دنیا، با تنزل روز به روز بهای نیروی سال است در 50حداقل  داریسرمایه
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برچیدن مدارس و بیمارستانها، ویرانسازی مراکز نگهداری سالمندان و معلوالن، امحاء 

نام داشته است، سالخی غرامت بیکاری، قتل عام خسارت « بیمه های اجتماعی»آنچه 

محو هر نوع  شستگی،بیماری، تطویل جنایتکارانه زمان کار از طریق افزایش سن بازن

اشتغال!!، جایگزینی قراردادهای چند ساله خرید و فروش نیروی کار با اوراق « امنیت»

ن معیشت و عناسازی بیب کاهنده مستمری بازنشستگی، وخیمسفید امضاء!!، ذو

ی کارگر، امروز هاتودهخانمانی افراطی روزافزون بر زندگی تحمیل فقر، گرسنگی، بی

خود را به فردا رسانده است. فقط از طریق این تهاجمات به چالش افت نرخ سود 

به هر سبعیتی دست یازیده است و برای  هابحرانپرداخته است، برای کاهش فشار 

کرده است. در طول همین مدت  ریزیبرنامهحصول نوعی بقای همزی با بحران 

اطالعاتی را نیز پشت سر نهاده است. با این انقالبات ین انقالبات تکنولوژیک و ترعظیم

خیزی یا حدت و ل خود نگشوده است که ابعاد بحراننه فقط هیچ گرهی از هیچ مشک

شدت تناقضات ذاتی خود را دهها بار بیش از پیش به اوج برده است. جهان را به 

وسط ترکیب سرمایه اشباع کرده است. مت بسیار افراطی و انفجارآمیز از ایگونه

وار بحران با مساعد چرخش مدام، پرشتاب و زلزلهارگانیک سرمایه جهانی را 

افتد که کنونی بحران در شرایطی اتفاق می ین ریشترها ساخته است. طغیانترعظیم

ی جدید انباشت را از هاکل ظرفیت خود را برای گشایش حوزهی المللبینسرمایه 

پیکر صنعتی، مراکز سسات غولتأسیس مؤدست داده است. مجبور است به جای 

های زنان بنگالی، د و کار آنها را به اندرون آلونکعظیم کار را تعطیل و چرخه تولی

ت، مالزیائی، فیلیپینی، افریقائی و آسیائی منتقل کند، نه فقط قادر به راهسازی نیس

نه را وثیقه ، باید این هزیباشدمیها و پلها نیز نحاضر به تحمل هزینه مرمت جاده

سازد. سوء تعبیر نشود، همین باالتر تصریح کردیم که  هابحران ترافزونچالش حدت 

 هایسرمایهبرابر بیست سال پیش سرمایه تولید و بر کهکشان  12هرسال حداقل 

، از این لحاظ هیچ گرد غمی بر چهره سرمایه ننشسته است، شودمیموجود اضافه 
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آسا به افزایش افراطی حیرت ایگونهی اخیر به هادههانقالبات تکنیکی و اطالعاتی 

کمبود سرمایه که در رشد سرطانی آنست. معضل  . مشکل نه دراندکردهسرمایه کمک 

که قادر به آفرینش  ایسرمایهاین است که حجم سرمایه ثابت موجود در دنیا، حجم 

 هاسرمایهننده این کباال رفته است و نیروی کار تولیدهیچ ریال ارزش نیست تا عرش 

حتمی بازتولید و خودافزائی همین  قادر به تولید سود یا اضافه ارزشهای مورد نیاز

گونه ظرفیت تولید ل آنست که همان حجم ثابت فاقد هر. مشکباشدمین هاسرمایه

و نیروی کاری که قرار است  یابدمیارزش یا اضافه ارزش، با سرعت سیر نور افزایش 

. این گرددمیا سودآور و خودافزا سازد، به طور نسبی، هر لحظه کمتر ر هاسرمایهآن 

را در وضعی قرار داده است که قادر به تداوم تولید خود به شیوه  داریسرمایهمسأله 

قرن نوزده، حتی قرن بیستم نیست. با این ترکیب و در این سطح از بارآوری کار، 

ای ، هیچ ژاپن تازهتواندمییقا باشد، ندست به کار اروپا کردن افر تواندمیمطلقا ن

رابطه کار  تواندمیبیافریند، قادر به زایش کره جنوبی جدیدی هم نیست، اساسا ن

بالد، صرفا به این دلیل است که وجب به یه را انکشاف دهد. اگر در چین میوسرما

رف امان فیزیکی و فکری هر نوع انتظار متعاجب راه بالیدنش را با قتل عام بیو

ترین مایحتاج معیشتی یا حق اعتراض علیه ی کارگر برای داشتن ابتدائیهاتوده

شالوده کارش را بر ترکیب آلی گرسنگی، فالکت و بیخانمانی سنگچین کرده است. 

ترین و تا سرحد ممکن پرشمار و باال، ژرفنیروی کار  المقدور پائین، استثمارحتی

ار و درنده سطح چشمداشتها، حمام خون هر فاشیستی ترین فشار استثمار، سرکوب ه

نفس کشیدن اعتراضی علیه این وضعیت استوار ساخته است. روندی که به شدت 

شمالی،  آلود است. اگر اروپا و امریکایت و باردار فروپاشی ویرانگر شتابمستعجل اس

داشتند، ی متمادی فرصت هادههزائی انفجارآمیز موجود، برای رسیدن به فاز بحران

 تر خواهد بود.   برای چین بسیار کوتاه این زمان
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در دل این وضعیت اتفاق افتاده است و سرمایه برای  داریسرمایهطغیان روز بحران 

قدرت کارزار خود، چالش این طوفان سوای یک راه هیچ راه دیگری ندارد، اینکه کل 

ی لتی، فریب، شستشو، سیاستگذاری، دوریزیبرنامههای فکری، تمامی زرادخانه

حول محور بازتقسیم کار الزم و اضافی ای خود را مغزی، پلیسی، نظامی و هسته

وار سابقه، طوفان گونه، سونامیبیخونی جدید، در ابعاد تاریخا بیش وارد میدان سازد.

آسا علیه بهای نیروی کار، معاش، خورد و خوراک و پوشاک، سرپناه، دارو و و طغیان

طبقه کارگر جهانی، در کلیه  ش، حق اعتراض و نفس کشیدن و همه چیزدرمان، آموز

های زندگی اجتماعی راه اندازد. این یگانه راه پیش روی نظام بردگی مزدی عرصه

برده و هر روز و هر لحظه  است و سرمایه چند ماه است که آن را شروع نموده، پیش

در همین چند  داریسرمایهنامه برد. به کارتر پیش میتر و موحش، درندهترگسترده

 هفته نظر اندازیم. 

گونه! های دنیا همنواز، همساز و رقابتاز راه نرسیده بود که کلیه دولت هنوز کرونا

شروع به بدهکارسازی خود به بانکها، خارج سازی تریلیون، تریلیون دالر سرمایه از 

ها و کال ها، شرکتراستبه حساب ت هاسرمایهمؤسسات بانکی و مالی، واریز کل این 

 اندکردهجهان در این گذر  داریسرمایهکردند. از آنچه کل دولتهای  دارسرمایهطبقه 

دولت  6اطالع دقیقی نداریم اما مشت نمونه خروار است. فقط بانک مرکزی اروپا و 

 19همان ماههای اول شیوع کووید  امریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، سوئد و استرالیا در

ر به صور مختلف میلیارد دال 507تریلیون و  22بیش از  2020و تا پیش از سوم ژوئن 

کشور قرار دادند. اگر این رقم را  6ان این دارسرمایهدریغ، در اختیار با سخاوتمندی بی

تعمیم و بسط دهیم قطعا سر به دهها تریلیون دالر  داریسرمایهبه سراسر جهان 

سرمایه و  قدام خود، چندین هدف حیاتی و اساسی را به نفعخواهد زد. دولتها با این ا

ها کارگر سکنه زمین دنبال کردند. آنوار زندگی میلیاردها از محل سالخی هولوکاست

شده که کل آنچه را از بسیار دقیق و حساب ریزیبرنامهبه حساب طبقه کارگر و با این 
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ی هاتوده، ریال به ریال، از بهای نیروی کار و هزینه معاش کنندمیبانک ها خارج 

کارگر کسر خواهند کرد دوازده تریلیون دالر و دویست هزار میلیارد دالر سرمایه به 

این  هایسرمایه، شرکتهای بزرگ و متوسط واریز نمودند، آساغولحساب تراستهای 

در به ادامه تولید و خودافزائی کننده بحران قاها و مؤسسات را که زیر فشار خردشرکت

نبودند، از خطر افالس و ورشکستگی نجات دادند، صدها میلیون خانوار از نسل حاضر 

در عوض غولهای صنعتی و مالی و نسلهای آتی طبقه کارگر را بدهکار کردند و 

الجثه را از ورطه ورشکستگی بیرون آوردند. در طول فقط چند روز کارگران عظیم

 22ها بیش از بازی دولتانگلیس، سوئد و استرالیا با نقش مان، فرانسه،امریکا، آل

ان این کشورها با این حجم کهکشانی دارسرمایهتریلیون دالر بدهکار شدند و 

های گردیدند. نوع این کار را کل دولتاهدائی، دست به کار چالش بحران  هایسرمایه

شرائطی بود که تا قبل از شیوع ویروس انجام دادند و این دقیقا در  داریسرمایهجهان 

کرونا، در طول چند دهه یا چند سال اخیر، به همین سیاق، با همین هدف، همین 

بدهکار کرده  -بگو طبقه کارگر را  -تریلیون دالر امریکا،  300حداقل  ریزیبرنامه

 بودند تا سرمایه جهانی را باز هم برای چند صباحی قادر به مهار بحران و تداوم

سازند. در این میان فقط اقالم بدهکاری ماقبل کووید دو دولت ایاالت  افزائیارزش

 شد.      تریلیون دالر بالغ می 32یشتر از متحده و انگلیس به ب

ترین ده زمینی این ارقام آنست که دولتها تا لحظه حاضر در پائینترجمه بسیار سا

دگی بحران و تضمین بقای چرخه تریلیون دالر وقف کاهش کوبن 400برآورد، حدود 

تریلیون بعالوه  400سازی کل این و حال باید سرشکن اندکردهسرمایه  افزائیارزش

ی را المللبینصدها تریلیون آتی و در راه، بر سفره از پیش خالی طبقه کارگر 

کنند و لباس اجرا پوشانند. پیامد این کار چه خواهد شد، پاسخ بسیار  ریزیبرنامه

است. دانستن آن نیازمند هیچ دانش اقتصادی نیست، محتاج فلسفه خوانی هم  ساده

، به سواد و مدرک تحصیلی چندانی هم احتیاج ندارد. فقط باید کارگر بود و باشدمین
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ه لحظه، به به مرور روزهای زندگی خود در چندین دهه اخیر پرداخت. روزهائی ک

به شیرازه معاش و خورد و خوراک و های سرمایه اش آماج خونبارترین یورشلحظه

ه است، اما این بار امکان نفس کشیدن میلیاردها نفوس انسان فروشنده نیروی کار بود

عا به سازند. سرمایه و دولتهایش قطهائی که سرنوشتها دارد، فرقبا گذشته فرق

های پیشین اکتفاء نخواهند کرد. آنها طوفان راه سازماندهی تعرضات و شبیخون

تریلیون دالر از معیشت روز طبقه کارگر جهانی  400اهند انداخت. برای اینکه خو

کسر شود باید هر فرد از نسل حاضر و نسل بعدی این طبقه، دست به نقد و بدون 

هزار دالر از سبد معاش نداشته خود  50محاسبه خیزابهای سهمگین تهاجمات بعدی، 

د!! این ارقام، این حرفها مسلما از بیرون آرد و پیشکش پویه ماندگاری سرمایه کن

سوی اقتصاددانان بورژوازی  انکار و شاید از جانب شمار کثیر کارگران هم خیالپردازی 

با قهر اقتصادی، سیاسی و پلیسی خود  داریسرمایهو حرافی تلقی گردد!!. اما نظام 

ند معیشت، ی کارگر خواهد کرد. به بند، بهاتودهواقعی بودنشان را جبر زندگی تمام 

طبقه کارگر با سبعیتی  دارو و درمان، آموزش، سرپناه، آب آشامیدنی و همه چیز

، سطح زندمیسابقه، حمله خواهد نمود. دست به درو سابقه، اگر نه بیتاریخا کم

تر حاال هست هم، به طور فاحش پائین موجود زندگی میلیاردها کارگر را از آنچه

آبی تسلیم جوخه و بی داروئیبیزیر فشار گرسنگی و  راند، میلیاردها انسان رامی

 و فراوان فاجعه دیگر خواهد آفرید.   کندمیمرگ 

در پی خیز اخیر بحران تا همین امروز، صدها میلیون بیکار جدید بر  داریسرمایه

جمعیت یک میلیاردی بیکاران پیشین افزوده است. فقط در امریکا شمار بیکاران 

ورزند، آمارهای واقعی ابا میها از انتشار ن نفر باالتر رفته است. دولتیلیوم 40جدید از 

ها در ایاالت متحده نمونه قابل تأکیدی برای تعمیم به تمامی نقاط اما رقم اخراجی

. همه شواهد حاکی است که جهان درروزهای آتی شاهد بیکاری کمتر از باشدمیدنیا 

ترین حالت فرض را بر این گذاریم که هر نهرد کارگر خواهد بود. درخوشبینادو میلیا
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کارگر بیکار عهده دار ارتزاق یک انسان از سنخ پسر، دختر، پدر یا مادر باشد، حتی در 

میلیارد  4این صورت و با تنزل ارقام واقعی تا این سطح، باز هم با جهنمی آکنده از 

که این بار حتی یم کنگرسنه فاقد هر گونه ممر معیشتی مواجه خواهیم بود. فراموش ن

، جمعیت نسبتا عظیمی از الیه پائین داریسرمایهترین ممالک صنعتی در پیشرفته

را از دست داده  هاارزشبورژوازی هم در اثر ورشکستگی، امکان سهم بری در اضافه 

ها مثل همیشه در مورد ران پیوسته است. بورژوازی و دولتاست و عمال به صف بیکا

ید و تکلیف معاش آنان راه سکوت پیش گرفته اند. یک چیز سرنوشت بیکاران جد

ن در کنار تبعات ویرانگر و روشن است. بیکاری انفجارآمیز ناشی از موج جدید بحرا

روز را به  کل دنیای داریسرمایهدار و فزاینده آفرین تعرضات فاشیستی، دامنهبرهوت

تر تبدیل خواهد کرد. تصویر تحملتر و غیرقابلتر، سوزندهجهنمی صدها بار مشتعل

با بیش از یکصد میلیون  داریسرمایهین قطب قدرت ترعظیمایاالت متحده به عنوان 

العموم بدون سرپناه با همه فاقد کمترین امکانات درمانی، علیانسان گرسنه، 

آژیر هشداری برای تجسم روزهای آتی طبقه کارگر  تواندمیهای دیگر، فقط روزیسیه

 ناطق جهان باشد. در سایر م

حفاری راه بقای خود از میان  ها و طرحها در حالحها، نقشهبا این سال داریسرمایه

 انگیزرعبهای پرخروش بحران است. در این گذر و برای عبور از این گردنه موج

، آتش کشیدن دار و ندار زندگی طبقه کارگر، الزم و اضافیسوای بازتقسیم کار 

ها، عطیل بیمارستانخانمانی، تگرسنگی، فالکت، گورخوابی، بیقر، گسترش انفجاری ف

برچیدن مدارس و بمباران زندگی توده کارگر هیچ راه دیگری ندارد، هر راهبردی که 

حلها و راهکارهایش در این گذر ر همین جنایت است و صد البته راهاتخاذ کند باردا

زار بورس در اعمال همین راهبرد انبوه است. در کنار آنچه تا اینجا گفتیم به نقش با

در چین، امریکا، اروپا و  19های نخست تازش کووید زیم. در طول همان هفتهنظر اندا

میلیارد دالری افتاد. در این سقوط،  5تا  4ژاپن بازار بورس به ورطه یک سقوط 
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نخست بخشی از طبقه کارگر بود که درصد قابل توجهی از کار الزم ساالنه خود را از 

دست داد. جمعیتی از کارگران که آینده خود و فرزندانشان را به جای گره زدن به 

، داریسرمایهیافته جمعی و شورائی علیه ارزه طبقاتی، اعمال قدرت سازمانمب

ها، تحمیل مطالبات رفاهی، اجتماعی و معیشتی نشینیمجبورسازی بورژوازی به عقب

و تضعیف  داریسرمایهون جنبش ضد خویش بر نظام بردگی مزدی، تقویت روزافز

و دولتش، آری به جای اینها به بازار بورس و  دارسرمایهآفرین طبقه مرگ فزاینده

!! از بهای نیروی کارشان درهم و دیناری را ذخیره اندکردهخرید سهام تراستها قفل 

ای وانهره اندک را بیشتر سازد و پشتخرند تا شاید این ذخی، اوراق سهام مینمایندمی

ان لحظه اول کل این هم ی اضطراری زندگی کنند. سقوط بازار بورس درهاهزینهبرای 

ها افزود. ین جمعیت گرفت و بر سرمایه تراستانداز را از دست ابه اصطالح پس

رزش جمعیت دومی که آماج تطاول شرکای طبقاتی خود قرار گرفتند و بار سقوط ا

ن الیه بورژوازی بودند. این الیه به نوبه خود مرکب تریسهام را به دوش کشیدند پائین

ای ، سرنوشت ویژهداریسرمایهاز دو بخش بود که هر دو، در موقعیت کنونی دنیای 

در  ریزپیشآنها برای  هایسرمایهانی هستند که دارسرمایه. گروه اول اندنمودهپیدا 

که به  بینندمیبور ، خود را مجدهدمیی مهم و سودآور اقتصادی کفاف نهاحوزه

سودهای نازل رضایت دهند. موجودی خود را به بانکها بسپارند و بهره دریافت دارند یا 

 هاشرکتاینکه صرف خرید اوراق سهام کنند تا به میزان حجم سرمایه در سود ساالنه 

ادی هستند که وامدار که از کثرت بیشتری برخوردارند افرسهیم شوند. گروه دوم 

ای از در واقع جزء پیوسته نانای سرمایه، باشندمیبانک ها و مؤسسات بزرگ مالی 

ای از صنعت، تجارت، رستوران، حمل و نکها است. این سرمایه را در حوزهسرمایه با

شدگان ترین بخش طبقه کارگر یا نفرین، مفلوکاندکرده ریزپیشنقل و مشابه اینها 

ترین شکل شدت استثمار ایگان نیروی کار را آماج وحشیانهفروش شبه ر محکوم به

استثمار را در قالب بهره به بانکها ی حاصل این هاارزش، بخشی از اضافه دهندمیقرار 
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وج . طغیان مسازندمیپردازند و مابقی را سرمایه الحاقی یا هزینه زندگی خود می

کارگران را مصادره و به حساب  «!!اندازپس»بحران در همان زمان که کل 

ین آحاد این الیه پائینی بورژوازی نیز خلع ترعظیمان واریز کرد، از همه یا دارسرمایه

آنها را جزئی از سرمایه شرکای نیرومند طبقاتی کرد. در  هایسرمایهید به عمل آورد، 

 ماه مارس همین امسال در روزهای سقوط بورس، فقط در جامعه سوئد رقمی که

کارگران و عناصر الیه مورد بحث بورژوازی از دست دادند سر به یک تریلیون و صد و 

پنجاه میلیارد کرون زد. نکته جالب اینجاست که سرمایه جهانی تا جائی که به 

، این مستضعفان بورژوا را هیچ گاه از دائره رحمت و گرددمیان کوچک بر دارسرمایه

آنها  داریسرمایهی گذشته عمر هادوره، برخالف اندازدمیشمول لطف خویش بیرون ن

. بالعکس فوری آنها را دعوت به کندمیرا تبدیل به کارگر و فروشنده نیروی کار ن

ی انباشت با سود هاحوزهفاقد  هایسرمایه، سیل عظیم کندمیهای جدید گرفتن وام

را از حالت آزاد به  اهسرمایهتا این  گذاردمیپرخروش را به صورت وام در اختیار آنها 

محبوس و از قناعت به سودهای نازل قادر به کسب سودی مطلوب سازند. سرمایه در 

ها، به مصادره در دنها، پاالیش شدنها، خلع ید کردنتمامی این پیچ و خمها، پالو

شدن ها، فقط یک کار را انجام  ریزپیشها، ها، ورشکستگیها، انتقال مالکیتآمدن

را از طریق تصاحب کار اضافی طبقه  افزائیارزشو این  شودمیافزا ، ارزشدهدمی

، وقتی که با سقوط بازار بورس از دست مالکان خرد کندمیکارگر تأمین و تضمین 

رساند و زمانی کمک می داریسرمایه، به پاالیش و ماندگارسازی گرددمیخود مصادره 

ین شکل ، به مرگبارترشودمیکه در شکل وام، مجدداً سرمایه قشر پائینی بورژوازی 

آور رزش حاصل استثمار کشنده و انفجارنهد و اضافه ااستثمار نیروی کار روی می

 . سازدمیفقیرترین کارگران را وارد شریان هستی سرمایه 

ن متن پردازیم. وضع حاضر جهان به نکته بنیادی و یگانه هدف واقعی تهیه ای

این است و سؤال اساسی آنست که طبقه کارگر جهانی در متن این  داریسرمایه
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آن بسیار سخت است. چند چیز را وضعیت چه خواهد نمود. پرسشی که پاسخ 

المقدور بحران تمامی برای مهار حتی داریسرمایه -1توان با یقین تأکید کرد. می

را که باالتر اشاره شد ادامه خواهد داد، همان گونه که گفتیم تهاجمات و تعرضاتی 

ترین شکل قربانی خواهد اخت و بشریت کارگر را به دهشتناکطوفان راه خواهد اند

بازی سالیان متمادی رفرمیسم ی، به برکت نقشالمللبینجنبش کارگری  -2کرد. 

ینی در موقعیتی از راست سندیکالیستی، سوسیال دموکراسی و رفرمیسم چپ نمای لن

های تاتاریستی آمادگی الزم برای مقابله با یورشهمه لحاظ زمینگیر و فاقد حداقل 

برد. این وضع قطعا دست بورژوازی جهانی را برای اعمال هر به سر می داریسرمایه

ی کارگر، به اندازه کافی، باز هاتودهچه بیشتر تمامی اشکال سعیت علیه زندگی 

آفرین، ر فاحش این پاشنه آشیل مهلک شکستبه رغم تأثیر بسیا - 3خواهد گذاشت. 

میلیاردها کارگر جهان بنا به جبر زندگی و در تالش برای زنده ماندن آماده شورش 

ها در سراسر جهان از همین حاال کامال مشهود وقوع طغیان اندازچشمخواهند شد، 

تر از آنست که توده کارگر سرمایه علیه معیشت کارگران موحش است. هولوکاست

ها طبیعتا ها و خیزشنفس وقوع شورش  - 4قادر به سکوت در مقابل آن باشند. 

، اما یک چیز کندمیعالج درد نیست و روزنه امیدی به سوی هیچ میزان پیروزی باز ن

 آفرینند، پیچ وها را نمیتوان از یاد برد. تئوری ها و افکار همان گونه که جنبشرا نمی

. مبارزه زنندمیحل و سرنوشت نهائی آنها را نیز ورق نخم کارزار، راهبرد، راهکار، راه

طبقاتی طغیان هستی اجتماعی انسانها است و این مبارزه، در بحث حاضر ما جنبش 

ی و جبری خود برای غلبه بر کارگری جهانی مجبور است در پهنه کارزار قهر

ها را کاهش و رفتنچاره اندیشد، گمراهه های خودها، فروماندگیها، ضعفکاستی

را وجهه همت و دستور کار خویش  داریسرمایه جستجوی راه مبارزه رادیکال ضد

سازد. این موضوع نیازمند کمی توضیح است. احزاب لنینی و سوسیال دموکرات زمانی 

ردازی پحلگری و راهعور طبقاتی کارگران یا توان چارهکه از رشد آگاهی و بالندگی ش
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، بالفاصله و یکراست، آگاهی، بالیدن شودمیجنبش کارگری در میدان کارزار صحبت 

، از منظر بینندمینشین حرفه ویژه حزب خود و نخبگان حزب و اساسا اندیشیدن را

شیدن درشکه آنها توده کارگر مشتی الیعقلون، الیتفکرون است و یگانه خاصیت آنها ک

نشینان به عرش قدرت سیاسی است. برای عروج حزبنظام حزب، ایفای نقش پیاده

موضوع برای رویکرد ضد کار مزدی طبقه کارگر اما از زمین تا آسمان متفاوت است. 

حلهای رفرمیستی و توده کارگر به تسویه حساب با راهدر اینجا وقتی سخن از اجبار 

، کل طبقه کارگر از جمله همه عناصر آگاه، گرددمی ستیزسرمایهجهتگیری رادیکال 

فعال، مبارز، اثرگذار و رادیکال این طبقه، یک جا، دست در دست هم، در درون یک 

. جنبش کارگری به شودمیجنبش و در سیر رخدادهای روز مورد توجه و تأکید واقع 

در  های سترگنه رخدادهای جاری و در عرصه شورشاین معنا و از این منظر، در په

است که راه پاالیش  گیری از این ظرفیت برخوردار است و کامال برخوردارحال شکل

های هولناک رفرمیستی را پیش گیرد، در این گذر گام بردارد، رادیکال خود از آالیش

پیش کشد، خود را ولو در سطحی  داریسرمایهشود، مطالبات خود را از منظری ضد 

انداز قابل انکار نیست و رویکرد ضد ن دهد. این چشمو ضد سرمایه سازمانازل شورائی 

خود را به  توانمیمجبور است برای تقویت هر چه مقدور این احتمال تما داریسرمایه

 کار گیرد. 
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 2020ژوئیه            ی بشری! چه خواهد شد؟ جامعه پاندومی کرونا و

 

 می پرسد: "نگاه"نشریه 

  اول: سؤال

گیری جهانی آن چیست؟ این ویروس چگونه به تصور شما از پاندومی کرونا و همه -

زمانی اندک چنین شیوع ی ما، در رفتهوجود آمده و چطور توانسته، در جهان پیش

ها نفر را مبتال کند، صدها هزار انسان را به کام مرگ بفرستد، و تبعات و یابد، میلیون

 های زندگی بشری به وجود آورد؟تغییراتی شگرف در تمامی زمینه

  

ساخت آزمایشگاهی این یا آن دولت نیست، سالح بیولوژیک طراحی شده کرونا دست

، از دامن توطئه باشدمیسرمایه جهانی علیه قطب دیگر ندر صنایع نظامی یک قطب 

اگر توان  است. داریسرمایهنزائیده است، کرونا مولود مستقیم و آشکار شیوه تولید 

داد، اگر دانش پزشکی بضاعت الزم را داشت و اگر پژوهش روز بشر کفاف می

ل خود های پرجنجامان کشیده علمی جهان در دل مشغلهانستیتوهای سر به آس

گذاشتند، ویروس کرونا پیش هم برای رصد سالمتی انسان باز میروزنه بسیار باریکی 

و بیماری کووید  گردیدمی، در همان نطفه خفه شدمیها ناز زایش، شکار بی هزینه آ

. نمودتمیرمق راه رفتن برای رساندن خود به خانه هیچ سکنه کره خاکی را پیدا  19

ها، قلت دستاوردهای دانش بشری یا که دنیا با کمبود دانشگاهآیا این بدان معنی است 

ت. هزینه نامکفی در پهنه تحقیقات، اختراعات و کشفیات رو به رو است؟ چنین نیس

میلیارد دالر امریکا صرف  45فت و آیفون هر سال افقط سه مؤسسه آمازون، مایکروس

درصد از  3مریکا حدود . چین ساالنه دو درصد و اکنندمیفعالیتهای پژوهشی خود 

تولید ناخالص داخلی فوق نجومی خود را به واکاوهای علمی و فنی اختصاص 

. شهرهای بزرگ و کوچک جهان و در ایران روستاها از کثرت دانشگاهها!! دم دهندمی
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ها و ر تا تاریکترین نهانگاههای ستارهکرده است. دامنه کشفیات علمی و تکنیکی بش

داروها و فاتحان پرغوغای نوبل ته است. صف کاشفان نافروتن ش تاخسیارات دور پی

پزشکی، طول صدها شب یلدا را ذلیل خود کرده است. تولیدات علمی جهان در پهنه 

کسر و معناست . آنچه بیدهدمیتسلیحات اتمی برای انهدام دهها بار کره زمین کفاف 

ره کمبود علوم که بر سر های دانش است، بحث نه در باکمبود علم یا کاستی پیشرفت

در همان  داریسرمایهنقش، رسالت و موضوعیت علم در نظام بردگی مزدی است. 

نقطه پیدایش، علم را ساز و کار پویه انباشت کرد، تار و پود چرخه تولید سود ساخت. 

های هستی تولید کاپیتالیستی با همه پدیده سالح برنده افزایش بارآوری کار نمود.

همه چیز را از بنمایه انسانی خود خالی ساخت. رابطه اقتصادی، اجتماعی چنین کرد، 

و مناسباتی که خالق خود، کارگر را برده زبون، مفلوک و پیچ و مهره مدفون ماشین 

ی دیگر، با علم، خالقیت، هاپدیده، معلوم است که با ساختمیخود  افزائیارزش

. علم سرمایه شد، اقتصاد، کردمیشعور، استعداد یا هرچیز دیگر انسان چگونه رفتار 

گردید. جزء الیتجزای پروسه  داریسرمایهسیاست، حقوق، قدرت، رقابت و حاکمیت 

انتهای بارآوری کار گردید. سرمایه علم را ائی سرمایه و دستمایه افزایش بیخودافز

عریف نمود و پیچ و خم کاوش، توسعه، پیشرفت یا حوزه میدانداری آن را از چنین ت

کرد. علم بالید، شاخ و برگ کشید، هر چه  گذاریمینهمین منظر و با همین مالک 

ی زندگی بشر را فرا گرفت، به آسمانها رفت، کرات را هاعرصهشد، تمامی  ترعظیم

سرمایه برای  پیچینسخهو از تسخیر کرد اما همه جا، در همه حال، مو به م

تر و تولید سود افزونتر بارآوری کار، رقابت سرکشخودگستری کهکشانی خود، ارتقاء 

تر تبعیت نمود. در همین راستا ماهیتا از پاسخ به نیازهای واقعی زندگی انسان انبوه

ه فاصله گرفت، علیه انسان شد، ابزار تسلط سهمگین سرمایه بر انسان گردید و خود ب

ین ضربه ها را تحمل کرد. حتما گفته خواهد شد که رشته ترکوبندهمثابه علم نیز 

طویل کشفیات علمی، پیشرفتهای صنعتی و فنی، کاوشهای گسترده پزشکی، داروئی، 
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اختراعات و دستاوردهای دانش بشری هر کدام در سطحی وسیع به رفاه انسان کمک 

است، راههای درمان آنها را شناسائی و  کرده است، تشخیص بیماریها را ممکن ساخته

به زیر ذره بین آورده های گوناگونی را قرار داده است، باکتریها و ویروسدر دسترس 

های متعددی را ساخته است، داروهای متنوعی را تولید و کل اینها را است، واکسن

ن ایدرخدمت سالمتی، طول عمر و بهبود وضعیت جسمانی بشر به صف نموده است. 

و  گویدمیانکار دارد، اما فقط نیمی از حقیقت را باز ادعا ظاهری آراسته و غیرقابل

هیچ  داریسرمایهبیان نصف حقیقت، بزرگترین دروغ است. در پروسه کار و تولید 

قطره آب، هیچ قوت الیموت، پوشش، سرپناه، دارو، درمان و هیچ کلمه آموزش با 

. در دل این خارستان هیچ گیاهی به آیدنمی هدف بهبود شرایط زندگی انسان پدید

روید و نه امکان بالیدن ، نه میشودمیحیاتی بشر نه کشت  هوای رفع این یا آن نیاز

دارد. اگر خورد و خوراکی، آنتی بیوتیکی، بیمارستانی، وسیله تشخیص مرضی، محل 

تولید شده سکونتی، پوشاکی، ابزار ارتباطی یا هر شیئی مفید به حال زندگی بشر 

است، بدون هیچ تردید با هدف حصول سود دلخواه و پاسخ به نیازهای خودافزائی 

ماشین  وار، پیچ و مهرهت انسان در این نظام، صرفا، شیئسرمایه بوده است. موضوعی

پذیری و مصرف محصوالت یا در یک کالم آلت فعل هیچ و تولید، کانال عبور، سامان

م یعنی افزایش سرمایه و سود بوده است. پاسخ پوچی برای حصول غایتی معلو

سنجیده به سؤال حاضر نیازمند تعمق آگاهانه ضد کار مزدی در ژرفنای همین نقشی 

است که سرمایه برای علم کال از جمله دانش پزشکی تعیین کرده است. وقتی رسالت 

ن نظم ای مفلوک در ماشیائی سرمایه است، وقتی انسان مهرهعلم فقط سود و خودافز

سرمایه است، چرا؟ تا کجا؟ و به چه میزان، تندرستی فیزیکی و فکری  افزائیارزشو 

باشد؟!! پاسخ ساده است. در  داریسرمایهموضوع تالش دانش پزشکی  تواندمیوی 

حدی که نیاز سرمایه به نیروی کار را پاسخ گوید، آموزش و بهداشت و درمان 

نازل ترین بهای ممکن فراهم سازد. احتیاج سرمایه سرمایه و سود را به  کنندگانتولید
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ریز مورد نیاز خود را برطرف ددان، سیاستگذار، فیلسوف، برنامهبه مدیر، مشاور، اقتصا

 سازد. کوپن بهداشت، آموزش، درمان بشر دراین نظام همین اندازه است. 

بینی و کل پروسه ه تقبل هزینه ردیابی، شناخت، پیشپرسش بعدی آنست ک

ویروس مهلک  ، صدها و هزاران19شخیص یا جلوگیری از زایش کرونا، انتشار کووید ت

های علمی عصر قطعا منفی است. پیشرفتگنجد؟ جواب دیگر در این کوپن می

آمیز است اما زندگی، سالمتی، آسایش و امنیت انسان در طغیان داریسرمایه

ها نه فقط ناپیدا که آماج بدترین تهاجمات است. کرونا مولود جهتگیری این دانش

و هیچ و پوچ بودن انسان  داریسرمایهی سرشتی ستیزانسانسرمایه است، از ژرفنای 

زای کل تار و پود طبیعت، زمین، هوا، دریا، سازی هالکتاین نظام، از دل آلودهدر 

انسانی با هدف حصول  جنگل، خورد و خوراک و پوشاک و تمامی مایحتاج حیات

چشم دوزیم. هر  داریسرمایه، متولد گردیده است. به تاریخ ترافزونی هاارزشاضافه 

وردهای پزشکی آن کورسوتر، آئیم کورسوی دستاهای دور آن به جلو میچه از گذشته

 تر گردیده است. شمار بیماریهائی که تولید کرده است چند صدتر و مفلوکبی رمق

اتفاق دردهائی که  اند. اکثریت قریب بهی است که کوره راهی به شفا یافتهضبرابر امرا

چنان درمان بوده است امروز در آستانه دهه سوم قرن بیستم همصد سال پیش بی

ها دست نگ ها، ادوارد جنرها، یوناس سالکها، فلمیدرمان است. اگر روزگاری کخبی

نه  داریسرمایه، نظام دادندمیا نجات زدند و جان بخشی از بشریت ربه کشفیاتی می

گیری، نضج و بلوغ آنها مایت ننموده است که بر پروسه شکلها را حفقط این تالش

ای از وشش زیر نام تحقیق پزشکی را عرصهآتش انداخته است. هر گونه جهتگیری و ک

از جان انسانها را انباشت سرمایه با دورنمای سود کهکشانی ساخته است. موضوعیت 

به این  ها خط زده و دست به تمامی جنایات دیگر یازیده است.پیش پای تحقیق

اندیشیم که اگر انسانها از کار خود جدا نبودند، اگر سرنوشت کار و تولید و زندگی 

ند، اگر همه آحاد، با درایت و کردمیخویش را به صورت جمعی و شورائی تعیین 
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و برابر در رقم زدن این سرنوشت دخالت آزاد، خالق، نافذ  ایگونهآگاهی، به 

ند، اگر اسیر هیچ دولت، حزب، نهاد و قدرت باالی سر خود نبودند، اگر حاصل کردمی

و به قدرت قهار ماوراء زندگی و اراده آنها تبدیل  شدمیکار و تولید و رنج آنها سرمایه ن

آزاد جمعی، برابر و آگاه،  ریزیبرنامه، اگر این تولیدات و محصول کار با گردیدمین

ت، شورائی همگان یکراست راه معیشت، رفاه، سالمتی، دارو و درمان، آموزش، بهداش

همان نیمه  در داریسرمایهگرفت. اگر چنین بود، اگر آسایش و امنیت آنها را پیش می

علم ازجمله دانش ، امروز کردمینخست سده نوزدهم گور خود را برای همیشه گم 

شت. محیط زندگی آنسان را چنان زارها را زیر شعاع تابش خود دایپزشکی کل تاریک

آراست که هیچ ویروس کرونائی در زهدان آن نبالد و سر بیرون نکشد. سالمت می

که کروناها خیال  کردمیداد و تضمین ی و فکری انسان را آنچنان بها میفیزیک

 اختالل در آن را از سر بیرون رانند. 

 دوم:   سؤال

بار کنونی آیا صرفا ناشی از وجود یک ویروس خطرناک و وضعیت بحرانی و مرگ -

داری، چه است؟ و یا نظام سرمایه –طبیعی یبلیه یک عنوان به –کُشنده و ناشناخته 

 ی آن، نقش دارد؟در وقوع و گسترش و چه پیامدهای فراگیر و همه جانبه

 

پاسخ به سؤال اول راه ورود به جواب پرسش دوم هم هست. گفتیم که چرا و به چه 

است، اما مشکل به همین جا محدود نیست. سرمایه  داریسرمایهدلیل کرونا مولود 

نداخته است، تمامی افقط این ویروس را مثل هزاران ویروس دیگر به جان بشریت نی

بارتر آن به جان، زندگی، معیشت و تار و مجاری و راههای الزم برای هجوم هرچه مرگ

را نیز حفاری و هموار کرده است. پیش از ورود به هر بحث  هاانسانپود هستی 

تشریحی، الزم است تکلیف خود را با یک نوع نگاه به مسائل و رخدادها مشخص 

سرمایه با سالح کرونا دست به کشتار »سازیم. خیلی ها با شنیدن عباراتی مثل 
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مندان به درو کردن جان سال 19با تیغ کووید  داریسرمایه»، «زده است کارگران

پرسند که پس ماجرای ویروس، یا مشابه اینها، عاصی و افروخته می« پرداخته است

و رویدادها بسیار  هاپدیدهنقشه از پیش طراحی شده بورژوازی است؟!! این تلقی از 

لوحانه است، با درک مادی تاریخ، به ویژه با حداقل شناخت مارکسی از شیوه ساده

گ، مدنیت، ارزشهای بیگانگی و تعارض قرار دارد. سیاست، فرهن در داریسرمایهتولید 

ها، افکار و باورها در این نظام، اگر چه هر کدام های حقوقی، نظریهاجتماعی، مالک

نهادهای اختاپوسی خاص خود را دارند، اما شالوده ، بودجه، مبانی کار و ریزیبرنامه

یا صدر و ذیل موضوعیت آنها از ژرفنای وجود سرمایه و نیازهای قهری  بازینقش

که بورژوازی کرونا را داس درو  شودمیجوشد. وقتی گفته سرمایه می افزائیارزش

لی فقیه، سالخوردگان کرده است، معنایش آن نیست که وزیر، وکیل، رئیس جمهور، و

تا کرونا را به خانه سالمندان  اندکردهامیر ارتش و سپاه، اجالس پشت اجالس برگزار 

ترین، ن هدف را در مطلوبای سرمایهبفرستند!! بورژوازی نیازمند این کار نیست. 

که نه  رساندمیو به فرجام  دهدمیکاراترین و پربارترین شکلش چنان انجام 

ش، خود را دارسرمایهان و مجریان ریزبرنامه، نه حتی کنندمیقربانیانش آن را درک 

 داریسرمایه!! این ذات سرمایه است و فقط شیوه تولید بینندمیدر حال انجام جنایت 

است که ازاین ظرفیت به تمام و کمال برخوردار است. همان شکل تولید و مناسباتی 

مسخ و قلب ماهیت شده در شعور و معادالت هستی را چنان باژگون،  هاپدیدهکه کل 

یت اصلی آنها در زمره پیمودن که تشخیص هستی واقعی و هو کندمیآدمها القاء 

 سوای زایش کرونا در داریسرمایه. اگر بگوئیم که گرددمیترین سنگالخها صعب

ن بیماری یا تحمیل هرچه های ایکهکشانی کردن عواقب، آثار و بلیهپاندمیک کردن، 

عوارضش، برهست و نیست توده کارگر وحشتناکترین نقش را بازی کرده تر سهمناک

است، به احتمال زیاد همگان، از جمله کارگران، انگشت حیرت به دهان فرو خواهند 

سال  30همین  برد!!! اما این، نه اتهام، که واقعیتی عریان و ملموس است. به آنچه در
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نیم. اگر فردی با شعور مصون مانده از فکااخیر در اروپا رخ داده است نیمه نگاهی بی

بخواهد گزارش  داریسرمایههای پاندمیک بافیوارونهمقابل  تهاجم سرمایه و مقاوم در

ن جمله این خواهد ها را، در این چند دهه، در یک جمله خالصه کند، آکار کل دولت

اهی و امان معیشت، دارو، درمان، شرایط کار، امکانات زیستی، رفسالخی بی»بود. 

بر تل بلند خرابیهای ناشی از این بمباران،  19، کووید «بمباران زندگی کارگران

ی کارگر را آغاز کرد. کارگران همه جای جهان در هاتودهشبیخون خود علیه جان 

همه لحاظ خلع سالح  شرایطی آماج هجوم این ویروس و بیماری قرار گرفتند که از

های قله»ترین کشورهای دنیا، در تی در پیشرفتهتهای بیمارستانی، حبودند. شمار تخ

، در قیاس با چهل سال قبل، چه از لحاظ مطلق و چه به ویژه داریسرمایه«!! بهداشت

صله میان از لحاظ نسبی به صورت بسیار دهشتناکی کاهش یافته است. فقط در فا

ت و حقوق و سالم»ی المللبینانگیزترین نمایشگاه ، در وسوسه1994تا  1989

میلیون  8سرمایه، در اسکاندیناوی، آن هم در سوئد با جمعیت « بهداشت و تندرستی

کارگر پرستار تسلیم تیغ  5000کارگر کمک پرستار و فراتر از  68000نفری روزش، 

های موجود درصد تخت 33یتالیستی شدند. حدود کاپ« پاکسازی»اخراج و 

ج گردیدند و ظرفیت پذیرش مراکز بیمارستانی برای همیشه از دسترس بیماران خار

، به چالش افت نرخ داریسرمایههمین حدود پائین آمد. طوفان نیاز  درمانی عمال در

درمانی، آموزشی، مراقبت مامی مراکز بهداشتی، پزشکی، روانسود، از بیمارستانها به ت

های ورزشی و هر کجا که هها، مجموعهاز پیران، نگهداری سالمندان، مدارس، دانشگا

نشانی از رفع نوعی نیاز حیاتی انسان داشت، شعله کشید، سوخت، سوخت و خاکستر 

درصد مراکز آموزشی به طور کامل تعطیل شدند، از هر سه درمانگاه  30کرد. حدود 

یکی قفل و به لیست مستغالت استیجاری دولتشهرها پیوست. شمار مراکز نگهداری 

دگان کمتر شد. تمامی مؤسسات شخی رستند، از تعداد برچیدهاز سالسالمندان که 

درمانی عین همین سرنوشت را تجربه و تحمل کردند. سرمایه برای خالصی از روان
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و آنچه طبقه کارگر سوئد، روزی،  خواستمیی بحران، خون زاهالکتسرطان 

ناردها، در پرشکوه همزنجیرانش در اروپا، در قیام کمو میدانداریروزگاری به یمن 

به دست  هاجنبشانترناسیونال اول، در مبارزات عظیم آن سالها، به یمن قدرت آن 

آورده بود، همگی در طول چند روز باد هوا شد و از زندگی آنها خارج گردید. به اینها 

ی سالمندان، مراکز توانبخشی، سازمانهای مراقبت از معلوالن، هاخانهبسنده نشد، همه 

سات درمانی که باقی مانده بودند، همه و همه به مالکیت مافیای بسیاری از مؤس

ی طغیان اضافه ارزش تبدیل شوند، تا این هاحوزهفروش درآمدند تا به آدم دارسرمایه

متراکم در بانکها و مؤسسات مالی را زیر نام  هایسرمایهان میلیارد، میلیارد دارسرمایه

گاهها را خریداری نمایند، نیروی کار شبه وام به حساب خویش واریز کنند، این بن

رایگان بدون هیچ آموزش و آشنائی به کار مراقبت یا درمان را وحشیانه استثمار کنند، 

رودهای سود را پرخروش سازند و توان سرمایه برای چالش بحران را افزون گردانند. 

به سیاق  ی دیگر، حتیهاحوزههیچ سنگی بر روی سنگ، در حوزه درمان، بسان همه 

 150کرون سوئد به  35العینی از ههای مراکز درمانی به طرفسابق باقی نماند. ورودیه

همین راستا و از همین  کرون افزایش یافت و فراوان تغییرات دیگر در 350و  250و 

 پوشید. جنس لباس اجرا 

کلیه در همان روزها آنچه در سوئد رخ داد، داستان زندگی تمامی کارگران اروپا در 

«! اصالحات»ی و اجرای این ، سازماندهریزیبرنامهکشورها شد، خیلی از ممالک در 

نویس، در خط مقدم جبهه قرار داشتند و از پیش این کارها را مدار و سرمایهسرمایه

محدود ماند.  توانستنمیانجام داده بودند. مشکل اما به همین حد نیز محدود نماند و 

نهاده بود که برای هر روز بقای خود به  ایدورهاز مدتها قبل، پا به  داریسرمایهنظام 

نیاز حیاتی داشت، سرطان بحران در  هابربریتادامه، تعمیق، توسعه و تشدید کل این 

دولتها در گستره تقسیم کار  و خواستمیقبال هر برهه بقای نظام، رود عظیم خون 

طریق سالخی  بود که این خون را ازمهمترین کارشان آن  داریسرمایهجوش درون
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ی سالمندان، مؤسسات توانبخشی معلوالن هاخانهمعیشت، بهداشت، درمان، آموزش، 

و پیران و جاهای دیگر آماده تزریق کنند. کرونا هنگامی که از زهدان عفونی سرمایه 

ترین فتوحات جار ن را برای لشکرکشی و حصول رؤیانیسر بیرون کرد، زمین و زما

وجود نداشت، هیچ تیری خود مهیا یافت. هیچ مقاومتی در هیچ کجا، پیش رویش دل 

ای آماده شلیک به سوی او نبود. همه چیز بر وفق مرادش پیش رفت. از هیچ چله

تانه ورشکستگی بودند که حتی بیمارستانها نه فقط از فشار کمبود تخت، در آس

یا هیچ بخش دیگر کارگران را در های ابتدائی حفاظتی برای پرستاران، پزشکان ماسک

اختیار نداشتند. درصد عظیمی از توده کارگر شاغل در مراکز نگهداری معلوالن و 

. در خیلی جاها ظرفیت های الزم شغلی بودندخوردگان فاقد ابتدائی ترین آموزشسال

درصد بیماران دارای نیاز  30حتی برای پذیرش  هابیمارستانهای ویژه بخش مراقبت

تی به این امکانات کفاف نداد. هیچ بیمارستان، درمانگاه، مرکز مراقبت معلوالن و حیا

سالخوردگان کپسول اکسیژن الزم برای پاسخ به نیازهای تنفسی فوری مبتالیان در 

سال به  70میلیونی یک میلیون و هفتصد هزار انسان  10دسترس نیافت. در سوئد 

چه در خانه، چه در اماکن سالمندان و  19 معرض خطر مرگ ناشی از کووید باال و در

چه در هر کجای دیگر، بدون کمترین پوشش ایمنی الزم تحویل شکارگاه کرونا 

گردیدند. در هیچ کجای این جهنم حداقل امکانات مورد احتیاج تهیه تست از 

مبتالیان فراهم نشد. عین همین ماجرا و حتی بسیار بدتر از آن درهمه غولهای 

اتحادیه اروپا اتفاق افتاد. در امریکا وضع دهها بار فاجعه بارتر از این شد. صنعتی عضو 

اش سترگ ، جائی که سرمایه اجتماعیداریسرمایهین قطب قدرت دنیای ترعظیم

تولید »ترین سهم را در کل اضافه ارزشهای حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی دارد، 

آفرینی  و افروزی، هولوکاستجنگتریلیون دالر و هزینه  20« ناخالص ساالنه اش

میلیارد دالر است، نه امکانات تست کرونا داشت، نه  750اش بالغ بر بشرکشی هرساله

اش از حداقل یژن داشت، نه بخش مراقبتهای ویژهماسک داشت، نه کپسول اکس
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ظرفیت الزم برای پذیرش بیماران در آستانه مرگ برخوردار بود و نه از هیچ تجهیز و 

داروی مداوا  تدارک ابتدائی دیگر برخوردار بود. به خاطر داشته باشیم که از واکسن و

کل، تخت از ماسک، ال« کمکهای اولیه»گوئیم، اینها پیشکش، ازسخن نمی

گوئیم، هیچ قبت از بیماران و مانند اینها میبیمارستانی، اکسیژن، آموزش ابتدائی مرا

اپن، نه هیچ کجای دیگر کفاف کدام اینها،  نه در امریکا، نه در اتحادیه اروپا، نه ژ

هزینه  . سرمایه کل این امکانات را درو نموده ودادنمیترین سطح احتیاج را نازل

سود و بازهم سود ساخته بود تا شاید سرطان بحرانش را تشفی بخشد و  تأمین آنها را

آفرینی رونا، توطئه کروناچند صباحی بیشتر باقی ماند. در یک کالم مشکل روز بشر، ک

هائی است نیست، معضل تمامی بلیه داریسرمایهاین یا آن دولت یا حتی کرونازائی 

 داریسرمایهمعضل اساس موجودیت که این نظام بر سر انسان آوار ساخته است. 

 است. 

 سوم: سؤال

داری، به کار گرفته های سرمایههایی که در مهار این پاندومی، توسط دولتشیوه -

کارهای متفاوتی، از نظر شما، قابل تصور است؟ کنید؟ چه راهشده را چطور ارزیابی می

موجود، مطرح کرد، فراروی باید، در همین شرایط ها را میکدام مطالبات و سیاست

ها مجبور ها را به تحقق این مطالبات و سیاستداری قرار داد، و آنهای سرمایهدولت

 ساخت؟ 

 

مهار کرونا کار چندان دشواری نبود. اگر بخش ناچیزی از دستاوردهای علمی تا امروز 

 شدمیبشر در راستای تأمین بهداشت، سالمتی، دارو و درمان انسان به کار گرفته 

کارهای درمان پیدا  سریعترین زمان همه راههای پیشگیری و ساز و قطعا در

اش انسان هیچ ، از جهنمی که در هیچ نقطهگوئیممی داریسرمایه، اما از گردیدمی

سوز هم اگر ها حتی در قعر همین دوزخ انسانیتمحلی از اعراب ندارد. با همه این
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 توانستمیجنبش کارگری جهانی تا این حد زمینگیر نبود، اگر اندک توانی داشت و 

بر بورژوازی فشار آرد، قطعا دامنه انتشار ویروس دهها برابر کمتر و شمار مرگ و میر 

چنین نشد، جنبش کارگری  .یافتمیبه چند صدم رقم روز کاهش  19ناشی از کووید 

عتراض کند و دست به تحمیل خواستهای خود بر تر از آن بود که آهنگ افرومانده

بارگاه قدرت  بار راه پناه درفاجعه زند، نه فقط چنان نکرد که به طور دارسرمایهطبقه 

سرمایه پیش گرفت و به بورژوازی آویخت. در دل این وضعیت اسفناک، در سراسر 

م دادند. تکلیف ان و دولتها بودند که هر چه صالح دیدند، انجادارسرمایهجهان، فقط 

کار و نقشه عمل دولتها نیازمند تشریح نیست، آنها راهی را رفتند که سرمایه، چرخه 

و در یک کالم بقای بردگی مزدی  داریسرمایهسرمایه، چالش بحران  افزائیارزش

حدی  سطحی و تا . یک نکته را فراموش نکنیم. کرونا نه کامال اما درکردمیاقتضا 

. در کردمیبازی  داریسرمایهنقش یک راهکار پاالیش، یک منفذ نجات را برای 

 65میلیون جمعیت کشور افراد باالی  10مانند سوئد، قریب دو میلیون از  ایجامعه

. اینها بیندمیسال هستند. سرمایه وجود این جمعیت دو میلیونی را از همه لحاظ زائد 

و این تنها  اندنموده. کوهساران سرمایه را تولید اندکردهسال و گاه بیشتر کار  40

موضوعیتی است که سرمایه برای آدمها قائل است. این دو میلیون انسان این نقش را 

، بر همین مبنا در محکمه حقوق بشر سرمایه، موجوداتی اندنمودهبه تمام و کمال ایفا 

ی هاخانه، خواهندمی، دارو و درمان خواهندمیمزاحم و مضرند!. بازنشستگی 

کاهد، تظاراتی که از سود روز سرمایه میسالمندان و مراکز توانبخشی انتظار دارند، ان

شده است که  اکرونائی پید ،تر راهی گورستان شوند و حالاینها باید هر چه سریع

. تازه ماجرا کندمیو درو  زندمیبدون هزینه و بدنامی و رسوائی همه را به تیغ غیب 

قریب یک میلیارد  19. در جهان حتی تا پیش از طغیان کووید شودمیاینجا ختم نبه 

کارگر بیکار وجود داشت. کارگرانی که سرمایه نیازی به نیروی کارشان ندارد، مزاحم و 

، کار، خورد و خوراک، لباس، درمان، دارو، سرپناه، مدرسه، شوندمیاضافی محسوب 
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بیخانمانی اعتراض  علیه گرسنگی و بیکاری و. خواهندمیمایحتاج اولیه حیاتی 

است. کرونا  افزائیارزشسرمایه وجود اینها هم مضر و مخل ثبات  منظر ، ازکنندمی

لیل ، به ویژه که اینان به دکندمیخطر این جمعیت را هم از سر سرمایه رفع 

بهداشتی، بیخانمانی و فقدان حداقل سالمتی با نخستین یورش کووید گرسنگی، بی

داشت و دارد،  داریسرمایهند!! کرونا همه این مزیت ها را برای شدمیخلع سالح  19

ی هاتودهها در باز گذاشتن راه شیوع آن به ژرفنای زندگی دلیل نبود که دولتهیچ بی

جستند. اما آیا ع آن از همدیگر سبقت میانکار شیوکارگر، در کتمان وجود کرونا، در 

این حرف قرار است بازهم بازار طرفداران تئوری توطئه را داغ کند!! ماجرا کامال متضاد 

و از بیخ و بن معکوس است. برای درک این تضاد و معکوس بودن هم ذکاوت خاصی 

مسکونی های به عمق کومهیان آلود کرونا غالزم نیست. بستن سد بر سر راه هجوم ط

هرچیز باید مراکز کار و تولید تعطیل  کارگران نیازمند انجام برخی کارها بود. مقدم بر

 مایحتاج معیشتی در ماندند، غذا وخانه می ند، کارگران و افراد خانواده آنها درشدمی

ند، انجام شدمی ، بیمارستانها تجهیزگردیدندمیگرفت، همه تست می اختیارشان قرار

ه چنین رویکردی را نه یازمند هزینه و در گرو کاهش موج سود بود. سرمایاین امور ن

دولتها در هموارسازی راه  گوئیممی. وقتی کردمیتافت که گلوله باران فقط بر نمی

و بنمایه زنیم. ماهیت پیشی می جستند از توطئه حرف نمی هجوم کرونا از همدیگر

 اندازیم. هستی سرمایه را چراغ می

یک جمعیت چند  داریسرمایهاما همه اینها یک رویه ماجرا بود. رویه دیگرش آنکه 

همه را به  توانستنمی، خواهدمیمیلیاردی کارگر تولید کننده اضافه ارزش و سرمایه 

تیغ برهنه کرونا بسپارد. اینجا بود که دولتها وارد میدان شدند و دو نوع جهتگیری 

سرمایه بود.  ترافزونهر دو جهتگیری زیان کمتر یا سود متفاوت اتخاذ کردند. شالوده 

کرونا را تا  ضربتیای دریافتند که باید هزینه محاصره، سرکوب و عقب راندن عده

ی نجومی و خارج از توان بعدی رست. گروه دوم هاهزینهحدی قبول نمود تا از تحمل 
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سود و زیان سرمایه را به گونه دیگر محاسبه نمودند و از چنین تدارکی اباء ورزیدند. 

چین پرچمدار جهتگیری نخست شد و ممالکی مانند کره جنوبی، هنگ کنگ، 

سنگاپور و تا حدی ژاپن به این اردو پیوستند. امریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، هند، 

ای دیگر دنیا جبهه دوم را تشکیل دادند. تفاوت ایران، برزیل، کل افریقا و تمامی بخشه

؟ پاسخ نیازمند بحثی مشروح و خارج از حوصله شدمیدر جهتگیریها از کجا ناشی 

 و اجتماعی – اقتصادیاین گفتگو است. تیتروار بگویم، توان تدارک، الگوی نظم 

پرواز  های اساسی بودند. چین بر سکوی، مؤلفهسرمایه زیان و سود محاسبه چگونگی

به مدار برترین قطب قدرت سرمایه در دنیا، قطبی که به لحاظ حضور در چرخه 

نقش ممتاز دارد، به الگوی انباشت و بازتولید سرمایه جهانی و سهم در اضافه ارزشها 

ی سرمایه المللبیننظم اقتصادی، سیاسی، استراتژیک و  ریزیبرنامهای از پیچیده

را داشت با متکی است و توان محاصره ویروس در یک جامعه یک میلیارد و نیم نفری 

دست زد، کارهائی انجام داد که امریکا، اسپانیا، ها اندیشیشتاب به بیشترین چاره

ایتالیا، انگلیس، اتحادیه اروپا و سایر ممالک نه توان تحمل هزینه آن را داشتند و نه از 

رای انجامش برخوردار بودند. هیچ کدام این کشورها حتی حاضر به تدارک الزم ب

تعطیل درصد قابل توجهی مراکز کار برای کمترین زمان نشدند، آماده تقبل هیچ 

نبودند. به کرونا فرصت دادند تا بدون نیاز به جواز و  19میزان هزینه چالش کووید 

و  داریسرمایهنیازهای  گردد. چین از منظر پاسخ به هاخانهپاسپورت وارد کل 

اش پیروز میدان شد و با اینکه ابتدا بدترین وضعیت را موقعیت خاص سرمایه اجتماعی

داشت خیلی سریع تا ردیف بیستم خطرپذیریها پائین آمد. دولتهائی که چنین نکردند 

تر شدند. به سرمایه هم متحمل خسارتهای سهمگینمحاسبات سود و زیان  شاید در

مرگ و میر کرونا برای توده کارگر درهمین جهنم  سش بپردازیم. شماربخش دوم پر

دهها بار پائین آید اگر آنان از حداقل امکانات برخوردار بودند.  توانستمی داریسرمایه

همه مراکز کار را برای تمامی مدت الزم تعطیل کند،  توانستمیاگر جنبش کارگری 
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 دارسرمایهو و درمان توده کارگر را بر طبقه تضمین تمامی امکانات معیشتی، رفاه، دار

و دولتش تحمیل نماید، اگر تمامی مراکز درمانی به بیشترین لوازم پزشکی و حفاظتی 

 توانستمیند. جنبش کارگری اگر زمینگیر نبود و قدرت تازش داشت شدمیتجهیز 

سازد. االن هم یگانه چاره کار  هاهزینهبورژوازی را مجبور به قبول تمامی این 

 همه جا همین است.   ی کارگر درهاتوده

 چهارم: سؤال

ای که این پاندومی به جا کرونا، با تمامی تبعات همه جانبه – به نظر شما جهان پسا -

خواهد گذاشت، چگونه جهانی خواهد بود؟ اقتصاد، سیاست، فرهنگ، روابط انسانی، 

 ... چه شکلی به خود خواهد گرفت؟  وجایگاه دولت، احزاب سیاسی 

 

 19. قبل از شیوع پاندمیک کووید شودمیکرونا، تقسیم ن« پیشا»و « پسا»جهان به 

بوده است، پس از آن نیز همین خواهد بود. اینکه  داریسرمایهدنیای گند و دهشت 

ای پیدا خواهد کرد؟ عنان کرونا چه وضع تازهتازی بیبه دنبال یکه داریسرمایهنظام 

ون، مهر و موم شده، جنبش کارگری وضعیت مدف اگرپاسخ بسیار روشن است. 

ی هاتودهپیمای موجود خود را ادامه دهد، بدون هیچ تردید افق و برهوتفرومانده، بی

امروز پیدا خواهند کرد. رخدادهای آتی را  انگیزتر ازغم کارگر دنیا سرنوشتی دهها بار

. بحث بر سر زندمیفقط مبارزه طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی رقم نه کرونا که 

کرونا مفاهیمی مریخی « پسا»و « پیشا»نیست.  19ویروس کرونا و بیماری کووید 

و طوفان ویرانساز بحران سرمایه است. کرونا در  داریسرمایههستند. سخن بر سر 

عاملی برای تشدید و تعمیق بحران باشد. واقعیت آنست که  تواندمیباالترین نقش 

. اقتصاددانان و گرددمیتحریف  داریسرمایهابعاد، دامنه و عظمت بحران روز 

شستشوی مغزی  که نیاز کنندمیآن بحث  سطحی از دولتمردان سرمایه فقط در

ودیت های ناشی از موجساختن این طبقه برای تحمل فاجعه طبقه کارگر و آماده
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، احزاب و جماعات چپ «نظریه پردازان»وار آن است. و بحران سونامی داریسرمایه

. فریاد کنندمی نما هم مشتی لفظ زادراه تالش خود برای سرگرمی چند طرفدار

الفارق کشند. قیاسی معمیرا پیش 1929عظمت آن مثال  و در دهندمیبحران سر 

سده پیش در شرایطی رخ داد که  30ان دهه که برای توده کارگر گمراهساز است. بحر

 1000حجم کل سرمایه جهانی صدها برابر از امروز کمتر بود، در لحظه حاضر فقط 

اند.  تریلیون دالر سرمایه 1135ا صاحب بانک از تعداد غیرقابل شمار بانکهای دنی

سال پیش ندارد. چین  90ی شباهتی به المللبینمتوسط ترکیب ارگانیک سرمایه 

فالحتی به  ایجامعهاز امریکا،  ترعظیمکنونی با حجم سرمایه مالی و بانکی بسیار 

سیطره  پیمود. بخش مهمی از دنیا زیرآمد و روند توسعه کاپیتالیستی میمیحساب 

دی بود و بورژوازی کشورهایش تا احراز نقش مسلط اقتصا داریسرمایهمناسبات پیشا

و سیاسی فاصله طوالنی پیش روی داشت. نظریه مارکسی بحران قطعا یگانه تحلیل 

آن بدون واکاوی شرایط روز است اما بازگفت کلی  داریسرمایهریشه کاو بحران 

سرچشمه بحران، سیر صعودی ترکیب آلی  پردازی ایدئولوژیک خواهد بود. اگرلفظ

گرفتن نرخ انباشت از نرخ تولید  سرمایه، مطلق شدن پویه افت نرخ سود و پیشی

های باال بر روی ابعاد کوبندگی و همه مؤلفه ارزش اضافی است، باید نقش اثرگذار

انفجارآفرینی آن را هم تعمق نمود. سویه دیگر رخدادها نیز بسیار مهمند. سرمایه در 

 این صد سال منجمد نمانده است. مکانیسمهای تشدید و طغیان استثمار توده کارگر

همین راستا  را بسیار وسعت بخشیده، زهرآلودتر ساخته و کاراتر کرده است. در

چالش بحران و در واقع  راهکارهای مقابله با سیر رو به کاهش نرخ سود، اهرمهای

انگیز ندگی طبقه کارگر را در سطحی حیرتسازی بحران بر زهای سرشکنشیوه

یر رخ داده و حاصل مستقیم طول چند دهه اخ تکمیل کرده است. همه اینها در

 رخدادها به اختصار آنست که:
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همه جا حاضر چرخه تولید  خود به مهمان همیشه و ایدورهبحران از شکل بروز  -1

سرمایه اشباع است. حجم  تبدیل شده است. دنیا به گونه انفجارآمیزی از داریسرمایه

گرفتن نرخ انباشت از نرخ و متوسط ترکیب آلی آن، شاخص پیشیکهکشانی سرمایه 

به  هاارزشتولید اضافه ارزش را امر مستمر سرمایه جهانی ساخته است. نرخ اضافه 

. سرمایه دهدمیاوج رفته اما کفاف نرخ سود مورد نیاز بازتولید سرمایه موجود دنیا را ن

ی هاحوزهبه چالش بحران نیست، بخشهای نیرومندتر، آن را به  ی قادرالمللبین

. نمایندمیتر تحمل و فشار بازگشتش را سهمگین دهندمیپذیرتر پاس بآسی

ی حاصل کار هاارزشو اقیانوس اضافه  خواهدمیسای سرمایه سود کوهساران آسمان

 . باشدمیشاغالن طبقه کارگر، قادر به آبیاری این کوهستان ن

همیشگی  وسرشکن کردن کل بار بحران بر زندگی توده کارگر مکانیسم هویتی  -2

ترین و ن، برای انجام این کار، اختاپوسیاکنو داریسرمایهسرمایه بوده است، اما 

یک میلیارد . کندمیترین راهها را پیدا کرده و به طور روتین اعمال گونههولوکاست

سکنه کارگر کره زمین را فاقد هر گونه ممر ارتزاق کرده است. هزینه معاش این 

روی زندگی سایر همزنجیران آنها سرشکن ساخته است. بهای جمعیت میلیاردی را بر 

ی از المللبیننیروی کار را در مقیاس جهانی، به بیان دیگر سهم کل طبقه کارگر 

حاصل کار خویش را به نازلترین میزان ممکن تنزل داده است. زیر نام بدهکاری 

و ندار معیشتی، بهداشت، دارو و درمان، مایحتاج اولیه زیست چندین  دولتها کل دار

تر واریز ساخته است تا نزول سهمگین اندارسرمایهنسل آتی کارگران را به حساب روز 

نرخ سودها را به تعویق اندازد. از طریق بازار بورس، سوای پاالیش مستمر سرمایه، 

ارزه طبقاتی فردایشان را به سود افزونتر ریال آخر موجودی کارگرانی را که به جای مب

کرده است.  هاسرمایه، از دستشان خارج و سود حی و حاضر اندکردهقفل  هاشرکت

بیش از چند میلیارد سکنه کارگر دنیا را به ورطه گرسنگی، بی آبی، بی بهداشتی، بی 

آموزشی، آلودگیهای موحش زیست محیطی انداخته است. اختاپوس وحشت و دهشت 
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مدار یا حاکم را همه ونیشکلهای مختلف ناسیونالیستی و دینی، اپوزیس فاشیسم در

دار نموده و به جان توده کارگر انداخته است. هر جا، در بند، بند کره زمین میدان

ضعیت لحظه بقای خود را به گسترش، تعمیق، تشدید و انفجارآمیزتر کردن این و

ه حیات را روی میلیاردها کارگر مسدود ساخته های ادامدهشتزا گره زده و همه روزنه

خلق نشده است. سرچشمه، بانی  19است. این وضع مولود کرونا نیست، توسط کووید 

ها و رمایه پیش از کرونا کل این جنایتو باعث آن نظام بردگی مزدی است. س

تن یا ها را علیه بشریت اعمال کرده است. از این به بعد با بودن یا نبودن، رفسبعیت

 ماندن کرونا نیز صدها بار بدتر و باز هم بدتر تحمیل خواهد کرد. 

های متنوع رویکردها و محافل مختلف سازیآمیخته با پوشش داریسرمایهتاریخ 

 داریسرمایهنمای این طبقه برای خارج ساختن ونهای چپیبورژوازی از جمله اپوزیس

هائی که نقاب پردازیاست. نظریه ی کارگر بودههاتودهاز تیررس مبارزه طبقاتی 

ها و رخدادهای حقیقی را پیش ای واقعیتبر رخسار داشته اند، پاره« ونیسمکم»

کشیده اند، اما فقط در این راستا که اهداف، انتظارات و جهتگیریهای معین این یا آن 

این تی کارگران سازند. شمار و طبقا داریسرمایهالیه بورژوازی را جایگزین جنگ ضد 

نیز از همین جمله « پسا کرونا پیشا و»ها زیاد است و تقسیم تاریخ به آفرینیپوشش

ها اساسا موجودات طفیلی هستند، اما واقعیت آنست که نه فقط  ویروس است.

ها، ماریشناخت بی ویروسها بلکه کل میکربها، کل بیماریها، کل فروماندگی انسان از

زاد سرمایه، پرورده سرمایه، همه و همه طفیلی خانه ها،درمان بیماری کل عجز بشر از

علیه طبقه کارگر، علیه انسان و علیه  داریسرمایهتحت حفاظت سرمایه و در خدمت 

. کرونا هیچ تاریخ جدیدی پدید نیاورده است و نخواهد آورد. تاریخ باشندمیانسانیت 

را هر چه  داریمایهسری، گندیدگی، انحطاط و احتضار ستیزانساندرندگی، سبعیت، 

 تر ساخته است.انفجارآمیزتر و عریان
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 پنجم: سؤال

ها میلیون کارگر انجامیده، امنیت شغلی را پاندومی کرونا تا همین جا به بیکاری ده -

از بین برده، بر انبوه جمعیت فقیر افزوده، خطر قحطی و گرسنگی را به فعل در آورده، 

-انگیز  فراروی جامعهای مبهم و هولزده، و آینده به یاس و ناامیدی و افسردگی دامن

ی ی کارگر جهانی قرار داده است. از نظر شما، نقش طبقهی بشری و به ویژه طبقه

های ها و مطالباتی، و با کدام شیوهکارگر در این شرایط چیست؟ با چه سیاست

ن نیروهای تریتواند وسیعباید به مصاف این شرایط برود؟ چگونه میفعالیت، می

ی اجتماعی را به سوی خود جلب کند و سد محکمی در برابر نزول و تالشی جامعه

 بشری ببندد؟

 

حتی بدون  داریسرمایهبه دلیل اهمیت ویژه ماجرا باید یک بار دیگر تأکید شود که 

تر بر سر و در درجه ای پائیننیز همین بالها را ول 19ظهور و شیوع پاندمیک کووید 

آورد. این موضوع را در جاهای مختلف از جمله در همین کارگر دنیا میی هاتوده

توجهی به عمق فاجعه، تصریح کرده ایم. یک دلیل مهم بی گفتگو ولو تیتروار

ای است که رویکردهای رفرمیستی راست یا چپ بر های گمراه کنندهپردازیوارونه

محض آنکه از طغیان فقر،  ی اخیر بههادهه. در طول اندکردهشعور کارگران آوار 

ستیزی کشی یا زنهای زیست محیطی، کودکالکت، گرسنگی، بیخانمانی، آلودگیف

و سنگین بر زندگی توده کارگر سخن به میان آمده است. جنجالها  داریسرمایهمولود 

اقتصاددانان، ! «!مارکس شناسان»راه افتاده است که لزوما چنین نیست!! خیل کثیر 

عضو کانون نویسندگان  پردازان چپ جهانی، مارکس شناسان شهیرنظریهفیلسوفان و 

دار سندیکالیست، همگی فریاد سر توزیان و بابک احمدی، هزاران دکهایران!! صدها کا

داده اند که کارگران اسکاندیناوی گرسنه نیستند!! نان دارند!! مهد کودک و مدرسه و 

خواب نیست!! در امریکا و اروپا مزد کارگران بیمارستان دارند!! در اروپای غربی کارتن 
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به اوج رفته است، هر جا که دموکراسی،  داریسرمایهباال است، هر کجا که صنعت 

حق تظاهرات و راهپیمائی یا مطبوعات آزاد وجود دارد همه چیز بر وفق مراد است و 

د کارگران کارگران نیز مشکلی ندارند!!! این خزعبالت را بیش از همه جای دنیا خور

آور این جماعت پیرامون آنچه در بافیهای شرمده اند. در مورد دروغها و وارونهایران دا

اروپا و امریکا جریان دارد بحثی مشروح الزم است که جایش اینجا نیست. به جای آن 

بافیهای ارتجاعی چراغ اندازیم. از ها و نظریهروی شالوده ویران کل این  لفاظی باید بر

را  داریسرمایهامریکای شمالی کل جهان  ین دار و دسته، چند کشور اروپا ودید ا

فقط جائی است که کوهسار تکنیک، صنعت بزرگ،  داریسرمایه!! دهندمیتشکیل 

دموکراسی، حق تشکیل حزب و «!! انتخابات آزاد«!! »آزادی»بارآوری کار بسیار باال، 

کوردالن اینها است!! هر کجا که  از منظر این داریسرمایهاتحادیه است. شاخص 

کارگر زیر  است !!، هر کجا که توده داریسرمایهعجالتا یک بخش کارگران نان دارند 

خانمانی و ذلت است، هنوز صنعت، مدرنیته و مدنیت سرمایه فشار گرسنگی، فقر، بی

جهانی که  است!!! در« داریسرمایهرشد ناکافی »شکوفا نگردیده و دچار بیماری 

ین قطب قدرت اقتصادی، سیاسی، علمی، تکنولوژیک آن در ترعظیمیس جمهور رئ

، بر مسند پزشکی اشمراکز پژوهشی سر به آسمان کشیده کنار دانشگاهها و

و هیچ  کندمیخوردن مواد ضدعفونی تجویز  19نشیند، برای عالج کووید می

اش نیز باید چنین باشند، اما ردازان اقتصادیپ!!! نظریهبیندمیهیچ کجا ن سرزنشی از

قرن  چندین سده است که وجودش را بر دنیا تحمیل کرده است، از داریسرمایه

ی متمادی است که هادهههجدهم بازاری به وسعت سراسر جهان پدید آورده است، 

های مکشوفه کره ممالک دنیا شده است و آخرین واحهشیوه تولید مسلط تمامی 

در خود منحل ساخته است. کارگران مورد استثمار سرمایه خاکی را به طور کامل 

جهانی فقط چند ده میلیون کارگر اروپای غربی و اسکاندیناوی و امریکای شمالی 

شده، گرسنه، مفلوک، بیخانمان، بدون دارو و . یکایک پنج میلیارد انسان نفریننیستند
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 داریسرمایهزدی نظام درمان، بدون آب و سرپناه نیز فروشنده نیروی کار و برده م

تریلیون دالر ارزش اضافی ساالنه سرمایه جهانی را  90درصد از  80هستند. حدود 

افزایش یا  . هر مقدارکنندمیمیلیارد نفوس طبقه کارگر دنیا تولید  5شاغالن همین 

ترین مان و فاقد ابتدائیخانه این میلیاردها کارگر گرسنه، بیکاهش اضافه ارزشهائی ک

ی را المللبینسرمایه  افزائیارزشسرنوشت چرخه  نمایندمیمایحتاج معیشتی تولید 

با اقیانوس سود حاصل  داریسرمایه. نظام دهدمیزای خود قرار زیر فشار زلزله

کارگران  استثمار این چند میلیارد کارگر آسیائی، افریقائی، امریکای التینی و سایر

. فقر، دهدمیو به بقای خود ادامه  گرددمیآنها آبیاری نشین مثل شده دوزخنفرین

و فالکت این میلیاردها کارگر هم مولود شدت  داروئیبیسرپناهی، گرسنگی، بی

استثمار و سبعیت سرمایه جهانی است و هم شرط محتوم چرخش چرخ تولید و 

ا و فریبکاریههر چیز باید طومار  . به این ترتیب قبل ازباشدمیآن  افزائیارزش

مآب را بست تا پرداز، اقتصاددان، فیلسوف و منجیدروغگوئیهای این جماعت نظریه

تا پیش از شیوع کرونا  داریسرمایهبتوان پرسش درست سؤال حاضر را جست. نظام 

ین بخش طبقه کارگر جهانی را از ابتدائی ترین ترعظیمبرای تضمین بقای خود، 

ی کارگر اروپا و هاتودهحق زیست ساقط کرده بود. امکانات معیشتی، اجتماعی و 

امریکا را نیز به اندازه کافی سالخی کرده و در آستانه تحمل شرایط کار، استثمار و 

اش قرار داده است. حال در ادامه کل این تاخت ین بخش طبقهترعظیمزندگی همان 

اندازی م سوای راه، باز ه19فرجام کووید ا، با شیوع پاندمیک بدفرجام و بیو تازه

ویرانسازترین موجهای جدید شبیخون، تعرض و تجاوز به زندگی کارگران هیچ مفری 

کوشد تا کرونا را به سنگری مناسب می داریسرمایه. یابدمیبرای ماندگاری خود ن

میلیون بیکار فقط در امریکا بر جمعیت  20برای آغاز این تعرض طوفانی تبدیل کند. 

میلیون نفری شمار اعالم شده بیکاران  10زون گردیده است. در سوئد بیکاران سابق اف

از مرز یک میلیون عبور کرده است. وضع ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، فرانسه و آلمان از 
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این هم بسیار بدتر است. در مورد اروپای شرقی نیاز به گفتن نیست، در هند همین 

و درمان و سرپناه  ود و خوراک و دارمیلیون نفوس طبقه کارگر فاقد خور 700االن 

هستند. تصویر برزیل، آرژانتین و امریکای التین جلوی چشم همگان است. در ایران 

لیونی بیکاران جدید بر جمعیت چندین می در طول همین چند ماه، میلیون بیکار

شهرها یکی پس از خانمانی انفجارآمیز شده است. گورستانهای اضافه شده است. بی

سرپناهان زیر !! و بیشوندمیهای کارگری قرن بیست و یکمی چادرنشینی دیگری

غیر  یازند، درسکن به برپائی این چادرها دست میفشار عجز از پرداخت اجاره بهای م

آرند. سوای کرونا، بیماریهای دیگر نیز به دلیل بامها رو مین صورت به اجاره پشتای

ترین آمیز گردیده است، این واقعین طغیانترده سیستم بهداشت و درمافروپاشی گس

متن این وضعیت است که میلیاردها کارگر  تصویر وضع موجود جهان است و حال در

انداز این تعیین تکلیف در نگاه نخست یف زندگی خود را روشن سازند. چشمباید تکل

ارد. ی در زمینگیرترین حالت ممکن قرار دالمللبینبسیار تیره است. جنبش کارگری 

ت بندی یا قدرکارگر فاقد کمترین میزان استخوانرادیکالیسم ضد کار مزدی طبقه 

یافته طبقاتی است. هیچ اثری از حداقل همبستگی انترناسیونالیستی ضد سازمان

ی کارگر دنیا قابل رؤیت نیست. در امریکای شمالی هاتودهدر میان  داریسرمایه

، اصال آسان نیست، کارگران هر دو قاره تشخیص چیزی به نام جنبش کارگری زنده

دفن  داریسرمایهاروپا و امریکا خود را در گورستان نظم، حقوق، مدنیت منحط 

شدن به ریشه ، خیره اندنموده. هویت طبقاتی ضد کار مزدی خود را گم اندکرده

روزیهای خود را به بایگانی تاریخ داده اند. فروش قدرت پیکار واقعی معضالت یا سیه

!! اند کردهطبقاتی را با فروش نیروی کار به هم آمیخته و جنگ طبقاتی را تعطیل 

ایران شاهد میدانداری کم یا بیش  دارند. در را کارگران غالب کشورها همین وضع

بختانه چنین است، اما بهتر کارگران هستیم. سیمای روز جنبش کارگری جهانی بد

 هاجنبشیک چیز را، درک مادی تاریخ با خوانش رادیکال مارکسی را نباید از یاد برد. 
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 –مارکسیست ». کمونیسم لغو کار مزدی نیز جهاد اندیشمندان سازندمیها نرا اندیشه

از هستی نیست. جنبشها از ژرفنای شرایط کار، استثمار و زندگی انسانها، « لنینیست

. کمونیسم مارکسی لغو کار مزدی کندمیجوشد و طغیان ماعی استثمارشدگان میاجت

است که فشار  و شورائی توده وسیع کارگری یافتهسازمانهم خیزش آگاه، استخواندار، 

آنها را مجبور به پیکار و  داریسرمایهکشی و بربریت حقوقی، آزادیاستثمار، بی

امر  گوئیممیاش سخن که در باره داریسرمایه. روزهائی از تاریخ کندمیخروش 

شوریدن، اوجگیری، رادیکال شدن جنبش کارگری و جهتگیری این جنبش برای 

ها، تعیین تی، تسویه حساب با گمراه رفتنجستجوی راههای درست مبارزه طبقا

ساز سکتاریستی، اتکاء به راست سندیکالیستی و رفرمیسم حزب تکلیف با رفرمیسم

ای حیاتی و خود و مانند اینها را به مسأله داریسرمایهحد شورائی ضد قدرت مت

مماتی، به موضوع حاد و انفجاری طبقه کارگر جهانی مبدل ساخته است. این بحث 

اندیشی، رادیکالیسم سخن عجالتا آنست که آگاهی، چاره نیازمند تشریح است، عصاره

د، وحی، اشراق، جوشنمان نمیکار مزدی، هیچ کدام از آسطبقاتی، کمونیسم لغو 

و  کنندمیآور نیستند، از زمین زندگی توده کارگر طغیان های نامکشف و ابداع اسوه

ست. وقتی این زمین زندگی اینک بیش از هر زمان دیگر باردار و مهیای این زایشها ا

 مکنیمیانداز تعیین تکلیف طبقه کارگر با وضعیت روز بحث از تیره و تار بودن چشم

نیز نظر  کندمیباید به باردار بودن این شرایط، به آنچه این اوضاع با خود حمل 

گیری اندازیم. این کار یا کندوکاو را باید با درک مادی مارکسی از تاریخ، پویه شکل

م دهیم. پاسخ چه ، آگاه شدن، سازمانیابی و قدرت یافتن طبقه کارگر انجاهاجنبش

توان بسیار صریح تأکید پیشگوئی گفت اما چند چیز را میا توان بخواهد شد را نمی

 کرد. 
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اش به زندگی توده کارگر را از همین حاال آغاز گونهتهاجم هولوکاست داریسرمایه -1

سابقه ترین طوفانهای سالخی معیشت، دارو، ه و در ماهها و سالهای آتی بیکرد

 ی کارگر را راه خواهد انداخت. هاتودهدرمان، سرپناه  و همه مایحتاج اولیه زیستی 

طبقه کارگر در آستانه یک جنگ واقعی مرگ و زندگی است، اگر رادیکال و ضد  -2

بارتر از امروز خواهد شد. هیچ اغراق نجنگد، دچار وضعی دهها بار رقت داریسرمایه

نیست اگر بگوئیم که صدها میلیون نفوس توده کارگر دنیا در میان موج گرسنگی، 

خانمانی مولود سرمایه به ورطه مرگ خواهند افتاد. بخشی از و بی داروئیبیقحطی، 

این طبقه در اروپای شمالی و اسکاندیناوی که تا امروز نانی یا حداقل درمانی داشته 

    .است قادر به حفط آن نخواهد شد

سازی، ها، مطالبه کار، آویختن به دار قانون، پارلمان، حزببا تعویض رژیم -3

سندیکالیسم، اعتصابات و اعتراضات پراکنده، خواست بیمه بیکاری و درمان و نوع 

ها نخواهد داد. هیچ . بورژوازی پاسخی به این خواستگرددمیاینها هیچ مشکلی حل ن

راهی نیست جز آنکه یک قدرت سراسری شورائی ضد کار مزدی متشکل از همه آحاد 

جنگید، همه خواستها را بر  داریسرمایه ی همزنجیر شد. با این قدرت علیههاتوده

 تر، نیرومندترگاهتر، آتر، سازمانیافتهتحمیل نمود. جنبش خود را رادیکالبورژوازی 

 ساخت و آماده جنگ آخر با نظام بردگی مزدی شد. 
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ها سازترین دو راهیترین و سرنوشتسابقهبش کارگری ایران بر سر یکی از بیجن

تکانی اساسی، به شدت پیچیده و نیازمند یک خانهایستاده است. عبور از این وضعیت، 

رادیکال و تاریخی است. کل طبقه کارگر جهانی در همین محاق و مجبور به یک 

گزینش بنیادی است. بحث حاضر به طور خاص در باره جنبش کارگری ایران با همه 

 دشواریها، وضعیت، این بررسی به چیز، هر از قبل ویژگیهای روز آن است. 

 .بپردازیم هاراهزاد و هاپرتگاه ،هاتوانائی ها،فروماندگی

 هانقاط قوت، تجارب و آموخته -1

سال است که توده کارگر ایران در پهنه مبارزه طبقاتی جاری درون  100بیش از 

اریهای جامعه حضور دارد. در طول این تاریخ ماالمال از پیچ و خم، به میداند

است. در های مهمی را در کارنامه خود ثبت کرده بازیچشمگیری دست یازیده و نقش

آرائی علیه شدت استثمار و جنایت هائی از صفصحنه 1332تا  1320فاصله 

ساز عروج کارزاری خورشیدی نیروی آغازگر و فراهم 50آفرید، در دهه  داریسرمایه

می بورژوازی مصادره و در بیست و دوم بهمن شد که در نیمه راه، توسط فاشیسم اسال

ها گردید. جنبش کارگری این میدانداریها را در ین شکستترسهمگینمتحمل  57

بار، های فاجعهوز به رغم پاشنه آشیل ها و کاستیکارنامه خود دارد اما در شرایط ر

تر و اثرگذارتر آفرینی قبل نقشهادورهچند سر و گردن از گذشته خود و از همه 

ی گرسنگی، زاهالکتاست. در جهنمی که هر نفس کشیدن انتقادی علیه فشار 

!! گرددمیقلمداد « مزدوری اجانب»و « قیام علیه امنیت ملی»آبی ، فقر و بیداروئیبی

ن ، هزارااندازدمیاعتصاب بزرگ و کوچک راه  4000در طول یک سال بیش از 

 98. قیام آبان بیندمیدارد، شورش دیماه را تدارک میتظاهرات وسیع اعتراضی بر پا 

. در نقطه، نقطه این جهنم، هر جا صدای اعتراض رادیکال انسانی کندمیرا دستور کار 

http://www.simayesocialism.com/?p=9121
http://www.simayesocialism.com/?p=9121
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جوشد. ی کارگر میهاتودهعلیه کشتار حقوق و آزادیها در خروش است، از حنجره 

تا چندی پیش شورند. اگر که علیه ستم بربرمنشانه جنسی می زنان کارگرند

اپوزیسیونهای ارتجاعی راست یا چپ بورژوازی، سعی در ابراز وجود داشتند، دکانداری 

ان عاصی و غلطیدن بر موج قدرت آنها به ند، برای گروگانگیری طغیان کارگرکردمی

زدند، اکنون همگی به اندازه کافی، منقرض، ورشکسته و بدون هر کاری دست می

 .حیثیت شده اند

بازیهای باال و مشابه آنها لزوما گواه بالندگی و خواهیم گفت که نقش ترپائین

رادیکالیسم جنبش کارگری نیست. ریشه رخدادها بیش از آنکه در جهتگیری آگاه 

قرار دارد.  داریسرمایهطبقاتی توده کارگر باشد، در گندیدگی هر چه انفجارآمیزتر 

را از توان بازتولید و بقای خود عاجز است که اوال کل نظام  داریسرمایهموقعیت روز 

های مختلف رفیت اپوزیسیون نمائی را از الیهساخته است، ثانیا و در همین راستا ظ

لباس  دارسرمایهبورژوازی سلب کرده است. برای اینکه یک بلوک یا جناح طبقه 

وار بر موج اعتراض کارگران افتد باید حرفی متفاوت با اپوزیسیون پوشد و بختک

رقبای حاکم داشته باشد، هیچ بخش بورژوازی در هیچ کجای جهان قادر به ارائه 

زائی نظام بردگی مزدی زیر فشار بحران چنین تمایزی نیست، به این دلیل روشن که

انفجارآلود امکان داشتن این تفاوت را از نمایندگان و مالکان خود سلب کرده است. تا 

یت دارد، اما از آن به بعد، سطح بیداری، تجربه این جای ماجرا برای همه جهان عموم

. در امریکا کندمیو رادیکالیسم خودجوش طبقاتی کارگران است که تعیین نقش 

بخشی از توده کارگر در چنان باتالقی از شعورباختگی و شستشوی مغزی غرق است 

ا به . همین بخش در اروپبیندمیکه ناسیونال فاشیسم ترامپی را گشایشگر مشکالتش 

آویزد، در خاورمیانه و افریقا پشت و احزاب مشابه می« حزب آزادی»، «ماری لوپن»

، در عراق و لبنان هر روز مافیای کشدمیسر داعش و اختاپوسهای داعشی صف 

ایران هم،  داریسرمایه. در همین جهنم کندمیجدیدی از بورژوازی را پیشنماز خود 



    !جنبش کارگری، میدان مبارزه را باید عوض نمود                                   102

ترین بخش بورژوازی، اصالح طلبان، مؤسسان واقعی جمهوری درنده تا دو دهه پیش،

ند با جنجال جامعه توانستمیاسالمی، سلسله جنبانان فاشیسم اسالمی هار بورژوازی 

بازیهای خود کم، میلیونها کارگر را اسیر دجالمدنی!! و ابراز مخالفت با شرکای حا

 کشیعربده برای هم کارگران ترینماندهعقب نیست، چنین عجالتا کنند، اما امروز

 نمایچپ مجاهد، خواه،مشروطه خواه،جمهوری طلب،سلطنت همتایان یا جماعت این

هر چند  لحاظ این از ایران کارگری جنبش. کنندمین خرد ایتره قدرت شیفته

حدی بالیده و پیش تاخته است. گامهای جلوتر  تا حال هر به قوام و متزلزل،بی

، بر شودمیطبقه کارگر ایران در قیاس با کارگران جاهای دیگر در همین حد خالصه ن

اقتضای شرائط پیکارش چندان به دار قانون، حقوق و مدنیت بورژوازی آویزان نیست، 

، همین االن برای او باشدمیبه قدرت مبارزه خود اتکاء دارد و شیفته سندیکاسازی ن

ساختن سندیکا کار دشواری نیست. کارگرانی که ظرف چند ساعت از خوزستان تا 

اندازند، راه می و اعتصاب همزمان شوندمیبندرعباس و از ارومیه تا فارس همصدا 

نند!!! اما آنچه برای توانند اطالعیه اعالم موجودیت این یا آن سندیکا را صادر کمی

نمائی یا، هویت سیاسی و محمل اپوزیسیونی خارج کشوری یک رؤهاسندیکالیست

ائی نیستند، برکاتش را وقف گرمعناست، دنبال اتحادیهارزش و بی، برای آنها بیاست

ف های سندیکالیستی ایرانی در اسکاندیناوی، کانادا، فرانسه، آلمان، وقخیریه

، اندنمودهنشین حزبی ترینای و ویای، تودهتپه، هفت«شرکت واحدی»سندیکاسازان 

، اما به ها را داراستین امتیازات و شاخصجنبش کارگری ایران در وضعیت حاضر ا

ها و مستأصل، سرگردان، زیر آوار کاستیها عمیقا زمینگیر، قوترغم تمامی این نقطه

 .های مهلک است. بحث اساسی نیز حول همین ضعفهای ویرانگر استآشیلپاشنه

 هاپذیریها و آسیبآشیلپاشنه تهدیدات، -2

های باال مهمند، اتکاء به قدرت پیکار خود، پاالیش توهم به اپوزیسیونهای شاخص

بندی به احزاب باالی بارزه قانونی، دست کشیدن از دخیلبورژوازی، عدم آلودگی به م
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سر یا نوع این تمایزات واجد اهمیت هستند. اما باید به خاطر داشت. جنبش کارگری 

این شاخصها را در پروسه یک پیکار استخواندار و جهتگیری رادیکال به دست نیاورده 

است. در جریان حصول آنها مرزهای افراشته طبقاتی میان خود و بورژوازی را 

ها را عمال ساز و کار ها و آموختهن یافتهموده است. مهمتر آنکه، اینن گذاریمین

نساخته است و هستی آگاه طبقاتی  داریسرمایهبرپائی یک جنبش رادیکال ضد 

خویش ننموده است. فشار قهر اقتصادی، سیاسی و قدرت سرکوب سرمایه او را از 

 بازی، مأیوس کرده است، اما ضدیت هویتی کارزارارزه قانونی، از سندیکالیسم، حزبمب

انون سرمایه یا طبقاتی و انسانی خود با اساس حق، اختیار، دموکراسی و ق

آویزی را تعمق آگاهانه جنبشی و زمینی نکرده است. این ضدیت سندیکاسازی و حزب

مین راستا آنچه به را سنگ و سیمان بنای قدرت پیکار روزش ننموده است، در ه

زش هر گردبادی تهدید به فروریزی قوام است و با وثبات، لرزان، بیدست آورده، بی

ها و عزیمتراه دگرگونی پیش گیرد، اگر نقطه . جنبش کارگری اگر نتواندگرددمی

در سر بزنگاههای  میدانهای جنگ جاری را از رفرمیسم مهلک مستولی پاالیش نکند،

های باال را از دست خواهد داد و دچار وضعیتی زمینگیرتر از حال حساس، نقطه قوت

هد شد. تاریخ جنبش کارگری دنیا حدیث گویای این واقعیت تلخ است و آنچه بر خوا

سر طبقه کارگر آلمان در آستانه هر دو جنگ امپریالیستی اول و دوم آمد به اندازه 

 .است آموزدرسکافی 

 پرورد مستولیرفرمیسم تقدیرگرای سرمایه -3

«. کارگر کار مزدی تعین یافته است»این است که  داریسرمایهمنشور هستی 

کارگر به  طبقه تمکین باورمند ترین فاجعه تاریخ زندگی انسان نیز دقیقااکدردن

است. پرولتاریا با این باور از دامن تاریخ نزاد. سرمایه  داریسرمایههمین منشور پاسدار 

با قهر اقتصادی، پلیسی و شستشوی مغزی او را مجبور به قبول آن کرد. اینکه 

قرنها باید سپری »گره زند.  داریسرمایهسرنوشت زندگی خود را به وجود و بقای 
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وی کارش ش را، نیربا تمایل خود حاضر شود سراسر عمر فعال« کارگر آزاد»تا  شدمی

ای آش بفروشد، سرمایه با قدرت قهر اش را به کاسهرا، آزادی و حقوق انسانی

 نقل –)مارکس « خود را عادت و عرف توده کارگر کرد افزائیارزشاقتصادی، نیازهای 

های فرهنگی، ریزیبرنامه ورای از فقط را کار این داریسرمایه نظام( مضمون به

ی کارگری، سندیکاسازان، سوسیال هااتحادیهاجتماعی، سیاسی، دولتی پیش نبرد، 

دموکراسی و بورژوازی چپ نقش مهمی در این قلمرو بازی کردند. حاصل کارکردها 

همین است که از اواخر قرن هجدهم تا حال شاهدش هستیم. تلقی کارگر این شده 

اض و مبنای هر خواست خود را جاودانگی کارگر است که باید بنیاد هر تالش، اعتر

رو به رو  دارسرمایهبودنش داند!! به عنوان کارگری که قرار است تاریخا کارگر باشد، با 

عزیمت  داریسرمایهگردد!!! در شروع هر جدال، در هر حوزه کارزار، از پذیرش ابدیت 

کارش ناراضی است، نماید!!! وقتی به سطح نازل دستمزدش معترض است، از شرایط 

 کار نای پیری، خاطر به است، بیکار ندارد، درمان هزینه روزانه کارش طوالنی است، 

 از تن، بر العمرمادام مزدی برده لباس  است، دردها این فشار زیر و ندارد کردن

، کوتاهتر کار روزانه بهتر، کار شرایط بیشتر، مزد خواستار آنها دولت یا اندارسرمایه

بیمه درمان، بازنشستگی و مانند اینها گردد. زمانی که خواستهایش با گلوله پاسخ 

، خواهان آزادی بیان و حق اعتصاب شود. هنگامی که زیر فشار ستم جنسی گیردمی

قسمت »است از حاکمان سرمایه تقاضای رفع این ستم کند!! در یک کالم کارگر بودن 

!!. باید باشدمیهم تقدیر زندگی وی  داریرمایهساوست!! حقانیت وجود و بقای « ازلی

به این اصول ایمان آرد، از اینجا عزیمت کند و سپس وارد میدان مطالبه یا اعتراض 

ارتجاعی دهشتناکی است که سرمایه از تظارات شد. این همان باور ماوراءبرای تحقق ان

ی کارگری، هایهاتحادکلیه راههای ممکن و با توسل به تمامی سالحها، از جمله 

سندیکاها به توده کارگر القاء کرده است. طبقه کارگر بدون محو این تلقی تباهگر ضد 

انسانی، قادر به انجام هیچ کاری نیست، هیچ موجودیت مستقلی در مقابل سرمایه 
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ای آتی قادر به تحمیل هیچ احراز نخواهد نمود و در همین راستا به ویژه در ساله

 .بردگی مزدی نخواهد شد ای بر نظاممطالبه

ای ندارد جز اینکه آغازگه روز خود را بمباران کند، اساس جنبش کارگری چاره

عزیمت از ماندگاری کارگر بودن را دستخوش زلزله سازد. به جای مطالبه مزد در 

موقعیت کارگر مزدی، اساس مزدبگیر بودن را آماج مبارزه متحد طبقاتی گیرد. سیر تا 

را از این سنگر و با تدارک قدرت برای انجام این کار بر سر طبقه  پیاز مطالباتش

این باشد که  تواندمین داریسرمایهو دولتش کوبد. بنیاد جدال ما با  دارسرمایه

کارگریم، مزدبگیر بودنمان مفروض است!! به فروشندگی نیروی کار مباهی هستیم!! 

، برای زنده ماندن به دارو و اهیمخومی. کومه مسکونی خواهیممی ترافزونفقط مزد 

درمان محتاجیم. صدر و ذیل انتظارمان بازتولید بهتر نیروی کار، برای افزایش 

به این انتظارها،  داریسرمایهان است!!. پاسخ نظام دارسرمایهپرخروش سرمایه و سود 

ه اعتراضها، خیزشها همان است که از قرن سیزدهم میالدی تا امروز داده است. عصار

، مائیم که تکلیف مزد، گیریممیصریح پاسخ این است که ما یعنی سرمایه تصمیم 

شرایط کار، روزانه کار، حق زندگی و زنده بودن، بازنشستگی، دارو و درمان، کار 

داشتن و نداشتن، معنای حق، روایت آزادی، انتخاب و هر چیز دیگر را تعیین 

 «خاک و آب و باد سرگردان ماست –نقش هستی نقشی از ایوان ماست ». کنیممی

و پرسش اساسی ما از کل طبقه و یکایک همزنجیران خویش آنست که چرا نظام 

این چنین پاسخ ندهد؟؟!! مگر نه این است که خود با هر نفش کشیدن،  داریسرمایه

در آغازگه طرح هر خواست با سلول، سلول خود به حقانیت وجود و بقای رابطه خرید 

خود، « کار مزدی متعین بودن»ی کار، حقانیت فروشندگی نیروی کار و و فروش نیرو

. مگر نه این است که موجودیت خود را این گونه تعریف می نمائیم و کنیممیاعتراف 

د ؟!!. وقتی که خوکنیممیها مهر و الک طح چشمداشت خویش را با همین شاخصس

نمای یا احزاب چپ هااتحادیه تنیم، زمانی که عضومی« نمط»ما طبقه کارگر بر این 
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شویم، چرا پاسخ سرمایه به هستی خویش در چرخه نظم سرمایه میپرچمدار انحالل 

ما باید چیزی سوای آن باشد که در این چند قرن داده است؟! و چرا بر ادامه آن اصرار 

 !نورزد؟

به فروشنده  این ریل باید منهدم شود. شالوده کار را باید تغییر داد. ما کارگریم اما

، هویتی، عاجل و ایریشهنیروی کار بودن، به اساس بردگی مزدی، اعتراض 

م، ضد جدائی از کار و ایسرمایهناپذیر داریم. ما ضد استثمار خویش توسط تعطیل

باشیم. ریشه کل مزدی بودن میحاصل تولید خود هستیم، علیه کار مزدی و کارگر 

. بینیممیها را در وجود سرمایه روزیها و سیهها، بیخانمانیها، فالکتگرسنگی

خواستار نابودی رابطه خرید و فروش نیروی کار، خواهان تسلط کامل بر سرنوشت 

زندگی، تولید و کار خویش هستیم. شالوده جدال و نقطه عزیمت کارزار جاری ما 

کل کار و اینجا است. میدان واقعی جنگ ما در اینجا قرار دارد. بر سر تعیین سرنوشت 

ها ما هستیم و و ثروت هاسرمایهکنندگان همه ولید طبقه خویش جنگ داریم. تولیدت

آفرینیم تصمیم بگیریم. کار و اره سرنوشت آنچه آفریده ایم و میدر ب خواهیممیخود 

تعیین کنیم که چه تولید نمائیم و کدام  خواهیممیکنیم.  ریزیبرنامهتولید را 

تولیدات را برای همیشه متوقف سازیم، چه بخش از حاصل کار و تولیدمان مصرف 

روزانه شود و چه بخش به دارو، درمان، آموزش، پژوهش، اکتشافات تکنیکی و علمی، 

ی نگهداری سالمندان و معلوالن یا هر حوزه دیگر اختصاص یابد. شالوده کارزار واقع

ای نداریم سوای اینکه همین جا را آغازگه و نقطه قاتی ما اینجا است و ما هیچ چارهطب

 .شروع هر پیکار برای حصول هر خواست و انتظار کنیم

تغییر آغازگه و میدان کارزار، خاص دستمزد، شرایط کار، بیمه، بازنشستگی و نوع 

محیطی، تأمین های زیستاینها نیست. آنان که مبارزه برای رفع ستم جنسی، آلودگی

حقوق اجتماعی و آزادیهای سیاسی امحاء نابرابریهای نژادی، قومی و دینی را به 

آویزند!!، آنها که پیکار برای رفع تبعیضات یا حصول آزادیها و می داریسرمایهپیرایش 
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، فریبکارترین دشمنان سازندمیحقوق انسانی را از محور جنگ علیه سرمایه جدا 

است که زمین و زمان زندگی بشر را بمب بیماریها ساخته  داریسرمایهطبقه کارگرند. 

ی چرخه هاهزینهاست. زنان را زیر آوار کار خانگی تباه، کارخانگی را سرچشمه کاهش 

تولید و طغیان اضافه ارزشها کرده است. بر همه راههای رشد آزاد انسانها کال و زنان 

ها بار بیش از مردان سد بسته است. زنان را به جرم تمایزات بیولوژیک نیروی کار صد

دست دوم، انسان دست دوم، ماشین پرورش نیروی کار و آماج استثمار مضاعف و 

و «!! حق»رش را عین چندگانه نموده است. جدا کردن انسان از کار و حاصل کا

و « آزادی»ولید و زندگی خود را آمیز او از پویه تعیین سرنوشت تانفصال جنایت

القاء کرده است!!! مذهب، نژاد، قوم و ملیت را سالح قدرت خود و ابزار « حقوق بشر»

 سالخی طبقه کارگر و جنبش کارگری نموده است، سرمایه است که تمامی اشکال

های تولیدی پیشین نبش و ساز و کار تشدید تاریخی توحش را از گورستان شیوه

های حاکمیت خود ساخته است. برای مبارزه ی کارگر و تحکیم پایههاتودهسبعانه 

 واقعی جنگ  علیه هر ستم، تبعیض، ناحقی، هر سلب حقوق و کشتار آزادی باید به

 .آویخت داریسرمایه ضد

تسلط بر سرنوشت کار، تولید و  پروسه زمینی و ملموس ماجرا این است که باید

 پرداخت تعویق دستمزد، کمی علیه مبارزه. کرد روز جنگ واقعی میدان را زندگی

بیکاری، ستم جنسی، کار کودک، مبارزه  درمان، و دارو بیمه نبود بیخانمانی، مزدها،

ی کارگر هاتودهشورائی  یافتهسازمانعلیه همه اینها را باید با کیفرخواست حق تسلط 

بر سرنوشت کار، تولید و زندگی یکی ساخت. باید با این کیفرخواست وارد میدان 

کارزار شد. پرونده کار و تولید ساالنه را باز کنیم، محکم و استوار اعالم داریم که 

هر چه تولید کرده ایم و حاصل هر کاری که انجام داده ایم صرف خورد و  خواهیممی

 خواهیممیداشت، دارو و درمان، آسایش و رفاه ما گردد. خوراک، پوشاک، مسکن، به

کل توده کارگر، زنان به اندازه مردان، بدون هیچ تمایز جنسی، قومی، نژادی در باره 
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ترین ترین و انسانیترین، ملموسدگی خود تصمیم بگیریم. این زمینیکار، تولید و زن

 کنندهتعیین خواهیممیایم و حرفی است که تاریخ یاد دارد. مائیم که تولید کرده 

توده های کار خود باشیم. یک سؤال پیش خواهد آمد. این که تکلیف تکلیف فراورده

تولید کننده مستقیم این  دار، لشکر عظیم کارگرانی کهعظیم بیکاران، کارگران خانه

ها نیستند چه خواهد شد؟. پاسخ شفاف است. از کل طبقه کارگر صحبت فراورده

تی، کشاورزی، رستوران، هتل، شاغل و بیکار، مولد و غیرمولد، کارگر صنع ،کنیممی

دار، راننده، معدنکار، نظافتچی، نفتگر، پرستار، معلم یا خبرنگار بودن موجد هیچ خانه

 محصول صورت به جامعه در آنچه. بود نخواهد تفکیکی یا امتیاز تفاوت و منشأ هیچ

 کارگر طبقه آحاد همه غیرمستقیم یا مستقیم کار حاصل گرددمی گزارش تولید و کار

 سرنوشت تعیین در را حقی همان خبرنگار و نظافتچی راننده، آموزش، کارگر. است

که کارگر خودروسازی، نفت، کشاورزی و  دارند کار هایفراورده و تولیدات این

 .پتروشیمی دارا است

 را فرود و فراز کدام حادثه روند که بود خواهد این بعدی  های اساسیسلسله پرسش

 در زندگی، و تولید و کار سرنوشت تعیین حق طبل بر کوبیدن با. ؟کندمی طی

بر  دارسرمایهکه طبقه  وضعیتی در نداریم، را داریسرمایه نابودی توان ما که شرائطی

ان کل قدرت سیاسی، نظامی، دولتی، دارسرمایهاریکه قدرت نشسته است، هنگامی که 

ب را در دست دارند، هنگامی که فرهنگی، تمامی قوای اختاپوسی قهر و سرکوپلیسی، 

ها همه چیز و ما هیچ چیز نیستیم، نتیجه این کیفرخواست و اعالم جنگ چه خواهد آن

ی دیگر زندگی هاعرصهبود؟!، چه تغییری در وضع معاش، شرایط کار، دارو و درمان یا 

آوار این همه . زیر کنیممیما پدید خواهد آورد؟ با قوای سرکوب چگونه مقابله 

ها مسلما پاسخ، چه خاکی به سر خود خواهیم بیخت؟ تاریکیسردرگمی و ابهام بی

ترین جوابهای زمینی، مادی و بدون پاسخ نیستند. بالعکس، ساده انبوهند. اما پرسشها

 .جنبشی را دارند
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پردازی مریخی متافیزیکی، یک نوشت کار، تولید و زندگی یک جملهبر سر تسلط

ترین امر زندگی بشر نیست. کار و تولید ساالنه، زمینیشعاربافی حزبی و ایدئولوژیک 

است. شیرازه هستی جامعه است، واقعیت مادی عریانی است که هست و نیست 

چرخد. نظام حور آن میبر مجامعه با طبقات، دولت، ساختار نظم و همه چیزش 

ین نهادها و ترعظیمبرای محاسبه حاصل کار و تولید ساالنه،  داریسرمایه

ها و ارقامش به صدها شکل ا دارد. ریال به ریال و همه دادهترین مؤسسات راختاپوسی

. میدان واقعی جنگ و نقطه آغاز پیکار ما تعیین گرددمیحساب شده و گزارش 

سرنوشت همین محصول کار است. اینکه چه تولید شود و چه تولید نشود؟ چگونگی 

که هیچ  خواهیممیتوزیع، مصرف و همه مسائل مربوط به آن. مقدم بر هر چیز 

وقی، دیناری از فراورده کار ما در هیچ کجا صرف هیچ نهاد نظامی، پلیسی، دولتی، حق

ها نشود، و مانند اینقضائی، مدنی، ارتش، سپاه، بسیج، حوزه علمیه، مسجد، حسینیه 

بود کل این مؤسسات، ساختار قدرت سیاسی، دولت، همه نهادهای باالی سر ما باید نا

یافته سرمایه و دستگاههای اختاپوسی نظم شود. تمامی اینها اشکال تشخص

یکی و فکری مایند. چاه ویل دهشتناکی برای هستند. ابزار سرکوب فیز داریسرمایه

بلعیدن حاصل کار و تولید ما هستند. محصول ساالنه کار ما باید به طور کامل صرف 

نیازی کامل، و درمان، تعالی جسمی و فکری، بی معیشت، رفاه، آسایش، آموزش، دارو

ود هر نوع وج داوطلبانه شدن کار، رشد آزاد انسانی و رفع مایحتاج ما گردد. ما ضد

باشیم و سرنگونی رژیم سیاسی را جزء انداموار و الیتجزای الغاء دولت ماوراء خود می

. از سنگر پیکار بینیممیرابطه خرید و فروش نیروی کار، جزء الینفک محو کار مزدی 

و دست به کار  گردیممیضد سرمایه و ضد کار مزدی است که وارد جنگ با دولت 

 .شویممیسرنگونی آن 

پرسش آن بود که کیفرخواست تسلط بر سرنوشت کار و تولید و زندگی چه خاکی بر 

بیزد؟ یا دنیای مشکالت حی و حاضر ما میسر معیشت، رفاه، درمان، آموزش، مسکن 



    !جنبش کارگری، میدان مبارزه را باید عوض نمود                                   110

انتقال پیکار به عرصه شمول این کیفرخواست یعنی اینکه ما به جای مطالبه افزایش 

چیز دیگر، پرونده کل کار و تولید ساالنه خود دستمزد، این یا آن بیمه اجتماعی یا هر 

و چگونگی اختصاص این محصول کار اجتماعی ساالنه به رفع نیازهای  کنیممیرا باز 

. این سازیممیمعیشتی و رفاهی، تأمین کلیه مطالبات جاری را موضوع جنگ روز 

به  ترکوبندههمان جنگ واقعی طبقاتی است. هر چه زورمان بیشتر باشد، دشمن را 

ی از حاصل ترافزونرانیم. هر چه دشمن بیشتر مجبور به پسگرد شود، سهم عقب می

 بخشیم. درتری را تحقق میصاحب خواهیم کرد و خواستهای سترگکار خویش را ت

تازیم. این همان جنگ واقعی رهائی انسان است. این جنگ مائیم که مستمرا پیش می

ها است، پایان آن پیروزی م جنسی و الغاء کل نابرابریاء ستجنگ محو، استثمار، امح

 .است داریسرمایهفرجامین پرولتاریا و نابودی 

میدان جنگ ما باید به طور کامل تعویض شود. به جای مطالبه مزد، تکدی بیمه 

بیکاری و بیماری، شیپور جنگ برای تسلط کامل بر سرنوشت کار، تولید و زندگی را 

در سراسر فضای جامعه و جهان پرطنین کنیم. منشور سرنگونی طلبی ما نیز مهر 

ی کارگر بر سرنوشت هاتودهاست ما همین کیفرخواست را بر جبین دارد. وقتی قرار 

کار و زندگی خویش مسلط گردیم، نه فقط رژیم حاکم که بساط موجودیت هر نوع 

دان تاریخ رود. تغییر میدان د برای همیشه جمع شود و به زبالهدولت باالی سر، بای

حلها، سازمانیابی و ، تکلیف استراتژی، راهکارها، راهجنگ با این جهتگیری و محتوا

ک رفرمیسم . طبقه و جنبش ما اینک در یسازدمیمه چیز جنبش ما را روشن ه

پرورد منحل است. ما در منتهای زبونی، با بمباران قدرت منحط تقدیرگرای سرمایه

آمیز این قدرت به دشمن طبقاتی، خود به دست خود، با تسلیم انحطاطپیکار طبقاتی 

بر چهره، بیرق تسلیم به حقانیت کشکول گدائی بر گردن، مهر قبول بردگی مزدی 

در دست، شروع به تمنای مزد، افزایش دستمزد، آزادی سیاسی، رفع  داریسرمایه

!!. نمایش قدرت در اینجا جنگ نیرومند طبقاتی کنیممیستم جنسی و حقوق مدنی 
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نیست، ضد آن است. ما قدرت طبقاتی خود را مسخ، منحل، تجزیه و منحل کرده ایم. 

ز »را به فاصله محقر میان دیوارهای این و آن مرکز کار تقلیل داده ایم.  شعاع تأثیرش

گ نیست. وقتی ، برکه محقر یک وجبی جای پرورش نهن«آب خرد ماهی خرد خیزد

صاحب کارخانه تعیین  دارسرمایهانداز هستی در چک و چانه با قرار است آخرین چشم

ر نیز اعتصاب چند ده نفری یا محق گردد، کل دار و ندار قدرت برای برد این مشاجره

هزار نفری در چهاردیوار همان مرکز کار خواهد بود. این فقط جنگ طبقاتی بر  چند

ست که خیز برپائی یک قدرت سر تعیین سرنوشت محصول کار و تولید و زندگی ا

را دستور کار و امر عاجل هر کارگر  داریسرمایهیافته شورائی سراسری و ضد سازمان

 .سازدمی

روز جنبش کارگری و نیازهای عروج و « فعاالن»ناهمگنی هویتی میان  -4

 میدانداری رادیکال این جنبش

مبارزه طبقاتی کارگران ایران دهه اخیر قادر به پرورش فعاالن رادیکال، درونی، 

اندیش خود نگردیده است. در همین راستا درد ، اثرگذار و چارهستیزسرمایهانداموار، 

. اکثریت افرادی که خود را کندمییک ناهمگنی بسیار زیانبار را در وجود خود تحمل 

های بار بسیار سنگینی از گذشتهحتی جوانترین آنها کوله بینندمیفعال روز جنبش 

قرن مدار میسم چپ حزبدور و نزدیک، از رفرمیسم راست سندیکالیستی، رفر

ها و کارکردهای سینه کوشش بار منفعل مکتبی بربیستمی بعالوه آکادمیسم چندش

. وجود فعاالن رادیکال و فداکار کارگری واقعیتی غیرقابل انکار کنندمیروز خود حمل 

گر، در پیچ و ن عناصر اندرونی اثرگذار و چارهاست، اما باید اذعان کرد که این فعاال

 ساز ضدکاو و حادثهبازی ریشهری توده کارگر نیستند. نقشکار جاخم و جهتگیری پی

در جنبش کارگری امری ایدئولوژیک و مسلکی نیست. فعال خالق، آگاه  داریسرمایه

اش مخزن اسرار نقد مارکسی اقتصاد ل این جنبش انسانی نیست که حافظهو رادیکا

های جوان و پیر، آگاه چیره روایت راستین مارکسی سیاسی، نقد مارکسی هگلی
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نماد همه این ویژگی ها و توانائیها  تواندمیمبارزه طبقاتی باشد، کارگر ممکن است و 

گردد، در اثبات حقانیت کمونیسم مارکسی پرولتاریا و رویکرد لغو کار مزدی توفان 

های راست و چپ را از گفتگو راه اندازد، با منطق ساحره و قدرت استدالل، رفرمیست

نه فقط گرهی از کار جنبش «!! هاشایستگی»ن راند، اما با همه این میدان بیرو

آوار سهمگینی «!! هایشبایستگی»ارگران باز نکند که کوه کارگری و مبارزه طبقاتی ک

، داریسرمایهبر سر هرمیزان جهتگیری رادیکال این جنبش گردد. فعال کارزار ضد 

قبل از هر چیز در عمق زندگی، شرایط کار، استثمار و پیکار با توده کارگری است که 

تثمار، گرسنگی، فقر، فالکت و ، فشار اسکندمیهمزنجیر در پیوند است. با آنها زندگی 

، به اندازه آنها و به میزان آگاهی و کشدمیرا درد  داریسرمایهروزی مولود سیه

ها، علیه نظام بانی و باعث آنها ن مصیبتاز آنها علیه ای ترافزونشناخت بیشترش، 

عاصی است. خشم و قهرش علیه سرمایه، نه ایدئولوژیک و مسلکی که طوفان 

تضادهای انفجارآمیز طبقاتی است. تفاوتش با توده وسیع همزنجیر فقط این است که 

، فقر، های گرسنگیشناسد، قادر به کاویدن ریشهتر میرا ژرف داریسرمایه

بعیضات جنایتکارانه جنسی و ، آلودگیهای زیست محیطی، تداروئیبیخانمانی، بی

ناپذیر تاریخساز است. به قدرت شکست داریسرمایههای دیگر در ژرفنای مصیبت

آرائی رادیکال این قدرت علیه ، راه و چاه، راهبرد و راهکار صفطبقه خود آگاه است

، دو راهی حساس پیش پای داندمیا ی مختلف حیات اجتماعی رهاعرصهسرمایه در 

یا اعمال قدرت  داریسرمایهطبقه کارگر جهانی، دو راهی انحالل در چرخه نظم 

ائی پرولتاریا شناسد. دومی را نه فقط یگانه راه رهاتی رادیکال علیه این نظام را میطبق

و دولتش،  دارسرمایهکاو و باثبات تحمیل هر مطالبه جاری بر طبقه که یگانه راه ریشه

ساز طبقه خود در مقابل بورژوازی، یگانه راه کمک به آرائی سرنوشتیگانه راه صف

استخوانبندی، رشد و بلوغ طبقه خود به مثابه نیروی بالنده معمار تاریخ آتی زندگی 

جنبان کارگری، انسانی این گونه و با فعال بیدار، تأثیر گذار و سلسله .بیندمیانسان 
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. فردی متکی به پیوندهای اندرونی ارگانیک با توده همزنجیر که به این اوصاف است

کمک اساسی  داریسرمایههمگنی میان مبارزه جاری کارگران و ستیز رادیکال علیه 

، برای دهدمی، این توان را افزایش گیردمی، در این راستا توان خود را به کار نمایدمی

رزه، همراهی، همرزمی و همسنگری توده تر در زندگی، مباافزایش آن، هر چه عمیق

موانع سر راه  ، در همین بستر، با همین رویکرد، برای رفعشودمیغرق  همزنجیر

القیت، شناخت، تدبیر و قدرت ، خکندمیکوشد، افت و خیز کارزار کارگران می

 .دهدمیگری خود را ارتقاء چاره

پرولتاریا درجه همرزمی و همسنگری کارگران را با  داریسرمایهفعال جنبش ضد 

سنجد، همگامی متفق در پیشبرد ئی استراتژیک یا اتفاق عقیده نمیمعیارهای همگرا

هر مبارزه، هر اعتراض و شورش است که شالوده کارش را تعیین  داریسرمایهضد 

ضد کار مزدی را  رود تا چگالی اعتقاد آنان به رویکرد. به سراغ کارگران نمینمایدمی

چگونگی همجوشی، همسازی و  کوبد تادازه بگیرد، درب خانه آنها را میان

 معوقه، مزدهای حصول دستمزد، افزایش برای جاری جنگ ترژرف چه هر همگنی

 رفع کودکان، کار لغو بها،اجاره بدون مسکن هزینه، بدون آموزش رایگان، درمان و دارو

، رهائی کل محیطیزیست یزاهالکت آلودگیهای محو جنسی، جنایتکارانه تبعیضات

همجوشی و همگنی همه این جنگها با جنگ علیه اساس  کارگران از سیاهچالها،

جوید. به طراحی نقشه عمل  حلراهبه تدبیر بنشیند،  ،را داریسرمایهموجودیت 

پردازد. در این راستا و برای اجرای این وظیفه، خود را نه محتاج کارگران همفکر بلکه 

، به یابدمیترین، جسورترین و مؤثرترین آنها مند کل کارگران، مبارزترین، مصممنیاز

 خوردگان افعی شدهن فعال اسیر رفرمیسم، اما نه مارهمه فعاالن حتی به کارگرا

سندیکالیست و حزبی، بلکه دردمند، شیفته پیشبرد اعتراض جاری همزنجیران و 

حلهای آرد، به راهر برای حصول خواستهای روز روی میدلباخته سنگربندی نیرومندت

ها را نه ایدئولوژیک و مکتبی، چارهحلها و راه، کل این راهدهدمیرفرمیستی آنها گوش 
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، نقدش را کشدمیکه جنبشی، صمیمانه، رفیقانه، به عنوان یک همزنجیر، به نقد 

، مالط و مصالح همرزمی و کندمیاساس افتراق، انشعاب و گریز از دیگران ن

. به خود اطمینان دارد و در مبارزه مشترک سازدمیهمسنگری رادیکال و تنگاتنگ 

، به نیازهای اساسی گذاردمی. زیرا دست بر ریشه یابدمیا پیروز واقعی نقدآمیز، خود ر

راهکارها و  ، تحلیلهایش، استراتژی و تاکتیکش،گویدمیو حیاتی مبارزه طبقاتی پاسخ 

است. اوست  داریسرمایهحلهایش احتیاجات اضطراری پویه پیکار توده کارگر علیه راه

کارگر باز کند و صاحبان این  را جلو تودهها مشت پرفریب رفرمیست تواندمیکه 

سوای کوبیدن بر طبل  های خود،ا سازد. کارگران برای حصول خواستها را رسومشت

ندارند و اوست که  چاره دیگری داریسرمایهیافته شورائی سراسری ضد قدرت سازمان

دار عیهد این فعالین است. آنان که داکوبد. جنبش کارگری ایران فاقبر این طبل می

ایفای این نقش هستند، پروسه فعال شدن و میدانداری خود را از نیازهای راستین 

، بعضا در میان اندکردهطبقه کارگر احراز ن داریسرمایهپویه کارزار طبقاتی و ضد 

آنها با  بازینقشکارگران اعتبار، موقعیت و نفوذی دارند اما میان اعتبار، مقبولیت و 

نیازهای سرکش پروسه پیکار طبقاتی جاری توده کارگر تجانس و همگنی وجود 

ندارد، فعال درون جنبش هستند، با کارگران ارتباط دارند، اما برای قدرت واقعی 

مبارزه توده همزنجیر ارزش قائل نیستند، چشم به باال دارند و در انتظار ظهور منجی 

ت تپه، هوش و حواسشان این است که کارگر هف هستند، شالوده دخالتگری، فکر،

آهن، خودروسازی یا هر مرکز کار دیگر، معضل روزشان را فوالد اهواز، عسلویه، راه

 دولت وحوش به آویختن تظاهرات، اعتراض، اعتصاب، با کار، محل چهاردیواری در

ق دیگر جرح و تعدیل کنند!!. فعال بودن خود را در طری هر یا سرمایه نشین

، حاضر به واکاوی کنندمیتأثیرگذاری موفق بر پیشبرد همین حد جدال معنی 

زائی، کارگری بودن یا بخشی یا فاجعهجوی درستی یا نادرستی، نتیجهریشه

ها و یتکه تراز فعال بینندمی. با چشم باز باشندمینیز ن کنندمیمداری آنچه سرمایه



 115                               منتخب مقاالت: جلد چهارم                                                

فعال بودنشان سوای زمینگیری روزافزون جنبش کارگری هیچ چیز دیگر نیست، 

و راهبردهایشان بوده است، حل شکست کارگران یگانه دستاورد راه شکست پشت سر

نشین، های حزبآن را به اسوهو فراتر از  دانندمیبا همه اینها رسالت خود را همین 

 .سازندمینظرپردازان، آلترناتیوسازان و قافله ساالران فرزانه!! محول 

ی کارگر ایران به حکم شرائط زندگی، کار و استثمار، در واکنش قهری و هاتوده

کشی، تبعیضات جنسیتی، تی به فشار گرسنگی، فالکت، آزادیخودپوی طبقا

ای مهمی به جلو برداشته اند. اما هگام داریسرمایهآزاری و سایر مصائب مولود کودک

خود را نپرورده و آماده میدانداری  ستیزسرمایهجنبش کارگری فعاالن اندرونی آگاه 

، فعاالن این قدرت را در کنندمینساخته است. کارگران به قدرت خود اتکاء 

، کارگران بساط آویختن به حزب و گروه و هر نیروی نمایندمیسندیکاسازی دفن 

ورزند. نشینی خود مباهات می، فعاالن به ویتریناندکردهباالی سر را کم یا بیش جمع 

، در داریسرمایههای خود را در تعطیل چرخه تولید کارگران راه تحمیل خواست

ظام بردگی مزدی ال قدرت علیه نسازی نظم اقتصادی و سیاسی سرمایه، در اعممختل

. جنبش کنندمینشین بارگاه حاکمیت سرمایه آنها را جمع و بستکاوند، فعاالن می

خود را بپرورد و وارد  داریسرمایهکارگری باید فعاالن آگاه، رادیکال، اندرونی و ضد 

 .میدان سازد

بار رفرمیستی و فرار از همپیوندی شورائی رادیکال گرائی فاجعهتجزیه -5

 طبقاتی

پرورد، مستولی است، تا زمانی که بنیاد خواست، هتا وقتی رفرمیسم تقدیرگرای سرمای

مبارزه و شورش ما بر ستون ساروجی قبول فروشندگی نیروی کار و حقانیت بقای 

آرائی و شیوه نمایش صفجوئی، است، کل استراتژی، راهکار، چاره استوار داریسرمایه

گرائی منحط رفرمیستی و مدار خواهد بود. تجزیهسرمایهطلبانه و قدرت ما نیز تسلیم

نیز رویه منحطی از همین  ستیزسرمایهگریز از همپیوندی آهنین طبقاتی، شورائی و 
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ای که فرارسته تولید رای مستولی است. رفرمیسم نهادینهرفرمیسم تقدیرگ

، نه کمتر است، اما بورژوازی لنینیست و طیف گسترده چپ قرن بیستمی داریسرمایه

از بورژوازی در تحمیل آن بر جنبش کارگری جهانی ایفای نقش کرده است. در زیر 

جای خود را به دو  داریسرمایهآوار این رفرمیسم جنگ طبقاتی علیه موجودیت 

جنگ جداگانه، یکی جنگ برای تداوم بردگی مزدی در سیطره حاکمیت سرمایه و 

رابطه خرید و فروش نیروی کار  ریزیمهبرناجنگی دیگر برای جایگزینی شکلی از 

توسط شکل دیگر داده است. هر دو جنگ در خدمت ماندگارسازی سرمایه اند، تباه 

ی کارگر هستند، هیچ کدام هاتودهکننده و فرساینده قدرت پیکار ضد کار مزدی 

که یافته شورائی پرولتاریا ندارند، آرائی متحد سازمانصفجنگها نه فقط هیچ نیازی به 

ای، ای، کارگاهی، رستهستند. اعتصابات کارخانهسد آهنین سر راه این سازمانیابی ه

راکز کار تبخاله بالینی و ای، گسسته و محصور در پشت دیوارهای مجزیره

ایه پرورد و شکلی از نمایش ناپذیر همین رفرمیسم تقدیرگرای سرماجتناب

ر بر قبول کار مزدی و کارگر گرائی رفرمیستی است. هنگامی که بنیاد کاتجزیه

هپکو، راه  مزدبگیر بودن استوار است، وقتی بناست دار و ندار ما در کارگر هفت تپه،

  آهن بودن خالصه شود، قطب مقابل کارزار نیز فقطآهن، شرکت نفت یا ذوب

 جا همین در باید است دعوا چه هر. بود خواهند مؤسسات و مراکز همین صاحبان

 نهاد آن یا این به شکایت بهارستان، مقابل در تحصن نبود، حل قابل اگر یابد، فیصله

های قدرت سرمایه تنها راه است!!! اگر هم رژیم طویله در نشینی بست و دولتی

سیاسی حاکم سرمایه زیر فشار طغیان بحران و طوفان فروپاشی چرخه تولید 

قادر به ادامه مأموریت نشد، راه برای به صف شدن پشت سر این یا آن  داریسرمایه

ا باز است. در هراست بورژوازی و عزل و نصب رژیم حزب، این و آن اپوزیسیون چپ یا

ها تنها چیزی که به هیچ وجه نیاز نیست، اعالم موجودیت واقعی هیچ کدام این حالت

افته ینقش یک قدرت سازمان نیرومند در به صورت یک طبقه اجتماعی، ظهور
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های تلخ و سهمناک جنبش ی شورائی ضد بردگی مزدی است. اینها واقعیتسراسر

کارگری از شروع قرن بیستم تا امروز است. احساس نیاز به میدانداری واقعی طبقاتی 

ضد کار مزدی از وجود این جنبش جراحی شده است. کارگر خود را کارگر یک محل 

، طول و عرض بیندمیرما، یک شرکت، کارگر دولت سرمایه کار خاص، یک کارف

هویتش را با فاصله میان دیوارهای شرکت ممهور کرده است، دشمن خویش را هم که 

. بیندمیخصوصی یا دولتی دارای سجل احوال معین  دارسرمایه!! داندمیالبته دشمن ن

ازی رادیکال طبقاتی و بنقشای بر روی احساس نیاز به زار، هیچ روزنهدر این تاریکی

باز نیست. تا  داریسرمایهو نظام  دارسرمایهآفرین سراسری علیه طبقه عروج حادثه

ها است. کار، قرارداد ویژه کار و این حرف، چهاردیواری محل کندمیچشم کار 

همرزمان و همسنگران فقط کسانی هستند که مهر و نشان همین شرکت را بر جبین 

، نیروی کارشان را به همین کنندمین قرارداد یا مشابه آن کار دارند، با همی

سرنوشتی دمهای ناآشنایند!! و نشانی از همفروشند. خارج از این دایره آمی دارسرمایه

چرخد جنبش کارگری هر روز تا زمانی که در بر این پاشنه می در کار نیست!!.

 .خواهد ماند تر از روز پیش زمینگیر، فرومانده و زبونوحشتناک

ای به وزنهاین وضع باید از شیرازه دگرگون گردد. در حصار این وضعیت نه فقط هیچ ر

ها، خانمانیها، بیباز نیست که احتمال کنترل گرسنگیانداز رهائی هیچ چشم

ها در همین سطح نیز مطلقا وجود روزیها و سیهها، گورخوابیداروئیبیها، فالکت

ست جز اینکه بساط کارگر این و آن محل کار بودن را برای ندارد. هیچ راهی نی

، این یا آن مؤسسه خصوصی و دارسرمایههمیشه جمع کرد. طوما کارگر این یا آن 

ی شد، نیروی دولتی بودن را در هم پیچید، سلول زنده اندامواری از جنبش کارگر

شورائی و ضد کار مزدی گر، خالق و رادیکال سازمانیابی سراسری، اثرگذار، آگاه، چاره

 .این جنبش گردید

 ها و ریل واقعی کارزارسنگرها، سالح -6
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سرمایه زمین و زمان را، قانون، پارلمان، انتخابات، دولت، مدنیت، فرهنگ، ارتش، 

سپاه، پلیس، ستم جنسی، آلوده سازی محیط زیست، آموزش، بسیج، سیستم حقوقی، 

مذهب، ملیت و همه چیز را سالح پاسداری از کار مزدی و حفظ چرخه کار و تولید 

ی محو کار مزدی و تسلط بر سرنوشت کار کرده است. جنگ پرولتاریا برا داریسرمایه

ی، بسیج قوا، تدارک و ، سازمانیابی شورائآرائیصفو تولید و زندگی نیز باید تجلی 

االطراف توده کارگر برای حصول این هدف باشد. انجام این امور یا طی تجهیز جامع

راض، در فضای شعاربافیها، مجرد اعت تواندمیمراحل مختلف این تدارک و تجهیز ن

اعتصاب، راهپیمائی، تظاهرات، رژیم ستیزی توخالی دموکراتیک و نوع اینها اتفاق 

یا  داریسرمایهافتد. اگر قرار است محتوا و میدان واقعی کارزار، آرایش و پیرایش 

رابطه خرید و فروش نیروی کار نباشد، باید به همان کار  ریزیبرنامهتغییر نوع نظم و 

ه تولید سرمایه، به نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی، مزدی و همزمان به چرخ

مختل  هاحوزهیورش برد. باید شیرازه نظم سرمایه را در همه  داریسرمایهفرهنگی 

ساخت. چرخه کار و تولید را از چرخش فرو انداخت، کارخانه، کشت و صنعت، مزرعه، 

نامه، بیمارستان، سد، بندر، هر مجتمع صنعتی، شبکه حمل و نقل، آب و برق، روز

ان را باید از دست دارسرمایهی خالی هاخانههمه مراکز کار و تولید، کلیه مستغالت و 

مالکان سرمایه و دولت آنها خارج ساخت. حجاب اجباری را باید دور انداخت، تمامی 

قوانین موجود و پاسدار نظام بردگی مزدی را باید مختل و منحل کرد. وقتی از مبارزه، 

کل اینها باید دارای این  کنیممیتشکل، برپائی شورا، اعتصاب، نمایش قدرت صحبت 

ها جامه عمل پوشند. آیا ستا به کار افتند و در این میدانردند، در این راجهتگیری گ

فکری و بلواآفرینی ست؟!!، آیا پیش کشیدن آنها آشفتهانجام این کارها ناممکن ا

 و طبیعی چپ و راست رفرمیسم طیف برای اگر پرسشهااست!!!. پاسخ مثبت به این 

نخواهد بود. همه این  داریسرمایه شایسته هیچ کارگر آگاه ضد قطعا است، متعارف

توانند انجام گیرند، اما برای انجام آنها دنیائی تدارک، آموزش، سازمانیابی و کارها می
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مبارزه الزم است. پیگیری هیچ کدام آن ها متضمن هیچ بلواآفرینی نیست، وقتی که 

شورائی ضد کار مزدی توده کارگر انجام گیرند. معنای  یافتهسازمانتوسط قدرت 

ها ها، مبارزات و خیزشهمین است و در غیاب این جهتگیری زمینی مبارزه طبقاتی

الی دموکراتیک ستیزی توخن است که تا حاال بوده است. رژیمماند هما آنچه باقی می

 هائی که جنبشزدنهای وقیح سندیکالیستی، کارها و رویکردقرن بیستمی و چانه

 .بار موجود انداخته استکارگری جهانی را به وضعیت فاجعه
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دوران بالندگی و  توانمیسالهای آخر دهه چهل تا اوایل دهه هشتاد قرن نوزدهم را 

 بازینقشعروج کمونیسم لغو کار مزدی طبقه کارگر در بخش معینی از دنیا نامید. 

فرانسه، برپائی  1848مانند انقالب ژوئن رخدادهائی ی کارگر اروپا، در هاتوده

کموناردها، استقبال  آموزدرسگردانی کوتاه اما سیونال اول، قیام تاریخی و جامعهانترنا

باش برای جنگ در پروسه تجهیز و آماده وسیع کارگران کشورها از مشارکت فعال

 ارگری،طبقاتی علیه بردگی مزدی، زبونی و سردرگمی بورژوازی در مقابل جنبش ک

و  ستیزسرمایههای حلراهها، نقدها، راهبردها و میدانداری شکوهمند و چیره تحلیل

، همه شدمیکمونیستی طبقه کارگر که از زبان نماینده آگاه اندرونی آن، مارکس بیان 

های این شکوفائی و عروج بودند. این وضعیت از آخرین دهه سده و همه از نشانه

به  داریسرمایهای تحوالت شد. اول قرن بیستم دچار پارهدر نیمه مذکور، به ویژه 

ای در عرصه تکنیک، فن آوری، فیزیک، شیمی و علوم مورد نیاز کنندهکشفیات خیره

پویه سودآوری سرمایه دست یافت. این دستاوردها را یکسره صرف افزایش بارآوری 

پیش ی کارگر را بیش از هاتودهن اضافه ارزشها کرد، فشار استثمار کردمیکار و نجو

انگیز و ماالمال از سبعیت استثمار زنان و کودکان انفجاری ساخت، با تشدید نفرت

اروپا، ادامه تجارت برده و گوشت و پوست بردگان افریقا، امریکای التین و اقیانوسیه، 

خانه خرابی مولدین خرد در سراسر دنیا، به کمک همه اینها، پروسه انکشاف رابطه 

انقطاع انباشت سرمایه را تا اقصی نقاط عالم و فروش نیروی کار و گسترش بیرید خ

را به رغم تناقضات  داریسرمایهپیش راند. این روند در مجموع برای مدتی نظام 

نوزدهم در موقعیتی بهتر و  پذیریهای العالج ذاتی در قیاس با سدهطوفانی و آسیب

در  توانمیرا  کنندهتعیینتحکام گذرا اما تر قرار داد. یک نشانه مهم این اسمقاوم

«!! ستیزیامپریالیسم»گرائی و ورژوازی پرچمدار سوسیالیسم!! خلقعروج ب
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ی کارگر هاتودهها را بر مبارزه طبقاتی ین ضربهترکوبندهجستجو نمود. جنبشی که 

 ین نقش را در تقویت پایه های قدرت و حاکمیت نظامترسهمگیندنیا وارد ساخت و 

بورژوازی قرن نوزدهم در اروپا، در ممالکی که شیوه تولید  بردگی مزدی ایفاء کرد.

توسعه یافته بود، زیر شالق قهر و نفرت توده کارگر قرار داشت. کارگران  داریسرمایه

را گلوله  دارسرمایههمپیوندی خود با احزاب و محافل طبقه  1848فرانسه در ژوئن 

، دموکراسی طلبی و حقوق بشر!! «!!آزادیخواهی»یش را از باران کردند و صف پیکار خو

 داریسرمایهعلیه اساس  1871باژگونه ارتجاع بورژوازی کم یا بیش جدا ساختند. در 

 ایجامعهشوریدند، درفش محو بردگی مزدی افراشتند و تا شروع معماری ساختمان 

نیمه دوم این قرن،  شورائی و فارغ از کار مزدی پیش تاختند. سده نوزدهم به ویژه

پرشکوه پرولتاریا علیه رابطه خرید و  آرائیصفو  داریسرمایهدوران خروش جنگ ضد 

فروش نیروی کار بود. این وضع در قرن بیستم به طور کامل باژگون شد، آن پرچم فرو 

آن، که پیش از  داریسرمایهبار از تک ایستاد. رقت ایگونهافتاد و آن جنبش به 

تازی استعماری، دستیابی به مواد خام صنعتی و زمین را میدان یکهسراسر کره 

، فتوحات و دستاوردهائی که هابربریتجوالنگاه صدور کاال نموده بود، اینک به یمن 

سرمایه و استثمار نیروی کار شبه رایگان  ریزپیشاشاره شد، همه جا را کانون 

ترین کل بورژوازی در وسیع -ال که: او . شرائطی پدید آمد و مستولی گردیدساختمی

مناطق دنیا، در آسیا، افریقا، امریکای التین و مرکزی، روسیه و جاهای دیگر، سوار 

، پرچم مدرنیته، مدنیت، توسعه اقتصادی و سیاسی، عبور از داریسرمایهموج انکشاف 

برای  الیه نیرومندی از این طبقه، -فئودالیسم و نظام ارباب و رعیتی افراشت. ثانیا 

اتژی خاص خود ای پیش گرفت، استربرپائی جامعه دلخواهش، راه تازه تحقق آرمانها و

تر، باروی روزش را تنظیم نمود و از همه مهمهای کنکرت را مطرح کرد، سیاست

ایدئولوژیک افسونکار خود را معماری نمود. فراموش نکنیم که از قرن هجدهم صحبت 

ران پس از صدور مانیفست کمونیسم، برپائی . از سده بیستم، از دوکنیممین
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تر از همه، ی کارگر اروپا و رخشانهاتوده داریسرمایهانترناسیونال اول، میدانداری ضد 

ی هادهه داریسرمایهزنیم. دورانی که یحرف م« کمون پاریس»پیروزی چند صباح 

های روزیسیهکل متوالی پیش از آن با کیفرخواست پرولتاریا، مهر نظام بانی و باعث 

یافته سرمایه شخصیت». بورژوازی به جرم انسان خورده و محکوم به نابودی شده بود

عام آزادیها و حقوق واقعی بشر، زیر شالق قهر ، استثمارگری ضد انسانی، قتل«ودنب

ه ی کارگر قرار داشت. در چنین وضعی برای بورژوازی مورد گفتگو به هیچ وجهاتوده

های طبقه خود را بر دوش ها و بدنامیها، بی شرمیبار سنگین رسوائیساده نبود که 

 کشد و فاش و آشکار با بیرق طبقاتی ننگین  خویش وارد پهنه کارزار شود. 

ان الیه مورد بحث بورژوازی پردازنمایندگان و نظریهآیا معنای این سخن آنست که 

دادند!؟، فقط افرادی که هیچ  گرانه و عامدانه لباس عوض کردند و تغییر سنگرتوطئه

ند چنین توانمیبوئی از ماتریالیسم رادیکال مارکسی و شناخت مادی تاریخ نبرده اند، 

های معیارهای شناخت، مالک انگارند. هستی طبقاتی انسانهاست که تار و پود اندیشه،

 . بحث اینکندمیتشخیص یا مسیر تفسیر آنها از واقعیت ها و رخدادها را تعیین 

نیست که نمایندگان این بورژوازی دست به توطئه زدند یا از سر نیرنگ بیرقی 

دروغین افراشتند، این کار را نکردند، راه زندگی خود را رفتند، به بیان اندیشوار منافع، 

 انتظارات و مصالح طبقاتی خود پرداختند، تاریخ را، با عدسی چشم طبقه خویش

های دیگران را در کارگاه شعور فرارسته از هستی بازبینی کردند. باورها و اندیشه

ای خاص اجتماعی خود بازآفرین نمودند. نیازها و حقوق طبقات غیر را با مالکه

های دیگران را به بخش ترجمه مغز و ماشین شناخت طبقاتی خود فهمیدند. گفته

رفتند، گرانه و از سر فریب پی نگند، هیچ کدام این کارها را توطئهخویش ارجاع داد

همه را روتین، ارگانیک، با احساس مسؤلیت و پاکباختگی طبقاتی خاص خود دنبال 

ند، خائن به هستی اجتماعی خود کردمینمودند. مرتکب خیانتی نشدند، اگر جز این 

موما ماندگی فردی هم نبودند. عدانشی و عقبتر از همه اینها دچار بی. اساسیبودند
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گرترین، حتی پاکبازترین نمایندگان سیاسی ترین، چارهندر زمره هوشمندترین، تیزبی

های تشخیص، تاریخا اینکه بورژوازی در رفیع ترین قلهو ایدئولوگ طبقه خود بودند. 

جدا از تعلقات خاص  دارسرمایهپرداز و فریبکار است مسلما چنین است. اینکه باژگونه

چرخه  ریزیبرنامهآن شکل  ایدئولوژیک، نوع جهتگیری یا آویزان بودنش به این و

یافته و آماده اعمال تمامی درندگیهای ید سرمایه، به هرحال سرمایه تشخصتول

است بدیهی است. اینکه هر چه در مورد نقش، مکان و شخصیت تاریخی  داریسرمایه

ترین و هشیارترین نمایندگانش هم مصداق صادق است در باره آگاه دارسرمایهطبقه 

در عین حقیقی بودن، ناقض  روشن است. همه اینها حقیقت دارند، امادارد، کامال 

مورد کنکاش هایی که باالتر گفتیم، نیستند. بنمایه حرف آنست که بورژوازی واقعیت

ها و تحقق ی که توصیف شد، برای حصول خواستهادر شرائط تاریخی ویژه

خود پیش تازد. باید طبقه به شیوه اسالف یا الیه فوقانی روز  توانستنمیدورنماهایش 

بندی مافیائی که گری و چشماین دگردیسی را نه از طریق توطئهداد و تغییر ریل می

رفتن به صورت طبقاتی، ایدئولوژیک و راهبردی دنبال کرد. باید میان راهِ طبقه خود را 

ان فرق جدی بازی فردی و جعل مزورانه نظرات دیگردر یک سو و ریاکاری یا دجال

آوریم تا پلی برای ورود به ، الزم و به مناسبت میگوئیممیربط نل شد. اینها را بیقائ

جبهه ایدئولوژی و خاکریزهای استراتژیک بورژوازی مورد نظر باشد. نمایندگان 

ستم پرچمدار پرخروش سیاسی و ایدئولوگهای این بخش، در شروع قرن بی

گرائی، بعدها خلق، «!!انقالب کارگری»، «رکسیسمما»، «!!کمونیسم»

شدند!! چرا چنین نمودند و چرا این مسیر را پیش گرفتند؟! « ستیزیامپریالیسم»

پاسخ را باالتر گفتیم اما یک بار دیگر تصریح کنیم که آنها راه طبقه خود را رفتند. به 

نیازها، مصالح و افقهای فراجوشیده از هستی اجتماعی خویش پاسخ دادند. این 

تقرار هر چه گسترده تر پایه های صنعت مستقل ملی!!! در جامعه جمعیت شیفته اس

، داریسرمایهخود بودند. یک جامعه پیشرفته صنعتی، قادر به رقابت در بازار جهانی 
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یافته، متمدن، آراسته به قانون، حقوق و نظم آهنین، با یک طبقه کارگر مدرن، توسعه

و سودآوری  افزائیارزشه جانفشانی برای و آماد ترعظیمپرکار، وفادار به تولید هر چه 

بودند و  ایجامعهند. با همه وجود خواستار برپائی چنین خواستمی ترکهکشانیهر چه 

در این گذر، موانع و سدهای زیادی پیش رو داشتند. قبل از هرچیز زیر فشار قهر 

عریان و استبداد قرون وسطائی رژیم حاکم بودند، رژیمی که ضد انکشاف پویه انباشت 

نبود، ولی طبقات، اقشار و نیروهای اجتماعی معینی را  داریسرمایهسرمایه و توسعه 

نیروها برای تحوالت اقتصادی، سیاسی، مدنی، فرهنگی و  . ایننمودمینمایندگی 

ای که مطلوب و مورد تأیید قشر پیچیدند. نسخهجتماعی روز، نسخه خاص خود را میا

های پائینی بورژوازی ز بود اما در دیوان محاسبات الیهنی دارسرمایهفوقانی طبقه 

«!! آزاد« غیریونکری»ای محکم بر طبل رشد . این اقشار با ارادهگردیدمیمطرود تلقی 

کوبیدند، زنجیره طویلی از استدالل، تئوری، بحثهای مشروح می داریسرمایهو اروپائی 

ان نارودنیک انداختند. مخالفی اثبات درستی راهبرد خود راه میاقتصاد سیاسی برا

خی و اهمیت پذیری، موضوعیت تاریفکری و عجز از فهم امکانخود را به خاطر کوته

ند. در همین راستا انقالب و کردمیسرزنش  داریسرمایهاجتماعی این شکل انکشاف 

دیدند، آنها را گریزناپذیر می دارسرمایهسرنگونی قهرآمیز حاکمان فئودال و شرکای 

ند، پیروزی شدمیی کارگر و دهقان هاتودهبرای این کار نیازمند حمایت گسترده کل 

را در گرو استقرار حکومتی با بیرق دیکتاتوری انقالبی کارگران، جنبش و انقالبشان 

یافتند. برای رهبری این جنبش و سوق دادن آن به سمت پیروزی محتاج ان میدهقان

ای بودند. حزبی که در پی پیروزی ب آهنین متشکل از انقالبیون حرفهتأسیس یک حز

روهای مخالف را در هم بشکند خود و سرنگونی رقیب بتواند مقاومت نیرومند تمامی نی

ی کارگری که بعدها بیرق پیکار هاتودهو دیکتاتوری خود را نه فقط بر آنها، که بر 

چنگال قدرت و  طبقاتی افرازند اعمال نماید. مالکیت کل سرمایه اجتماعی را در

 پردازیآفرینی و گمراههز کارهای ماالمال از تناقض، توهمانحصار خود گیرد و دنیائی ا
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انجام دهد. این بورژوازی با این محاسبات و تحلیلها نه فقط هیچ مشکلی بر سر راه 

دید که اتفاقا این نمی« کمونیسم»یا افراشتن پرچم « سوسیالیسم»آویختن به 

یافت. اشتیاق وی به انجام این کار و خود می« سفینه نجات»افراختن را  آویختن و

وقتی  شدمیزا، هزار چندان پیروزی« متین حبل»نداختن به این غرورش برای چنگ ا

که اروپای آخر قرن نوزدهم، جنبش کارگری شکست خورده و منحل در مدنیت 

پرغوغای سوسیال !!، احزاب نیرومند سوسیال دموکرات قاره، انترناسیونال داریسرمایه

نظر حزاب و انترناسیونال!! را پردازان و رهبران صاحب نام این ادموکراسی، اندیشه

انگیزی زمین مبارزه گذشت که جنبش کارگری به صورت غمانداخت. سالها میمی

مارکسی را ترک گفته بود. مشعل کمونیسم  داریسرمایهطبقاتی رادیکال ضد 

 مرغ سرخپوش صحاری، خاکستر هیچ»سوخت و هیچ پرولتاریا در هیچ کجا نمی

قه کارگر هیچ رغبتی به ادامه هیچ بخش طب« افشاندققنوسی را بر این گروه مرده نمی

نقد مارکسی اقتصاد  .دادنمیاهتزاز بیرق کمون و کارزار تاریخساز کموناردها نشان 

مزدی توده کارگر جمع و بارترین شکلی از میدانهای جنگ ضد کار سیاسی به رقت

ی درس وارثان وفادار السال و برنشتاین یا ستاد هاحوزهبندی ایدئولوژیک برای آذین

تهاد فقهای سوسیال دموکرات، به این مراکز حمل شده بود. غوغای انتخابات آزاد!!، اج

زای حقوق بشر، مدنیت و های هیجاندر پارلمانهای دموکراتیک، چکامه شرکت

دموکراسی، کمپین قانونساالری، سندیکاسازی، تحزب، حق اعتصاب و تظاهرات، 

، سحر و افسون جدائی دین از یدارسرمایهشیپور ستایش آزادیهای سیاسی اهدائی 

دولت، در یک کالم زنجیره طویلی از این فتوحات هیچ جائی برای اینکه هیچ کارگری 

 حتی لحظه ای به مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی اندیشد، باقی نمی گذاشت. 

در چنین وضعی چرا بورژوازی ضد فئودالیسم، ضد همپیوندی قشر فوقانی طبقه خود 

 دارسرمایهبا رژیم حاکم، پرچمدار انقالب خلقی، محتاج به صف متحد کارگر، دهقان، 

و خواستار انکشاف اروپائی و  داریسرمایهمترقی و مالک لیبرال!!، ضد رشد یونکری 
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وی کار، جمهوریخواه، سلطنت ستیز، بعدها ضد دموکراتیک رابطه خرید و فروش نیر

امپریالیست!!، آری چرا این بورژوازی با این فضایل و اوصاف، خود را غسل تعمید 

کمونیستی ننماید و خویش را خلف صدیق و پاک مارکس نخواند؟!! اگر چنین 

. خورد و این کار را نکردگرفت باید مهر سفاهت میو این راه را پیش نمی نمودمین

نامید. بساط « لنینیست –مارکسیست »لنینیست شد و در سراسر دنیا خود را 

دولتی را زیر بیرق  داریسرمایهقرن بیستمی پهن کرد، اردوگاه عظیم « کمونیسم»

افروخت!! و رقابت خود « ضد امپریالیستی»معماری نمود!!. مشعل پیکار « کمونیسم»

ایه جهانی با اردوگاه غربی بر سر سهم سود، قدرت، حاکمیت و مالکیت سرم

و امپریالیسم نام نهاد!!! بخش  داریسرمایهرا جنگ کمونیسم علیه  داریسرمایه

عظیمی از جنبش کارگری جهانی را ارتش بدون هیچ هزینه پاسدار اردوگاه خویش 

ساخت. در نیمی از دنیا یا قدرت مسلط اقتصادی و سیاسی شد و یا نیرومندترین 

د آورد و سازمان داد. به یمن این دستاوردها، کمونیسم ضد کار اپوزیسیون را پدی

انگیزی ی کارگر جهان را به گونه دهشتهاتوده داریسرمایهمزدی و جنبش ضد 

ای دموکراسی و رفرمیسم راست اتحادیهمقهور و زمینگیر ساخت. کاری که سوسیال 

در اروپا زیر بیرق ننگین ارتداد و خیانت به پرولتاریا پیش برده بود، او با سرافرازی و 

غرور غیرقابل توصیف، زیر درفش سرخ کمونیسم!! با حمل مشعل وفاداری به 

استراتژی مارکسی جنگ طبقاتی پیش برد و به بیشترین پیروزیها دست یافت. بحث 

بر خالف قرن نوزدهم با فتوحات بورژوازی و  حاضر از آنجا شروع شد که قرن بیستم

شکست پشت سر شکست پرولتاریا در پهنه کارزار طبقاتی آغاز شد. آنچه تا اینجا 

همین پیروزی بورژوازی و شکست جنبش  یک گوشهآوردیم گزارشی تیتروار از 

 یدارسرمایهکارگری بود. مسائلی که فعاالن رویکرد لغو کار مزدی و کارگران آگاه ضد 

و مطابق وسع و  نمایندمی، تحلیل کنندمیاست در باره آن می نویسند، نقد  هادهه
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کوشند. با این ها یا نقدها میی بسط جنبشی، مادی و واقعی تحلیلتوان خود برا

 مقدمه به سراغ مسأله مشخص مورد بحث این نوشته برویم.

را موضوع یک مصاحبه « آزادی، دموکراسی در سوسیالیسم»ای گفتگوی عده

. در میان شرکت اندکرده. افرادی شرکت کرده و نظرات خویش را طرح اندنموده

کنندگان، برخی رک و عریان خود را لنینیست، رهبر حزب، اتحاد یا گروه لنینی 

هستند «!! بش کمونیستیجن»یا همان «!! کمونیسم»، آنان بازماندگان همان دانندمی

که در شروع سده بیستم توسط بخشی از بورژوازی در روسیه و سپس در جاهای دیگر 

ین ضربه را بر مبارزه طبقاتی ترکوبندهدنیا راه افتاد و میداندار شد. همان بورژوازی که 

گیری از ضعفهای جنبش کارگری، این ی کارگر روس وارد ساخت. با بهرههاتوده

بارترین شکل ممکن، ابزار قدرت خود کرد، در پی پیروزی انقالب هه فاجعجنبش را ب

فروپاشیده  داریسرمایهاکتبر بر اریکه حاکمیت نشست، برای بازسازی و احیاء 

مستولی میان اقیانوس آرام تا مرزهای غربی فنالند، به بدترین شکل تشدید استثمار 

ممهور به مالکیت انحصاری دولت  داریسرمایهتوده کارگر دست یازید. برای استقرار 

دیکتاتوری »بر کل سرمایه اجتماعی، بدترین شکل قهر حکومتی سرمایه را زیر نام 

این بورژوازی از همان آغاز با « کمونیسم»علیه طبقه کارگر اعمال کرد. « پرولتاریا

غیرشفاف اعتراض کارگران رادیکال دنیا مواجه شد. اعتراضی که ضعیف، بی قوام و 

بود، قادر به جدائی خود از نقدهای دموکراتیک نگردید، در خروش جنگ و ستیزهای 

« ضد امپریالیستی»ی هاجنبشدر یک سو و طوفان  داریسرمایهمیان دو اردوگاه روز 

طرفدار اردوگاه یا حوادث دیگر، هیچ شانسی برای پیش تاختن به دست نیاورد و از هر 

ین کمونیسم!! یا جنبش کمونیستی این بورژوازی!! در نیمه دوم میزان تکاپو باز ماند. ا

آلود پروسه و تشدید طغیان داریسرمایهسده بیستم، به موازات سرکشی ممتد بحران 

انحطاط نظام بردگی مزدی، هر مقدار ظرفیت خود برای سوار شدن بر موج نارضائی 

افتاد. احزاب،  و به ورطه زوالی کارگر را از دست داد. شروع به فروپاشیدن کرد هاتوده
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های در حال انقراض آن را تشکیل های روز لنینیست، بازماندهاتحادها و هسته

آزادی و دموکراسی در »پردازی آنها پیرامون . در مورد این جماعت یا نظریهدهندمی

. سالهاست که به اندازه نیاز و در حد توان بینیممیما احتیاجی به بحث ن« سوسیالیسم

خود صحبت نموده ایم. از این عده که بگذریم دوستان دیگری هم در میزگردها 

شرکت داشته و به طرح مواضع و نظرات خود پرداخته اند، مقاله حاضر قصد ابراز هیچ 

را ندارد. در این میان فقط موافقت یا مخالفتی با هیچ بخش از صحبت این دوستان 

های یکی از آنها، )محسن حکیمی( است که مورد بحث گیریها، نقدها و نتیجهتحلیل

تر نیز چند بار به آنها پرداخته ایم، ها و نظراتی که پیش. تحلیلگیردمیو بررسی قرار 

« ضد کار مزدی»و « داریسرمایهضد »اما به این دلیل که ناروا و نادرست، زیر نام 

شکست «!! یابیریشه»از  بپردازیم. در این گفتگومجبوریم باز هم  گردندمیمطرح 

جنبش کارگری روسیه و انقالب اکتبر سخن رفته است و حکیمی بر دو عامل بیرونی 

دگردیسی در کمونیسم »را « علت بیرونی»و درونی انگشت تأکید نهاده است. 

غیرمارکسی بودن نظرات لنین و تسلط راهبردهای لنینی در جنبش « مارکس

نیز به ناکافی بودن رشد جمعیتی طبقه « مل داخلیعا»کارگری دانسته اند، در مورد 

کارگر!!، وجود شکافهای عمیق درون این طبقه مانند اختالفات قومی یا تضاد منافع 

 !!. اندنمودهکارگران ساده و ماهر!! موقعیت جنینی و نابالغ جنبش کارگری اشاره 

قبل از هر چیز، کل پاسخ او، ضد ماتریالیسم مارکسی، فراطبقاتی و غیرواقعی است. 

های مائوئیستی است. مارکس افیبنمودن عوامل، یادآور همان تضاد داخلی و خارجی

هیچ گاه در کالبدشکافی هیچ رخداد مبارزه طبقاتی به سراغ داخلی و خارجی کردن 

کارگر برآیندی از مجموعه و موقعیت پیکار طبقه  آرائیصفمسائل نرفت، هر برهه از 

های رفرمیستی یا غرق حلراهها، گسست از ها، توهم زدگیها، آگاهیها، ضعفتوانائی

بودن در این راهبردها است. اگر جنبش کارگری در رفرمیسم مدفون است، مشکل، 

ل آنست که بورژوازی راهبردها و معضخارجی یا داخلی بودن این رفرمیسم نیست، 
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خلی کرده است که های خود را آنچنان در ژرفنای وجود جنبش کارگری داحلراه

طبقه کارگر با سر سرمایه، با شعور بورژوازی و با اراده و تصمیم این یا آن اپوزیسیون 

. آیا رفرمیسم یک پدیده خارجی مهاجم برای گرددمی، راست و چپ دارسرمایهطبقه 

مبارزه طبقاتی توده کارگر است؟!! بدبختانه چنین نیست. کارگران در جهنم بردگی 

ها، شستشوی مغزی و بافیزیر آوار وارونه ، از زمین و زمان،کنندمیمزدی زندگی 

هستند. سرمایه کل آنچه را که نیاز  داریسرمایههای ارتجاعی پیچینسخه

، خودگستری، حاکمیت و بقای خود است، شعور، شناخت، فرهنگ، افزائیارزش

همه اینها را ، سازدمیاحساس، اخالق، قدرت تمیز، مالک تشخیص و همه چیز آنها 

. کندمیتر اندرونی جنبش کارگری، اندرونی پویه کارزار طبقه کارگر هر چه ژرف

نشین این ین طبقه را سندیکالیست یا ویترینترین عناصر ااثرگذارترین مبارزان و فعال

، به بیان دیگر سالح قدرت خود برای کفن و دفن جنبش کارگری نمایدمیو آن حزب 

بندی داخلی و ل پرولتاریا نه دسته. مشککندمیم راست یا چپ در گورستان رفرمیس

نکردن او است. رفرمیسم خارجی مسائل دامنگیرش که ضد کار مزدی مبارزه کردن یا 

گیریهای روز کارگران اندرونی گردیده ها، شناخت و تصمیمگریپستوی چارهتا هفت

ی او ستیزسرمایهجوئی، اعتصاب، اعتراض و شورش، حلراهاست و از درون هر تحلیل، 

 را از هم پاشانده است.  

شکست جنبش کارگری روسیه و انقالب « عامل خارجی»حکیمی در تشریح آنچه 

اکتبر می خواند، یکراست سراغ اندیشه ناپاک لنین، مارکسی نبودن افکار و تحلیلهای 

رود!!! طنز تاریخ است که او میم از فهم درست کمونیسم مارکسی وی یا عجز بلشویس

ها و !!! اما در کل تحلیلداندمیخود را کاشف اسرار نهان و پنهان پراکسیس مارکسی 

ابراز وجودهایش، از جمله در همین مصاحبه، در پاسخ همین سؤال و سؤاالت دیگر، 

ز هردو به بمباران حلقه اصلی گسست مارکس از هگل، حلقه واقعی برش مارکس ا

پرولتاریا شد و از  پردازد. مارکس وقتی مارکسلیهای کهنه و نو میطیف هگ
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جوئی فراطبقاتی پیشین گسست که در زمین زندگی و های آزادیخواهی و حقبازمانده

نقطه عزیمت، افراد زنده است و آگاهی صرفا به »پویه پیکار پرولتاریا اعالم داشت: 

. این روش برخورد فاقد مفروضات نیست. از شودمیعنوان آگاهی آنها در نظر گرفته 

. مفروضات کندمیو آنها را حتی برای یک لحظه ترک ن نمایدمیمفروضات واقعی آغاز 

آن انسانها هستند، اما نه در یک انزوا یا جمود خیالی، بلکه تحت شرائط معین در 

ان زندگی پروسه انکشاف واقعی و به لحاظ تجربی قابل درک، به مجرد اینکه این جری

جان، آن طور که نزد ای از فاکتهای بیتشریح شود، تاریخ دیگر نه مجموعهفعال 

مارکس «. پندارندی ذوات آن گونه که ایدآلیستها میامپریستها است و نه فعالیت تخیل

، بیندمینقطه عزیمت را نه ایدئولوژی و اندیشه که افراد اندیشنده و دارای شناخت 

ذیر ودات منفرد مریخی که انسانهای واقعی دارای تعلقات گریزناپافراد را نیز نه موج

آرد. لنین یا سایر سران بلشویسم آدمهای منفرد و طبقاتی و اجتماعی به حساب می

فاقد هویت طبقاتی نبودند، نمایندگان، سیاستگذاران، پیشروان، دانشوران طبقه 

ردهای آن طبقه یا نماها و راهباجتماعی یا الیه معینی از طبقه خود بودند، اهداف، دور

ند. معضل آنها کمی هوش یا ضعف درایت کردمیبردند و نمایندگی الیه را پیش می

شخصی در درک حرفهای مارکس نبود. نقد مارکسی اقتصاد سیاسی را تعمق 

ند، اما این عدم تعمق ربطی به ضعف تفسیر و عیب قرائت آنان نداشت. لنین کردمین

یابی مشکالت یا صالبت و گری، ریشهت، قدرت ابتکار، توان چاره، جساردر تیزبینی

استواری اراده، از نوادر تاریخ بود، برگ، برگ کارنامه پیکارش شاهد این مدعا است. 

ست هستی اجتماعی خاستگاه نکته اساسی که حکیمی حاضر به قبول آن نی

یم، اگر لنین پروا بگو. بگذار بیبودنها استنائیها، راهبردآفرینیها، انقالبیها، تواتیزبینی

آمیز، به عنوان پیشروان زبردست یک جنبش طبقاتی واحد!!، بلکه و مارکس را نه توهم

برعکس در مکان آگاهان دو طبقه متفاوت و متضاد با هم قیاس کنیم و هر کدام را با 

لنین مالک توان پاسخگوئی به نیازهای کارزار طبقاتی خود داوری نمائیم، آنگاه 
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ه در مصاحبه  مثل سایر کیلومترها از مارکس جلوتر به حساب خواهد آمد!!! آنچ

پیدا کرد، بنمایه طبقاتی یا  توانمیهای حکیمی، هیچ ردی از آن نها و نوشتهگفته

ها است. او تاریخ و ها و استراتژیحلراهها، ن زندگی و کشتگاه اجتماعی اندیشهزمی

، کندمیدنیا را در اندیشه و نقش اندیشمندان خالصه  رخدادهای تاریخی و اجتماعی

زایند، بخش میی خوب و رهائیهاجنبشهای خوب و اندیشمندان تیزبین، شهاندی

!! مارکس با نبوغ فکری خود کنندمیافکار عقیم و متفکران علیل، دنیا را خراب 

جو بود ئیکور و دموکریت، اولی را که رهاکتابخانه هفت ملت را شست، میان اپی

گرائی هیوم پرداخت، ، به نقد تجربهنیتس را مردود دیدگرائی الیبانتخاب کرد، عقل

ی وی در پروسه سلوک فلسفی به کانت رسید، شیفته او شد اما از فلسفه استعالئ

بود، راهی حوزه درس غول فلسفه آلمان گردید، « باورباید»رنجیده خاطر گشت زیرا 

، «وحدت مادیت و عقالنیت»، «وحدت عقل عملی و نظری»کشفیات هگل در پهنه 

هوش از سر او ربود، اما این موش کور شیفته سیر استکمالی «  وحدت هست و باید»

ر نظام آفرینی اندیشه، شوری فراتر از اینها در سر و پروازی غرورآمیزتر زیر پر داشت، ب

 هگلی شورید و از درون همین شورش بود که باالخره مارکس شد!!! 

دریابد که کلید تغییر جهان در پراکسیس پنهان است.  توانستنمیلنین چنین نبود، 

گرائی را هم نشناخت، نقد مارکس بر نظامتوان و فهم مارکس را نداشت،  مارکس 

سفه سخن راند رسوائی بار آورد، هگلی را درک نکرد. هر کجا خواست از فل

امپریوکریتیسیسم او آکنده از بدفهمی فلسفی است. نقد اقتصاد سیاسی مارکس را 

متوجه نشد، به همه این دالیل که هر کدامشان برای گمراهه رفتن و گمراه ساختن 

، همه چیز را خراب کرد و تاریخ را به ورطه دهدمینسل بعد از نسل بشریت کفاف 

دارد، اما چنین نیست، آمیز پنواننده متن، این عبارات را اغراقداخت!!. شاید ختباهی ان

های حکیمی در کل آنچه گفته و نوشته است به همین باورها آویزان بنمایه حرف

است. او هر حادثه، هر نوع جهتگیری، هر رخداد تاریخی، هر رویداد اجتماعی و هر 
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یکراست به ایدئولوژی و اندیشه را  دهدیمآنچه در تاریخ و جامعه رخ داده یا رخ 

آویزد، در این گذر دست اصحاب فویرباخ را از پشت بسته است. زیر لوای نقد می

، دهدمیایدئولوژی ریشه کل تحوالت تاریخی و اجتماعی را به ایدئولوژی ارجاع 

طالح ، در هیچ به اصکندمیسرچشمه تمامی حوادث را در قلمرو فکر محض جستجو 

رسی ، تحت هیچ شرایطی به واگویدمیمآبی را ترک نحوزه فلسفه و فیلسوف« نقدی»

را مفروض پردازد، همه جا سلطه اندیشه مفروضات مقدس فلسفی خویش نمی

سازی زیر تر ایدئولوژیگاهی ایدئولوژیک یا به طور واقعیپندارد، آگاهی برای او آمی

مصداق بارز این سخن مارکس در باره  دهدمیبیرق نقد ایدئولوژی است!!  آنچه انجام 

هگلیهای جوان با هگلیهای کهن در »اشتیرنر و همانندان اوست، وقتی که گفت: 

باورشان به حاکمیت مذهب، حاکمیت مفاهیم، حاکمیت یک اصل جهانشمول در 

دنیای موجود متفقند. تفاوتشان در آنست که یک طرف به این حاکمیت به عنوان یک 

ستاید. از ف دیگر آن را همچون امری برحق می، درحالی که طرکندیمغصب حمله 

های شعور را که آنان ها و در واقع فراوردهگلیهای جوان مفاهیم، افکار، ایدهآنجا که ه

....... لذا کنندمیوجودی مستقل برایشان قائلند قید و بندهای واقعی انسان تلقی 

 «  مات شعور بجنگندبدیهی است که باید صرفا بر ضد همین توه

پیام مصاحبه مورد بررسی ما نیز دقیقا همین است. جنبش کارگری روسیه به ورطه 

شکست افتاد زیرا کائوتسکی و پلخانف از پیش کمونیسم مارکس را دستخوش 

ی هاتودهدگردیسی کرده بودند و لنین همین کمونیسم دگردیسی شده را پیش روی 

ین شکست را تحمل کرد، زیرا لنین کمونیسم ترسهمگینکارگر قرار داد!! انقالب اکتبر 

دانست، شعور مارکسی نداشت ت، از نقد مارکس بر هگل چیزی نمیمارکس را نشناخ

داد. به هر حال منشأ همه که اندیشه و تشخیص او را آزار میو هزاران بیماری دیگر 

ها، ادیکال و بانی و باعث تمامی لغزشاندیشه ر های درست و پیروزمند،جهتگیری

های معیوب و ناپاک است. برای اینکه ها یا شکست خوردن ها نیز اندیشهرفتنکجراهه
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پرولتاریا از منجالب رفرمیسم بیرون آید باید اندیشه کائوتسکیستی، پلخانفی و لنینی 

ی انقالبی هابشجنرا با اندیشه مارکسی جایگزین سازد!! تئوریهای انقالبی، 

 زایند!!!  ی رفرمیستی میهاجنبشهای رفرمیستی هم آفرینند!! اندیشهمی

آنچه در این واکاوی هیچ محلی از اعراب ندارد، زمین زندگی، هستی اجتماعی و 

که ما بحث حاضر را مثل همه نوشته ماهیت طبقاتی افکار یا راهبردها است، موضوعی 

، او نمودمینها و مطالب دیگر با آن آغاز نمودیم. لنین یک مکتب فلسفی را نمایندگی 

دست، دوراندیش، جسور و بلندپرواز بخشی از بورژوازی روسیه، نماینده آگاه، چیره

اش ی که به صورت بسیار موجز در بارهبخشی از بورژوازی جهانی بود. همان بورژواز

آفرین و به گفته خودش حلراهاستراتژ، سخنگو، صحبت کردیم. لنین تواناترین 

های شروع قرن جنبش آن بود. آنچه از نخستین سالاین بورژوازی و « پوبلیسیست»

های پرخروش خود بلعید و غرق کرد، ، جنبش کارگری روسیه را میان موجبیستم

روسیه بود. حزب  دارسرمایههمین بخش بورژوازی و جنبش همین طیف از طبقه 

داف این سوسیال دموکرات روس از همان نقطه پیدایش، استراتژی، رویکرد و اه

ندیهای درون این حزب دقیقا بها و صفنمود. جناحبورژوازی را نمایندگی می

ند، ساختمیهای درون همین بورژوازی را منعکس خواستها، انتظارات و نظریات الیه

روسیه  دارسرمایهها جناح چپ همین بخش از طبقه کمنشویکها جناح راست و بلشوی

، اما آنها زیر بودند. کارگران بلشویک و منشویک مسلما فراوان و شاید میلیونی بودند

های بورژوازی سر از حزب سوسیال دموکرات در آوردند. مصاحبه، بافیفشار وارونه

کاران مبتال به ندانمانندان قائل نیست، آنها را هیچ تعلق طبقاتی برای لنین و هم

!!، افرادی که به دلیل بیماری اندیشه باعث کندمیکمونیسم دگردیسی شده توصیف 

. به همین خاطر باید تحلیلهایشان را نقد کرد و گردندمیکجراه بردن جنبش کارگری 

با این نقد جنبش کارگری را نجات داد!! مشکل طبقه کارگر جهانی اما نقد افکار و 

نظرات نیست، مشکلش برپائی و سازماندهی یک جنبش رادیکال شورائی ضد کار 
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، در حوزه معیشت، رفاه، هاعرصهمزدی است، جنبشی که محور جنگش در کلیه 

های جنسیتی، تبعیضات قومی و نژادی، ی سیاسی، حقوق اجتماعی، نابرابریادیهاآز

ها و سنگرها، ریل ضد کار مزدی باشد، در ت، کار کودک، در کل میدانمحیط زیس

و هماوردیها از رفرمیسم فاصله گیرد، قانونساالری، مدنیت و حقوق  هاعرصههمه این 

ناپذیر طبقاتی و شکست یافتهسازمانرت کند، به قد سرمایه را لگدمال پیچینسخه

و  دارسرمایهی کارگر اتکاء نماید، با تکیه بر این قدرت، طبقه هاتوده داریسرمایهضد 

دولتش را سنگر به سنگر عقب راند. جنبشی که مظهر وجود، حضور، عروج، بالندگی، 

استخوانبندی و رشد مستمر نیروی سازنده جامعه آتی در سیطره نظام ارتجاعی ضد 

نقد  داریسرمایهانسانی مستولی باشد، نقد لنین و لنینیسم برای یک کارگر آگاه ضد 

دیشه ای دیگر نیست، نقد تمامی راهبردهای اندیشه لنین و جایگزینی آن با ان

ی طبقه کارگر است. هاتودهشده بورژوازی و تحمیل شده بر پویه پیکار  پیچینسخه

کارگران محتاج جا به جائی اندیشه ها و اندیشمندان نیستند، راه واقعی مبارزه 

 طبقاتی را باید بیابند و بپیمایند. 

ی کارگر!! و جمعیت هاتودهزیم. قلت نفوس به عامل درونی مورد اشاره حکیمی پردا

درصدی کارگران در روسیه!! دهقانی بودن جامعه!! شکافهای درون  10بسیار اندک 

ران ماهر و ساده!! در زمره طبقه کارگر مانند تمایزات قومی یا شکاف میان کارگ

هائی هستند که مصاحبه مجموع آنها را عامل درونی شکست انقالب اکتبر مؤلفه

نیستند. روسیه دیرتر از  ایریشهکدام این مسائل واقعی، دقیق و خواند!! هیچمی

اروپای غربی و جوامعی مانند انگلیس یا فرانسه وارد فرایند انکشاف کاپیتالیستی شد 

را پشت سر نهاد. از کل  داریسرمایهاما تا شروع قرن بیستم مراحل مهمی از توسعه 

و با محاسبه  دادندمییون را کارگران تشکیل میل 10میلیونی کشور  125جمعیت 

های آنان درصد باالئی از جمعیت روسیه روز بودند. قریب یک میلیون شمار خانواده

ند. اصالحات ارضی کردمیکارگر به باال کار  500کارگر فقط در مراکز صنعتی دارای 
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موانع سر راه گسترش رابطه خرید و فروش نیروی کار را از سر راه  1861سال 

تاخت. آمار ی مختلف با شتاب پیش میهاحوزهسرمایه در  ریزپیشبرداشته و 

رسید، در پایان واحد نمی 1000شصت قرن هجدهم به  که تا اواسط دهه هاکارخانه

ی طبقه را پشت سر نهاد. پیشینه میداندار 10000سال رقم  40همین سده، در طول 

گشت و روسیه در همان دهه شاهد وقوع اعتصاباتی بسیار باز می 1870کارگر به سال 

عظیم مانند اعتصاب پرآوازه کارگران ریسنده پطرزبورگ بود. دهقانان جمعیت وسیعی 

کارگر، مهوک نیمفل کنندگانتولید، اما بخش مهمی از آنها دادندمیرا تشکیل 

کارگر دهقان و بر اساس تعریف درست مبتنی بر نقد مارکسی اقتصاد سیاسی، نیمه

، به بدترین کندمیها را انکار آمیزی این مؤلفهبودند. مصاحبه به گونه جعل

آورد. از یک سو در نقد تحلیل لنین و برای اثبات درستی نقد ها روی میگوئیتناقض

که قانون ارزش بر کل اقتصاد روسیه تسلط داشته است و از  کندمیخویش اعتراف 

در آنجا را بسیار نازل و در همین  داریسرمایهسوی دیگر سطح انکشاف شیوه تولید 

ی از دو طبقه اساسی جامعه راستا ولو ضمنی طبقه کارگر را فاقد موقعیت یک

آوری ساز و ی که جمعسائل زمینی مبارزه طبقاتنه م گیردمیخواند!!!  آنچه را پی می

پردازی است. عصاره حرفش این است که جنبش کارگری برگ الزم برای اندیشه

کمونیستی  ستیزسرمایه آرائیصفروسیه پیشوای اندیشمند و رهبر فرزانه خود برای 

نداشت. زیر فشار این ضعف، دنبال کمونیسم دگردیسی شده لنین افتاد و از پیمودن 

پایه کدام بیش از دیگری بیند. احکام و اورادی که همگی و هرماراه درست انقالب باز 

کننده اند. جنبش کارگری روسیه بر خالف تصویر غلطی که در مصاحبه ارائه و گمراه

، موقعیتی سترگ و اثرگذار در معادالت اجتماعی روز و نقشی سلسله جنبان گرددمی

ترین دلیل این مدعا، وحشت عیانقاتی جاری درون جامعه داشت. در روند کارزار طب

ی مختلف هابخشفراگیر رژیم حاکم در یک سو و ارزیابیها و محاسبات صریح 

طبقه کارگر است.  آفرینینقشو  میدانداریبورژوازی روس در همان روزها از قدرت 
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کجا، فریاد اعتراض، وسیه گویای این واقعیت است که هربند، بند تاریخ قرن بیستم ر

، آمدمیی کارگر بیرون هاتودهخاست، این فریاد از گلوی می ا طغیانی برمبارزه ی

پا کارگران بودند که از شبه جزیره کامچاتکا در سواحل ژاپن تا اوکراین در قلب ارو

ند. ساختمیزدند و با قدرت پیکار خود چرخه تولید را متوقف دست به اعتصاب می

رت رژیم تزار را لحظه به لحظه قدهای حاکمیت و جنبش کارگری بود که پایه

. بورژوازی آن وقت روسیه کال از جمله کردمیلرزاند و این رژیم را دچار دهشت می

 بخش سوسیال دموکرات منشویک یا بلشویک آن بر خالف پندار حکیمی اهمیت یا

گام و بر پایه همین شناخت بود که هر شناختندسلسله جنبانی این نقش را خوب می

امنه نفوذ خود در جنبش کارگری راهبردهای خویش را در گرو گسترش دپیروزی 

دیدند. تصور اینکه این یا آن طیف بورژوازی اپوزیسیون بدون انحالل قدرت پیکار می

کمترین  توانستمیها و راهبردهای خویش پیچینسخهها، طبقه کارگر در جهتگیری

الب فوریه راه اندازد، کمونیسم ضد پیروزی به دست آرد، تزاریسم را سرنگون کند، انق

کار مزدی این طبقه را به شکست کشاند، فاتح انقالب اکتبر گردد و همه کارهای 

دیگر را انجام دهد مسلما تصوری خام و بی پایه است. در روسیه، هم یک جنبش 

کارگری نیرومند وجود داشت و هم بورژوازی اپوزیسیون بسیار میداندار و دوراندیش 

ین اپوزیسیون بسیار قوی و پرنفوذ که باالتر به اجمال پیرامون موقعیت، دورنما، بود. ا

تنگناها، امکانات، ذخائر و اجبارهای تاریخی آن صحبت کردیم، با افراشتن بیرق 

های مهم جنبش کارگری بهره ها و کاستییال دموکراسی موفق شد از سردرگمیسوس

گیرد، این جنبش را از ریل کارزار طبقاتی خارج سازد و لشکر نیرومند جنبش 

یشوار کند. تمامی آثار لنین بیان اند داریسرمایهانکشاف اروپائی و غیریونکری 

های این طیف بورژوازی برای نیل به این منظور و گریراهبردها، راهکارها و چاره

 ما است. تحقق این دورن
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های عمیق درون جنبش نامد، بر شکافمی در واکاوی آنچه عامل داخلی میحکی

کارگری، شکاف قومی، جنسیتی و به ویژه شکاف میان کارگران ساده و ماهر هم 

نیست، سخن از ها انکار نقش بسیار مخرب این مؤلفه . بحث بر سرگذاردمیانگشت 

آوری هیزم برای ابی مصاحبه به درد جمع. نوع ارزیکنیممیمنظوری است که دنبال 

خورد. مصیبت های لیست حکیمی همین امروز هم در طلبی میتنور دموکراسی

شکاف  ین جوامع صنعتی جهان میان توده کارگر وجود دارد. در امریکاترپیشرفته

میان کارگران سفید و سیاه عمیق است. در غالب کشورهای اروپائی کارگران بومی 

نیست که زنان کارگر چشم دیدن همزنجیران مهاجر خود را ندارند. هیچ نقطه دنیا 

کجا زندگی کارگران ساده و ه تبعیضات جنسیتی نباشند، در هیچکنندزیر فشار خرد

مایزات و کشمکشها در جهان موجود، مخلوق . کل این تباشدمیماهر مانند هم ن

از آنها به صورت  دارسرمایهو طبقه  شوندمیسرمایه اند، توسط سرمایه پاسداری 

قه کارگر بهره طب داریسرمایهترین سالح برای ضربه زدن به جنبش ضد مسموم

به بعد و در جنبش کارگری آن زمان نیز این  1900جوید. در روسیه سالهای می

ت وجود داشتند و راستش اگر ماجرا را با دیده مارکسی بکاویم دامنه تأثیر و مشکال

قدرت تخریب آنها چندان هم بیش از امروز نبوده است. سؤال اساسی آنست که آیا 

سد راه تعمیق و گسترش مبارزه طبقاتی « عامل درونی»واقعا عامل یا به قول حکیمی 

پاسخ مثبت فقط باب طبع کسانی است که بنیاد بقای  ی کارگر اینها بوده اند؟!!هاتوده

شان حلراهدیدند و در رشد ناکافی این شیوه تولید میکه  داریسرمایهاینها را نه در 

اخت!!! در باره راه اند داریسرمایههم این بود که باید کارزار توسعه اقتصادی و سیاسی 

ارگری چه بود و امروز چه آفرین جنبش کهای بنیادی و فاجعهاینکه پاشنه آشیل

تر باز هم به مناسبت ف بسیار بحث کرده ایم. کمی پائینهست؟ در جاهای مختل

 صحبت خواهیم کرد. عجالتا به سراغ برخی نکات مهم دیگر  مصاحبه رویم. 
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حکیمی بر این باور است که هم مارکس و هم لنین هر دو به لزوم دولت دوران گذار 

رکس در مقاطع مختلف در رابطه با مسأله دولت چه گفته است؟ وفادار بودند. اینکه ما

چه بوده «!! دولت دوره گذار»به ویژه اینکه بنمایه حرفش پیرامون پدیده موسوم به 

ها، مورد تأکید من این فرمولبندی به تفصیل بحث نمود. اما نکته توانمیاست؟ 

ها و مکاتبات میان مارکس و ها، محاورهیا نظرها نیست. چرخیدن حول جمله هاقول

دیگران بر سر این یا آن موضوع خاص، بدون شک آموزنده و کمکی به ارتقاء شناخت 

طبقه کارگر خواهد بود. با این وجود باید: اوال  داریسرمایهما از مسائل مبارزه ضد 

جوع به صورت اخص را نه از طریق ر«!! دولت دوران گذار»روایت دولت کال و مقوله 

های مارکس، بلکه اساسا با کالبدشکافی آگاهانه و غور ولوژیک و مکتبی به تحلیلایدئ

رادیکال در پروسه کارزار طبقاتی ضد کار مزدی طبقه کارگر، به ویژه با تعمق در همه 

حوادثی که در طول قرن بیستم بر سر جنبش کارگری رفته است، در کمونیسم ضد 

به قدرت بندی، بلوغ و ندگی، رشد، استخوانر نیازهای بالکار مزدی پرولتاریا و د

ترین نکته است. ثانیا تا جائی رسیدن کمونیسم این طبقه جستجو نمود. این اساسی

نه از  که به مارکس مربوط است نگاه وی به دولت در هر دو زمینه عام و خاص باال را

خت وی ی مختلف که باید در شالوده شناهادورههای طریق چرخیدن در فرمولبندی

، فرایند پیکار طبقه کارگر برای محو کار مزدی و نوع نگاه داریسرمایهاز شیوه تولید 

او به مالکها و مبانی رهائی واقعی انسان از هر قید ماوراء خویش کاوید. ثالثا و باالخره 

های مختلف او مراجعه شود، این ها، نظرات و گفتهاگر هم بناست به جمعبست

باید بر روی آنچه وی در روزهای بعد از پیروزی و شکست کمون پژوهش و آموزش را 

 پاریس به ویژه استنتاجاتش از دستاوردهای سترگ قیام کموناردها متمرکز ساخت. 

کدام این منظرها یا سکوهای واکاوی که عزیمت کنیم، یک حقیقت را اذعان از هر

دولت »ماجرائی زیر نام با  داریسرمایهخواهیم نمود. این حقیقت که پرولتاریای ضد 

یا چند و چون مربوط به این دولت رو به رو نخواهد بود. این را هم «!! دوران گذار



 139                               منتخب مقاالت: جلد چهارم                                                

و هم بند، بند رخدادهای جنبش  گویدمیشناخت ژرف مارکسی مبارزه طبقاتی 

های سهمگین آوار بر سر این جنبش در طول قرن بیستم فریاد فاجعه کارگری و

دولتی ندارد، استقرار هیچ شکل دولت هیچ جایگاهی یا پرولتاریا هیچ . زندمی

. بحث دولت دوره کندمیآفرین او احراز نتی در پویه پیکار طبقاتی و رهائیموضوعی

گذار زمانی بر زبان مارکس جاری گردیده است، اما با بنمایه شناخت مارکسی پروسه 

انطباق چندانی ندارد. مارکس در حیات  داریسرمایهکارزار طبقاتی توده کارگر علیه 

خود، در روزهای بعد از رخداد پرشکوه کمون پاریس، اگر نه مشروح، اگر نه خیلی 

جامع، اما کم یا بیش به این موضوع پرداخته است. شاخص مشترک یا مؤلفه جوهری 

عزیمت از این فرض است که « دولت گذار»جاری در نظریه پردازیهای مربوط به 

تشکیل دهد!! و « دولت کارگری»ریا باید اول قدرت سیاسی را تسخیر کند، یک پرولتا

را با سوسیالیسم جایگزین سازد!!. این حکم آکنده از  داریسرمایهاین دولت کارگری 

با یک قیام ماشین دولتی بورژوازی را در هم بشکند و  تواندمیتناقض است. پرولتاریا 

و به زیر ندازه کافی در خیلی از کشورها شکسته از شروع قرن بیستم تا امروز به ا

آید. پرسشی که تمامی جا یک سؤال بسیار بنیادی پیش میکشیده است. اما در همین

داران یهپردازان و داعکارگر!!!، تمامی فیلسوفان، نظریهاحزاب پرچمدار رهائی طبقه 

ین شکلی از ترانهترین و مزورطلبانهنبش کارگری و کمونیسم!!، به فرصتنمایندگی ج

روند. سؤال این است: چرا توده کارگر در هیچ کدام این قیامها مواجهه با آن طفره می

و انقالبات پس از خرد کردن ماشین دولتی سرمایه، نه فقط هیچ خراشی بر چرخه 

، هیچ خللی بر ساختار نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی داریسرمایهتولید 

، هیچ کاهشی در فشار استثمار یا کشتار آزادیها و حقوق انسانی نظام بردگی مزدی

بارتر از پیش آماج فشار استثمار و سرمایه پدید نیاوردند، که فاجعه خویش توسط

قرار گرفتند؟ چرا چنین شده و چرا حاصل این همه سرنگونی، در  داریسرمایهبربریت 

هایتا این گردیده است؟!!. چرا هم شکستن ماشین دولتی بورژوازی، این همه انقالب ن
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تری زمام این نظام هبسیار هارتر و درند داریسرمایهبا سقوط هر دولت سرمایه دولت 

 ی کارگر افتاد؟!! هاتودهتر به جان ه دست گرفت و با حمام خون توفانیش را بکُانسان

وار، تکراری و ایدئولوژیک که در مقابل این سؤال قرار داده اند، آن بوده پاسخ طوطی

یا اینکه ...« پرولتاریا آمادگی نداشت، حزب نداشت، زیر فشار سرکوب بود »است که 

ها شد!! در دام خرده بورژوازی و بورژوازی نفوذی درون خیانت رویزیونیست»اسیر 

اسخ پرسش اساسی باال که فاجعه همالت نه پو مانند اینها!!! اما این م« حزب افتاد

ی است. اگر مشکل فقدان حزب کاری رسوای رفرمیستپاسخی، فاجعه توجیهبی

دار رهبری پرولتاریاست!! که دنیا از الشه گندیده این احزاب به اندازه کافی دم داعیه

کرده است!! کدام کشور، کدام مملکت یک وجبی جهان را سراغ داریم که طبقه 

رگرش دهها حزب کمونیست، لنینیست، مائوئیست، تروتسکیست و صدها شاخه کا

ها، ها، نوهها یا شاخهاشته باشد؟!! کدام یک از این حزبمنشعب این احزاب را ند

هستند که خود را نماینده یکتا،  «هاحزبِ شخصیت»ها، نتیجه ها، اتحادها، هسته

هائی ست که تمام افراد، محافل و جمعیتابرحق و مسلم پرولتاریا ندانند؟!! قابل توجه 

کاوند، باالنشینان ا در عدم آمادگی و فقدان تحزب میهم که ریشه شکست انقالبات ر

. از این جماعت که بگذریم، طیف طویل دیگری هم باشندمییا اعضای همین احزاب 

و عدم آگاهی !! و به نوبه خود بر باشندمیهستند که ظاهرا منتقد تحزب لنینی 

ها و انقالبات قرن ا به عنوان دلیل واقعی شکست خیزشیافتگی پرولتاریسازمان

، حکیمی یکی از آنها است. اما این طیف هیچ تفاوت اساسی با کنندمیبیستمی تأکید 

یافتگی و آگاهی رد واقعیت تدارک، آمادگی، سازمانگروه نخست ندارد. اینها نیز در مو

 پیچینسخهکال جنبشی ندارند. در مورد اینکه آمادگی مورد نظرشان هیچ راهبرد رادی

آنان چگونه و در کدام فرایند محقق خواهد شد، کدامین تعین طبقاتی و تشخص 

پیروز گردد، و فراوان مسائل  تواندمییا در کدامین پروسه  کندمیجنبشی را احراز 

ها را زیر سیابِ  طب ویای رَ، دنگویندمی، هیچ چیز نکنندمیمهم دیگر سکوت اختیار 
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، اما هیچ راه و چاه یا نقشه عمل مشخصی را تحویل دهندمینام نظریه خورد کارگران 

پرداز بافند، فقط برای آنکه نظریه، تئوری میکنندمی. تحلیل دهندمیهیچ کارگری ن

باشند و دکه نظرفروشی خود را رونق بخشند. نظراتی که شعور کارگران را بمباران 

های این پردازیها و اندیشه. در تحلیلخواهدمیبه بار آرد که بورژوازی  کند و همان

همان پاسخ واقعی به پرسش بنیادی مبارزه  گرددمیطیف، آنچه کامال گم و تحریف 

طبقاتی پرولتاریا است که باالتر گفتیم. این سؤال که چرا تمامی انقالبات قرن 

بیستمی توده کارگر با همه کوه بودنشان موش زائیدند؟! چرا نه فقط هیچ خیری برای 

های پایه ستای تحکیم هر چه نیرومندترطبقه کارگر نداشتند که به تمام و کمال در را

 پیش تاختند؟!  داریسرمایهقدرت 

یکال، پاسخ فعاالن ضد کار مزدی جنبش کارگری به این سؤال بسیار زمینی، راد

ی طلبی به شیوه رایج قرن بیستمست. سرنگونیتراشی امارکسی و پیراسته از فلسفه

محور، در خدمت شستشوی مغزی طبقه کارگر و موضوعی عمیقا رفرمیستی، سرمایه

است. دولت در نگاه مارکسی مبارزه طبقاتی  داریسرمایهز و کار ماندگارسازی نظام سا

، نظم، قانونگذاری، سیاست ریزیبرنامهفقط یک ماشین قهر و سرکوب نیست. نهاد 

به گفته مارکس سرمایه تشخص یافته  دارسرمایهپردازی و همه چیز سرمایه است. اگر 

یافته در شکل دستگاههای عریض و مایه تشخصمیزاد است، دولت نیز سردر هیأت آد

طویل اختاپوسی نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی، مدنی، فرهنگی و در همان حال 

ماشین تحمیل کل این اشکال نظم بشرستیز بر توده کارگر است. سرنگونی دولت 

تنها وقتی واقعی و محقق است که کل این اختاپوس برچیده و ساقط  داریسرمایه

. مجرد انحالل پارلمان، چند وزراتخانه یا حتی ارتش، پلیس، سایر نیروهای شده باشد

نظامی و جایگزینی آنها با مشتی نهادهای جدید ممهور به نام انقالب یا فرضا کارگر و 

سوسیالیسم هیچ نشانی از سرنگونی راستین دولت سرمایه ندارد. مادام که سرمایه 

 داریسرمایهنظم اقتصادی، حقوقی، سیاسی هست و کارگر مجبور به کار مزدی است، 
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. فرض دهدمیهم حاکم است. بر همین مبنی دولت سرمایه نیز به بقای خود ادامه 

کنیم خود کارگران با سازمانی متشکل زیر نام شورا یا کنگره سراسری شوراها، این 

ر چرخه رسالت را بر دوش گیرند و نظم تولید یا قرار و قواعد مکتوب و نامکتوب پاسدا

سرمایه اجتماعی را بر خود و همزنجیران تحمیل کنند، بازهم هیچ تغییر  افزائیارزش

حتی در حوزه دولت و قدرت سیاسی به مفهوم طبقاتی آن اتفاق نیافتاده  ایریشه

است. اینکه خود کارگران نظم سرمایه را بر پویه کار، تولید و زندگی خود اعمال کنند 

نیست. دولت سرمایه وقتی محو  داریسرمایهبه هیچ وجه متضمن از بین رفتن دولت 

تاریخ شود. امحاء درست دولت  که دولت به طور کامل راهی گورستان شودمی

 در گرو پایان دادن به موجودیت رابطه خرید و فروش نیروی کار است.  داریسرمایه

 یافتهسازماننام گرفته است، جنبش « دولت دوره گذار»با نظرداشت نکات باال آنچه 

شورائی، سراسری ضد کار مزدی توده وسیع کارگر، پیروز در جنگ با بورژوازی، فاتح 

ید و زندگی، با و تولشورائی سوسیالیستی کار  ریزیبرنامهقالب کارگری، آماده ان

. اگر چنین بود، اگر قاطبه کارگران نیستدخالت آگاه، برابر، آزاد و نافذ آحاد انسانها 

شکستند، در همان ماشین دولتی سرمایه را در هم می متشکل در چنین جنبشی،

ند و کردمیمحو رابطه خرید و فروش نیروی کار را آغاز  ریزیبرنامهفردای انقالب 

. نفس موضوعیت آمدمیبخشیدند، دیگر بحث دوره گذار به میان نمی عمق و وسعت

این دولت گواه آنست که فاقد چنین نقش و ویژگی است و در این صورت با این 

بارزه ای است؟ کدامین فاز مکه پس این دولت باالخره چه صیغه پرسش مواجهیم

؟ از کجا؟ به چه دلیل؟ بر اساس کدام قرائن و کندمیطبقاتی پرولتاریا را نمایندگی 

تضمین قرار است دوره گذار را به فرجام رساند؟!! چرا این فرجام حتما کمونیسم لغو 

کار مزدی خواهد بود؟!! و خیلی سؤاالت دیگر که نیازی به لیست آنها نیست. 

های عقیدتی، هیچ پاسخ در خارج از حصار فرمولبندی قعی وپرسشهائی که به طور وا

قرار است  :اولشفاف زمینی ندارند. با همه اینها چند چیز این دولت روشن است. 
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به  داریسرمایهدار عبور از و عهده دارسرمایهدیکتاتوری طبقه کارگر بر طبقه 

همان گونه که گفته شد، جنبش شورائی پیروز در انقالب و  :دومکمونیسم باشد. 

به عنوان یگانه احتمال،  :سوممتشکل از همه یا غالب آحاد کارگران هم نیست. 

دار از حمایت رسازمانی از کارگران پیشرو و انقالبی با باورهای کمونیستی و البته برخو

پرده بگوئیم همان حزب آشنای لنینی است. حزبی گاه یا متوهم توده کارگر است. بیآ

آزادیهای بدون »که بناست کارگران را آموزش سیاسی دهد، با کمونیسم آشنا کند، 

به ارمغان آرد!! مطالبات روز توده کارگر مثال افزایش « هیچ قید و شرط سیاسی

جامعه  ان را ملغی کند و راه استقراردارسرمایهدستمزد!! را محقق سازد، مالکیت 

پرولتاریا باید به چنین سوسیالیستی را هموار گرداند!! سؤال بعدی آنست که آیا 

ای دل بندد، تاریخ جنبش کارگری به ویژه قرن بیستم و انقالبات این قرن امامزاده

و البته طرفداران این دولت حق « نشود، جسته ایم مایافت می»که  زنندمیفریاد 

 «یافت نشود، آنم آرزوست آنچه»دارند پاسخ دهند که: 

هم دنیای هم ماتریالیسم انقالبی مارکس، هم نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بورژوازی و 

که چنین دولتی نه  گویندمیهای تاریخی جنبش کارگری رخدادها، تجارب و آزمون

ا به سوی تحکیم نخواهد داشت که یقین بر داریسرمایهگامی به سوی امحاء فقط هیچ 

های قدرت و حاکمیت سرمایه خواهد تاخت. در همین جا الزم است بیشتر پایههر چه 

 داریسرمایهیک نکته مهم را یک بار دیگر تصریح کنیم. پیروزی طرفداران استقرار 

انحصاری دولتی در مناقشات حاد درونی حزب کمونیست شوروی، به هیچ وجه، از 

های نظری درون بندیبلوک وسیالیسم، سردرگمی جناحها ومجرد روایت لنینی س

. نه گردیدمیحزب یا تفوق کودتاگرانه استالین و اقمارش در این جدال ناشی ن

دگردیسی لنینیستی کمونیسم مارکس، نه الگوپردازی لنینی سوسیالیسم، نه آشفته 

نظریهای درون حزب و نه طغیان یک طیف از حزبیون، هیچ کدام یا حتی همه آنها با 

لوحی غمباری است اگر فکر کنیم . سادهدادنمینچه اتفاق افتاد کفایت هم برای وقوع آ
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دولتی چیز دیگری نبود پس  داریسرمایهچون نظریه لنینی سوسیالیسم سوای 

. در شدمیدولتی اردوگاهی  داریسرمایهحاصل انقالب اکتبر هم باید حتما استقرار 

، نقش، شودمیطور کامل انکار ها چیزی که به پردازیها و آیهتمامی این نظربافی

موقعیت و چگونگی میدانداری جنبش کارگری روسیه است. معضل واقعی و اساسی 

در اینجا قرار داشت. این جنبش بود که در فاصله میان شروع قرن بیستم تا آن روز 

زیها، تئوریها، پرداها، دورنماآفرینی حلراهنتوانسته بود خود را از سیطره راهبردها، 

های بورژوازی سوسیال دموکرات منشویک یا ها و منشوربافینویسیتاکتیکها، برنامه

های لنین و گذاریترین حلقه تأثیرسازویک خارج سازد. مهمترین و سرنوشتبلش

بلشویسم به عنوان نمایندگان این بورژوازی بر جنبش کارگری نیز به همین دوره و نه 

. در این دوره است که طبقه کارگر گرددمیبر سالهای بعد از وقوع انقالب اکتبر 

های بورژوازی سوسیال دموکرات از سازمانیابی شورائی، پیچینسخهروسیه زیر شالق 

ماند، مقهور و مسخر منشویسم و بلشویسم ار مزدی خود فرو میسراسری و ضد ک

جود به ، از ابراز وگرددمیخود ن داریسرمایهمستقل ضد  آرائیصف، قادر به شودمی

ماند، به این وضع ادامه آفرین عاجز میرت یک قدرت مستقل تاریخساز رهائیصو

نشین را بر اریکه زی حزبرسد. بورژوابه انقالب فوریه و سپس اکتبر می تا دهدمی

سوای آنکه  بیندمیای ندش مستأصل، مفلوک، زبون هیچ چارهنشاند و خوقدرت می

به فروش نیروی کار ادامه دهد، به انحالل شوراهایش توسط لنین تن دهد، یکتارئیسی 

لنینی را گردن گذارد، سیتسم تایلور مورد تأکید لنین را مصباح هدایت پندارد، 

آمیز بورژوازی را عین پیروزی را کمونیسم خواند و پیروزی جنایتدولتی  داریسرمایه

چون و چرای جنبش رهائی انسان به حساب آرد!!! چرا این نکته خود و پیروزی بدون 

را آوردیم؟ زیرا مرور آن کلیدی برای گشایش قفل بحث حاضراست. پرولتاریای روسیه 

آفرینیهای خود بلندپروازیها و عظمتبا آن همه میدانداری سترگ تاریخی، با همه 

تم قادر به سازمانیابی ی اول و دوم قرن بیسهادههفقط به این دلیل که در طول 
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ی طبقه خود نشد، به این دلیل که یک قدرت هاتودهشورائی سراسری ضد کار مزدی 

آفرین نگردید، به این دلیل گر و نقشقاهر، مداخله داریسرمایهطبقاتی شورائی ضد 

دولت » آفرینینقشکه به حزب ماوراء خود دل بست و به این دلیل که چشم به راه 

شد همه چیز را باخت و بدترین و « دولت دوره گذار»آتی خود، یا همان « کارگری

ها را تحمل کرد. طبقه کارگر یا خود را در یک جنبش نیرومند بارترین شکستفاجعه

، یک قدرت طبقاتی شورائی دهدمیشورائی سراسری ضد بردگی مزدی سازمان 

، اندازدمیدولتی بورژوازی را به ورطه سقوط  ، با این قدرت ماشینشودمیآفرین تاریخ

شورائی متشکل از توده وسیع کارگر، بنیاد کار  یافتهسازمانبا همین قدرت و جنبش 

کوبد و در این صورت پیروز ید و فروش نیروی کار را در هم میمزدی و رابطه خر

به نام جعلی ولت ممهور آویزد، به دبه حزب و نیروی باالی سر خود می ، یاگرددمی

بندد، کل قدرت پیکارش را وثیقه عروج این نیرو به عرش حاکمیت خود دل می

دوزد، اگر این کند، بهترین چشم می« دولت دوره گذار»و اعجاز ، به افسون کندمی

دورنمای موعودش همان خواهد بود که در روسیه بعد از انقالب اکتبر و در بخش 

دولت دوره »سرش آوار شد. راه سومی وجود ندارد. بر  داریسرمایهعظیمی از دنیای 

پیروز طبقه کارگر  داریسرمایهسراسری ضد  یافتهسازمانوقتی که جنبش « گذار

نیست، سوای دولت بورژوازی زیر یک بیرق فریب هیچ چیز دیگر نخواهد بود. این 

اهد دولت حتی به هیچ مطالبه معیشتی و رفاهی توده کارگر پاسخ جدی با دوام نخو

داد. هیچ آزادی و حقوق اجتماعی و انسانی برای کارگران به ارمغان نخواهد آورد، از 

همان لحظه نخست نه در راستای برچیدن کار مزدی، که بالعکس در راستای مجبور 

اکاری برای بازسازی هر ساختن توده کارگر به فروش هر چه ارزان تر نیروی کار، به فد

خیز برخواهد داشت. این را درک راستین ماتریالیسم  داریسرمایهتر چه پرشتاب

. جار و زندمیرادیکال مارکس و کل رخدادها و تجارب تاریخی جنبش کارگری بانگ 

، تحقق همه «دولت کارگری دوره گذار»جنجال تسخیر قدرت سیاسی، تشکیل 
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ی بدون هیچ قید و شرط هاآزادیخواست های معیشتی و رفاهی توده کارگر، تضمین 

و همزمان تاختن به سوی « شهروندان»سیاسی، تأمین حقوق اجتماعی و انسانی همه 

ز تناقض برای بستن سد پردازی ماالمال اصرفا افسانه داریسرمایهسوسیالیسم و محو 

بندی و پیروزی جنبش استخوان گیری، بالندگی، عروج، میدانداری،بر راه شکل

کار مزدی توده کارگر است. بدون مناسبت نخواهد بود اگر در  شورائی سراسری ضد

قید و ی بدون هیچ هاآزادی»همین جا چند سطری را هم به گفتمان پرجنجال 

طلبان دموکرات، احزاب لنینی، آزادیخواهان آویزان اختصاص دهیم. سرنگونی« شرط

کانون »ه طور مثال ب داریسرمایهبه نظم سرمایه و کانونها یا سازمانهای حقوق بشری 

آزادی بدون قید و «!! »آزادی بدون قید و شرط بیان»، تاریخا پرچمداری «نویسندگان

و نوع اینها « آزادی بدون هیچ قید و شرط تظاهرات و اعتصاب»، «شرط مطبوعات

«!!! بدون هیچ قید و شرطی» و تقدس   بوده و هستند. این جماعت چنان در عظمت

و هنگام سخنوری در این باره، آنچنان باد به غبغب  کنندیمآزادیها و حقوق صحبت 

ی آحاد های آزادی و حق برای تمامه انگار حفاران جان برکف کل چشمهمی اندازند ک

» سازی انسان از آفرینی و سیرابافروزان پرغرور آزادیبشر هستند!! اما این مشعل

هیچ میزان فهم مارکسی این گاه قادر به ، هیچ«ا و حقوق بی هیچ قید و شرطآزادیه

آنان اساسا و تماما آزادی و « آزادی و حقوق بدون قید و شرط»حقیقت نشده اند که 

برای استثمار بدون هیچ قید و شرط کارگر،  دارسرمایهحق بدون هیچ قید و شرط 

آزادی و حق بدون هیچ قید و شرط کارگر در برده مزدی بودن و فروش نیروی کار!! و 

البته آزادی بدون هیچ قید و شرط کارگر در اعتراض به این وضعیت، همراه با آزادی 

اعتراض، در استهزاء و به هیچ و پوچ گرفتن کل  دارسرمایهبدون هیچ قید و شرط 

ی کارگر است. همان بازی آشنای دموکراسی که تاریخ هاتودهشورش و انقالب 

خواسته  داریسرمایهبه اندازه کافی از نمایش آن دم کرده است، هر کجا  داریسرمایه

و نیاز داشته آن را به عنوان شکلی از ساختار نظم سیاسی، حقوقی و اجتماعی خود به 
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ترین شکلی جنبش کارگری را در باتالق با پیروزمندانه است و به یمن آن کار گرفته

دفن کرده است. آنچه کارگران نیاز دارند و برای آنان حیاتی است نه آزادی بدون  خود

قید و شرط فروش نیروی کار، نه حق برده مزدی بودن، که بالعکس نابودی کار مزدی 

فروش نیروی کار است. و برچیدن کل آثار سیاسی، حقوقی و اجتماعی رابطه خرید و 

ای دموکرات و این گونه آزادیها و حقوق ارمغان مشتاقان آن، ارمغان اپوزیسیونه

ها سالح سرمایه برای اعمال ناحقی مطلق علیه خواه باد. همه این حقدموکراسی

دیهای واقعی توده حربه مسموم بورژوازی برای کشتار آزا هاآزادیپرولتاریا و کل این 

در « آزادی و حقوق بدون قید و شرط»اندازی این جار و جنجال که اهکارگر است. ر

عین بورژوائی بودنش در قیاس با دیکتاتوری عریان سرمایه یا فاشیسم بورژوازی 

غنیمت است نیز ولو درست است و ظاهری موجه دارد، اساسا ساز و کار سرمایه برای 

 ی کارگر است. هاتودهتعطیل مبارزه طبقاتی 

توضیحات به پاسخ خود در مقابل سؤال مهمی که باالتر مطرح شد باز گردیم. با این 

تیزی سلبی دموکراتیک، با تمرکز بر رژیمپاسخ ما آنست که طبقه کارگر با سرنگونی ط

جویانه قدرت سیاسی، با تفکیک مبارزه برای مزد، فراطبقاتی و تسخیر دموکراسی

، با جداسازی کارزار ضد دارییهسرمامعیشت، رفاه و زندگی بهتر از جنگ ضد 

محیطی از پویه واقعی مبارزه طبقاتی ضد کار تبعیضات جنسیتی و آلودگیهای زیست

مزدی، با انفصال پیکار حصول آزادیهای سیاسی، حقوق مدنی و مطالبات اجتماعی از 

گاه، در ها و جداسازیها، هیچکردنساس کار مزدی، با این تفکیکپروسه جدال علیه ا

ایجاد نخواهند کرد. هیچ میزان عقب  داریسرمایهیچ شرایطی هیچ خطری برای ه

نشینی استراتژیک بر بورژوازی تحمیل نخواهد نمود، هیچ فشار مؤثری بر نظام بردگی 

مزدی وارد نخواهد ساخت، هیچ گامی در راستای تقویت و تحکیم قدرت پیکار خود 

ها و حوزه به هیچ یچ کدام این زمینه، نه تنها در هعلیه سرمایه بر نخواهد داشت

موفقیتی نخواهد رسید که کامال بالعکس هر روز بیش از روز پیش در گورستان نظم 



   « گفتگوی آزادی و دموکراسی در سوسیالیسم» چند نکته حول                148

اهد شد. تر خوتر و فرسودههد شد، هر لحظه از لحظه قبل زبوندفن خوا داریسرمایه

طلبی، سر دادن شعار آزادیهای سیاسی، مطالبه حقوق جنبش کارگری با دموکراسی

طلبی ی مزدی و تکمیل اینها با سرنگونیدنی، خواست پیرایش نظام بردگم

در باتالق فروماندگی، شستشوی  ترکوبندهتر و به گام، ژرف دموکراتیک فقط گام

ای ندارند سوای آنکه ی کارگر هیچ چارههاتودهمغزی، فالکت و تباهی فرو خواهد شد. 

اقعی همیشه ویران سازند. وارد میدان وریل این گونه مناقشات و کارزارها را برای 

رفتگی ارگانیک و مبین درهم -1ای را پیش گیرند که مبارزه طبقاتی شوند. مبارزه

همگن کل اعتراضات و خواسته های روز با جنگ طبقاتی برای تسلط کامل بر 

شورائی طبقه خود را یگانه  یافتهسازمانقدرت  -2سرنوشت کار، تولید و زندگی باشد، 

این قدرت متحد متشکل شورائی را در تمامی  -3الح پیشبرد این جنگ کنند، س

ی زندگی اجتماعی علیه نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی و هاعرصه

در ایجاد، توسعه و تحکیم گام مبارزه را گامی هر -4ماعی سرمایه اعمال نمایند، اجت

زدی سازد. جنبش کارگری باید و بندی واقعی قدرت طبقاتی ضد بردگی ماستخوان

در بطن  داریسرمایهشورائی ضد  یافتهسازمانبه صورت یک قدرت  تواندمیحتما 

نظام گند و وحشت حاکم رشد کند و فقط در این صورت، با چنین استخوانبندی 

و امحاء مناسبات کار مزدی را  داریسرمایهظرفیت الزم برای سرنگونی واقعی دولت 

. در این راستا و برای احراز این ظرفیت باید شالوده کارش را در همه کندمیپیدا 

، بر ریل واقعی جنگ با اساس موجودیت رابطه خرید و فروش نیروی کار و هاعرصه

تدارک الزم برای دستیابی به تسلط بر سرنوشت کار، تولید و زندگی قرار دهد. در 

و کال رفاه اجتماعی، باید از حوزه بهبود معیشت، دارو، درمان، بهداشت، آموزش 

وار مزدبگیری دست کشید و زد بیشتر با تمکین به زندگی بردهزدن مبارزه برای مقفل

تر، ماعی ساالنه به زندگی هر چه مرفهکیفرخواست اختصاص کل محصول کار اجت

ط نیازتر را بر سر بورژوازی کوبید. باید بساتر و بیتر، آسودهتر، مطمئنتر، سالممدرن
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قید و شرط سیاسی و حقوق مدنی آویزان به رابطه خرید و فروش ی بیهاآزادی

نیروی کار را جمع کرد و با حق محرز و یقینی تسلط شورائی همه آحاد انسانها بر 

ه قانونی برای رفع تبعیضات سرنوشت کار، تولید و زندگی خود جایگزین نمود. از مبارز

محیطی دست برداشت و حق کامال برابر زن و تآور جنسیتی یا آلودگیهای زیستباهی

ار، تولید، سیاستگذاری، ک ریزیبرنامهمرد در تمامی وجوه، سطوح، شئون 

ی زندگی اجتماعی را محور پیکار کرد. باید تعریف کار و هاعرصهگیری و همه تصمیم

های کار چه میزان تولید گردد، فرجام فراوردهچه تولید شود و چه تولید نشود، چه 

ی مختلف زندگی انسان هاحوزهباشد، محصول کار چگونه و با کدامین معیارها میان 

تر جسمی و نیاز برای رفع نیازها و تعالی هرچه پرشکوهتوزیع شود، زمان کار مورد 

ها، همه چیز و همه چیز را موضوع جنگ روز علیه نظام ، همه اینهاانسانفکری 

 بردگی مزدی کرد.

رهائی یابد، باید میدان  داریسرمایهرگری اگر قرار است از سیطره حاکمیت جنبش کا

کارزار طبقاتی خود را اینچنین آراید و این اهداف را محتوای پیکار جاری خود سازد. 

را  برای ورود به این میدان باید راه ارتقاء خود به یک قدرت طبقاتی سراسری، شورائی

ناپذیر شورائی گردد. نقش نیروی بالنده نوین و پیش گیرد. یک قدرت متحد شکست

کل رادیکال تاریخ در عمق جامعه کهنه در حال زوال و انحطاط و احتضار را ایفاء کند. 

، ایجاد نماید، مستقر سازد و حاکم گرداند، داریسرمایهآنچه را که قرار است با نابودی 

کار مزدی جامه عمل تمامی آنچه را که بناست زیر بیرق کمونیسم مارکسی لغو 

زار همین جهنم بردگی مزدی منشور مبارزه اند، همه را همین االن، در سیاهیپوش

روز خویش سازد. آنچه را که بناست نتیجه جنگ باشد باید دستور کار جنگیدن حی 

دیواری این و آن کارخانه، زنی بر سر بهای نیروی کار در چهار، با چانهو حاضر بنماید

با مبارزه آویزان به «!! قانون خوب»شورش برای جایگزینی قانون بد با  اندازیبا راه

گی بهتر!!، با حاکمیت نظام بردگی مزدی برای رفع تبعیضات جنسیتی!! یا محیط زند
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نهایت توخالی آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی منحل در نظم سردادن شعارهای بی

طلبی بازی، سرنگونیای، حزببا سندیکاسازی، رفرمیسم اتحادیه سرمایه!!، افزائیارزش

هیچ  توانمیخواهانه، با این سناریوها نه فقط نستیزی دموکراسیدموکراتیک، رژیم

رفت که یگانه حاصل آنها فسیل شدن و انجماد  داریسرمایهگامی به سمت نابودی 

از کوزه همان »خواهد بود. نظام بردگی مزدی  پیچینسخهتر در نظم هر چه سهمناک

دموکراتیک و آزادیخواهی طلبی از سرنگونی« ون تراود که در اوستبر

طلبانه، از مبارزه برای حق اعتصاب و تظاهرات و تشکیل حزب یا سندیکا، دموکراسی

آید قید و شرط سیاسی، همان بیرون می ی بدون هیچهاآزادیاز سرودن در شیپور 

ها و انقالبات قرن بیستمی بیرون آمده است. طبقه ها، قیامکه از زنجیره ممتد شورش

باز  داریسرمایهکارگر هیچ راهی ندارد جز اینکه به ریل واقعی کارزار طبقاتی ضد 

گردد. میدان جدال، کیفرخواست پیکار و منشور مبارزه را به طور کامل تعویض کند، 

دی شود، با این قدرت در سراسری شورائی ضد کار مز یافتهسازمانباید یک قدرت 

خود را نیرومند و نیرومندتر  ستیزسرمایهمقابل سرمایه صف آراید. جنبش شورائی 

 سازد. چاره دیگری ندارد.

باز گردیم. طبقه کارگری را در نظر آرید که به جای « دولت گذار»باز هم به بحث 

حقوق مدنی، رفع برای دستمزد و بهبود معیشت، آزادیهای سیاسی و  قانونیمبارزه 

!، شالوده پیکار خویش را بر محیطی!ات جنسیتی یا محو آلودگیهای زیستتبعیض

چه ول کار از چنگ سرمایه، انسداد هرتر محصو گسترده ترعظیمسازی هر چه خارج

تر و سازی هر چه آگاهبدیل محصول کارش به سرمایه، مختلنیرومندتر مجاری ت

تر تر و آگاهانهسرمایه، سازمانیابی هر چه شورائییت شیرازه نظم و حاکم ترکوبنده

قدرت پیکار طبقه خود، اعمال این قدرت بر بورژوازی، به عقب راندن هر چه 

دشمن، دخالتگری هر چه نافذتر همه آحاد طبقه در پیشبرد پروسه پیکار  ترسهمگین

و فراوان مسائل این نوعی دیگر قرار داده است. طبقه کارگری با این جهتگیری و این 



 151                               منتخب مقاالت: جلد چهارم                                                

که ماشین دولتی بورژوازی را در  یابدمیجنبش در مقطعی از پروسه کارزار توان آن را 

قدرت جدید مستقر آن  ؤال آنست که آیا اینهم کوبد و قدرت خود را مستقر سازد. س

خواهد بود. نیاز به داوری ما « دولت دوره گذار»پندارند، یک ای میگونه که عده

دهنده این قدرت خواهند گفت: نه توده وسیع کارگر سازنده و تشکیل نیست. حتما

مال . موضوع کاباشندمیفقط دولت نیستند که ضد هر گونه دولت باالی سر انسانها 

عریان است. جنبشی سراسری، شورائی، ضد کار مزدی متشکل از توده کارگر، متشکل 

، در تمامی سطوح و شئون این پیکار اندکردهاز کارگرانی که سالها علیه سرمایه پیکار 

حضور آگاه، آزاد و خالق داشته اند، اکنون بورژوازی را به زیر کشیده و دست به کار 

، باشندمییالیستی ضد کار مزدی حاصل کار و تولید خود شورائی سوس ریزیبرنامه

هیچ بحثی از دولت در میان نیست. همه آحاد در تعریف کار، در اینکه چه باید تولید 

شود و چه تولید نشود و سرنوشت کار و تولید چه باشد، آموزش و بهداشت و درمان و 

هیچ کس برای هیچ کس محیط زیست چگونه خواهد بود، دخالت نافذ شورائی دارند. 

رانند. دولت به گورستان هیچ عده ای بر عده دیگر حکم نمی ،گیردمیدیگر تصمیم ن

 تاریخ رفته است.

شونده باقی کارگری بنا نیست فرودست و حکومت حتما گفته خواهد شد که جنبش

لتی ماند تا به این درجه از توانائی و میدانداری رسد. چه بسا بسیار پیش از آن، در حا

، سوسیالیسم و رتق و فتق امور ریزیبرنامهکه هنوز خیل کثیر کارگران از سیاست و 

جامعه را  داریسرمایه، شرایطی فرار رسد، سونامی بحران دانندمیاجتماعی چیزی ن

« ایتوده»طلوع نماید، طغیان های «! الی انقالبیاعت»در خود غرق کند، ستاره 

و نباید  توانمیحاکم ممکن گردد. در چنین وضعی نجا گیر شود. سرنگونی رژیم همه

انفعال و وادادگی از گرفتن قدرت چشم پوشید، اگر طبقه کارگر این کار را بکند 

پذیری منحط است، باید حتما دست به کار تسخیر قدرت سیاسی محض است، تسلیم

شود و دولت تشکیل دهد، این دولت باید از همه لحاظ نیرومند هم باشد، زیرا 
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بورژوازی جهانی آماده بمباران انقالب کارگری است. موضوعاتی از این دست که در 

، نقدها و هازبان همگان، تار و پود همه تحلیلطول تاریخ قرن بیستم ورد 

از جمله دوست « دولت دوره گذار»های اکابر احزاب، فیلسوفان طرفدار ردازیپنظریه

بوده و هست. او در این میزگرد ضمن تحکیم تعلق « تلویزیون برابری»مصاحبه شونده 

 که:  زندمیخود به این طیف و حتی به جناح راست آن، عمال و با صدای رسا بانگ 

مارکسی با موضوعیت، واقعیت، نقش و ظرفیت جنبش  هیچ همپیوندی واقعی –1

ی کارگر ندارد. شورا برای وی یک سندیکای هاتوده داریسرمایهشورائی ضد 

ی او سندیکالیستی است و جنبش شورائی مورد نظرش ستیزسرمایهدموکراتیک است، 

چنین نبود این بحثها را پیش  پرداز است. اگرهمان حوزه سربازگیری مشتی اندیشه

ریوی منحط انتخابات بورژوازی کشید. به مدح و منقبت شرکت کارگران در سنانمی

تا کل  کردمیپرداخت. زیر بیرق اعتقاد به جنبش شورائی!! از توده کارگر دعوت ننمی

قدرت پیکار طبقاتی خود را در قبرستان پارلمانتاریسم سرمایه دفن کند!! زیر این 

، از نوع داریسرمایهق هر روز در میزگردهای بشرستیزترین مافیاهای مطبوعاتی بیر

و طلبی، حقوق بشر . در باره اعجاز دموکراسینمودتمیشرکت « شرق»و « مهرنامه»

سرود!!. برای ابراز وجود نشین چکامه پشت سر چکامه نمیآزادیخواهی بورژوازی کانون

نوع حجاریانها است سر و دست  بورژوازی از در مراکزی که پاتوق کثیف ترین وحوش

 شکست. نمی

به  کنیممیطبقه کارگر صحبت  داریسرمایهوقتی از جنبش شورائی سراسری ضد 

جنبشی نظر داریم که در هر برهه موجودیت، در هر سطح از بالندگی، در همه مراحل 

پیکار، در هر عرصه مبارزه طبقاتی از حوزه معیشت و رفاه گرفته تا حقوق و آزادیهای 

ستیزی در حال محیطی تا رژیمتبعیضات جنسیتی و آلودگیهای زیستسیاسی، تا رفع 

است. این جنبش در نقطه معینی از توازن قوای  اریدسرمایهجنگ علیه اساس هستی 

دارتر و ، طبیعتا بسیار نیرومندتر، میدانگرددمیطبقاتی که قادر به سرنگونی رژیم 
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. معنای تداوم جنگش هم این است که تسلط دهدمیتر به جنگ خود ادامه چیره

تر، ایریشهتر، هید و زندگی خود را هر چه آگاهانی کارگر بر سرنوشت کار، تولهاتوده

شورائی طبقه  یافتهسازمان. جنبش گیردمیتر پی تر و طوفانی، سراسریترگسترده

، برای این کار به تنها چیزی که محتاج نیست تشکیل دولت کندمیکارگر چنین 

، مثل همه دهدمیباالی سر جامعه و خویش است. کل آنچه در این دوره انجام 

ی قبل، اعمال قدرت متحد شورائی علیه سرمایه است. معنای واقعی هادوره

. پرولتاریای آگاه متشکل در شوراها، نه فقط بعد باشدمیهمین « دیکتاتوری پرولتاریا»

از سقوط دولت سرمایه که همیشه، در هر برهه مبارزه طبقاتی تا هر کجا که بتواند و 

ین دیکتاتوری را علیه بورژوازی و با هدف در هم کوبیدن ترکوبندهقدرتش یاری دهد 

. این دیکتاتوری هیچ کندمیموانع سر راه استقرار جامعه عاری از کار مزدی اعمال 

ن محصول کار ان ندارد، بنیاد سرمایه شددارسرمایهربطی به بگیر، ببند و زندان 

. هیچ سازدمیرا نابود  داریهسرماهای مادی وجود طبقه کوبد، پایهانسانها را در هم می

بوده اند  دارسرمایه، از آنان که گذاردمیبودن هیچ کس باقی ندارسرمایهجائی برای 

بودن را کنار بگذارند و ی منبعث از تشخص سرمایهستیزانسانانسان گردند،  خواهدمی

 ی واالی انسانی زندگی کنند.هاارزشبا شعور، شرف و 

ی کارگر هیچ باور زمینی، هاتوده داریسرمایهرادیکال ضد  بازینقشحکیمی به  – 2

طبقاتی و جنبشی ندارد. شاید از جنبش شورائی کارگران صحبت کند اما منظورش از 

مشتی صاحبنطر، تئوری باف این جنبش صرفا به صف شدن توده کارگر در پشت سر 

ها، آویختن به اسوهه کارگر را محتاج پرداز است. اکثریت آحاد طبقو کمیته

، به همین دلیل با اینکه مدعی نقد داندمیسازان مردان و اندیشهاقتصاددانان، سیاست

. بیندمیگر باالی سر حزب است باز هم توده وسیع کارگر را محتاج نیروهای حکومت

. او در این مورد سنگ گیردمیتأکید غلیظ وی بر نقش دولت گذار از همین جا نشأت 

ای تهتا زوایای وظائف و رسالت این دولت را بشکافد و نک کندمی. تالش گذاردمیتمام 
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در سر نپرورد، در منطقه « صدور انقالب»را ناگفته باقی نگذارد!! به طور مثال، فکر 

ه جهان رابطه حسن داریسرمایهدست به بحران آفرینی نزند، با امریکا و همه دولتهای 

آمیز را سرلوحه کار سازد، تروریسم نپرورد و در یک متداشته باشد!!!  همزیستی مسال

کالم اعمال جمهوری اسالمی را انجام ندهد، نتیجه بیگانگی، بی اعتنائی و در واقع 

دولت »ضدیت با جنبش واقعی شورائی سراسری ضد کار مزدی پرولتاریا، باور به 

رژیم چیزی سوای این نخواهد بود که دولت موعودش راه و رسم « دوران گذار

 فاشیستی درنده دینی سرمایه را پیش نگیرد!!.   

مانده مصاحبه بگوئیم. یک سؤال گفتگو این است ز در مورد نکته باقیچند جمله ای نی

که آیا سوسیالیسم در یک کشور ممکن است؟ و پاسخ حکیمی این است که نه ممکن 

ه پاسخ منفی به به ویژطرح این پرسش،  داریسرمایهنیست. برای کارگران آگاه ضد 

ها است. برای آنکه عمق پاسخترین پرسش و طربترین و در همان حال بیآن ، مسخره

ربطی و ابتذال این سؤال و جواب روشن گردد در نظر بیاورید که طبقه کارگر یک بی

کشور با جنبش شورائی سراسری ضد کار مزدی خود بورژوازی را سرنگون کرده است. 

خود را در این جنبش فعال، دخالتگر، صاحب نقش و اثرگذار  تمامی یا غالب آحاد

نموده است. قاطبه کارگران آماده حضور مؤثر دخالتگر، فعال، آزاد، برابر و خالق در 

کار، تولید و زندگی هستند، آری جنبش کارگری به این مدار عروج کرده  ریزیبرنامه

مزدی را در هم چیند و است و حال زانوی غم در بغل گرفته که آیا بساط کار 

ناممکنی کمونیسم  »را راهی گورستان تاریخ کند یا به اصل ایدئولوژیک  داریسرمایه

وفادار باقی ماند!! و الجرم خود را به کارهائی مشغول سازد تا شاید «!! در یک کشور

نیسم کارگران دیگر کشورها، روزی، روزگاری دست به انقالب زنند و برپائی کمو

گرفتن حرفهای دیگران نیست، پرده بر داشتن از ابتذال !!. اینها به سخرهممکن گردد

ی کارگر نه فقط در یک کشور هاتودهنظربافیهای مریخی است. جنبش ضد کار مزدی 

به هر میزان که بتواند قدرت متحد  داریسرمایهکه در هر وجب از جهنم گند و خون 
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تازد، چه ه تا کجا پیش میاینک، کندمیشورائی خود را علیه سرمایه اعمال 

و موانع سر راه خود کدامین  آورد، برای برداشتن سدهاموفقیتهائی به دست می

ها، همگی در پهنه یا لیست طوالنی این پرسش کندمیها را دستور کار گریچاره

یافتگی شورائی، و جواب همه آنها را سطح سازمان گیرندمیکارزار طبقاتی پاسخ 

. عین همین مسأله در روزهای بعد دهدمین پیکار و آرایش قوای کارگران آگاهی، توا

. از پیش، کندمیاز سرنگونی دولت سرمایه نیز برای جنبش کارگری یک جامعه صدق 

«!!. سوسیالیسم در یک کشور ممکن نیست»که  نمایدمیمکتبی و ایدئولوژیک اعالم ن

. در این میان گیردمیهر چه در توان دارد برای گسترش جنگ علیه سرمایه به کار 

 تأکید بر چند نکته شاید خالی از فایده نباشد. 

و برچیدن بساط کار مزدی در یک کشور به هیچ وجه  داریسرمایهسرنگونی  –اوال 

رگر آن جامعه از شر استثمار سرمایه کال رهائی یافته معنایش آن نیست که توده کا

در فاصله مرزهای جغرافیائی یک  تواندمیاست. رابطه خرید و فروش نیروی کار 

 داریسرمایهجامعه، در سیطره حاکمیت سرمایه جهانی ملغی گردد. اما مادام که نظام 

داد و  داریسرمایهیای بر جهان مستولی است، مادام که جامعه فارغ از کار مزدی، با دن

ستد گریزناپذیر دارد، در پروسه این داد و ستد، چه بسا درصدی از حاصل کار و تولید 

ی تبدیل گردد. عکس آن نیز المللبینکارگران به اضافه ارزش این یا آن بخش سرمایه 

صادق است. کارگران این جامعه ممکن است در حاصل کار همزنجیران خویش به 

شوند. اینکه حجم این از دست دادن یا به دست آوردن چه قدر خواهد  شریک ایگونه

سطح انکشاف تکنیک، صنعت  بود، اساسا چنین خواهد شد یا نخواهد شد؟ همگی به

های تشکیل قیمت یا نرخ سود در بازار جهانی بستگی دارد. نکته بسیار اساسی و مؤلفه

کردن آن، با « پیراهن عثمان»در این مورد آنست که سنگرگیری حول این ماجرا و 

ورترین و ضد کارگری، ضد آ، چندش«!!کنی کمونیسم در یک کشورنامم»هدف اثبات 

یام زشت این سناریوی به هم تابید. پ توانمیترین سناریوئی است که کمونیستی
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مدار فقط این است که کارگران از مبارزه طبقاتی دست بردارند، به سازمانیابی سرمایه

هستند، به  ایجامعهضد کار مزدی خویش نپردازند، در هر کجا و درون هر شورائی 

ها و جنایات خود علیه توده کارگر ادامه ازی فرصت دهند تا به تمامی سبعیتبورژو

ند تا روزی، را از سر بیرون کنند و منتظر بمان داریسرمایهدهد، خیال نابودی 

هانی و استقرار کمونیسم در همه دنیا پذیری یک روزه انقالب جروزگاری ستاره امکان

فراهم گردد!!! دامنه ابتذال این نظریه به این هم محدود نیست. شالوده صغری و 

و راهبرد پرولتاریای  بازینقشکبرایش بر این استوار است که گویا شعاع میدانداری، 

لی خود انقالبی پیروزمند در یک کشور قرار نیست از چهاردیواری انتظارات و آمال مح

گری در کل جنبش شورائی ضد ر نیست ستاد توفنده و گردان چارهفراتر رود!!. قرا

طبقه کارگر جهانی باشد، اصال بنا نیست، هر چه در توان دارد و با تمامی  داریسرمایه

دست به کار تداوم پیکار برای رهائی بشریت  هاهزینهچنگ و دندان، با تحمل تمامی 

گردد، گویا معنای کمونیسم و همبستگی انترناسیونالیستی او این است که تقوا و 

حالل و حرام شریعت را پاس دارد، مواظب باشد که ریالی مال غصبی بر سر سفره 

، آنگاه اندیشیدنرود!!! اگر این جماعت جز این میخود نیاورد و چیزی از او به یغما 

 داریسرمایهی مختلف طبقه کارگر جهانی علیه هابخشاساس مبارزه طبقاتی، جنگ 

و پیکار پرولتاریای کشورها برای تعیین تکلیف فرجامین با نظام بردگی مزدی در هر 

جامعه و کل دنیا را به خطر استثمار شدن یا استثمار شوندگی ناشی از کمونیسم در 

 !!!! نمودمینیک کشور قفل 

ها تهاجم، لشکرکشی و طغیان سراسری بورژوازی جهانی با تمامی خیلی –ثانیا 

ی اقتصادی، سیاسی، نظامی و تسلیحاتی آن علیه جنبش شورائی و هاخانهزراد

کمونیسم لغو کار مزدی پیروز در یک جامعه را شالوده استدالل خود برای اعالم 

بخواهیم از اینجا عزیمت کنیم باید . اگر نمایندمیناممکنی سوسیالیسم در یک جامعه 

ها، یم. بورژوازی حتما به این درندگیطومار مبارزه طبقاتی را به طور کامل در هم کوب
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پرولتاریای پیروز  حلراهها دست خواهد زد، اما راهبرد و آفرینیها و هولوکاستجنایت

د و فروش نیروی نه انصراف از کارزار ضد کار مزدی، نه اجتناب از برچیدن رابطه خری

کار، که فقط جستجوی راه برای تثبیت دستاوردهای مبارزه و بسط و تعمیق و 

 گسترش آن است.

تماعی نباید از یاد برد که کارگران دنیا یک طبقه اجتماعی واحد، با هستی اج –ثالثا 

ای هروزیسیهها و ها، محرومیتها، گرسنگیها، فالکتواحد، با دنیای دردها، رنج

ها همه جا، در نقطه، نقطه دنیای موجود، به حکم کامال مشترک و همگن هستند، آن

شرایط کار، استثمار و زندگی خود، زیر فشار قهر اقتصادی، سیاسی، حقوقی، نظامی و 

. باشندمی داریسرمایهان و نظام دارسرمایهپلیسی سرمایه در حال جدال و جنگ با 

. هر گام موفقیت واقعی رادیکال طبقاتی توده کارگر آموزندآنها بسیار خوب از هم می

رگر جهانی خواهد ی طبقه کاهابخشیک جامعه بسیار سریع تأثیر خود را بر سایر 

جا شاهد آن بوده است. انتظار اینکه ای است که تاریخ همواره و همهگذاشت. این نکته

دهای خود را دستاوری پیکار، هادورهجنبش لغو کار مزدی یک جامعه معین در طول 

ای چراغ راه پیکار همزنجیران خویش در جاهای دیگر سازد کنندهبه گونه بسیار تعیین

نه فقط کم نیست که برقضا بسیار باال است. احتمال پیروزی کمونیسم لغو مزدی 

حاضر جنبش معضل حی و کشور نه کم که بسیار زیاد است.  پرولتاریا در چند

پردازی مسموم مکتبی و ایدئولوژیک حول ممکنی یا کارگری جهانی نه مشغله

ناممکنی سوسیالیسم در یک کشور!!!، که تالش فعال، آگاه و رادیکال هر بخش آن 

 برای سازمانیابی شورائی سراسری ضد کار مزدی خویش است. 
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 1399آبان                       نقد مذهبی مذهب!

 

ی وار این بخش بورژوازو میدانداری نازی 1356می در سال با عروج فاشیسم اسال

ها در این فکر افتادند که ریشه بدبختی ها بهبرای مصادره جنبش کارگری، خیلی

ران است!!! نتیجه واکاوی این افراد روشن بود! ای جامعهباورهای دینی و مذهبی بودن 

همه  مارکس هم گفته است که نقد مذهب سرآغاز»باید به نقد مذهب پرداخت!! 

ی زستیانساندانستند که اسالم چه شریعت گندیده و اگر کارگران می«! نقدها است

ترین خوردند!! عکس مخوفنشینان را نمیآویختند!! گول حوزهاست به آخوندها نمی

ایمان « چپ »به رهبری داهیانه جستند!! شاید فتیان طریقت کشتار را در ماه نمیم

 ایجامعه»ند!!، اگر مذهب نبود کردمیآوردند!! و راه واقعی انقالب را پیدا می

ا و از آنج شدمیبر پا «!! حقوق بشر»و «!! آزادی»ل از ، ماالما«سکوالر»، «دموکراتیک

تاختیم!! این جماعت با چیدن این مقدمات شروع می« سوسیالیسم»شتابناک به سوی 

مبنا یابند!!. دستاوردهای به نقد مذهب کردند!! کوشیدند تا برای درستی کار خود 

، آن را درسی برای ستیزی بورژوازی اروپا را نبش قبر کنند!!طلبی و دینرنسانس

پرولتاریا خوانند!! در تقدس آموختن از اندیشمندان بورژوازی قلم زنند!!، به ستایش 

نشستند!! در پی تکمیل این دیباچه شروع به کار « نیچه»، «ولتر»، «الک»، «هابس»

زیر چاقوی تشریح کردند، به بررسی اسالم پرداختند، آیات قران و احادیث نبوی را 

پروری، فساد موحش جنسی، پروری، آپارتاید جنسیتی، خرافهکاستبردند. هولو

و تباهی آموزی، سنگسارسازی، انحطاط ، قصاصافروزیجنگآزاری، شی، کودککُزن

ایات را افشاء این آیات و رو پیچینسخههای قرون وسطائی اخالقی یا سایر بشرستیزی

پروریهای شی ها و جهلکُکوش دین در کشف بربریتها، انسانکردند. ناقدان سخت

ند وجود داشت، خواستمیمتالطم اسالمی کم نیاوردند، زیرا هزاران بار بیش از آنچه 

ند، مشکل کردمیثمر هم نبود، به هر حال فریبکاریهای مذهب را فاش تالش آنان بی

وزیها، هر چه و مشعوف از پیر«!! یابیهاریشه»یز دیگری بود. آنها غرق در دوستان چ

جنبان واقعیت ها و در همین تر از نقد مادی، رادیکال و سلسلهر کاویدند، ژرفبیشت

 مذهب فاصله گرفتند.  ایریشهراستا از نقد 
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خورشیدی معلول باورهای  50کننده جنبش کارگری نیمه دوم دهه شکست خرد

 دینی توده کارگر نبود!! نه فقط باورهای منحط اسالمی که هیچ باور یا ایدئولوژی به

آفریند، نه جنبشی را به ورطه شکست عتبار نقش مکتبی خود، نه جنبش میا

های شیعی، چند ده میلیون نفوس توده کارگر . این تصور که اسالم و خرافهاندازدمی

ایران یا منطقه را پشت سر خمینی به صف نمود!! پنداری ارتجاعی و شریعت ساالر 

نیز نه فقط نقد رادیکال، مسلح و  است. بر همین اساس نقد این جماعت بر مذهب

. اینکه شدمیجو و رفرمیستی تاریا نبود که نقدی دینی، مماشاتتغییرآفرین پرول

و ماهیت  دادنمیدانستند، هم تغییری در ماجرا می« مارکسیست»ود را ناقدان، خ

نقدشان را از انتقادپردازیهای امثال شجاع الدین شفا، علی دشتی، صادق هدایت، در 

های م الهوتی، سلمان رشدی، ژورنالیستبهترین حالت فتحعلی آخوندزاده، ابوالقاس

. این مذهب نبود که میلیونها کارگر ایرانی را ساختمیشارلی ابدو و نوع اینها متمایز ن

و مسخ مشتی فسیل نبش قبر شده گورستانهای قرون وسطی  پیاده نظام ذلیل

م، با آرایشهای گوناگون، در ، بورژوازی بود که در سراسر سده بیستکردمی

لیبرالیسم، سوسیال دموکراسی، های مختلف، زیر بیرقهای رنگارنگ بندیبلوک

جنبش کارگری جهانی را در «!! کمونیسم»ناسیونالیسم، پان اسالمیسم، حتی 

کرده بود. آن   پردازیهای خود دفنها و تاکتیکستان آموزشها، استراتژی آفرینیبرق

آویخت. با وقوع این نمای بورژوازی میفون که به هر دیو و دد اپوزیسیونقدر مد

 به داریسرمایهبار، عاجز از اتخاذ راهبرد ضد عه تاریخی بود که طبقه کارگر خفتفاج

داد. بحث ما این ترین مافیاهای فاشیستی تن میفبارکشی هر غول بیایان، حتی مخو

جا توضیح کوتاه مذهبی بودن این نوع نقد مذهب است اما پیش از آن، طرح چند 

نکته در باره چیزی به نام توهمات دینی توده کارگر و نقش این توهمات در سرنوشت 

 ، الزم است. 50خیزش نیمه دوم دهه 

گریز و اند که گویا بورژوازی اروپا مذهبه از دیرباز به خورد طبقه کارگر داد

به، به دلیل فقدان پیشینه ستیز بوده است، اما بورژوازی ایران و جوامع مشاسلطنت

طلبی، آمیختگی با فئودالیسم و تعلقات امپریالیستی این ظرفیت را نداشته رنسانس

رده است!!. است. به همین دلیل مذهب در این ممالک، استحکام و قوام خود را حفظ ک

طبقات در جاهای  بازینقشاین استنتاجات، نادرست هستند. تفاوت میان چگونگی 
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واقعی باشد، اما جنس و سرشت تمایزات با آنچه  تواندمیمختلف از جمله اروپا و ایران 

ها را در یک چیز خالصه ن عصاره تفاوتالقاء شده، اختالف فاحش دارد. شاید بتوا

ین نقاط، در فرانسه، انگلیس، ایتالیا، برای ترپیشرفتهنمود. بورژوازی اروپا حتی در 

چند قرن  داریسرمایهنشستن بر اریکه قدرت سیاسی راه دور و درازی پیمود. 

در حال استخوانبندی بود، اما سهمی در ساختار حاکمیت  دارسرمایهبالید، طبقه می

که  ایطبقه. کردمی بازینقشطول این دوره پرولتاریا نیز در میدان بود و نداشت. در

سوای زنجیرهایش هیچ چیز نداشت و هر نیازش را باید با فروش نیروی کار و اتکاء به 

. بورژوازی صاحب سرمایه بود، همه چیزش را از استثمار نمودمیتوان پیکار تأمین 

شت، پرولتاریا هیچ چیز نداشت، ریشه نداری و پرولتاریا داشت، اما قدرت دولتی ندا

. اولی سوار موج گسترش انباشت، قدرت گدائی دیدمیذلتش را در وجود سرمایه 

، دومی قوت الیموتش را با سالح مبارزه طبقاتی از چنگال سرمایه و کردمی

. هر دو فاقد نمودمی. یک چیز این دو دشمن را همجوار ساختمیان خارج دارسرمایه

قدرت دولتی بودند و فراموش نکنیم که حتی در همین همجواری نیز تضادها سر به 

آسمان می سود، دولت برای بورژوازی شرط حتمی بقا بود، در حالی که پرولتاریا باید 

 . کردمیاز همان آغاز امحاء هر دولت را تار و پود الیتجزای پیکار خود 

، تا مغز استخوان مماشات کوشیدمیتن ماشین دولتی اولی برای تسخیر قدرت و ساخ

جو بود، وحشت وی از پرولتاریا بنیادی، اما اختالفش با سلطنت و کلیسا حالت بازاری 

داشت، برای سرکوب مبارزات کارگران به ارتش و قوای قهر حاکمان روی می نهاد. 

زمان برای پیشبرد . همدیدمیحصول انتظاراتش را در آمیزه منحطی از جدال و اجماع 

تا جنبش کارگری  نمودمیو سعی  یافتمیکشاکش بازاری، خود را نیازمند پرولتاریا 

را پیاده نظام خود کند، دومی ) پرولتاریا( در همان شرایط تاریخی، با همان سطح 

، باسیل را محاصره جنگیدمینازل آرایش قوا، در حالی که علیه سلطنت و کلیسا 

، همان روزها، نیز بورژوازی را دشمن تا لرزاندمیت خاندان بوربن را ، کاخ قدرنمودمی

را به جرم  دارسرمایه. از او نفرت داشت. زنانش وحوش دیدمیمغز استخوان خود 

ند. در بحبوحه ستیز مشترک!! کردمیشدت استثمار و تباهی اخالقی شکار خشم خود 

با قدرت به سینه همین دشمن، به  با اشرافیت مالی، کلیسا و سلطنت، لوله تفنگش را

. در دادمیو این کار را به نام طبقه کارگر انجام  رفتمیسینه پارلمان نشینانش نشانه 
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سالیان متمادی  شدمیمانند فرانسه مربوط  ایجامعهیک کالم، تا جائی که به 

طبقاتی بودند.  آرائیصفپرولتاریا و بورژوازی در چنین موقعیتی از آرایش قوا و 

ای از میدانداری که داد، شکلی و درجهبه پرولتاریا فرصت میدانداری می وضعیتی که

. اگر بناست برای نقد یا شدمیبورژوازی قادر به سرکوب آن نبود، حتی به آن نیازمند 

ای صادر شود، باید حتما به این شرایط ب مذهب، تاریخی نوشته و شناسنامهرفت و رو

مشعل این رفت و روب نه دست بورژوازی که در دست جنبش کارگری  چشم دوخت.

توان سرکوبش را نداشت، جنبشی که بعدها، در  هنوزبود. جنبشی که بورژوازی 

 ، تابنده ترین گلوله ها را به مغز مذهب شلیک کرد. «کمون»

م. زار قرن بیستم و جامعه صد سال پیش ایران گردیتاریخ را ورق زنیم، وارد تاریکی

که باید شیپور مبارزه علیه سرمایه،  ایطبقهطبقه کارگر شروع به بالیدن کرد. 

، اما در قیاس با اروپا همه چیز آوردمیسلطنت، فئودالیسم، اربابان دین را به صدا در 

پیش از آنکه طبقه مسلط اقتصادی  هادههبرایش متفاوت بود. بورژوازی این دیار 

قدرت سیاسی داشت. هنوز سر و کله جنبش کارگری گردد، نقشی فائق در ساختار 

ین غولهای صنعتی و ترعظیمماند، شریک نشده، به یک قدرت مؤثر طبقاتی میپیدا 

مالی بود، نه فقط نیازی به دین ستیزی نداشت که شریعمتدار بود و دین را سالح 

العموم رجال دین بودند و اش علیطبقه، اعضای دیدمیخود برای سرکوب پرولتاریا 

، در رابطه با سلطنت نیز همین دادندمیسلسله جلیله علمای اعالم را تشکیل 

همپیوندی را داشت. این بورژوازی با این اوصاف، هر نگاه چپ توده کارگر به مذهب را 

ترین طنز تاریخ است که بست. مبتذلو به گلوله می دیدمی« اقدام علیه امنیت ملی»

ستیزی ناشی از قدرت بورژوازی اروپا!! ینبا تحریف همه حقایق، فصلی به نام دای عده

و کسر مبارزه ضد دین بورژوازی ایران به دلیل ضعف تاریخی باز کنند! چنین کاری 

خدمت آگاه یا ناآگاه به نظام بردگی مزدی و شستشوی مغزی کارگران است. آنچه 

جده و نوزده اروپا، با توازن قوای های هقعی است آنست که جنبش کارگری سدهوا

انه بورژوازی از مذهب ستیزانسانگیری روزش، در سطحی و تا حدی راه بهرهطبقاتی 

برای سرکوب مبارزه طبقاتی جاری را سد کرد، اما جنبش کارگری ایران با آرایش 

فی باساس ماجرا این بود، مابقی وارونهقوای ضعیف خود قادر به ایفای این نقش نشد. ا

که گویا کل آنچه از سده  کندمیو اقتصاد سیاسی بورژوازی القاء  نگاریتاریخاست. 
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میالدی به بعد در اروپا رخ داده است، هر سخنی که در طول این  16و  15های 

ستیزی، ضدیت با سلطنت و استبداد، به میان از حق، آزادی، الئیسم و دین هادوره

ام این قلمروها انجام گرفته است، همه و همه فروغ در هر کد ایمبارزهآمده است، هر 

سرشتی سرمایه و بورژوازی بوده است!! در این تاریخنگاری و اقتصاد سیاسی، 

های اجتماعی، سیاسی، انسانی، علمی و رژوازی همه جا، در همه میدانداریبو

اعی یا ترقیخواهانه حضور مشعشع دارد!!، اما پرولتاریا فاقد هر نوع رد سیاسی، اجتم

پرولتاریا تنها  است!! و از« دانشور طبقه بورژوا»اثرگذاری انسانی است!!! حتی مارکس 

دی برای چندشاهی هزینه معاش، گری، جدال کور اقتصااثر مشهود، صنفی

دانشی، نیازمندی ذاتی به منجیان و ظرفیت پیاده اندیشی، سیاست گریزی، بیتنگ

خنگاری و اقتصاد سیاسی، در تضاد محض با نقد نظامی برای ناجیان است!!! این تاری

مارکسی اقتصاد سیاسی و درک مادی رادیکال مارکس از تاریخ است. مارکس در بند 

ترین ترین و دقیق، به شفافداریسرمایهبند بررسی خود از پویه بسط شیوه تولید 

افزائی، ها، هر ریال سرمایهکه بورژوازی در تمامی این سده دهدمیشکل توضیح 

تأسیس هر کارگاهش را، هر کشف علمی خود را، هر اختراع فنی را، هر مقدار ارتقاء 

ترین قتل عام حقوق مناسبات کار مزدی را با وحشیانه بارآوری کار را، هر گام انکشاف

ها محقق ساخته ها و سبعیت انگیزترین بشرستیزی، نفرتهاآزادیانسانها، سالخی 

ساله به ضرب شالق در کار شبانه  6خواب از چشم کودکان  است. سرمایه با زدودن

های حمل کاال، قفل اعتی، بستن زنان باردار به درشکهس 20ساعتی و روزانه کار  14

کردن پای علیل کودکان خردسال به ماشینهای کار، زندانی ساختن هزار، هزار زن و 

ت، با تبدیل این کودک در اردوگاههای کار فاقد حداقل خورد و خوراک و بهداش

ی هابربریتترین یشت به مصوبات پارلمانی، با سیاهکار، استثمار و مع انگیزرعبشرایط 

غیرقابل توصیف پلیسی و نظامی، کشتزار انباشت خود را آبیاری و خود را طبقه مسلط 

ای چگونه، بر پایه کدام ظرفیت با چنین کارنامه ایطبقهاقتصادی ساخته است. چنین 

ی، سکوالریسم، ی، زیر فشار کدامین نیازهای طبقاتی و تاریخی، پرچمدار آزاداجتماع

اش، که هر ریال خودافزائی سرمایه ایطبقهستیزی بوده است؟!! حقوق انسانی و دین

هر گام تثبیت موقعیت اجتماعی، هر وجب هموارسازی راه استقرار حاکمیتش، هر 

شیها، تجارت کُخرابیها، نسلطوفان خانه اندازیراهخشت بنای نظم مورد نیازش را با 
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شدگان ه بردگان و دفن قشون، قشون نفرینپوست انسانها، تبدیل قاره ها به شکارگا

چرا؟ با کدام محاسبات و بر  ایطبقهکارگر در اعماق معدنها تأمین کرده است، چنین 

ستیز زادی، حقوق بشر، ضد مذهب و سلطنتپایه کدامین ارزشها باید مشعلدار آ

قلمداد گردد؟!! پاسخ روشن است. هر چه جنبش کارگری در پهنه پیکار طبقاتی علیه 

بورژوازی به دست آورده است، کل امکانات معیشتی، رفاهی، حقوق مدنی و اجتماعی 

بورژوازی خارج کرده است،  یا آزادیهای سیاسی که توده کارگر با سالح پیکار از چنگ

ن در عرصه ستم جنسی، نژادی، کار کودکان بر هایی که کارگرانشینیکل عقب

است به حساب ترقیخواهی، ، همه یکراندنمودهسرمایه و دولتش تحمیل 

طلبی، مدنیت و آزادیخواهی بورژوازی ثبت شده است. اقتصاد سیاسی و دموکراسی

تاریخنگاری سوسیال دموکراتیک از جمله شعبه چپ آن، چنین کرده است. همه چیز 

ئت هر دستاورد دارای کمترین معکوس و متضاد القاء شده است. در این قرابه صورت 

های حقوق انسانی، آزادیخواهی و استبدادستیزی از جمله هر میزان کاهش فشار رگه

ارتجاع مذهبی بر زندگی انسانها حاصل پیکار بورژوازی شده است!!. پرولتاریا فقط 

صنفی بوده است!! از ستیز با ارتجاع  طریق مجادالت دنبال سنار و سی شاهی معاش از

 دانسته است!!  آزادی و حقوق انسانی هیچ چیز نمیدینی، مبارزه برای 

محور، ارتجاعی و دموکراتیک در ماهیت خود، سرمایه تاریخنگاری سوسیال

اجتماعی، تا چشم کار کند کور، همین بنمایه منحط  پرداز است. زیر فشارباژگونه

آرد که تا مغز استخوان مروج به روی خود نمی -نیز هست. اوال  حافظه و دروغگوکم

. در کمینترن و اردوگاه، ارتجاع هار پان اسالمیستی را متحد باشدمیشریعت بوده و 

!! در ایران، شیعه علوی را دیدمیبالتردید خود در جبهه واحد ضد امپریالیستی 

سالح دین برای نفوذ شناخت. از لیست!! و سلطنت را محق و مقدس میسوسیا

 –اجتماعیون »پناهی ها می برد. داستان شریعتی بهرهگمراهساز در جنبش کارگر

به دروغ و  –. ثانیا دانندمیو سپس حزب توده را همگان به اندازه کافی « عامیون

آویزد زمانی که برای توده کارگر کارنامه تشرع، تعصبات دینی و تعلقات تهمت می

. شاید برای نسل حاضر باور کردن این واقعیت کندمیلیست  استخواندار مذهبی

دشوار باشد که مذهب در تمامی سالهای سده بیستم، از آغاز تا اواخر دهه شصت آن 

شیعه از  پیمود. در همه این مدت فریاد روحانیتبا بیشترین شتاب راه زوال را می قرن
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ه است. در کردمیدینی ساکنان این دوزخ گوش فلک را کر خداناباوری جوانان و بی

مناطقی که اربابان دین بیشترین نفوذها را داشتند، شهرهائی که به مذهبی بودن 

معروف بودند!! مسجدها همه سوت و کور، متروکه، غالب اوقات قفل و ارباب رجوع آنها 

نیست. واقعیت  . این اهانتدادندمیتشکیل « قضای حاجت»را انسانهای محتاج 

ند. به اعتراف مکرر و سوزناک مراجع مشهور کردمیعریانی بود که همگی آن را لمس 

 آن روزها شمار مسجدها به مراتب از مسجدروها بیشتر بود. 

ها است که گویا توده کارگر ایران دلباخته اسالم و خدا این بدترین و نارواترین تهمت

با  57اند و درسال  بردهاجع مذهبی به سر میانتظار حکم مرو دین بوده اند!! در 

بورژوازی به عنوان  صدور فرمان قیام خمینی دست به انقالب زده اند!! سرمایه و

همه راهبردها، یافته، در هر کجای دنیا، حاکم یا اپوزیسیون، از سرمایه شخصیت

و دفن ها و سالحها، برای سرکوب فکری، شستشوی مغزی، و کفن ایدئولوژیها، مسلک

قدرت پیکار طبقه کارگر در نظم مورد نیاز رابطه خرید و فروش نیروی کار بهره برده 

. در این راستا اسالم و یهودیت برایش همان موضوعیت را دارد گیردمیاست و بهره 

دارا است. اینکه « کمونیسم بورژوائی»که فاشیسم، لیبرالیسم، سوسیال دموکراسی یا 

ا کدامین را ترجیح دهد؟ پاسخ را در آرایش قوای طبقاتی به کدامیک توسل جوید، ی

. تا جائی که به سرمایه و بورژوازی مربوط است نمایدمیمیان خود و پرولتاریا جستجو 

، این مذهب، فاشیسم، باشندمیهمه اینها راهبردها و اشکال نظم اجتماعی قابل قبول 

ی وسیع کارگر را از میدان هاتودهلیبرالیسم، دموکراسی یا سوسیالیسم نیست که 

و پشت سر این یا آن بخش بورژوازی علیه خویش  کندمیواقعی جنگ طبقاتی خارج 

، بالعکس بورژوازی است که نمایدمیو برای سالخی دهشتناک هستی خود به صف 

هر کجا، یکی از این راهبردهای ایدئولوژیک، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را سالح 

سرمایه و یا سالح  افزائیارزشبرگ استیالی چرخه حاکمیت خود، ساز و 

. این همان نکته بنیادی و کلیدی است که درک سازدمینمائی خویش اپوزیسیون

آمیز و . همان فهم تحریفگرددمیوارونه آن شالوده نقد مذهبی مذهب گردیده و 

دهه مه دوم ها را به جستجوی ریشه شکست خیزش سراسری نیکه خیلی ایگونهباژ

 باوری کارگران ایران واداشته است!! خورشیدی، در اسالم 50
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های مسموم و مخرب رگر و کال انسانها از فشار خرافهبرای رهاسازی شعور توده کا

ها آویخت!! مذهب به عنوان نقد ایدئولوژیک باورها و اندیشه به توانمیدینی ن

زمین هبوط نکرده است که بتوان با ای از مبانی، ارزشها و افکار از آسمانها به مجموعه

بافیهای ضد  وی میکروبیولوژیست خرافیهای احکامش یا واکاستیزانساننقد فکری 

اش، شر آن را از سر آدمها کوتاه ساخت. مذهب از زمین زندگی بشر، از ژرفنای علمی

یقا شرایط کار، معاش و مراودات اجتماعی او جوشیده است. راه زوال و امحاء آن نیز دق

نچه که مذهب برخالف آگذرد. بنیادی و رادیکال همین شرایط می از تغییر تاریخا

دانشی در شی آدم ها نیز نیست هر چند که بیدانمولود بی گویندمیها برخی

ون ها سر بیرزار ندانستنپرورش آن تأثیر دارد، از تاریکی زایش و نشر و

کردن و استحکام آن بدون نقش  ها در آبیارینیاورده است ولو آنکه ندانستن

علوم و اکتشافات یا سیر . در همین راستا نفس دانائی، توسعه باشندمین

مهار دانشهای بشری، کمک چندانی به اضمحالل و نابودی مذهب صعودی بی

شناسی، انگیز فیزیک، شیمی، زیست. کمااینکه رشد حیرتکنندمین

، اعتقادات دینی افراد را بهشناسی و علوم مشاپزشکی، بیولوژی، زمین

تر توضیح خواهیم داد که مخالفان این استنتاج، کن ننموده است. پائین ریشه

قادر به فهم مادی مذهب نیستند، روایت آنها از دین روایتی شریعتمدار و 

ریشه واقعی مذهب در عدم تسلط انسان بر سرنوشت کار، متافیزیکی است. 

جرا دقیقا در اینجا است. کلید حل همه تولید و زندگی خویش است. راز ما

   معضل نیز در همین جا قرار دارد.

ای آغاز شد که موجود نوظهور انسانی، خود را به خدا یا خدایان، درست از لحظه باور

غرق فروماندگی، نیاز، هراس، عاجز از حل مشکل و ناتوان در تأمین نیازهای حیاتی 

ساالران اتفاق، حرف اربابان دین و شریعت سبیلخود یافت. از این لحاظ برقضا و بر 

که بشر ازهمان زمان پیدایش خداباور بوده است!!  گویندمیوقتی  نمایدمیدرست 

و شعورباختگی، قدمت هر چه معضل این جماعت آنست که زیر فشار وارونه بینی 

مبتذلی که  پندارند!!، ادعایبی را گواه اعتبار و اصالت آن میتر اعتقادات مذهطوالنی

واقعیت ضد آن است. انسان با کار خویش برای امرار معاش پای به دنیا نهاد، شروع به 
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تولید معیشت کرد و همگن با آن، به تولید اندیشه و باور پرداخت. در این گذر و در 

تمامی پیچ و خم این مسیر، هر کجا خود را مستأصل دید، به محض آنکه احساس 

گری و اعمال قدرت را با آویختن به این یا ائی یا جای خالی چاره، خالء توانزبونی نمود

شاعر و حکیم رومی « تیتوس لوکرتیوس»آن نیروی موهوم پر ساخت. این سخن 

 « ترس مادر همه خدایان است»اپیکورگرای سده پیش از میالد مسیح درست است که:

داقل اطمینان به حل فروماندگی توأم با هراس در مقابل مخاطرات پیرامونی، فقدان ح

اعتمادی به توان خود در زمینه زندگی، نیاز به احساس امنیت، بی و فصل مشکالت

ها، انسان آغازین را مجبور نمود تا ها و مهلکهحل معضل معاش یا مقابله با مخمصه

خدا جایگزینی برای ناتوانی و راه جبرانی برای زبونی خویش دست و پا نماید. 

. انسان خدا را آفرید و زیر فروماندگی، ذلت و زبونی بود مخلوق مستقیم این

فشار استیصال و عجز مفرطی که داشت شروع به خداآفرینی کرد. بسیار قابل تعمق 

است که هر چه به روزهای شروع کار، معاش و زندگی انسان نزدیکتر شویم شمار 

ی هاپدیدهبل طبیعت، . ناتوانی وی در مقابینیممیو پرشمارتر  ترافزونخدایان او را 

هستی و رخدادهای طبیعی، غیرقابل توصیف بود و درست بر همین مبنی تعداد 

ند. هیچ کدام این خدایان شناسنامه آسمانی شدمیخدایانش نیز کثیر و پرتنوع 

نداشتند، همگی مادی و مخلوق ناتوانی روز انسان بودند، پیشینه، پروسه و چند و 

بندی شده اند و به موجودات ملموس بود. معموال دستها مادی و چون خلقت آنه

. حتی گروه آخر نیز گردیدندمیزمینی، جنسی، حیوانی، انسانی و احیانا الهی تقسیم 

آفرین ش درنده جنگل به این دلیل که مرگپرونده زایش زمینی داشتند. تمامی وحو

جهت که خوفناک است انگیزند، عنوان ویژه خدائی داشتند. تاریکی به این و مخاطره

بارانی مرگزا است و الجرم ماه در مقام ، خشکی و بییافتمیموقعیت خاص خدائی 

منشأ نزول برف و باران صدرنشین مجلس خدایان بود. نقشی که با گسترش نیاز 

انسان به کشت و زرع از ماه سلب و به خورشید تفویض شد. همان نقشی که بعدها در 

مان، زمین مدال خدای رئوف و خدایان گردید. در همین ز یونان تقدیم زئوس، خدای

ای قدیس کسب کرد زیرا محل رویش گیاه و چشمه همیشه جوشان معاش بود. الهه

زائی آن نیازمند تابش نور و د در آمد، چرا که باروری و معیشتزمین به عقد خورشی
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هر کدامشان بر گرمای خدای آفتاب بود. یکایک ستارگان مقام الوهی داشتند، زیرا 

گر دردی در عرصه خورشید برایشان متصور است، چاره پایه نقشی که در اطاعت از

ند!! کوه، رود، درخت، چشمه، برق، آمدمیمعاش، امنیت و فرار از مرگ به حساب 

از سوسک مصری « ویل دورانت»صاعقه، ابر، گیاهان گوناگون، سنگ، جانوران به گفته 

گشا محسوب خدایان قاهر، رزاق، غفور و مشکل در زمرهتا فیل هندی، همه و همه 

ند، اعضای تناسلی انسانها مرتبه خدائی بسیار واال یافتند، کل اینها پرستش شدمی

ند و بنیاد خدا بودن آنها را عجز، زبونی و فروماندگی انسان در تسلط بر شدمی

 .کردمیسرنوشت کار، تولید و زندگی خویش تعیین 

ند، شدمیانتهای این خدایان یک، یک توسط بشر ساخته والنی و بیسلسله بسیار ط

فقط  هاانسانآفریننده، معمار و طراح تمامی آنها انسانهای ساکن کره خاکی بودند و 

ند و در تولید خدایان به هیچ حد و مرزی بسنده ساختمیاز آن جهت، این همه خدا 

سرنوشت کار، تولید و زندگی خویش ند که دچار عجز بودند و قادر به تعیین کردمین

پروسه آفرینش کل این ند. به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشیم که شدمین

ها یک پروسه کامال مادی بود. انسان با کارش وجود ها و فرشتهها، الههخداها، توتم

واقعی خود را تعریف و آغاز کرد، با کار خویش معیشت خود را آفرید و همزمان و 

همپیوند با آفرینش معیشت، افکار، تصورات، باورها و اوهام خود را نیز خلق نمود. 

ها به ها، تخیالت، عقاید و خرافهر تولید فکری او نیز هست. اندیشهتولید مادی بش

آیند که تولید مایحتاج ی از کار و زندگی انسانی پدید میهمان شکل و در همان روند

. خدایان به همان صورت توسط گرددمیبشر محقق معیشتی و رفع نیازهای مادی 

انسانها آفریده شدند که شکار حیوانات، چیدن میوه از درختان و گرفتن ماهی از دریا 

. کردمیتوسط آنها انجام گرفت. یک تفاوت اساسی این دو آفرینش را از هم متمایز 

پناهگاه، یا  بشر با شیار زدن زمین، کشت بذر، تشخیص خواص میوه درختان، ساختن

و  دادمی، طبعیت را تغییر کردمیآموختن شیوه تیز کردن سنگها، در طبیعت تصرف 

داشت، اما با خلق خدایان زبونی خود در حل و گامی در راه تسلط بر طبیعت بر می

ر، تولید و فصل مشکالت معیشتی یا عجز خود از دخالتگری الزم در سرنوشت کا

هر دو دسته، تولیدات مادی و فکری انسان بودند، گروه  نهاد.زندگی را به نمایش می

تر در باره شناخت و توانی که پائین –ند شدمینخست ظاهرا مایه شناخت و توان وی 
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گروه  -اش صحبت خواهیم کرد و کالبدشکافی مادی آن بسیار اساسی و مهم است 

سرنوشت تولید، الزم، در رقم زدن  بازینقشدوم عجز، زبونی و فروماندگی وی، از 

ند و همین گروه است که کردمیمعاش یا حل معضالت پیچیده زندگی را تصویر 

. مارکس با ژرفکاوی رادیکال ماتریالیستی دهدمیمذهب و باورهای مذهبی را تشکیل 

 .کندمیخویش، ماجرا را این گونه توصیف 

نیافته است مذهب خودآگاهی و خودیابی انسانی است که یا هنوز خود را در »

خداباوری و دین برای مارکس به هیچ وجه  «و یا وجود خویش را گم کرده است

سته از توانستن یا نتوانستن رُنستن و ندانستن نیست، بالعکس فراای مبتنی بر دامقوله

است و این دقیقا با بنمایه شناخت مادی او از انسان، تاریخ یا پویه انکشاف مادی 

های تی باور که هستی آگاه، نه دانستنس آگاهی را نه مشتاریخ همگن است. مارک

. او بیندمیهای اجتماعی، جنبشی، طبقاتی و تاریخی مکتبی و ایئولوژیک که توانستن

که مذهب خودیابی انسانی است که هنوز خود را نیافته و هستی  کندمیتصریح 

دیگری از همان  اجتماعی آگاه خود را پیدا ننموده است. این عبارت دقیقا قرائت

آن تأکید شده است و در ادامه بحث، بنا بر  واقعیتی است که دراین نوشته چند بار بر

اش گفتگو خواهیم کرد. و در باره گردیممیاهمیت، موضوعیت و مناسبتش، به آن باز 

انسانی که خود را نیافته است یعنی توانائی الزم برای تعیین تکلیف کار، تولید، زندگی 

اجتماعی خود را به دست نیاورده است، یعنی اسیر فروماندگی، عجز و زیر  مادی و

فشار انبوه نیازها است. در یک کالم یعنی بر سرنوشت زندگی و کارش مسلط نیست. 

و توان حل مشکالت خود را ندارد. مذهب  باشدمیقادر به درمان انبوه دردهای خود ن

  مظهر واقعی این استیصال، زبونی و عجز است.

تاریخ انسان را باید در پویه کار و تولیدش، تولیدات مادی و معیشتی، همزمان فکری، 

عقیدتی و معنوی او کاوش کرد و پی گرفت. هر چه در پهنه کار و تولید پیش تاخت، 

اما این تأثیرگذاری یش از پیش دستخوش دگرگونی ساخت، رابطه خود با طبیعت را ب

ط او بر پویه کار، تولید ه هیچ وجه و هیچ میزان تسلبر طبیعت و تغییر شکل زندگی، ب

ای را فراهم نکرد، نه فقط هیچ روزنهاش را به دنبال نیاورد، نه فقط این تسلط و زندگی

نگشود، که کامال بالعکس،  به تسلط بر سرنوشت زندگی، تولید و کارش پیش رویش
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بارتر از سابق به ورطه فروماندگی، ذلت و عجز افتاد. در همین راستا تر و رقتدردناک

و دقیقا به همین دلیل مذهبی بودن وی نیز اگر چه تغییر کرد، اگر چه دستخوش 

بین نرفت که تحوالت بسیار زیادی گردید اما به هیچ وجه از بین نرفت، نه فقط از 

ا کرد. چرا؟ و چگونه؟ این همان تری پیدتر و مخوفتر، زمختشکلهای بسیار پیچیده

کلید پاره ای معماها باشد. بشر با کار خود  تواندمیپرسشی است که پاسخ درستش 

در راه شناخت طبیعت و غلبه بر آن گام برداشت اما آنچه که زبونی و فروماندگی یا 

زد، آنچه ن سرنوشت زندگی و کارش را رقم میبالعکس توانائی و تسلط وی در تعیی

، نه نفس شناخت شدمیبی ماندن یا خالصی وی از اعتقادات دینی را باعث مذه

ای حصول کارش بود. رابطهی طبیعی که رابطه وی با کار و مهاپدیدهطبیعت و تغییر 

ی مختلف توسط شکل تولید معیشت، اندیشه و باور انسان هادورهکه به نوبه خود، در 

. از همان آغاز اجتماعی کار جتماعی است. انسان موجودی اشدمیهر دوره تعیین  در

، حاصل کار و تولیدش سرنوشتی نمودمی، اجتماعی زندگی کردمی، تولید کردمی

 اجتماعی یافت. پیش از ادامه بحث به این سخن مارکس توجه کنیم: 

انسان وجودی انتزاعی نیست که بیرون از این جهان خیمه زده باشد، انسان، جهان »

جامعه است. این دولت و جامعه اند که مذهب، آگاهی وارونه از جهان انسان، دولت و 

. چرا که خود جهانی وارونه اند. مذهب نظریه عمومی این جهان وارونه، سازندمیرا 

اش، مایه منزلت معنوی آن، پسندانهمختصر آن و منطق آن به شکل عامه دانشنامه

گر آن ه عمومی تسلی و توجیهت آن، سرچشمشوق آن، جواز اخالقی آن، مکمل پرابه

است. مذهب تحقق خیالی جوهر انسان است، چرا که جوهر انسان از واقعیتی حقیقی 

 « برخوردار نیست

ای داشت طول و د خود را آغاز نکرده و حالت نطفهمادام که تولید کاالئی پروسه رش

عرض تقسیم کار، دائره تسلط انسان بر طبیعت یا موقعیتش در چگونگی تصاحب 

. تولید نمودمینای و همبائی تجاوز خود نیز از فراخنای مالکیت قبیلهحاصل کار 

مداری او در این دوره نیز همگن و همپیوند با اد، اوهام، پویه خداآفرینی و دیناعتق

شکار و ماهیگیری نقش خدایان حیوان، دریا و درخت را  همین تولید مادی بود،

. با آنکه خوانین پدرساالر از عزت و احترام در میان افراد طایفه نمودمیپررنگ 

بندی بود اندرون روابط موجود در حال نطفه برخوردار بودند و نوعی بردگی نهان در
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های درنده به آدمیان نمقتدر و انتقال الوهیت از حیوا اما هنوز تا خدا شدن افراد

داد و ستد میان قبایل  تدریجی. ظهور و گسترش شدمیتر نشانه بارزی دیده ندرنده

های خرید و د بر نیاز هر قبیله، طلوع رخسارههر چند در سطح مبادله محصوالت زائ

ی پیدا شدن سر و کله فروش همراه با مالکیت مشترک اراضی، اندک، اندک راه را برا

ای هموار ساخت. تا اینجا هنوز از خدا شدن آدمهای خاص و دعوی فهبتهای طای

الوهی آنان خبری نیست. طوایف مختلف هر کدام بت ویژه خود را نماد قدرت قبیله 

تر اینکه هیچ سخنی از پیامبری و پردازند. نکته اساسیو به عبادت آن می دانندمی

جود زنده انسانی بر طبل پیوند با ، هیچ موباشدمیدعوی نبوت و رسالت هم در میان ن

، تا چشم کار کند خدا نمایدمیعالم باال نمی کوبد، پرونده اعجاز برای خویش باز ن

العموم شناسنامه زمینی ال از خدایان است اما خدایان علیوجود دارد، همه جا ماالم

خوردن و بل ای از اجسام طبیعی قابل لمس یا حتی قاکدام آلیاژ سادهدارند و هر 

ها همگی مخاطبان مادی دارند، در غیر این صورت یعنی در آشامیدن هستند. نیایش

مواردی که موهوم و متافیزیکی هستند، باز هم تجلی رؤیاها و احتیاجات مادی انسان 

. مثال روشن این گونه باشندمیدرعرصه، معاش، سالمتی، آرامش و آسایش 

هائی است که به زرتشت نسبت داده یا آموزهمجموعه باورها، منشورها مداری آئین

. زرتشت مدعی نبوت نیست، از شودمییاد « مزدیسنا»و از آن به عنوان آئین  شودمی

« امشاسپندانش»آرد. بر زبان نمی« وحی»سخنی از سراچه و  زندمیعالم غیب حرف ن

دارند،  همه نیروهای مادی اثرگذار در زندگی روزمره اند. خدایانش پاسپورت زمین

دچار ثنویت هستند و به دستجات خیر و شر، بانیان روشنی و تاریکی، اهورائی و 

منسوب به وی همگی نیایش قوای طبیعت و « هایگات».  شوندمیاهریمنی تقسیم 

ئی است که انسانها را در کالف خود پیچیده است. هاپدیدهستایش یا نکوهش رفتار و 

دارد، در این جا نیز خدایان نان باستان هم مصداق همین مثال کم یا بیش در مورد یو

د انتظارات، رؤیاها، هراس و بندی شده هستند. مشاغل و مأموریتهائی دارند، نمادسته

ساکن « المپ»العموم از جمله خدایان . علیباشندمیها و زبونیها، توانائیها وحشت

ها و عیب و ایرادهای جدی ل آسمان نیستند، بعضا پاشنه آشیل، اهباشندمیزمین 

هایشان چه بسا سفیهانه و حلراهبا آنان مشورت نمود، اما  توانمیدارند، در مواقع نیاز 

 آمیز باشد.  شکست
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، یک نقل و انتقال، عروج و افت یا دهدمیدر این روند و در دل آنچه رخ 

ند بشعور فعال هر کاوشگر رادیکال پایسقوط و جایگزینی بیش از همه چیز 

گذرد، هر چه دامنه . هر چه زمان میسازدمیدرک مادی تاریخ را خیره خود 

بالد، هر چه داد و ، هر چه اقتصاد کاالئی مییابدمیکار و تولید بشر گسترش 

، هر چه رابطه میان قبایل در جاهای مختلف دستخوش شودمیستد فراگیرتر 

پرستی انسانها، از یک سو با افکار، قوانین، ، خداباوری و توتمگرددمیتوسعه 

 شودمیقراردادها، عرف و اخالقیات فراجوشیده از روند کار و مبادله آمیخته 

عتبار و جبروت خود را به و از سوی دیگر خدایان یا نیروهای طبیعی بتواره، ا

این  .دهندمیرسته های اجتماعی داد و ستدهای کاالئی از دست نفع فرا

سیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. طبیعت اقتصاد کاالئی این رخداد ب

است که گسترش روزافزون خود را شالوده بسط فراساختارهای فکری، اعتقادی، 

و به این فراساختارها موقعیت  کندمیسیاسی، فرهنگی، اخالقی و اجتماعی 

حال رابطه بتواره همان ، کاال یک رابطه اجتماعی است و در بخشدمیفتیشیستی 

بندیهای اجتماعی حاصل توسعه خود است. هر چه اقتصاد کاالئی یا کاال کردن صورت

های حقوقی، ، بتیابدمیشدن محصول کار و داد و ستد آنها میان اقوام توسعه 

سیاسی و اجتماعی فراجوشیده از این شیوه تولید نیز اعتبار، منزلت و نقش 

یلش آنست که کاال و داد و ستد کاالئی رابطه میان . دلکنندمینیرومندتری کسب 

، حرف زدن کاالها با هم جای سازدمیرا با رابطه میان اشیاء جایگزین  هاانسان

. کاالها وجودی کامال مستقل از آدمها، باالی سر افراد و گیردمیزدن انسانها را حرف

مبادله با هم، نقش  . آنها در جریانکنندمیمسلط و مستولی بر زندگی آنها پیدا 

، قیمت، نمایندمی، قاهر و فعال مایشاء احراز کنندهتعییننده، گیرتصمیمموجودات 

چگونگی، داد و ستد، قانون مبادله، چه تولید شود و چه نشود، کدام محصوالت بیشتر 

یا کمتر تولید گردند، رابطه قبائل و اجتماعات با هم چگونه باشد و آنچه را که پایه 

را برای مولدین،  . این تصمیمات، قوانین، قرارهانمایندمیروز بشر است تعیین  زندگی

. به این ترتیب بشر مقهور، سازندمیاالجرا انسانی آن ایام، الزم صاحبان خود یا جوامع

تر وجود نداشت. خدائی که مثل که پیش شودمیمحکوم و مطیع خدای جدیدی 
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یزش فرق دارد، این اوست اما این بار همه چ خدایان سابق باز هم ساخته و پرداخته

ای است که تجسم یافتهبردار نیست، محصول کار بشر است اما کار خدا دیگر شوخی

ای ماوراء اراده ای قدرت نامحدودی شده است، ارادهاستقالل کامل یافته و دار

اعمال  ،گیردمیراند، تصمیم کرده است، مصمم و استوار حکم می کنندگان پیداتولید

ساز راتش مادی، حیاتی، قاطع و سرنوشت. اطاعت از اوامر، نواهی و دستوکندمیقدرت 

 است.

این خدا یک ویژگی بسیار مهم دیگر هم دارد. ماجرای ذلت، عبودیت، بردگی و مقهور 

. چنین سازدمیخویش در مقابل خود را عمیقا انکار و رمزآمیز  کنندگانتولیدبودن 

، برف و باران پرستش دریا، کوه، جنگل، حیوان، اعضاء بدن، صاعقهکه  کندمیالقاء 

گرائی داده است!!، جهالت تسلیم خرد و رشد آگاهی شده است!! جای خود را به عقل

شعور بر وحشت غلبه کرده است!!. آدمها توانا شده و بر سرنوشت زندگی و کارشان 

، القائاتی کردمیاین چنین القاء تسلط یافته اند!!! روابط کاالئی با توسعه نسبی خود 

عدم تسلط انسان بر سرنوشت کار، تولید و  -که دروغ محض و ضد واقعیت بودند. اوال 

یرومندتر، استخواندارتر تر، نکه گام به گام محکم یافتمیزندگی خود نه فقط کاهش ن

اگر اگر تا دیروز سرما و یخبندان سد راه صیادی او بودند، . شدمیتر و نامرئی

، اگر وحوش درنده ساختمیحاصل لت برف و باران کشت و کارش را بیق

ند، اگر خدایان طبیعی مخلوق فروماندگی و آوردمیجنگل او را از پای در 

کوبیدند، اکنون قرارها، اش را در هم میبونی وی روند اعمال قدرت و ارادهز

گری او را داشتند، اصول، احکام، منشورها و قوانینی که ظاهرا رد پای دخالت

بعالوه  .آورندقل بودند، همان بال را بر سرش میاما به طور کامل از وی مست

هنوز استیصال و زبونی وی در مقابل خدایان پیشین نیز وسیعا، عمیقا، شدیدا استمرار 

داشت، زیرا توان دخالتگری وی در رتق و فتق امور معاش و حل معضالت زیستی 

پیمود. قراردادها، اخالقیات، قید و نیافته که روند سرطانی می کاهش  خود نیز نه فقط

را مخلوق شعور و آگاهی  کاال یا حاصل کارش، خود پیچینسخهبندها، عرف و شریعت 

زدند، اما چنین نبود، این قراردادها نه فقط ابزار اعمال اراده او نبودند که وی جا می

ند، نه فقط دست و پای وی در شدمیسدی محکم بر سر راه انجام این کار 
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ند، که دائره اختیار، آزادی و ابراز وجودش را محدود و کردمیها را بازتر نگیریتصمیم

ند. این قید و بندها مطلقا شکوفائی توان و آزادی وی را در پی نمودمیمحدودتر 

ا و ونیهای از استیصال، زبونی و اسارت را بر زبنداشتند ، کامال بالعکس شکل تازه

ن قیود، حدود و الزامات، در تولید برای رفع ای ریشهافزودند. فروماندگیهای قبلی او می

حوائج روزمره زندگی قرار نداشت، در شیوه تولید و مناسبات اقتصادی، حقوقی، 

اما با  کردمیسیاسی و اجتماعی جدیدی بود که اگر چه مراحل آغازین رشد را طی 

، اختیارات، توان هاآزادیپیچید و کل ر دست و پای وی میید، زنجیروار ببالشتاب می

در کشید، او اش را به بند میدانداری و شعاع تأثیرگذاری ارادهدخالتگری، ظرفیت می

ر ترس، نیاز، اراده خدایانی بود که از کشتزاآغاز پرستشگر زبون و بی

گذشت زمان، راندند، اکنون با ئیدند و بر او حکم میروفروماندگی و عجز می

در پروسه انکشاف شیوه تولید کاالئی، در فرایند رویش تدریجی 

فراساختارهای حقوقی، عرفی، اخالقی، سیاسی و قانونی مولود تولید کاالئی، 

در حالی که حقارت و استیصال سابق را از دست نداده است، عبد بی اراده، 

کاال یا حاصل کار و اختیار منشورها، قوانین و احکام نده بینیایشگر و پرست

 تولید خود نیز گردیده است.

نکاتی که آوردیم، فقط بیان یک روی ماجرا هستند، گزاره زندگی بشر یا تاریخ تکامل 

های تولید معیشت، اندیشه و ارنامه کار، تولید و انکشاف شیوهجوامع انسانی فقط ک

مبارزه طبقاتی  باورهای او نیست. تاریخ واقعی انکشاف جوامع بشری مسلما تاریخ

 ایدوره، نه فقط همگون نماندند که از کنیممیاست. انسانهائی که از آنها صحبت 

معین به بعد، در هستی اجتماعی خود طبقات کامال متضاد و متخاصمی را تشکیل 

دادند. عبور از مالکیت همبائی، گسترش مالکیت مشترک دولتی، پیدایش مالکیت 

خصوصی در حوزه دارائیهای منقول و بعدها غیرمنقول، اتحاد و درهمرفتگی قبایل، 

ا، های مدافع منافع شهر در مقابل روستبروز تضاد شهر و روستا، جوانه زدن تضاد دولت

های کثیر انسانی فوج، داری را به دنبال آوردند. جمعیتهمه و همه استقرار قوائم برده

فوج به بردگی گرفته شدند، با همه وجود انسانی خود، عین اشیاء، به مثابه کاال بدون 

خرید و فروش شدند،  هیچ گونه حق، اختیار، فاقد هر نوع حق اظهار نظر یا بیان اراده،
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کل اراده، اختیار، حقوق، کار، محصول کار، مرگ، زندگی، چگونگی زنده بودن یا 

راده قاهر و مردن، شکل رفتار، سلیقه، عادت، خلق و خو و همه چیزشان یکسره تحت ا

دار در مقابل هم قرار گرفتند و دار در آمد. دو طبقه برده و بردهزیر فرمان مطاع برده

علیه بردگان اعمال گردید و بر سر آنها رفت، به سیاست، حقوق، اخالق، کل آنچه 

ی دولتهافرهنگ، مناسبات اجتماعی و فراساختارهای حقوقی جامعه روز تبدیل شد. 

های خصوصی به وجود های مشاع دولتی و آمیخته با مالکیتدار مبتنی بر مالکیتبرده

دار ایفای نقش کردند. این فع طبقه بردهداری و مناآمدند و در پاسداری از نظام برده

های تند، دست به کار تشکیل امپراطوریدولتها جنگهای ویرانگر و طوالنی راه انداخ

، از نوع امپراطوری پهناور هخامنشی، ساسانی، روم باستان، فراعنه مصر داربردهعظیم 

های شورش استا، مبارزه طبقاتی در شکلو موارد دیگر زدند. همزمان و در همین ر

ی برده در سراسر این هاتودهی، با مشارکت گسترده داربردهپرعظمت ضد 

گان مبارزی چون برد بازینقشها راه افتاد، قیام تاریخی بردگان روم با امپراطوری

ها در روم یا خیزش مزدکیان ها علیه پارتیسینهای مداوم پلیبیناسپارتاکوس، شورش

ز این جمله بودند. استثمارشوندگان برده، پلیبین و ی هار ساسانی اداربردهعلیه 

ند، آنها جنگیدمیفرودست فقط علیه شدت استثمار و وضع فالکتبار معاش خود ن

های حقوقی، فرهنگی، اخالقی، سیاسی، دینی، اجتماعی شیوه تولید علیه فرارسته

زمانی مختلف، با ی هادورهها در ند. پلیبینکردمینیز جنگ  داربردهعصر، علیه دولت 

ها نشینیای عقبدار را مجبور به پارهبردهها و اشرافیت های خود پاتریسینشورش

کردند. برخی مطالبات خویش از جمله کاهش مؤثر نقش مذهب، کاهنان و اربابان 

 ها تحمیل نمودند.     دوین قوانین حاکم را بر پاتریسیندین در ت

فزاینده اقتصاد کاالئی جامه عمل پوشید، به نوبه این رویدادها که بر فراز انکشاف 

خود، فرایند افول و عروج خدایان سابق، مالک الرقابان روز و بتهای بالنده حقوقی، 

سیاسی، اجتماعی جدید در ساختار باورها و افکار طبقات اجتماعی متضاد را دامن زد. 

تر تر و درنده، مخوفتریک سو جایشان را به خدایان وحشی خدایان حیوانی پیشین از

ها، ی نیرومند فرمانروا دادند. فرعونهاآدمیزاد!! و از سوی دیگر به فتیشدارای چهره 

شیر خدای  شاهنشاهان و قیصرها جای وحوش جنگل و صحرا را پر کردند، اگر دیروز

داری، امپراطوران بردهآفرینی و درندگی بود، با گسترش قدرت یا گرگ خدای دهشت
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ها، ها، خوفوها، خفرجها، رامسسها، توتمسها، انوشیروانها، داریوش، کورشاین نظام

های توحشی که یا ها جای آنها را پر کردند. جرثومهها، سزارها و کورنلیوسآگوستوس

مثل رامسس و فراعنه دیگر مصر باستان بر مسند خدائی نشستند و خیل بردگان را 

ان هخامنشی و ساسانی خود را مچون شاهمجبور به پرستش خویش نمودند و یا ه

اهلل، خدایگان و مظهر قدرت خدا و از این طریق خدا خواندند. از ، ظل«ایزدی فره»

، امپراطوران، شودمیبه بعد است که سر و کله انبیاء دین نیز پیدا  همین زمان

ر کا الرقابان، فرمانروایان سرزمین های پهناور آکنده از برده، صاحبان حاصلمالک

ا، این خدایان برای ند، اینهکندمیها در آن جان بردگان، مالکان مزارعی که برده

چون و چرای عت بیهای قدرت، مالکیت و حاکمیت خود نیازمند اطااستحکام پایه

توده وسیع برده بودند، در همین راستا احتیاج داشتند که این اطاعت تقدس یابد، 

اح هدایت تلقی گردد، مفتاح بهشت نام گیرد. آسمانی شود، لباس وحی پوشد، مصب

. اینان بودند آمدمیکاری که از مغ، موبد، رهبان، کاهن، مسیح و مقامات روحانی بر 

ها را بر آرایش الوهی و آسمانی امپراطوری که به عنوان افرادی از طبقه حاکم، وظیفه

نگ خدایان روز، عهده گرفتند. همگن و همساز این رخدادها، رابطه آهنین و تنگات

ها، با بتهای نیرومند حقوقی، سیاسی یا روابط اجتماعی بتواره نیز و امپراطوری دولتها

ها یا النوعتوازن قوای جاری میان رب بیش از پیش دستخوش تحول شد. به بیان دیگر

جوشیدند و قدرت مگی از ژرفنای شیوه تولید عصر میگانه قدرت که هخدایان چند

ند، روند تغییر، افت و کردمیت موجود را در شکلهای مختلف نمایندگی فائقه مناسبا

خیز یا افول و عروج پیمود. فراموش نکنیم که کل این خدایان با شکلهای متنوع خود 

سرشت واحدی داشتند، مکمل همدیگر بودند و چگونگی آرایش یا توازن آن ها تابعی 

هی سرکوب مبارزه طبقاتی از نیازهای شیوه تولید مسلط، از جمله سازماند

 های گوناگون بود.  ستثمارشوندگان و فرودستان به روشا

، داربردههای و امپراطوری دولتهای ویرانگر میان هاجنگاقتصاد کاالئی،  ترافزونرشد 

عام نیروهای مولده در ادی سهمگین همراه با تخریب و قتلها و ضایعات اقتصخسارت

، صدمات وارد بر کشاورزی این دوران، بعالوه عوامل دیگر، راه را برای هاجنگاین 

ی و جایگزینی آن با مالکیت فئودالی باز کرد. بردگان جای خود داربردهافول مناسبات 

ان را گرفتند. مالکیت ارضی جدید با داربردهرا به سرفها دادند و اشراف فئودال جای 
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اههای نیرومند مسلح، نهادهای دینی همگن و هیرارشی سازمانیافته دولتی،  دستگ

ی پیشه وری فئودالی تکمیل گردید. سلطنت، روحانیت، دیوانساالری هاسازمان

ی مختلف هابخشپیچیده نظم اجتماعی، نهادهای در هم تنیده دینی و در یک کالم 

سیستم سرکوب فیزیکی و فکری ناشی از شیوه تولید جدید و پاسدار ماندگاری آن، 

کدام جایگاه ویژه خود را در این هیرارشی احراز کردند. نقش مذهب، رسوالن دین، هر 

ر ساختار قدرت جدید به گونه دستگاههای سرکوب فکری و شستشوی مغزی د

و خدایان آسمان که « الم باالع»ای نیرومندتر و نافذتر شد. ارتباط با ندهکنخیره

د، بیش از پیش به انحصار تر هم شغل انحصاری اشراف و طبقه مسلط بوپیش

حاکم در آمد، مذهب جزء الیتجزای حاکمیت شد و نهادهای دینی « نجیبان»

صدرنشین ساختار قدرت گردیدند. مالکیت، شریعت و حاکمیت تثلیت مقدس نظام 

وار به عجالتا نگاهی بسیار کوتاه و چشمک، گردیممیفئودال شد. به این بحث باز 

 نه همه آنها که فقط اسالم اندازیم.  ادیان توحیدی و صد البته 

بسیار  ایگونهبه « العربجزیرة »ی رخ داد که منطقه موسوم به ظهور اسالم در شرایط

چشمگیر و فاحش از همه نواحی اطراف خود عقب افتاده بود. در شرق، امپراطوریهای 

زیر فشار اینک ایرانی چند سده متوالی بر بخش مهمی از دنیا حکومت کرده و  داربرده

ند، در غرب غول عظیم رفتمیای و فئودالی به ورطه فروپاشی گسترش مالکیت رسته

جایش را به دولتهای نیرومند  افروزیجنگی روم به دنبال قرنها یکه تازی و داربرده

 داربرده. در جنوب مدیرانه، مصر خود را وارث یک امپراطوری پرابهت دادمیفئودال 

النهرین، د فاصل دجله و فرات موسوم به بینهای حجلگه ، در شمال، دردیدمی

از تاریخ را به خود  ایدورهکلده، آشور، بابل، فنیقی هر کدام  داربردهدولتهای 

ها این میان جزیرة العرب با همه این اختصاص داده و راه افول پیش گرفته بودند. در

ل قرار داشتن در مسیر . فقط عدن یا کال یمن امروزی بود که به دلیکردمیفرق 

، موقعیت ویژه بندری و همجواری با دریای سرخ و باب المندب، «جاده ابریشم»

زار بودند و خشک، سوزان و شن اهمیت تجاری چشمگیری داشت. مابقی همه صحاری

یا مناطق زراعی، مراتع و دامداریهای پیرامون شهرهای کوچک عهد باستان را تشکیل 

ش دام، مالکیت قبائلی و سطح نازلی از تقسیم کار شکل تولید . شکار، پروردادندمی

و حیوانات، مراتع و اراضی  کردمی. جنگهای قبایلی بیداد نمودمیروز منطقه را تعیین 
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. هر شدمیبه طور مستمر و به دنبال هر جنگ میان رؤسای طوایف دست به دست 

های معروفی مانند الت، عزی، هبل، منات، له ای خدای خاص خود را داشت و بتقبی

ند. این شدمیاسافه، نائله، مجاوز الریح و مطعم الطیر توسط قبائل مختلف پرستش 

خدایان تجسم منافع، حدود و ثغور قدرت و نماد تقدس مالکیت یک قبیله محسوب 

یت ند و عبادت آنها حکم وفاداری تا پای جان به مرزهای حقوق، دارائی و مالکشدمی

. بتها در جنگهای همیشه جاری میان قبائل با این نقش و گردیدمیطایفه تلقی 

را داغ نگه  هاجنگند و بازار شدمیمرتبت توسط سپاهیان در پیشاپیش اردو حمل 

ری گریزناپذیر بود، مالکیت . شکل تولید مستولی جزیرة العرب باردار تغییداشتندمی

. دادمیجای خود را به شکلی از مالکیت مشاع دولتی ای امکان بقا نداشت و باید قبیله

اسالم پاسخی به این نیاز تاریخی بود. محمد و همسرش خدیجه در زمره بازرگانان 

. بازرگانی، سفرهای کردمیعرب بودند و او برای امور تجاری سفرهای زیادی به یمن 

ز، مجموعا مکرر به عدن، شرایط مادی و مناسبات اجتماعی در حال زایمان حجا

را برای محمد تشکیل دادند. « وحی»کشتزار شعور، شناخت و سرچشمه واقعی 

ای که در زمین زندگی اعراب سم رمز قیام و دعوت او بود. واژهگویاترین ا« توحید»

ای و نبردهای خونین وجود زندگی عشیرتی، مالکیت قبیلهمعنای جایگزینی شکل م

ته با مالکیت خصوصی، تشکیل دولت واحد و ای با نوعی مالکیت مشاع آمیخطایفه

های دیگر و معماری یک ، اشغال سرزمینافروزیجنگدارای ظرفیت لشکرکشی، 

. این نیاز استراتژیک در بیان اندیشوار اعتقادی و کردمیامپراطوری نیرومند را پیدا 

های کشید، بتگوناگون با خدای واحد را پیش می دینی خود جایگزینی خدایان

یده مورد پرستش طوایف گوناگون، الت و عزی و هبل و دیگران باید جای خود را عد

. فراخوانی که استخوانبندی اقتصادی، دادندمیبه یک بت واحد یا خدای یکتا 

رق های پراکنده قبائلی و غبرای توده انسانهای اسیر مالکیت اجتماعی، ایدئولوژیک آن

روزمره ناشی از کشمکشهای خونین  هایکشیدر گرسنگی، فقر، فالکت یا نسل

رؤسای طوایف، تا حد زیادی جاذبه داشت و در همان حال مخالفت برخی از سران 

 . آوردمیقبائل را به دنبال 

های مادی، محتوای اقتصادی، بار معین تاریخی، بنیانهای اسالم محمد با این پایه

با تسهیالت و خود از یک سو های سیاسی برای گسترش اندازچشمطبقاتی و 
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های مساعد فراوان و از سوی دیگر با سنگالخها و مشکالت فرساینده رو به رو زمنیه

ساسانی و روم، دوره انحطاط خود را سپری  داربرده. امپراطوریهای عظیم شدمی

ند، وضعیتی که به دولت نوپای اسالمی یا خالفت عربی مجال لشکرکشی و کردمی

ماندگی داد. معضل دولت اسالمی اما عقبمیطوریها را اشغال قلمروهای نفوذ امپرا

جوامع تحت اشغال بود. شوخی  تاریخی فاحش اشغالگران از سطح تکامل مادی

ای گذار تاریخی از پدرساالری طایفه داشت تاآمیزی که اعراب مسلمان را وا میشرنگ

یرومند فئودال در در منطقه حجاز را با گذار از اولی به دولتهای ن داربردهبه دولت 

نواحی تحت اشغال و استفاده از امکانات اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی، اجتماعی 

این جوامع جایگزین سازند. آیات، احادیث، قوانین یا احکام موسوم به عقود، ایقاعات، 

وش برده، مضاربه، مرابحه، انفال، جزیه، خمس، زکوت، صدقه، ارث، خرید و فر

عام سراسری زبون زنان، وجوب هولوکاست و قتل وار وت بردهمردساالری، موقعی

مخالفان، اراضی مشاع، انواع وقف، حدود و ثغور قدرت خلیفه و مالکیت دستگاه 

خالفت یا زنجیره طویل شرعیات دیگر همه و همه اجزاء انداموار نظم اقتصادی، 

با بقایای سخت سیاسی، حقوقی، اخالقی، اجتماعی این شکل تولید فئودالی آمیخته 

. آویختگی افراطی و بیش از حد این امور به آسمان، دادندمیجان بردگی را تشکیل 

چه در قلمرو اقتصاد و کار و تولید و چه در رابطه با فراساختارهای حقوقی، سیاسی و 

اجتماعی تا حدود زیادی متأثر از تناقضات فاحش و موانع فرساینده سر راه استقرار 

روابط متقابل اشغالگران و  در جوامع مورد بحث با توجه به این فئودالیسم

 شدگان یا سطح کامال متفاوت تکامل مادی جوامع بود. اشغال

ا و آسیای مرکزی، دین رسمی اسالم با این زمینه ظهور، در خاورمیانه، شمال افریق

ترین و بشرستیزترین دولتهای فئودال شد. دولتهائی که شکلهای مختلف درنده

ند. خالفت اموی، عباسی، کردمیی را پاسداری داربردهودالیسم آمیخته با بقایای فئ

های بارز این دیکتاتوری هار فئودالی بودند. در مناطق جغرافیائی مذکور نمونه عثمانی

، تسنن و تشیع، جدال «!!اقعیاسالم واقعی و غیرو»توضیح یک نکته الزم است. بحث 

جرای پیدایش، عروج و افول هر کدام اینها قدمتی به ها و مذاهب گوناگون، مافرقه

های متمادی جنبش استثمارشوندگان این آیین دارد. مناقشاتی که سده اندازه عمر

دهقان را آماج ضربات سهمگین ساخت و اینک قرنی است به مثابه سالحی زهرآلود، 
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هیچ چیز . شودمیتوسط ارتجاع هار بورژوازی علیه جنبش کارگری به کار گرفته 

ین بحثها آمیزتر از آن نیست که یک کارگر در گرداب اتر و توهینتر، مسموممسخره

ترین کار آویختن به درستی آزمائی دیانتها!! و افتادن در ورطه افتد. رسواترین و مبتذل

مباحثی از نوع اسالم واقعی و غیرواقعی است!! شالوده پیدایش این دین مثل همه 

دی، زمینی، فیزیکی و فکری یک طبقه اجتماعی استثمارگر، جویای ادیان، نیازهای ما

مالکیت، قدرت و حاکمیت در یک دوره تاریخی بوده است. اسالم از لحظه پیدایش تا 

ی هاتودهافروز و بشرستیز علیه استثمارگر، جنگامروز نقش سالح مسموم طبقات 

ن مذاهب و فرقه های استثمار شونده و فرودست را بازی کرده است. مجادالت میا

اسالمی در سراسر سده های میانی تاریخ تا شروع قرن بیستم صرفا پمپاژ جدال 

 بخشهای مختلف حاکم و اپوزیسیون طبقه فئودال بر سر سهام مالکیت، دارائیها،

و « آل سفیان»ها به حوزه باورها و افکار بوده است. مساحت قلمروها یا شعاع حاکمیت

ر اسالم و کفر که فقط بر سر مالکیت و حاکمیت جنگ نه بر س« بنی هاشم»

ند. شیعه و سنی از دل قرائتهای متفاوت قران متولد نشد، از ژرفنای جدال کردمی

نیروهای اجتماعی و طبقاتی مختلف حول مالکیت و قدرت بیرون آمد. از اواخر قرن 

ه تولید در همه در دنیا و انکشاف این شیو داریسرمایهنوزدهم، با گسترش روزافزون 

تغییر داد و سالح  داریسرمایهکشورها، اسالم نیز آلیاژ طبقاتی خود را از فئودالی به 

ر قتاله دست بورژوازی علیه جنبش کارگری شد. یک مسأله را نباید از یاد برد. د

ترین میزان ممکن، دین را سالح قدرت خود و شرایطی که طبقات حاکم، در وسیع

ند، زمانی  کردمییا ساز و کار شستشوی مغزی استثمارشوندگان ابزار سالخی شعور 

که فضای زندگی و فکر فرودستان از سموم مذهب پر بود، در چنان وضعی حتی 

ستی را چه بسا فرودستان نیز بعضا اعتراض، عصیان، شورش خود علیه استثمار و فرود

درسطحی و « رانسر به دا»و  «سیاه جامگان»آویختند. جنبش به توهمات دینی می

در رادیکالترین حالت همه جا در خطر تبدیل  –تا حدی چنین بود. این جنبشها اوال 

دینشان نبود که  –شدن به آلت دست اقشاری از طبقه اقتصادی مستولی بودند، ثانیا 

با شریعت حاکمان و دولتها فرق داشت. وجود اجتماعی نیروهای متشکله آنها بود که 

. تفاوت میان تشیع و تسنن، شیعه جعفری، زیدی، ساختمی مذهبشان را متمایز

اسماعیلی با فرقه حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، وهابی در اصول، فروع یا احکام 
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عقیدتی نبود. در منافع، انتظارات، اهداف و چشمداشتهای متفاوت نیروهای اجتماعی 

، گسترش قلمرو مالکیت و اندوزیمذاهب را نیاز قدرت افزائی، ثروتبود که برپائی این 

ند، جنگیدمیند. توده انسانهائی که زیر پرچم این مذهبها با هم دیدمیحاکمیت خود 

خاستند، آنها طبق د که از هستی طبقاتی واحدی بر مینه فقط تعارضی با هم نداشتن

کشتند  که جنگشان نه بر سر مذهب ان نیروهائی کودکان همدیگر را مینقشه و فرم

ها بود. مذهب برای بخشهای ها و قدرتسر چگونگی تقسیم مالکیتها، ثروت برکه فقط 

ی استثمارشوندگان و افروختن مختلف طبقه مسلط، ابزار سرکوب مبارزه طبقات

های قدرت خود بوده است. کوشش با هدف تحکیم پایههای جنگ میان آنها شعله

بغدادی و سید قطب یا اسالم برای اثبات اینکه اسالم واقعی اسالم خمینی و ابوبکر 

ها هیچ چیز شریعتی و بازرگان است!! سوای توهین وحشتناک به شعور و شرف انسان

های توده کارگر در که تالش برای یافتن ریشه بدبختی گونهدیگر نیست، درست همان

است. مشکل مذهب نه خوبی یا بدی  انگیزرعباسالم یا هر دین دیگر نیز عوامفریبی 

اس وجودش به مثابه سالح زهرآگین دست استثمارگر برای سالخی شعور و آن که اس

قدرت پیکار استثمارشونده است. معضل طبقه کارگر جهانی مذهب هم نیست. شیوه 

تولید استثمارگرانه و مناسبات اجتماعی جنایت آمیزی است که مذهب را از هر جنس 

 .      سازدمیابزار قتل عام مبارزه طبقاتی او 

ش ما تا اینجا، حول این محور چرخید که سرچشمه خداباوری و دین از آغاز در تال

فروماندگی، ترس، زبونی، عجز و نیاز بشر قرارداشت. انسان مستأصل، اسیر هراس و 

فاقد تسلط بر سرنوشت کار، تولید و زندگی خود به خدایان آویخت و روی به دین، 

های گوناگون سه سقوط و جایگزینی شیوه، در پروعبادت و شریعت نهاد. با گذر زمان

تولید، این فروماندگی، عدم امنیت، فقدان آزادی و ساقط بودن از تسلط بر سرنوشت 

تر، شدیدتر و فت که ژرفزندگی و کار دستخوش تغییر شد، اما نه فقط تقلیل نیا

لید، تر گردید. هرچه پویه تکامل مادی تاریخ پیش رفت، هر چه تولید کاالئی باآهنین

تر جایگزین و فراساختارهای اجتماعی پیچیده ترپیشرفتههر چه شکلهای تولیدی 

تر شد، جدائی تر و مناسبات اجتماعی مادونیافتهرشدهای تولیدی کمشیوه

تر و وشت کار، تولید و زندگی نیز عمیقمستقیم از پویه تعیین سرن کنندگانتولید

آمیز مقهور طبیعت و نیروهای رقت ایگونهتر گردید. انسانها که در آغاز به فاحش
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طبیعی مستولی بر تولید یا سرنوشت خود بودند، اندک اندک با کار خویش، به کمک 

ند، اما همزمان در تولیدات مادی و فکری خود از فشار قهر و غلبه این نیروها کاست

ی، اعتقادی مولود همان کار و تولید مجبور های حقوقی، فکری، اخالقمقابل فرارسته

به کرنش و تعظیم گردیدند. دخالتگری آنها در پویه تعیین تکلیف محصول کارشان نه 

فقط تقویت نشد که بیش از پیش به ورطه تضعیف و استهالک افتاد. روابط میان 

وقی، کاالهای حاصل کار جای روابط میان انسانها را گرفت. این روابط و نهادهای حق

سیاسی و فرهنگی ناشی از آن، نقشی فائق را در تعیین سرنوشت زندگی افراد احراز 

به طبقه استثمارگر و حاکم در  هاانسانکردند، شکل تولیدی هر دوره شالوده تقسیم 

نهادهای حقوقی، در سوی دیگر شد. یک سو و طبقه استثمارشونده و فرودست 

کوی حکمرانی طبقه ید برج نیرومند قدرت و ساز شیوه تول رستهفرااخالقی و سیاسی 

باورهای مذهبی جزء الیتجزای همین روابط و مؤسسات اجتماعی مسلط گردید، 

شدند، ادیان پاسدار حرمت مالکیت و قدرت طبقه استثمارگر حاکم شد. فرودستی، 

فروماندگی و سقوط تولیدکنندگان استثمارشونده از دخالت در تعیین تکلیف محصول 

سرنوشت زندگی خود راه اوج پیمود و تازه همه اینها در دورانی رخ داد که هنوز  کار و

 تا نقطه آغاز فاجعه واقعی راه دور و درازی در پیش بود. 

، این روند را وارد فازی داریسرمایهشروع کاال شدن نیروی کار و ظهور شیوه تولید 

عمیقا متفاوت و از تمامی جهات انفجارآمیز ساخت. اکثریت غالب انسانها کارگر و 

فروشنده نیروی کار شدند، آنها در چرخه تولید و پروسه سامان پذیری سرمایه به 

سطح پیچ و مهره، آالت و ادوات و سلولهای منجمد بال اراده این چرخه سقوط 

نقشی تنزل کردند که مواد خام، ماشین و سایر اجزاء سرمایه نمودند، به همان 

داشتند، زنجیروار در کنار هم قرار گرفتند و پویه تولید را پیش راندند، اما هیچ 

. هیچ نمودمینسرمایه آنها را با هم مرتبط  افزائیارزشپیوندی سوای مفصلبندی 

زیرا این اعضا باید کدام هیچ تسلطی حتی بر حرکات اعضای بدن خویش نداشتند 

افتادند. در د و خودافزائی سرمایه به تحرک میمطابق ساز سرمایه و با آهنگ سو

نه در لباس انسانهای آزاد و سالنهای عظیم کار همدوش و به صف گردیدند، اما 

، نه برای خود که دارسرمایهاندیش که فقط تحت فرمان سرمایه و گوش به دستور آزاد

سرمایه، نه با اراده خود که بر اساس منویات مطاع سرمایه، نه متحد  افزائیارزشبرای 
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برای ارتقاء معیشت و رفاه خویش که منفصل، گسسسته و بیگانه با هم به نفع 

تر که برای باال د نه برای زندگی آزادتر و انسانیسودافزائی افزونتر سرمایه، آنها آموختن

هیچ مهار ه رخ داد حدیث سقوط بیآنچ ی سرمایه، در یک کالمهاارزشبردن اضافه 

انسان از هر نوع دخالت آزاد در سرنوشت کار، تولید و زندگی خویش بود. فروماندگی، 

انسان در مقابل محصول کار خویش، در مقابل سرمایه،  زبونی و هیچ و پوچ بودن

 تمامی مراحل و منزلگاههای قابل تصور را پشت سر نهاد و تا تباهی محض پیش رفت.

فراورده کار بشر در هیأت سرمایه خدای قاهر مستولی بر کل فراز، فرود، سطوح و 

وجوه زندگی او گردید، سرمایه لباس قانون پوشید، بنیان سیاست را ساخت. معمار 

چیره اندیشه و ایدئولوژی گردید. ملیت را طراحی کرد، علم و تعلیم و تربیت را 

دنی احراز نمود، دموکراسی گردید، بیرق خود کرد. تشخص م افزائیارزشارگانیسم 

حقوق افراخت، صندوق رأی و پارلمان و تجلیگاه اراده همگان شد!!، دولت گردید، روح 

خدای همه خدایان، شارع کل  قادر و فرمانراوی همه هستی شد. سرمایه در این راستا

ه ها، خاتم واقعی کل رسوالن، قطب عالم امکان و در یک کالم همه کارشریعت

 سرنوشت انسان و دنیا گردید. 

بر جهان، مسیح مذهب سرمایه اختیار کرد و  داریسرمایهبا تسلط کامل شیوه تولید 

سه سرمایه گردید. پروتستانیست شد، موسی ردای شبانی از تن هشت و رهبان کنی

های میانه، شوکتی داشت و اشرافیت فئودال عرب، عجم، ترک، زیر محمد که در سده

راطوریهای بزرگ فئودالی سنی!! یا دولتهای فئودال شیعی!! را پدید آورده نامش امپ

این عقب افتادن اسالف را به بودند، دچار احساس عقب ماندن شد، زیر فشار 

اندیشی خواند، بر سر آنها فریاد کشید که توحیدش وحدت وجود همگان در چاره

یه تکامل اقتصادی، تاریخی ساختار قدرت سرمایه است، اهلل پدیده زمانی بود که پو

جزیرة العرب، مالکیت آمیخته مشاع و خصوصی اراضی با دولت مشترک تمامی قبائل 

، اهلل اسم رمز مالکیت، قدرت و دولت آن عصر بود. اینک قرنها است خواستمیرا 

سرمایه بر سراسر جهان مسلط شده است. وقت آنست که اخوان المسلمین و سید 

را بشناسند،  ر، محمد عبده، اقبال الهوری و بازرگان، اهلل روزقطب و خمینی تا ناص

خواهی، خالفت، لیبرالیسم و طلبی، والیت فقیه، رنسانساستکبارستیزی، تجدد

سوسیالیسم خود را در خدای واحد سرمایه به هم پیوند زنند. تمامی واقعیتهای 
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و طبقه بورژوازی به دین از جنس  داریسرمایهکه نوع احتیاج  زنندمیتاریخی فریاد 

نیست. بورژوازی وقتی که  داربردهنیازهای نظام فئودال و اشرافیت فئودالی یا 

ی را نصیب خود سازد، هنگامی که به یمن المللبینی هاارزشین حصه اضافه ترعظیم

اندیشانه در مقابل جنبش کارگری نشینی مصلحتین سودها و امکانات، قادر به عقبا

د، روزگاری که طبقه کارگر او را ناگزیر به پسگرد کند و او بتواند این پسگرد را ساز شو

ر چنین وضعی نیاز و برگ تعطیل و فروپاشی کارزار طبقاتی کارگران گرداند، د

گیری از دین به عنوان سالح سرکوب ندارد. دموکراسی، جمهوری، چندانی به بهره

، در دهدمیدین را به تمام و کمال انجام حق رأی و اتحادیه کارگری برایش کار 

، فتوای جدائی دین شودمیدارد، الئیک می همین راستا رخت و چوب سکوالریسم بر

 . کندمیو مذهب و باورهای دینی را امر خصوصی آدمها اعالم  دهدمیاز دولت 

لنگد، سهم او در بازار جهانی می هایسرمایهعکس آن هنگامی است که توان رقابت 

اضافه ارزشهایش به اندازه سایر رقیبان نیست، قطاع نقش و قدرت وی در دایره نظم و 

ی از شرکا نازلتر است. در چنین شرایطی یگانه راه چاره را المللبینسرمایه  ریزیبرنامه

وار معیشت، ی کارگر، سالخی هولوکاستهاتودهدر تشدید بدون هیچ مهار استثمار 

، کارکرد سبعانه و بیندمیرفاه، بهداشت و همه چیز طبقه کارگر دارو، درمان، 

رژوازی بدون هیچ تردید آرد و بوغیان قهر توده کارگر را در پی میآمیزی که طجنایت

، اینجاست که مذهب گرددمیین دیکتاتوریها ترسبعانهعام، توحش و اعمال آماده قتل

، فتوا، شودمیهویتی بورژوازی  حتی در همان شکل آسمانی آن نیاز ذاتی حتمی و

. کل گردندمیوالیت و اجتهاد، توپخانه، لشکر زرهی و عمله و اکره میدان مین و اعدام 

االرض، یکی، یکی، باغی، معاند، مفسد فی کارگران، کل کارگران معترض، کل مخالفان

ریضه ، اجتناب از نماز، روزه یا هر فشوندمیمحارب با خدا و رسول، مشرک و مرتد 

، هر پرستار کارگری که طول و گیردمیدینی قیام علیه اسالم و امت مسلمان نام 

عرض شرعی کفن میت را نداند باید به سیاهچال افتد، هر کارگر فنی که تفاوت آب 

کر و قلیل را نیاموخته است باید پروانه کار و مدرک تحصیالتش باطل شود. هر نوع 

،  کل اینها در شرائطی اتفاق گرددمیبدحجابی نماد بارز ارتداد و فتنه علیه شریعت 

که سرمایه برای بقای خود به آنها نیاز  کندمیافتد و لباس اوجب واجبات تن  می
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دارد، در غیاب این نیاز، همین اسالم با تمامی این غالظ و شدادها، دینی نه برای دنیا 

 . شودمیکه مروج عقبی و هموارساز راه رفتن آدمها به بهشت موعود 

پیدا ننمود زیرا ناسیونالیسم، بورژوازی اروپا احتیاج خیلی زیادی به مذهب 

راسیونالیسم، لیبرالیسم، دموکراسی، کنسرواتیسم و بعدها سوسیال دموکراسی و 

رخه تولید را های مختلف یک منشور نظم چی کارگری به صورت رویههااتحادیه

های حاکمیتش را استحکام بخشیدند. زیرا پارلمان، قانون، مدنیت، برایش تأمین و پایه

رمیسم راست سندیکالیستی و نهادهای دموکراتیک وظیفه تحمیل استثمار حقوق، رف

بر طبقه کارگر را تقبل کردند. با همه اینها در غالب جاها با وسواس به  داریسرمایه

اندیشید، بعالوه روز مبادا باور داشت و به آن می پاسداری مذهب ادامه داد زیرا به

. شدمیرکوب فکری کارگران محسوب مکمل نیرومندی در کار شستشوی مغزی و س

بورژوازی، ایران، خاورمیانه، اسرائیل، شمال افریقا چه در حاکمیت، چه در اپوزیسیون 

اش نیازمند ماند. اگر در حکومت بود، با همان چهره زشت و مخوف آسمانی به مذهب،

هم به  در اپوزیسیون بود باز، اگر کردمیآن را سالح سرکوب فیزیکی و فکری کارگران 

رقیب حاکم و برای جمع آوری قوا « دینیبی»ای دیگر، به صورت سالحی علیه شیوه

 . نمودمیعلیه او استفاده 

ها و آشفتگیهایش جمع کنیم. هسته سخن از ابتدا تا حال بحث را با تمامی پراکندگی

 این بود که ریشه مذهب در فروماندگی انسان و عدم تسلط او بر سرنوشت کار، زندگی

و تولیدش قرار دارد. این عدم تسلط تاریخا در شکلهای مختلف وجود داشته است و 

با تمامی  به منتهی درجه آن رسیده است. بشریت کارگر در قیاس داریسرمایهدر 

تر از کار، تولید و پروسه تعیین انگیزرعبو  ترکوبندهتر، اسالف تاریخی خود عمیق

سرنوشت خویش جدا است. ابعاد این جدائی از همه لحاظ انفجارآمیز و دهشتناک 

خدا، مؤمن یا ملحد، مذهبی یا ضد مهم نیست که کارگر خداباور یا بیاست. اصال 

مذهب باشد، مسأله اساسی آنست که محصول کار وی در هیأت سرمایه خدای قاهر، 

گر سرمایه است. هان مطاع او است. او عبید فرومانده و ذلیل و پرستشفرمانروا و ج

نشین وی در نخستین شکلهای تولید از آنکه اسالف قبیله ترسهمگینهزاران بار 

قبائلی پرستنده سنگ، چوب، دریا، حیوانات جنگل، اعضای بدن یا نیروهای غیبی و 

ده و رعیت وی در مقابل ان برمرموز بودند. دهها هزار بار بیشتر از آنچه پیشینی



 185                               منتخب مقاالت: جلد چهارم                                                

افتادند. او مقهور و مسخر و سنگی یا خدایان مفرغی به سجده میهای شاهان، بت 

 ذلیل سرمایه است.

سرمایه و در قانون، قرار، مذهب، شریعت،  افزائیارزشکارگر به تمام و کمال در چرخه 

ه به عبادت، آجین است. سرمایق، مدنیت و ایدئولوژی سرمایه شمعدموکراسی، حقو

د، هر نفس کشیدنش، هر رکوع، سجود، نماز، نیایش یا راز و نیاز معنوی او احتیاج ندار

اش، اش، حس بویائیاش، ماهیت سلیقهاش، هر خیالش، جنس ذائقهچرخش اراده

. کل گرددمیزنده ماندن و نماندنش و همه چیزش توسط سرمایه تعیین و تقریر 

رهنگ، اخت، شعور، سمت و سوی حواس، شادی، غم، فی اخالقی، عاطفی، شنهاارزش

، همه و همه را سرمایه تعیین و کندمیای که استفاده بار معنوی و عاطفی هر واژه

و به خدائی خود و بندگی انسان چنین  کندمی. سرمایه با بشر چنین نمایدمیمقرر 

هر چه مذهب و آیین و خدا است، زمینی  داریسرمایه. با استیالی بخشدمیخصلتی 

یا آسمانی، ناسوتی یا الهوتی، مرئی یا نامرئی، کارگزار درونی و بیرونی رابطه خرید و 

. سرمایه انسان را از هر گونه دخالت در پروسه تعیین شوندمیفروش نیروی کار 

ها را ترین مذهبو مذهب، آسمانی سازدمیسرنوشت کار، تولید و زندگی خود ساقط 

تر این هر چه فاحشهم بسان هر باور، مسلک و مرام زمینی ابزار تشدید و تعمیق 

آید. این پرسش که ه تمامی این نکات یک پرسش پیش می. با توجه بکندمیجدائی 

آیا در شرایط روز دنیا مبارزه علیه مذهب جدا از مبارزه رادیکال واقعی علیه اساس 

نی دارد؟؟!!! پاسخ مثبت به این سؤال اگر موجودیت سرمایه موضوعیت و مع

 نام گیرد؟؟!!  تواندمیچه چیز دیگری   -که حتما هست  -عوامفریبی محض نیست 

مبارزه علیه مذهب، به طور غیرمستقیم مبارزه علیه جهانی است که مذهب رنگ و »

بوی معنوی آن است. رنج مذهبی هم بیان رنج واقعی و هم اعتراض علیه رنج واقعی 

است. مذهب آه مخلوق ستمدیده، قلب جهانی بدون قلب، درست همانند روحی برای 

 « است هاتودهشرایطی بی روح و جان است. مذهب افیون 

مذهب در عصر ما ساز و کار قدرت سرمایه است. رنجی است که سرمایه با شستشوی 

که ی است آزار و مضمحل اعتراضجان او انداخته است، راه خروج بیمغزی انسان به 

شده توسط س بشر استثمارپیچد، افغان منفعل و مأیوعلیه سرمایه در وجود انسان می

سرمایه است، تپش مغز انسانی است که سرمایه او را از مغز ساقط کرده است، افت و 
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خیز وجودی است که سرمایه بدون وجودش ساخته است، افیون کشنده اعتراض 

جنگ علیه ساز و کار، رنج و فغان، مردگی، فسردگی رادیکال بشر علیه سرمایه است، 

و بیماری بدون جنگ علیه عامل و بانی کل اینها فقط آب در هاون کوبیدن نیست، 

شر برای جنگ علیه کوبندگی و قهر و پیکار ب توان میفرسودن و به گمراه بردن تما

نگید. ها هم هست، برای خالصی از مذهب باید علیه سرمایه جبانی کل بدبختی

، مشکل معضل جنبش کارگری نماز خواندن و نخواندن این یا آن کارگر نیست

انگیز، خارج بودن کارگران و جنبش جاری آنها از ریل واقعی کارزار آفرین و هولفاجعه

بر که  گرددمی اشطبقهضد کار مزدی است. باورهای اسالمی کارگر زمانی معضل او و 

بندد، در اینجا نیز نقد ما، نقد پرولتاریای ضد بردگی سر راه پیکار طبقاتی وی سد می

مزدی اساسا نقد اعتقاد دینی همزنجیر کارگر نیست، نقد سرمایه ساالری، رفرمیسم 

 داریسرمایهارتجاعی و امتناع وی از شرکت رادیکال در پروسه پیکار طبقاتی ضد 

را، مذهب به عنوان است. اگر او در سنگر جنگ علیه سرمایه حاضر گردد، عمال مذهب 

را، از کار انداخته است، مذهب به مثابه  اشطبقهسالح دشمن برای شستشوی مغزی 

سد راه کارزار طبقاتی خود را به باتالق انداخته است. برای رفت و روب مذهب باید 

 تر ساخت.  تر و سرکشقاتی ضد کار مزدی را هر چه مشتعلآتش جنگ طب

ان از دخالت خالق، آزاد، برابر، شورائی، آگاه و نافذ سرچشمه مذهب، ساقط بودن انس

در تعیین سرنوشت کار، تولید و زندگی خویش است. آنچه انسان را محکوم به چنین 

سقوطی کرده است صرفا سرمایه است. مادام که سرمایه وجود دارد انسان اسیر 

نی است. مذهب بارترین شکل اسارت دیترین و فاجعهین، فرسایندهترکوبندهبدترین، 

فقط آویختن به خدا، آسمان و باورهای متافیزیکی نیست، هر نوع مقهور و مطیع بودن 

در مقابل هر اراده ماوراء خود عین مذهب است و انحالل و کفن و دفن بودن در نظم 

سرمایه، موحش ترین شکل دینداری است. هر گام رهائی از دین در گرو پیکار 

کار مزدی است. جنبش ضد مذهبی عصر ما تنها وقتی رادیکال علیه بنیاد وجود 

 واقعی است که جنبشی علیه بنیاد هستی سرمایه، علیه شالوده کار مزدی باشد.



  


